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ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ В
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КУДИ ПОВЕДЕТЕ СВОЮ ДИТИНУ?
ЗА КОЖНИМ ДИТСАДКОМ ЗАКРІПИЛИ ТЕРИТОРІЮ
Про те, що до першого класу
зараховують у першу чергу тих дітей,
які живуть на території обслуговування
школи, ви, найімовірніше, вже чули.
Це правило ввели кілька років тому.
Подібну практику запроваджують і в
дитячих садочках
 На останній черговій сесії, яка
відбулася у п’ятницю, 29 жовтня,
міська рада затвердила територію
обслуговування дошкільних
навчальних закладів


с.4

ЧОМУ НЕ КУПИЛИ
КИСНЕВУ СТАНЦІЮ

ПЕРЕВІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ
У ШКОЛАХ

Гроші на закупівлю
обладнання, яке генерує
медичний кисень, для лікарні
відклали ще у квітні. Втім, торги
завершилися невдало
с. 3

Батьки



школярів і дошкільнят
вирішили перевірити
температурний режим у закладах
освіти. Для цього скликали
ініціативну групу
с. 5
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КОЗЯТИНЧАНИ ПРИЙШЛИ
ПОГОВОРИТИ ПРО СВОЇ ПРАВА
Без масок  В середу, 3 листопада,
в столиці біля Верховної Ради громадські
організації проводили акцію проти
карантинних обмежень, примусової
вакцинації та порушення прав людини.
Подібний захід пройшов і в нашому місті.
Подробиці з місця події
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çðàíêó, 3 ëèñòîïàäà, áëèçüêî
90 ëþäåé ç³áðàëîñÿ á³ëÿ êë³ºíòñüêîãî ïðîñòîðó, ùî íàâïðîòè
ïîë³ö³¿. Äëÿ ìàñîâèõ çáîð³â á³ëÿ
êë³ºíòñüêîãî ïðîñòîðó á³ëüøå
ì³ñöÿ.
Ñïî÷àòêó äî ç³áðàííÿ çâåðíóâñÿ ïðàâîçàõèñíèê Âîëîäèìèð
Öèìáàëþê. Â³í ðîçïîâ³â ïðèñóòí³ì, ÿê âîíè ìàþòü ä³ÿòè,
â³äñòîþþ÷è ñâî¿ ïðàâà, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè çàõèùåí³ îñíîâíèì
äîêóìåíòîì Óêðà¿íè — Êîíñòèòóö³ºþ. Ñêàçàâ, ùî óêðà¿íö³
«íå ô³çè÷í³ îñîáè», à ëþäè, ÿê³
ìàþòü ïðàâà.
— Àäæå çà êîðäîíîì ô³çè÷íà
îñîáà — öå ä³éñíî îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà. À êîëè ñêëàäàºòüñÿ

ïðîòîêîë ³ âè éîãî ï³äïèñóºòå, òî âè ïîãîäæóºòåñÿ, ùî âè
íå ìåøêàíåöü ñåëà ÷è ì³ñòà,
à îñîáà áåç ãðîìàäÿíñòâà. Íà òàêîãî ìîæíà ñêëàäàòè ïðîòîêîë, —
êàçàâ Âîëîäèìèð Öèìáàëþê.
Äîïîâíèâ ïðàâîçàõèñíèêà Åäóàðä Äåìá³öüêèé.
— Ìè íå ïðîòè ÷èº¿ñü âàêöèíàö³¿. Öå ñïðàâà êîæíî¿ îêðåìî¿
ëþäèíè. Ìè çàêëèêàºìî, ùîá
êîæåí ãðîìàäÿíèí êîðèñòóâàâñÿ
ñâî¿ì ïðàâîì â³äñòîþâàòè ñâî¿
ïðàâà. ß âïåâíåíèé, ùî ç âàêöèíàö³ºþ äèðåêòîð³â ï³äñòàâèëè.
Òîìó ùî í³ ç äåïàðòàìåíòó îñâ³òè,
í³ ç â³ää³ëó îñâ³òè æîäíîãî íàêàçó
íåìàº, à ¿ì ïèøóòü: ïèø³òü íàêàç
íà â³äñòîðîíåííÿ. Îòæå, äèðåêòîðè, ÿêùî âè ðîçóìí³ ëþäè, à âè
ðîçóìí³, òîìó ùî âàñ ïîñòàâèëè

Кілька десятків людей прийшли на зібрання біля клієнтського простору навпроти поліції
íà öþ ïîñàäó, òî âè òàê ñàìî
ìîæåòå çàõèùàòèñÿ ò³ºþ ñàìîþ
ñòàòòåþ 60 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
ïðî òå, ùî âè íå ìîæåòå âèêîíóâàòè çëî÷èíí³ íàêàçè, — ãîâîðèâ
Äåìá³öüêèé. — Òðåáà ðîçóì³òè,

«Хай активісти зайдуть в реанімації»
У Вінниці також пройшла подібна акція. Біля трьохсот мітингуючих без захисних масок
зібралися з гаслами на плакатах
«Стоп, примусова вакцинація»,
«Здоровий без щеплень», «Примусове рабство». Головна санітарна лікарка області Валентина
Зайцева прокоментувала акцію
каналу «Суспільне Вінниця» і порадила учасникам мітингу, які
були без захисних масок на зі-

бранні, в такому вигляді відвідати ковідні відділення.
— Без захисних костюмів їх
треба завести в реанімацію
ковідних лікарень, усіх тих
«антивакцинаторів», і нехай
там дихають і показують, що
не треба вакцинуватися, — наголосила Валентина Зайцева. —
Якщо вони такі «національні герої», то хай зайдуть до хворих.
Якщо вони нічого не бояться,

то хай зайдуть. Якщо відібрати
від учасників десять людей —
вони підуть в ковідні лікарні?
Не підуть.
Біля Верховної Ради також
кілька сотень людей вимагали
скасувати карантин та відмовитись від примусової вакцинації.
Акцію підтримала екс нардеп
Надія Савченко, яку нещодавно
затримали в аеропорту з підробленим COVID-сертифікатом.

ùî çà ÷èº¿ñü âêàç³âêè íàñ ç³øòîâõíóëè ëîáàìè. Íå òðåáà éòè íàì
ëîáàìè. Òðåáà éòè â îäíîìó íàïðÿìêó. Äèðåêòîðè ïðîñòî ïîâèíí³ ñêàçàòè: «â íàø³ ïîñàäîâ³
îáîâ’ÿçêè íå âõîäèòü çâ³ëüíÿòè
ëþäèíó, ÿêùî âîíà íåâàêöèíîâàíà. Ïðèìóøóâàòè ëþäèíó
äî âàêöèíóâàííÿ».
Ïîò³ì ñòàëè ãîâîðèòè ïðî
îáîâ’ÿçêè ïðàâîîõîðîíö³â. Ùî
ñòðàæ³ ïîðÿäêó çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ íå ìîæóòü áóòè êàðàëüíèì
îðãàíîì, îñê³ëüêè ¿õ ïðÿìèé
îáîâ'ÿçîê — çàáåçïå÷óâàòè ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê. À ñàìå ïîâàæàòè ³ íå ïîðóøóâàòè ïðàâà
òà ñâîáîäè ëþäèíè, äî ÿêèõ,
çîêðåìà, â³äíîñÿòüñÿ ïðàâà:
íà æèòòÿ; íà ïîâàãó; íà ñâîáîäó òà îñîáèñòó íåäîòîðêàíí³ñòü;
íåäîòîðêàíí³ñòü æèòëà; íà â³ëüíå

âèðàæåííÿ ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü; íà ñâîáîäó ñâ³òîãëÿäó ³
â³ðîñïîâ³äàííÿ.
Íà çàâåðøåííÿ àêö³¿ «Ïîâàæàé
ñâîþ ïðàöþ — â³äñòîþé ñâî¿ ïðàâà» îäíà ç ïðèñóòí³õ ïðèâàòíèõ
ï³äïðèºìö³â çâåðíóëàñÿ äî ñòðàæ³â ïîðÿäêó, ïðàâîçàõèñíèê³â ³
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â, ùîá âîíè
ïîÿñíèëè, ÿê ¿é ä³ÿòè, êîëè ïðèéäóòü äî íå¿ â îô³ñ ïåðåâ³ðÿþ÷³
ñåðòèô³êàòó ïðî âàêöèíàö³þ.
Ï³äïðèºìèö³ ïîÿñíèëè, ùî ïåðø
çà âñå âîíà ñàìà ïîâèííà ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ñòü äîêóìåíò³â
ó ïåðåâ³ðÿþ÷èõ. Ì³òèíãóâàëüíèêè çàïåâíèëè, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íåìàº òàêî¿ ñòðóêòóðè,
ÿêà ìàº ïðàâî íà ïåðåâ³ðêó.
Ùå ìàëè íàì³ð ï³òè äî ì³ñüêîãî ãîëîâè, àëå âèð³øèëè çðîáèòè
öå ³íøèì ðàçîì.

Господар у лікарні, прогнози медиків невтішні.
Діку терміново потрібна нова родина
ОЛЕНА УДВУД

Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIAÊîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ Âàëåíòèíà.
Ó ¿¿ áðàòà Îëåêñàíäðà òðàïèâñÿ
êðîâîâèëèâ ó ìîçîê. ×îëîâ³êà çàáðàëè äî ë³êàðí³ ó Â³ííèö³. Ñàì
Îëåêñàíäð — êîçÿòèí÷àíèí,
éîìó 62 ðîêè, æèâå «íà ò³é ñòîðîí³» îäèí. Âäîìà ÷îëîâ³ê òðèìàâ ñîáàêó. Äëÿ ïåñèêà òåðì³íîâî
øóêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â, áî
ñòîñîâíî áðàòà ë³êàð³ ïîçèòèâíèõ ïðîãíîç³â, íà æàëü, íå äàþòü.
— ß ¿äó â³ä íüîãî ³ òàê³ íåâò³ø-

í³ íîâèíè, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà. — Ö³ëó äîðîãó ïëà÷ó! Â³í æèâ
ñàì. Æ³íêà äåñü ó Ðîñ³¿ â íüîãî.
Ä³òè òàêîæ íå òóò. À â³í æèâ ñàì
³ ñîá³ ìàâ òó ñîáà÷êó, àëå òàê
ñòàëîñÿ, ùî êðîâîâèëèâ îòðèìàâ
³ çàðàç ó ë³êàðí³ â òÿæêîìó ñòàí³.
Ñêàçàëà ë³êàðêà, ùî íå áóäå í³
ñèä³òè, í³ õîäèòè, í³÷îãî. Âåëèêà
á³äà. Çíàºòå, ÿê êîæíà ëþäèíà
ñïîä³âàºòüñÿ, ³ ÿ ìàëà ÿêóñü íàä³þ, àëå ñüîãîäí³ ïîãîâîðèëà ç
ë³êàðÿìè — íåìàº í³ÿêî¿ íàä³¿
çîâñ³ì. Â³äðàçó ó Â³ííèöþ éîãî
çàâåçëè. Áóâ â îäí³é ë³êàðí³, ïî-

ò³ì â ³íø³é. Ñóñ³äè âèêëèêàëè
øâèäêó, àëå àæ íà òðåò³é äåíü
ï³ñëÿ òîãî, ÿê êðîâîâèëèâ òðàïèâñÿ. Íó öå âæå áóëî çàï³çíî.
Ïîêè ùî ïåñèêà ï³äãîäîâóþòü
ñóñ³äè ³ ñàìà Âàëåíòèíà. Âîíà
òèì÷àñîâî ïðè¿õàëà äî Êîçÿòèíà.
Ñîáàêó çâàòè Ä³ê, â³í íàïîëîâèíó í³ìåöüêà â³â÷àðêà, éîìó ï’ÿòü
ðîê³â. Â³í äóæå ìóäðèé ³ ñòàíå
íå ëèøå íàä³éíèì çàõèñíèêîì,
à é â³ðíèì äðóãîì. Âàëåíòèíà
ñïîä³âàºòüñÿ íà òå, ùî äëÿ íüîãî
âäàñòüñÿ çíàéòè ëþáëÿ÷ó ðîäèíó ÿêîìîãà øâèäøå. Ñàìà âîíà

íå ì³ñöåâà, òîìó çàáðàòè ïåñèêà äî ñåáå íå ìîæå. Íåçàáàðîì
æ³íêà ìàº ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó
³ ÿêùî çà ê³ëüêà äí³â Ä³êà í³õòî
íå çàáåðå, â³í çàëèøèòüñÿ çîâñ³ì
ñàì.
— ß ìàþ íàä³þ, ùî ìîæå
äî íåä³ë³ â³ääàìî, — äîäàº Âàëåíòèíà. — Â÷îðà òàê â³í ïðîñèâñÿ ïîá³ãàòè, äèâèâñÿ íà ìåíå,
íó ïðÿìî ïëàêàâ ïåñ.
Ä³êà â³ääàäóòü áåçêîøòîâíî,
àëå ëèøå ó äîáð³ ðóêè. ßêùî
õî÷åòå çàáðàòè ñîáàêó, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì (096) 549 93 94.

Це Дік, йому п’ять років. Його
єдиний господар опинився
в лікарні у важкому стані
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ГРОШІ ВИДІЛИЛИ, АЛЕ КИСНЕВУ
СТАНЦІЮ ДЛЯ ЛІКАРНІ НЕ ПРИДБАЛИ
Здоров’я  Кошти на закупівлю
обладнання, яке генерує медичний кисень
з повітря, зарезервували у бюджеті для
Козятинської центральної районної
лікарні ще у квітні. Наприкінці жовтня
нарешті зібралися купувати. Втім, торги
завершилися невдало
ОЛЕНА УДВУД

Â îñòàííþ ï’ÿòíèöþ æîâòíÿ
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ç³áðàëèñÿ
íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ. ² çíîâó çàéøëà ìîâà ïðî ìåäè÷í³ çàêëàäè.
Ñåðåä ïèòàíü, ÿê³ ðîçãëÿäàëè îáðàíö³, áóëî çâåðíåííÿ äî ïðåçèäåíòà, Êàáì³íó ³ Âåðõîâíî¿
Ðàäè ñòîñîâíî çáàëàíñîâàíîñò³
âèòðàò íà ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ çàðïëàò
ìåäïðàö³âíèê³â ó äåðæáþäæåò³
íà íàñòóïíèé ð³ê.
Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ì³ñüêèé
ãîëîâà ñêàçàëà, ùî ó ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â ïðÿì³ â³äíîñèíè ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, çâ³äêè âîíè áåðóòü ô³íàíñóâàííÿ, ³ çàïðîñèëà äî ñëîâà ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ÖÐË ³ çà ñóì³ñíèöòâîì
äåïóòàòà Îëåêñàíäðà ªâòóøêà, àáè
â³í äåòàëüí³øå ðîçïîâ³â ïðî òå, ÿê
ë³êàðíÿ îòðèìóº ãðîø³.

— Ô³íàíñóâàííÿ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³äáóâàºòüñÿ íàñòóïíèì
÷èíîì: âñ³ ãðîø³, ÿê³ íàäõîäÿòü
íà öåíòðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ
áóäü-ÿêî¿ ãðîìàäè, íàäõîäÿòü â³äïîâ³äíî äî çàô³êñîâàíèõ åï³çîä³â ³ îòðèìàíèõ çâ³ò³â â³ä ñàìî¿
ÍÑÇÓ, — ñêàçàâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó
ªâòóøîê. — ª ïåâí³ òàðèô³êàö³¿:
îäíà ïîñëóãà êîøòóº ñò³ëüêè ãðîøåé, ³íøà — ñò³ëüêè ãðîøåé. ²
âñ³ âîíè îá’ºäíóþòüñÿ â òàê çâàí³
ïàêåòè, à ¿õ äîñèòü âåëèêà êóïà.
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, ä³éñíî ìàº
ì³ñöå çàíèæåíà îö³íêà íàäàííÿ
ìåäè÷íèõ ïîñëóã. ª ðÿä ïàêåò³â, ÿê³ âçàãàë³ íå âðàõîâóþòüñÿ
â Íàö³îíàëüí³é ñëóæá³ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä, òîé ñàìèé
áàíê êðîâ³, â³ää³ëåííÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³. Ôàêòè÷íî öå äîòàö³éíå â³ää³ëåííÿ, àëå âîíî äîñèòü
âàæëèâå äëÿ áóäü-ÿêî¿ ë³êàðí³.
ßêùî äåÿê³ ïîñëóãè íå îïëà÷ó-

þòüñÿ ç ÍÑÇÓ çîâñ³ì, òî çà äåÿê³,
íàâïàêè, ïëàòÿòü ÷èìàë³ ñóìè.
Äî ïðèêëàäó, ïîñëóãè çà òàê çâàíèì «êîâ³äíèì ïàêåòîì», çà ÿêèì
íàøà ë³êàðíÿ îòðèìóâàëà ô³íàíñóâàííÿ äî òðàâíÿ âêëþ÷íî. Âò³ì
«êîâ³äíå» â³ää³ëåííÿ çàêðèëè ³
ô³íàíñóâàííÿ çà öèì ïàêåòîì
ïðèïèíèëîñÿ.
— ×îìó? Òîìó ùî íå áóëî
çàáåçïå÷åííÿ â³äïîâ³äíî ñïåö³àë³ñòàìè. Öå ïåðøå, — ïðîäîâæèâ
Îëåêñàíäð ªâòóøîê. — Ïî-äðóãå,

Ó Íàö³îíàëüí³é ñëóæá³
çäîðîâ’ÿ âèìàãàþòü
ðîçâåäåííÿ ìåðåæ³
êèñíþ ïî ê³ëüêîñò³
òî÷îê, íå ìåíøå 100.
Ìè ìàºìî 53 òî÷êè
ó Íàö³îíàëüí³é ñëóæá³ çäîðîâ’ÿ
âèìàãàþòü íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
íàÿâíîñò³ â îïîðíèõ ë³êàðíÿõ
áåçïîñåðåäíüî ñòàíö³é, ÿê³ ãåíåðóþòü êèñåíü ³, çâè÷àéíî, â³äïîâ³äíîãî ðîçâåäåííÿ ìåðåæ³ êèñíþ
ïî ê³ëüêîñò³ òî÷îê, íå ìåíøå 100.
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ìè ìàºìî
53 òî÷êè.
Ãðîø³ íà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ, ÿêå ãåíåðóº ìåäè÷íèé êèñåíü,
â³äêëàëè ùå ó êâ³òí³ 2021 ðîêó,
ïðî ùî ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè.
Äëÿ öüîãî ³ç çàëèøê³â áþäæåò-

Козятинська ЦРЛ від початку червня не лікує хворих
на коронавірус. Одна з причин, чому у нас не відкривають
«ковідне» відділення — відсутність кисневої станції
íèõ êîøò³â, ÿê³ íå âèêîðèñòàëè
ìèíóëîãî ðîêó, çàðåçåðâóâàëè
2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.
Âò³ì, çà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ
âçÿëèñÿ ò³ëüêè çàðàç. Ó æîâòí³
Êîçÿòèíñüêà öåíòðàëüíà ðàéîííà
ë³êàðíÿ îãîëîñèëà ÷åðåç ñèñòåìó ïóáë³÷íèõ çàêóï³âåëü Prozorro
òåíäåð íà ïðèäáàííÿ êèñíåâî¿
ñòàíö³¿. Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ïîäàëè
äâà ó÷àñíèêè. Àóêö³îí â³äáóâñÿ
25 æîâòíÿ. Ïðîòå îáèäâ³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëèëè. Ó÷àñíèê, ÿêèé
çàïðîïîíóâàâ ìåíøó ö³íó ³ çà ëîã³êîþ ìàâ áè âèãðàòè, íå íàäàâ

íåîáõ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â ³ äîçâîëó
Äåðæïðàö³ íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè. Ïðîïîçèö³þ ó÷àñíèêà ¹ 2 òàêîæ â³äõèëèëè ÷åðåç òå, ùî êîìïàí³ÿ
íå ïîäàëà óñ³õ íåîáõ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â, ëèñò³â ³ äîçâîë³â.
Àïàðàòóðà äëÿ ðàä³îòåðàï³¿,
ìåõàíîòåðàï³¿, åëåêòðîòåðàï³¿
òà ô³çè÷íî¿ òåðàï³¿ çà êîäîì
ÄÊ 021:2015 33150000–6 êîä
ÍÊ 024:2019 42911 Êîìïðåñîð
ïîâ³òðÿíèé äëÿ òðóáîïðîâ³äíî¿
ñèñòåìè/äæåðåëà ãàçó (Êèñíåâà
ñòàíö³ÿ ó êîìïëåêò³) | ProZorro

На сесії говорили про холод і харчування у школах
Òåìó òåïëà ó çàêëàäàõ îñâ³òè
ï³äíÿëè íà îñòàíí³é ñåñ³¿, ÿêà
â³äáóëàñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 29 æîâòíÿ.
Êîëè ïîðÿäîê äåííèé âæå áóâ
âè÷åðïàíèé, äî òðèáóíè âèéøîâ
äåïóòàò Â³êòîð Çà¿÷êî.
— Öå íå ïèòàííÿ ñåñ³éíå,
àëå âè çíàºòå, ùî íàøà êîì³ñ³ÿ
îãîëîñèëà íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ
ïî îïàëåííþ, — ñêàçàâ Çà¿÷êî. —
ß á õîò³â ïîïðîñèòè, ùîá ìè òåæ
ï³äòðèìàëè ïèòàííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â ó äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ ³ øêîëàõ
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè êîæíîãî
äíÿ äî ìîìåíòó, ïîêè íå ââåäóòü
â åêñïëóàòàö³þ íîðìàëüíî âñå
îáëàäíàííÿ.
— Íà ÿê³é ñòàä³¿ ïðîöåñ îïàëþâàííÿ? — çàïèòàâ ì³ñüêîãî ãîëîâó äåïóòàò Îëåêñàíäð
Øóìñüêèé. — Ó íàñ ñüîãîäí³ òóò
áàòüêè ³ âîíè õî÷óòü çíàòè á³ëüø
äåòàëüíî äàòè, êîëè ä³òè ï³äóòü
â øêîëó. ² õàð÷óâàííÿ íå ïî âñ³õ
øêîëàõ º. ×è âîëîä³ºòå âè òàêîþ ñèòóàö³ºþ, ùî õàð÷óâàííÿ
ó øêîëàõ íå ó âñ³õ º? Òîìó ùî âè
ñêàçàëè, ùî ç õàð÷óâàííÿì íåìàº
í³ ïèòàíü, í³ ïðîáëåì.

Ì³ñüêèé ãîëîâà ó ñâî¿é â³äïîâ³ä³ ïî÷àëà ç õàð÷îáëîê³â ë³öåþ
òà øêîëè ¹ 9. Öüîãîð³÷ ö³ äâà
çàêëàäè âèãðàëè êîíêóðñ «Ñïðîìîæíà øêîëà äëÿ êðàùèõ ðåçóëüòàò³â» íà ô³íàíñóâàííÿ ç äåðæáþäæåòó ðåìîíòó õàð÷îáëîê³â, ÿê³
ìàþòü îáëàäíàòè çà ñó÷àñíèìè
ñòàíäàðòàìè. Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèö³ ãðîìàäè, õàð÷îáëîê ë³öåþ
ãîòîâèé íà 80%, éîãî ïëàíóþòü
çàïóñòèòè îð³ºíòîâíî â ñåðåäèí³
ëèñòîïàäà ³ çàáåçïå÷óâàòèìå â³í
ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì íå ëèùå ë³öå¿ñò³â, à é ó÷í³â øêîëè ¹ 2, ÿêà,
ÿê â³äîìî, íå ëèøå íå ìàº ñâîãî
õàð÷îáëîêó, à é ìàº ïðîáëåìè ç
ïîñòà÷àëüíèêàìè ãàðÿ÷èõ îá³ä³â.
Õàð÷îáëîê øêîëè ¹ 9 áóäå õàð÷óâàòè òàêîæ ó÷í³â ²âàíêîâåöüêî¿
ô³ë³¿. À ¿äàëüíÿ øêîëè ¹ 1 çàðàç
çàáåçïå÷óº ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì
ó÷í³â øêîëè ¹ 3.
— Ó íàñ âñ³ øêîëè õàð÷óþòüñÿ, çà âèêëþ÷åííÿì íåçàê³í÷åíèõ
ðåìîíò³â ó ã³ìíàç³¿ ¹ 6 (øêîëà
íà äðóãîìó Êîçÿòèí³ — àâò.),
ë³öå¿ ³ â øêîë³ ¹ 9, — ñêàçàëà
Òåòÿíà ªðìîëàºâà. — Çàê³í÷èìî
³ ïî÷íåìî õàð÷óâàòè. Òàì º ñóõ³

ñí³äàíêè. Êð³ì òîãî, ó íàñ íå â³äïîâ³äàþòü æîäíèì íîðìàì õàð÷îáëîêè ó òðüîõ çàêëàäàõ: ó äðóã³é
øêîë³ â³í â³äñóòí³é, ïðîáëåìè ç
òðåòüîþ ³ ï’ÿòîþ øêîëîþ. Ïîïåðåäíüî íà âèêîíêîì³ ³ íà áþäæåòí³é êîì³ñ³¿ ìè îáãîâîðþâàëè âàð³àíò çàáðàòè õàð÷îáëîê
ó ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ³ ùî öåé îäèí
õàð÷îáëîê áóäå ãîòóâàòè õàð÷³
äëÿ òðüîõ øê³ë. Îäèí õàð÷îáëîê
êîøòóº ïðèáëèçíî 2,5 ì³ëüéîíà.
Àáî ìè îáëàøòîâóºìî â êîæíîìó
çàêëàä³ õàð÷îáëîêè, ìàºìî êóõàð³â, àáî ìè ãîòóºìî â îäíîìó ì³ñö³ ³ ïîò³ì äîñòàâëÿºìî, ÿê çàðàç.
Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñüêèé ãîëîâà ïåðåéøëà äî îïàëåííÿ. Î÷³ëüíèöÿ
ãðîìàäè ñêàçàëà, ùî Ôëîð³àí³âñüêà ³ Ïèêîâåöüêà øêîëè, øêîëàã³ìíàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê, øêîëè
¹ 3 ³ 9, ²âàíêîâåöüêà ô³ë³ÿ, à òàêîæ ñàäî÷îê ¹ 5 ïîêè íå îïàëþþòüñÿ âçàãàë³. Ó öèõ çàêëàäàõ
âèêîðèñòîâóþòü ãàç. Óñ³ ïàêåòè
äîêóìåíò³â âæå ãîòîâ³, âò³ì ïîêè
ïîñòà÷àëüíèê áëàêèòíîãî ïàëèâà íå ïîäàâ ãàçó. Ùî ñòîñóºòüñÿ
çàêëàä³â, ÿê³ îïàëþþòü êîòåëüí³
íà òâåðäîìó ïàëèâ³, òî íàéã³ðøà

ñèòóàö³ÿ, çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè, ó êîòåëüí³ ¹ 2, ùî íà âóëèö³ Ì³÷óð³íà. Âîíà ïîäàº òåïëî
íà ë³öåé ³ ñàäî÷îê ¹ 1, à òàêîæ
ó â³éñüêêîìàò ³ ïðîêóðàòóðó. Òîìó
ë³öåé ³ ñàäî÷îê õî÷óòü ïåðåâåñòè
íà ³íäèâ³äóàëüí³ òåïëîâ³ ïóíêòè,
à êîòåëüíþ âçàãàë³ çàêðèòè.
— Ñêàæ³òü ìåí³, áóäü ëàñêà, ÿê
çàðàç íàø³ ä³òè ìàþòü íàâ÷àòèñÿ
â ë³öå¿, ÿêùî òàì íå îïàëþºòüñÿ? — çàïèòàëà îäíà ç ìàì, ÷èÿ
äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ ó ë³öå¿.
— ×åðåç òå, ùî â øêîë³-ë³öå¿
õîëîäíî, òàêà áóëà ñèòóàö³ÿ ³ º,
â³äïðàâèëè íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ ó÷í³â, — â³äïîâ³ëà ì³ñüêèé
ãîëîâà. — Ïîêè øêîëà íå áóäå
íàãð³òà, íàâ÷àííÿ äèñòàíö³éíå
íå áóäå â³äì³íåíî. Ó ã³ìíàç³¿ òåæ
áàòüêàì áóëà ïðîïîçèö³ÿ ñòîñîâíî äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, àëå
áàòüêè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïî ã³ìíàç³¿ — ìè íàâ÷àºìîñÿ, ïðîñòî
òåïë³øå âäÿãàºìîñÿ.
— Êîëè áóäå òåïëî â ë³öå¿? —
çàïèòàëà æ³íêà.
— Òîä³, êîëè êîòåëüíÿ çàïðàöþº, — â³äïîâ³ëà ì³ñüêèé ãîëîâà. — Âîíà ïðàöþº çàðàç, àëå

íàãíàòè òåìïåðàòóðó íà òîìó
ïàëèâ³, ÿêå ó íàñ áóëî, êîòåëüíÿ íå çìîãëà. Íà äàíèé ÷àñ êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «×èñòå
ì³ñòî» ïðàöþº íàä ïîë³ïøåííÿì
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó.
— Âè íàñ â³äïðàâèëè ðàí³øå
íà êàí³êóëè, ùîá âëàäíàòè öþ
ñèòóàö³þ, ìè â³äáóëè íà êàí³êóëàõ, ìè â³äáóëè íà êàðàíòèí³,
ïðîéøëî âæå ìàéæå òðè òèæí³,
í³÷îãî íå çðîáëåíî ³ êîæíîãî
ðàçó âè íàì îá³öÿºòå. Öå ÿê? —
ñêàçàëà æ³íêà, ÷èÿ äèòèíà íàâ÷àºòüñÿ â ë³öå¿.
Íà öüîìó îáãîâîðåííÿ çàâåðøèëîñÿ.
Öüîãî òèæíÿ ó÷í³ ë³öåþ ïîâåðíóëèñÿ äî çâè÷íîãî ðåæèìó
íàâ÷àííÿ. Íà êîòåëüí³, ÿêà îïàëþº ë³öåé ³ ñàäî÷îê ¹ 1, äî äðîâ
äîäàëè ùå é áðèêåòè ç ñîëîìè,
òîìó ñòàëî òðîõè òåïë³øå.
Äîäàìî, ùî íà íàøîìó ñàéò³
ìè çàïèòàëè ÷èòà÷³â, ÷è òåïëî
ó øêîëàõ ³ äèòñàäêàõ Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, êóäè õîäÿòü ¿õ ä³òè
³ âíóêè? Ñòàíîì íà 17.47 ñåðåäè,
3 ëèñòîïàäà ìàëè 27 ãîëîñ³â. ²ç
íèõ 17 — çà âàð³àíò «ùå õîëîäíî».
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ЯКИЙ ДИТСАДОК ЗАКРІПЛЕНИЙ
ЗА ВАШОЮ ВУЛИЦЕЮ?
Освіта  На останній черговій сесії,
яка відбулася у п’ятницю, 29 жовтня,
міська рада затвердила територію
обслуговування дошкільних навчальних
закладів. Чому це важливо знати і
за яким дитячим садком закріплений
мікрорайон, у якому ви живете?
ОЛЕНА УДВУД

Ïðî òå, ùî äî ïåðøîãî êëàñó çàðàõîâóþòü ó ïåðøó ÷åðãó
òèõ ä³òåé, ÿê³ æèâóòü íà òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ øêîëè,
âè, íàé³ìîâ³ðí³øå, âæå ÷óëè.
Öå ïðàâèëî ââåëè ê³ëüêà ðîê³â
òîìó. Ïîä³áíó ïðàêòèêó çàïðîâàäæóþòü ³ â äèòÿ÷èõ ñàäî÷êàõ.
Ó ñ³÷í³ 2021 ðîêó Êàá³íåò
ì³í³ñòð³â âí³ñ çì³íè äî Ïîëîæåííÿ ïðî çàêëàä äîøê³ëüíî¿
îñâ³òè. Ó íüîìó ïðîïèñàíî,
çîêðåìà, ïðàâèëà çàðàõóâàííÿ
ä³òåé äî äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â. Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó äîêóìåíòà,
äèòèíó ïåðøî÷åðãîâî çàðàõîâóþòü äî äåðæàâíîãî ÷è êîìóíàëüíîãî äèòñàäêà, ÿêùî âîíà:

— ïðîæèâàº íà òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ öüîãî çàêëàäó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè;
— ìàº áðàò³â ÷è ñåñòåð (ð³äíèõ ÷è óñèíîâëåíèõ), ÿê³ âæå
â³äâ³äóþòü öåé ñàäî÷îê;
— äèòèíà ìàìè ÷è òàòà, ÿê³
ïðàöþþòü ó öüîìó ñàäî÷êó;
— íàëåæèòü äî êàòåãîð³¿ ä³òåé
ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè, ùî çóìîâëåí³ ïîðóøåííÿì ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó
òà/àáî ñåíñîðíèìè òà ô³çè÷íèìè ïîðóøåííÿìè;
— ñèðîòà ÷è äèòèíà, ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÿêà âëàøòîâàíà ï³ä îï³êó,
ó ïðèéîìíó ÷è ïàòðîíàòíó
ñ³ì’þ, äèòÿ÷èé áóäèíîê ñ³ìåéíîãî òèïó ÷è óñèíîâëåíà;

— ïåðåáóâàº ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ òà íà îáë³êó
ó ñëóæá³ ó ñïðàâàõ ä³òåé;
— âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíà
îñîáà ÷è ìàº ñòàòóñ äèòèíè,
ÿêà ïîñòðàæäàëà â³ä âîºííèõ
ä³é ³ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â.
ßêùî æ âàøà äèòèíà íå â³äïîâ³äàº æîäíîìó ç öèõ êðèòåð³¿â, ¿¿ çàðàõóþòü äî ñàäî÷êà
ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî òàì áóäóòü â³ëüí³ ì³ñöÿ.
Ïîâåðí³ìîñÿ äî ïåðøîãî
ïóíêòó, çã³äíî ç ÿêèì ïðàâî
íà ïåðøî÷åðãîâå çàðàõóâàííÿ
ìàþòü ä³òè, ÿê³ ïðîæèâàþòü
íà òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Â³í âñòóïàº â ä³þ ó òîìó ðàç³,
ÿêùî òåðèòîð³þ îáñëóãîâóâàííÿ
âèçíà÷èòü çàñíîâíèê äåðæàâíîãî ÷è êîìóíàëüíîãî äèòñàäêà.
Ó íàøîìó âèïàäêó öå — ì³ñüêà
ðàäà. Ùî âîíà ³ çðîáèëà íà ñâî¿é îñòàíí³é ñåñ³¿. Ïðî öå ìè
ðîçêàæåìî äåòàëüí³øå.
Ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéíÿëè îáðàíö³, ñòîñóºòüñÿ âèíÿòêîâî
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ ó Êîçÿòèí³. Òàêèõ íàðàç³
º ø³ñòü: ÷îòèðè ç íèõ ó öåíòð³,
ïî îäíîìó — ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³
ì³ñòà òà íà ÏÐÁ.

Рішення міської ради стосується садочків, які
розташовані у Козятині. Таких наразі шість

Які потрібні документи
Щоб стати на чергу в дитячий садок, необхідно подати:
— заяву про зарахування від матері або батька чи осіб, які їх замінюють;

— копію свідоцтва про народження
дитини;
— медичну довідку разом з висновком про те, що дитина може
відвідувати дитячий садок.

Розподіл дитячих садочків за територіями обслуговування
ДИТЯЧИЙ САДОК № 2
Вулиці, що входять до території
обслуговування:
Склярова (будинки № 1, 6, 10);
Винниченка (ліва сторона від
№ 25 і права сторона від № 38);
Пилипа Орлика;
Підгорбунського;
Шевченка;
Данила Галицького;
Шмідта;
Маяковського;
Князів Острозьких;
Коцюбинського;
Толстого;
Червоної Калини;
Бойка;
Нечая;
Виговського;
провулок Червоної Калини;
провулок Степовий;
провулок Крайній;
провулок Шевченка;
провулок Толстого.
ДИТСАДОК № 6
Вулиці, що входять до території
обслуговування:
Героїв Майдану (ліва сторона від
№ 27 і права сторона від № 20);
Лесі Українки;
Менделєєва;
Крилова;
Баженова;
Трудова;
Ломоносова;
Гагаріна;

Комарова;
Корольова;
Чехова;
Матросова (ліва сторона від
№ 159 і права сторона від.
№ 148);
Франка;
Українська;
Лісова;
Грушевського (від № 71);
провулок Партизанський;
провулок Грушевського.
ДИТСАДОК № 4
Вулиці, що входять до території
обслуговування:
Куликівського (№ 1–20);
Грушевського (№ 1–22);
Мічуріна (№ 2–29);
Січових Стрільців;
В и н н и ч е н ка ( л і ва сто р о н а
№ 1–23 і права сторона № 2–36);
Джерельна;
Васьковського;
Пушкіна;
9 Січня (№ 1–40);
Леонтовича;
Вишневецького;
Кривоноса;
Пролетарська (№ 1–47);
Героїв Майдану (№ 1–18);
Сікорського;
провулок Тихий;
провулок Таращанський;
провулок Богуна;
провулок Тупіковий;
провулок Вишневецького;

провулок Деповський;
провулок Кутузова;
провулок Джерельний;
провулок Аптечний.
ДИТЯЧИЙ САДОЧОК № 1
Вулиці, що входять до території
обслуговування:
Куликівського (від № 22);
Бессарабова;
академіка Павлова;
Мічуріна (права сторона від № 18 і
ліва сторона від № 23);
Володимира Великого;
Незалежності;
Склярова (непарна сторона від
№ 9 і парна сторона від № 12);
Лисенка;
Стуса;
Довженка (від перетину з вулицею
8-а Гвардійська);
Грушевського (№ 23–70);
Антоновича;
Земляка;
Кобилянської;
провулок Кондрацького;
провулок академіка Павлова;
провулок Мічуріна;
провулок Наумова;
провулок Веселий;
провулок Лікарняний;
провулок Лікувальний;
ДИТСАДОК № 3
Вулиці, що входять до території
обслуговування:
Сербіна;

Валдаєвська;
Сагайдачного;
Пролетарська (ліва сторона від
№ 49 і права сторона від № 34);
Матросова (ліва сторона № 1–157 і права сторона
№ 2–146);
Гоголя;
Хмельницького;
Некрасова;
Сєдова;
Осипенка;
Харківська;
Московська;
Київська;
Павленка;
Білоцерківська;
Лермонтова;
Черняхівського;
Горького;
9 січня (ліва сторона від № 41 і
права сторона від № 42);
Чкалова;
Грибальова;
Сокілецька;
провулок Водопровідний;
провулок Валдаєвський;
провулок 9 Січня;
провулок Гоголя;
провулок Матросова;
провулок Сербіна;
провулок Клубний;
провулок Вишневий;
провулок Береговий.
ДИТЯЧИЙ САДОК № 5
Вулиці, що входять до території

обслуговування:
8-а Гвардійська;
Ватутіна;
Сковороди;
Зоряна;
Ярослава Мудрого;
Козацька;
Олега Кошового;
Івана Мазепи;
Космонавтів;
Перемоги;
Депутатська;
Бабаджаняна;
Кривошеїна;
Катукова;
Кондрацького;
Зелена;
Зої Космодем’янської;
Зоряна;
Довженка (до перетину з вулицею
8-а Гвардійська);
Суворова;
1 Травня;
Шептицького;
провулок.Шептицького;
провулок Івана Мазепи;
провулок Інтернатський;
провулок Пархоменка;
провулок Кузнєчний;
провулок 1 Травня;
провулок Довженка;
провулок Перемоги;
провулок Заводський;
провулок Новий;
провулок Катукова;
провулок Ватутіна;
провулок Зоряний.
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ЯК ПЕРЕВІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ
У ШКОЛАХ ТА САДОЧКАХ
Комфортне навчання?  Ми вже
повідомляли про зустріч батьків учнів
та дошкільнят у кабінеті міського
голови щодо відсутності тепла у школах
та дитячих садочках. Стало відомо,
що лісовози з дровами будуть через
тиждень, але батьки не стали чекати і
скликали ініціативну групу по перевірці
температурного режиму закладів
дошкільної і шкільної освіти
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ïðåäñòàâíèê ïðåñè ïðèºäíàâñÿ äî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè,
âîíà âæå ïðàöþâàëà ó ë³öå¿-øêîë³. Ó êëàñíèõ ê³ìíàòàõ ïåðøîãî
òà äðóãîãî ïîâåðõ³â òåìïåðàòóðà
áóëà â³ä 11 äî 16 ãðàäóñ³â. Ó÷í³â
ó øêîë³ â öåé äåíü íå áóëî, äèðåêòîð îñâ³òíüîãî çàêëàäó Îëåíà
Á³ëÿíåöü ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì â³äì³íèëà çàíÿòòÿ â êëàñàõ äî çì³íè ñèòóàö³¿ íà êðàùå.
Êåð³âíèê ó÷áîâîãî çàêëàäó, ñóïðîâîäæóþ÷è ³í³ö³àòèâíó ãðóïó,
äî ÿêî¿ óâ³éøëè áàòüêè øêîëÿð³â,
äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðåäñòàâíèê ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü
ðîçïîâ³äàëà, ñê³ëüêè â øêîë³ º

âñüîãî õîðîøîãî, áðàêóº ò³ëüêè òåïëà â³ä îïàëåííÿ. Òåïëî
äóøåâíå ó øêîë³ º. Íàîñòàíîê
âîíà ïîêàçàëà, ÿêîþ áóäå øê³ëüíà ¿äàëüíÿ, ÿêó íà äàíîìó åòàï³
ïåðåðîáëÿþòü ï³ä ñòàíäàðò íîâî¿
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè.
Íàñòóïíèì ïóíêòîì ïåðåâ³ðêè
áóâ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê «Ëåëåêà».
Êåð³âíèê äîøê³ëüíîãî çàêëàäó
áóëà íàëàøòîâàíà ð³øó÷å ³ íàïîëåãëèâî ïîïðîñèëà âñþ ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, âêëþ÷àþ÷è ëàáîðàíòà,
ïîêèíóòè ïðèì³ùåííÿ äèòÿ÷î¿
óñòàíîâè.
— Ìè íå áóäåìî çàõîäèòè,
íåõàé ëàáîðàíò çðîáèòü çàì³ðè
òåìïåðàòóðè, — ñêàçàâ äåïóòàò
ì³ñüêî¿ ðàäè ªâãåí Ìàëàùóê.

Лаборант записує температурні показники в журнал.
У класах у школі-гімназії більш-менш тепло, тут стоять
електричні обігрівачі. А от у коридорах прохолодно

Äèðåêòîð ñàäî÷êà êóäèñü çàòåëåôîíóâàëà, ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷àëà ñòàâèòè ïèòàííÿ, íà êøòàëò:
«×èé âè òàòî?» Ïðîñèëà ïîêàçàòè
ïîñâ³ä÷åííÿ äåïóòàòà, ðîçïîðÿäæåííÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè íà ïåðåâ³ðêó òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó.
Òîæ ³í³ö³àòèâí³é ãðóï³ äîâåëîñü
âèêîíàòè ðÿä âèìîã, â òîìó ÷èñë³ é îäÿãíóòè áàõ³ëè. Íà ùàñòÿ,
âîíè áóëè ó ñóìö³ ëàáîðàíòà.
Êîëè íà Ì³÷óð³íà, 17 ïðè¿õàëè
ñïî÷àòêó ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿
ðàäè, à ïîò³ì ç óïðàâë³ííÿ îñâ³òè,
âðåøò³-ðåøò ëàáîðàíò çàéøëà,
ùîá âèì³ðÿòè òåìïåðàòóðíèé
ðåæèì.
Ïîêè ëàáîðàíò ïðàöþâàëà
â ïðèì³ùåíí³ äèòÿ÷îãî çàêëàäó,
à ïðåäñòàâíèêè îñâ³òè, ì³ñüêî¿
ðàäè ³ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ÷åêàëè
ðåçóëüòàò³â ïåðåâ³ðêè íà ïîäâ³ð’¿
ñàäî÷êà, ïðåäñòàâíèê îñâ³òè ²ííà
Ìàäåé ñêàçàëà:
— Êîëè ÿ éøëà íà öþ ïîñàäó, òî áóëà âïåâíåíà, ùî òîïèòè
áóäóòü ò³, ÿê³ é òîïèëè. Â êåð³âíèöòâ³ ñàäî÷êà ðîçóì³þòü, ùî áåðóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çäîðîâ’ÿ
ä³òåé, à ùî ðîáèòè, êîëè áàòüêè
ïðèâîäÿòü ä³òåé ó ñàäî÷îê, áî ¿õ
í³ ç êèì çàëèøèòè âäîìà. ² ³í³ö³àòèâíà ãðóïà â³ä áàòüê³â òàêîæ
ïðàâà, òîìó ùî ñàìå îñíîâíå äëÿ
áàòüê³â — öå çäîðîâ’ÿ ¿õíüî¿ äèòèíè.
Òèì ÷àñîì ëàáîðàíò çðîáèëà
ñâîþ ðîáîòó ³ îá’ÿâèëà, ùî òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ â ïðèì³ùåíí³,
äå çíàõîäÿòüñÿ ä³òè âñ³õ ãðóï,
19 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì. Òîä³
ªâãåí Ìàëàùóê ñêàçàâ: «Á³ëüøå
ãîòóâàëèñÿ äî çàì³ðó í³æ òðèâàâ
ïðîöåñ».
Ç âóëèö³ Ì³÷óð³íà ïåðåáðàëèñÿ äî øêîëè ¹ 2. Òàì çóñòð³ëà
íàñ ïðèâ³òíà Íàòàë³ÿ Ì³ñüêîâà,
äèðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Çà ³íôîðìàö³ºþ, ùî ¿é íàäàþòü
â÷èòåë³, âîíà ïðîâåëà ³í³ö³àòèâíó ãðóïó â íàéòåïë³øèé ³ íàéõîëîäí³øèé êëàñè. Íàéòåïë³øîþ
âèÿâèëàñÿ êëàñíà ê³ìíàòà, êóäè
äîáðå çàãëÿäàº ñîíöå. Òàì çàô³êñóâàëè +21. Â êëàñ³ íàâïðîòè çà ðàõóíîê âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³

У школі № 2 більшість класів з сонячної сторони. В цьому
класі +18, тепло і дівчата веселі
ó÷í³â ó êëàñ³ òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ
áóëà 18 ç ïëþñîì. Âèì³ðÿëè òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ â ïðèì³ùåííÿõ
â³äîêðåìëåíî¿ øêîëè. Ç ñîíÿ÷íî¿
ñòîðîíè 19 ãðàäóñ³â, â êëàñ³ íàâïðîòè 18,2. Íà äâîð³ â öåé ÷àñ
áóëî 12 ç ïëþñîì.
Ïîêèäàþ÷è øêîëó ¹ 2 çâåðíóëè óâàãó, ùî õî÷à é Íàòàë³ÿ
Ì³ñüêîâà ó øêîë³ íåäàâíî, à áàãàòî ó÷í³â ââàæàþòü ¿¿ ÿê äèðåêòîðîì, òàê ³ ñâî¿ì äðóãîì. Çíàº
äèðåêòîð âñ³õ ïî³ìåííî, õòî
ïðèâîçèòü ìåäàë³ ³ ïðîñëàâëÿº
øêîëó.
Ç äðóãî¿ øêîëè ïî¿õàëè ó øêîëó-ã³ìíàç³þ. Òàì òàêîæ äèðåêòîð
çàêëàäó âèéøëà äî ³í³ö³àòèâíî¿
ãðóïè â ìåæàõ õâèëèíè.
Ã³ìíàç³ÿ ïîêè ùî íå îïàëþºòüñÿ. Ñïðàâà â òîìó, ùî òóò ìîäóëüíà êîòåëüíÿ ³ âîíà çàïðàöþº
â³äðàçó, ÿê ãàçîâèêè â³äíîâëÿòü
ãàçîïîñòà÷àííÿ. Çà ³í³ö³àòèâè â÷èòåë³â â êëàñè ïîñòàâèëè
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³. Çà ñëîâàìè
äèðåêòîðà Íàòàë³¿ Ëåâèöüêî¿,
åëåêòðîîïàëåííÿ âîíè çðîáèëè
ìàéæå ó âñ³õ êëàñàõ.
Â÷èòåë³ êàæóòü: ïåðåéòè
íà äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ íå ïðî-

áëåìà, àëå íå âñ³ ó÷í³ ³ áàòüêè
ìàþòü ð³âí³ ìîæëèâîñò³. ª ö³ë³
êëàñè, ÿê³ ç êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ íà òè. ª ä³òè, ÿê³ ÷åêàþòü,
ïîêè ç ðîáîòè ïðèéäå ìàìà.
Ùîá îá³ãð³òè ó÷í³â, â÷èòåëü
ïðèõîäèòü çà ï³âãîäèíè äî ïî÷àòêó óðîê³â ³ âìèêàº åëåêòðîîá³ãð³âà÷. Â êëàñ³ íàãàíÿº òåìïåðàòóðó,
à êîðèäîðè íå îïàëþþòüñÿ. Òîæ
çàì³ðè ïîêàçàëè ó êëàñàõ, äå âæå
ïðîéøëî ñ³ì óðîê³â — òåìïåðàòóðà â ìåæàõ íîðìè. À îò ó êîðèäîð³ 13 ãðàäóñ³â, íà ãðàäóñ á³ëüøå,
í³æ íàäâîð³. Ïðèáëèçíî òàêó òåìïåðàòóðó áà÷àòü â÷èòåë³ ó êëàñàõ,
êîëè ïðèõîäÿòü íà ðîáîòó.
Â øêîëè ¹ 1, 3, 5, 6, 9 ìè
íå ¿çäèëè, òîìó ùî íà ãîäèííèêó âæå áóëà ìàéæå 14 ãîäèíà.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ó÷í³â øê³ë
âæå áóëè âäîìà.
Êîëè áàòüêè äîøê³ëüíÿò ä³çíàëèñÿ, ùî â ñàäî÷îê ¹ 1 íàâ³äàëàñü ³í³ö³àòèâíà ãðóïà, íà íàøó
ãàðÿ÷ó ë³í³þ ïîñòóïèëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ùå â îäíîìó ñàäî÷êó
õîëîäíî. Òàì âèõîâàòåë³ äâîìà
îá³ãð³âà÷àìè ïðè òåìïåðàòóð³
13 ãðàäóñ³â íà äâîð³ äîâåëè òåìïåðàòóðó â äèòÿ÷èõ ê³ìíàòàõ äî +15.

Шахісти Козятинської шахової школи дебютували
на чемпіонаті області серед дорослих
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, à ñàìå â ñóáîòó, 30 æîâòíÿ, â ì³ñò³ Ëèïîâåöü
ïðîéøîâ êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç øàõ³â ñåðåä
äîðîñëèõ.
Ó òóðí³ð³ áðàëè ó÷àñòü â³ñ³ì
êîìàíä ïî ÷îòèðè ó÷àñíèêè ç

êîíòðîëåì íà ïàðò³þ 15 õâèëèí.
Íà öèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ çìàãàííÿõ áðàëà ó÷àñòü êîìàíäà øàõîâî¿
øêîëè Êîçÿòèíñüêîãî öåíòðó äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ç³ ñâî¿ì
òðåíåðîì Îëåêñàíäðîì ²îíîâèì.
Â³í ãðàâ çà ïåðøîþ äîøêîþ, Íàçàð Ãðèãîðîâè÷ íà äðóã³é, Âëàäèñëàâ Íàðîâåöüêèé — íà òðåò³é,

Äìèòðî Òîì÷àê íà ÷åòâåðò³é. Ñë³ä
çàóâàæèòè, ùî øàõ³ñòè Êîçÿòèíñüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè çìàãàëèñÿ ç
äîñâ³ä÷åíèìè òà êâàë³ô³êîâàíèìè
ñóïåðíèêàìè ³ âïåðøå íà öüîìó òðàäèö³éíîìó òóðí³ð³ ïîñ³ëè
ï'ÿòå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå.
Ùå á³ëüø óñï³øíî âèñòóïèëè
íà çìàãàííÿõ Îëåêñàíäð ²îíîâ ³

Äìèòðî Òîì÷àê. Âîíè âèáîðîëè
òðåò³ ì³ñöÿ.
Ó÷àñòü ó òóðí³ð³ øàõ³ñò³â Êîçÿòèíñüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè â³äáóëàñü
çà ï³äòðèìêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³
â³ää³ëó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ï³ñëÿ ïðè¿çäó â Êîçÿòèí òðåíåð
Êîçÿòèíñüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè ³ ãî-

ëîâà Êîçÿòèíñüêî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â
Îëåêñàíäð ²îíîâ ïîäÿêóâàâ óñ³ì
ïðè÷åòíèì çà ï³äòðèìêó â òóðí³ð³, ïðèâ³òàâ ñâî¿õ þíèõ ó÷àñíèê³â
çìàãàíü ç óñï³øíèì ïî÷àòêîì êîìàíäíîãî ÷åìï³îíàòó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. À ñàìèì ñïîðòñìåíàì
ïîáàæàâ ùå êðàùèõ ðåçóëüòàò³â
íà øàõîâîìó îë³ìï³.
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КОРОТКО
Пожежа в
Махаринцях

 Ó ñåðåäó, 26 æîâòíÿ,
ñòàëàñÿ ïîæåæà ó ñåë³ Ìàõàðèíö³. Â³äîìî, ùî çàãîð³âñÿ äàõ áóäèíêó ïëîùåþ
80 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Çà
ïîâ³äîìëåííÿì Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ó
Â³ííèöüê³é îáëàñò³ îá 11.36
çàãîðàííÿ ëîêàë³çóâàëè, à î
12.31 ë³êâ³äóâàëè. Ïðè÷èíîþ
ïîæåæ³ ñòàëî ïîðóøåííÿ
ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè ï³ä
÷àñ ìîíòàæó åëåêòðîìåðåæ³.

Помер під
колесами

ÍÎÂÈÍÈ

RIA-Ê, 4 ëèñòîïàäà 2021

БЕЗ СОСИСОК І ЦУКРУ, ЗАТЕ
З БУЛГУРОМ І ЛОБІО
Зміни  На початку навчального року
ввели в дію нові норми харчування
у школах, дитсадках і таборах.
На основі цих норм розробили
рекомендоване меню, до якого входять
досить цікаві страви. Чи дісталася ця
інновація до Козятина?
ОЛЕНА УДВУД

Ó ïîíåä³ëîê, 1 ëèñòîïàäà,
íà àâòîäîðîç³ ñïîëó÷åííÿì
Âèñòóïîâè÷³ - Æèòîìèð Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ñòàëàñÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà
ïðèãîäà. Áëèçüêî 17.10 ïîáëèçó ñåëà Ìàõí³âêà âàíòàæ³âêà MAN íà¿õàëà íà ï³øîõîäà. Â³ä ç³òêíåííÿ ï³øîõ³ä
îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ,
íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì. Çà êåðìîì àâòîìîá³ëÿ ïåðåáóâàâ
48-ð³÷íèé ìåøêàíåöü Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ñë³ä÷³
âñòàíîâëþþòü îáñòàâèíè òà
ïðè÷èíè ïîä³¿.
«Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, âîä³é àâòîìîá³ëÿ äîïóñòèâ íà¿çä íà
59-ð³÷íîãî ï³øîõîäà, ÿêèé
ïåðåòèíàâ ïðî¿çíó ÷àñòèíó
äîðîãè ïî íåðåãóëüîâàíîìó
ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîäó. Ïîòåðï³ëèé çàãèíóâ íà ì³ñö³
ïðèãîäè. Ó êåðìóâàëüíèêà
âçÿòî çàá³ð êðîâ³ äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè íà ñòàí
ñï’ÿí³ííÿ», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïîë³ö³¿. Â³äêðèëè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Випуск №22
Знову оригінальна задача на зворотний мат. Задачі на
кооперативний і зворотний мат відносяться до жанру
казкових шахів.
Задача №34
(для школярів)
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

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

Ìè çâèêëè äî òîãî, ùî íàøèõ
ä³òåé ó ñàäî÷êàõ ãîäóþòü ìàííîþ
êàøåþ ³ òèìè ñòðàâàìè, ÿê³ ìè
çàçâè÷àé ãîòóºìî âäîìà — ìàêàðîíè ç â³äâàðåíèìè ñîñèñêàìè,
ïþðå ç êîòëåòîþ òîùî. Âò³ì, â³ä
ö³º¿ ïðàêòèêè áóäóòü ïîñòóïîâî
â³äõîäèòè.
²ç 1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó íàáóëè
÷èííîñò³ íîâ³ íîðìè õàð÷óâàííÿ ó çàêëàäàõ îñâ³òè òà äèòÿ÷èõ
çàêëàäàõ îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíêó. Â³äïîâ³äíó ïîñòàíîâó
ïðèéíÿâ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â. Ó íîâèõ íîðìàõ, çîêðåìà, äîçâîëèëè
âèêîðèñòàííÿ áåçëàêòîçíîãî ìîëîêà, ÿêùî äèòèíà íå ïåðåíîñèòü
ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, à òàêîæ çìåíøèëè ñïîæèâàííÿ ñîë³ ³ öóêðó.
Äî ïðèêëàäó, ÷àé òà êàêàî ìàþòü
áóòè âçàãàë³ áåç äîäàâàííÿ öóêðó.
Íà îñíîâ³ öèõ íîðì øåôêóõàð ªâãåí Êëîïîòåíêî ñï³ëüíî
ç êîìàíäîþ ïðîåêòó CultFood
ðîçðîáèâ ðåêîìåíäîâàíå ÷îòèðèòèæíåâå ìåíþ äëÿ øê³ë ³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â, êóäè âõîäÿòü òàêîæ
áåçãëþòåíîâ³ ñòðàâè, àäæå º ä³òè,
ÿê³ ìàþòü àëåðã³þ íà ïðîäóêòè
ç ãëþòåíîì. Ëîá³î ç êâàñîë³,
ì³íåñòðîíå, ñóï àâãîëåìîíî —
öå äàëåêî íåïîâíèé ïåðåë³ê
ñòðàâ ³ç íåçâè÷íèìè íàçâàìè.
Âò³ì ó öüîìó ìåíþ º é â³íåãðåò. Ùîïðàâäà, ÿêùî âè óÿâèëè ïîð³çàí³ êóáèêàìè öèáóëþ,
ìàðèíîâàíèé îã³ðîê ³ â³äâàðåí³
îâî÷³, çàïðàâëåí³ ñîíÿøíèêîâîþ
îë³ºþ, ìóñèìî âàñ ðîç÷àðóâàòè.

Áî â³íåãðåò ó íîâîìó ìåíþ, çîâñ³ì íå òîé â³íåãðåò. Àëå ó ñïèñêó ñòðàâ áàãàòî îâî÷³â, ð³çíèõ
êàø, çàï³êàíîê, êóðÿ÷³ íàãåòñè,
ÿê³ òàê ñìàêóþòü ä³òÿì, áîðù ³
íàâ³òü ë³íèâ³ ãîëóáö³.
Êîçÿòèí÷àíêà ²ðèíà, ÿêà âîäèòü äî÷êó äî ñàäî÷êà ¹ 6, êàæå,
ùî íåùîäàâíî ó äîøê³ëüíîìó
çàêëàä³ ïî÷àëè âïðîâàäæóâàòè
íîâå ìåíþ.
— Íàì íàä³ñëàëè ç ñàäî÷êà ïîâ³äîìëåííÿ, — ðîçïîâ³äàº æ³í-

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ íå
ëèøå ââåëè ºäèíå ìåíþ
äëÿ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â,
à é çàòâåðäèëè íîâó
âàðò³ñòü õàð÷óâàííÿ ó
øêîëàõ òà äèòñàäêàõ
êà. — Ñêàçàëè ïðî öå íîâå ìåíþ ³
ïîïðîñèëè çðàíêó ïîãîäóâàòè ä³òåé, áî íå çíàþòü, ÷è ä³òè áóäóòü
òàêå ¿ñòè. Ââå÷åð³ çàïèòàëà äî÷êó,
ùî äàâàëè ó ñàäî÷êó? Âîíà ìåí³
êàæå: «Áóëà ÿêàñü ëèïêà êàøà».
×è óñ³ ñàäî÷êè Êîçÿòèíñüêî¿
ãðîìàäè ïåðåéøëè íà íîâå ìåíþ
³ ÿê çì³íèëèñÿ ï³äõîäè äî õàð÷óâàííÿ ó äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ, ìè çàïèòàëè â Óïðàâë³íí³ îñâ³òè òà ñïîðòó. Â îñâ³ò³
êàæóòü, ùî ç ñåðåäèíè æîâòíÿ
óñ³ ñàäî÷êè Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ
õàð÷óþòüñÿ çà ºäèíèì ìåíþ, ÿêå
çàòâåðäæåíå Äåðæïðîñïîæèâñëóæáîþ. Ðàí³øå äëÿ êîæíîãî
äèòÿ÷îãî ñàäêà ðîçðîáëÿëîñÿ

У дитячому садочку №6 раніше вивішували меню на
воротах при вході. Бо ж батьків у зв’язку із пандемією на
територію не пускають. Тепер список не вивішують
îêðåìå ìåíþ. Ó íîâîìó ñïðàâä³
º åëåìåíòè ç ÷îòèðèòèæíåâîãî
ìåíþ â³ä ªâãåíà Êëîïîòåíêà.
— Çàðàç ç’ÿâèëèñÿ òàê³ êàø³
ÿê êóñêóñ, áóëãóð, ÷îãî ðàí³øå
íå áóëî, — êàæå ²ííà Ìàäåé,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà
ñïîðòó. — Ñòàâ á³ëüø ð³çíîìàí³òíèé àñîðòèìåíò êàø. Ðàí³øå ìè
¿ëè ò³ëüêè ìàííó. Àëå äëÿ áàòüê³â, ÿê³ ñë³äêóþòü çà íîâèíêàìè

â õàð÷óâàíí³, öå íå º íîâèì. Òàê
ñàìî ³ â³äñóòí³ñòü öóêðó. Ãîâîðÿòü, ùî öóêðó íå äàþòü, áî
øêîäóþòü öóêðó, àëå öå íîðìà.
Äî äâîõ ðîê³â âçàãàë³ ä³òè íå ïîâèíí³ çíàòè, ùî òàêå öóêîð. Îäí³
áàòüêè çàäîâîëåí³, áî öå çäîðîâå
õàð÷óâàííÿ, ³íø³ íå çàäîâîëåí³,
êàæóòü, ùî øêîäóþòü öóêîð äàâàòè ä³òÿì, à íàñïðàâä³ öå çîâñ³ì
³íøèé ï³äõ³ä.

Наскільки подорожчало харчування цього року?
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №38 від 23 вересня 2021 року.
Задача №33
Фa2+! e6 2. b6 ba6:
3. b7 a5 4. b8T! a4 5. Td8 a3 6. Cf5!gf5;
7. Фe6+! T:e6x.
М. Пархоменко

У середині жовтня не лише ввели
єдине меню для дитячих садочків, а й затвердили нову вартість
харчування у школах та дитсадках
Козятинської громади.
У садочках, як і раніше, половину від вартості харчування
покриватиме міський бюджет,
половину доплачуватимуть
батьки. Для ясельної групи половина вартості коштуватиме
17,35 гривні, для дітей інших
груп — 23,75. Тож батькам доведеться викласти з гаманця
на три гривні більше, ніж минулого року. Додамо, що ця вар-

тість харчування встановлена як
для дитячих садочків, так і для
дошкільних відділень у складі
ЗНВК міста Козятина та сіл Козятинської громади.
Учні 1–4 класів шкіл Козятинської
ОТГ харчуватимуться за рахунок
міського бюджету. Середню вартість сніданків (обідів) встановили
на рівні 22 гривні. Цьогоріч безкоштовним харчуванням забезпечать також учнів 9–11 класів,
які підвозяться до шкіл.
Додамо, що безкоштовним харчуванням забезпечуються діти
5–11 класів та вихованці дитя-

чих садочків, якщо вони входять
до категорії:
— дітей-сиріт;
— дітей, позбавлених батьківського піклування;
— дітей з особливими освітніми
потребами та дітей з інвалідністю;
— дітей із сімей, які отримують
допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям»;
— дітей із сімей тимчасово переміщених осіб;
— дітей, батьки яких брали участь
в антитерористичній операції та

беруть безпосередню участь
в операції об’єднаних сил;
— дітей, батьки яких загинули або
отримали поранення під час антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил;
— дітей, батьки яких отримали
інвалідність як учасники бойових дій;
— дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових
обов’язків;
— дітей соціально-незахищених
категорій, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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ПОДОРОЖУЙТЕ СПОКІЙНО.
БЕЗПЕКА КОЛІЙ У НАДІЙНИХ РУКАХ
Трудівники  У четвер, 4 листопада,
машиністи локомотива і чергові
по станції, електромеханіки СЦБ і
диспетчери, колійні обхідники і складачі
поїздів, оглядачі вагонів і провідники,
чергові по переїздах і монтери колії — усі,
хто працюють на залізниці, відзначають
своє професійне свято. Напередодні
нам випала честь поспілкуватися з
колійниками
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîçÿòèí — ì³ñòî çàë³çíè÷íèê³â. Ç îäíîãî áîêó, êóäè
íå êèíü — ñêð³çü çàë³çíè÷íèêè.
Ç ³íøîãî, êîëè âèá³ð âåëèêèé,
òî º ïðîáëåìà — êîãî æ âèáðàòè
äëÿ ³íòåðâ'þ? Ïðèãàäàëàñÿ ôðàçà
ìîíòåðà êîë³¿ ê³íöÿ ø³ñòäåñÿòèõ
Âîëîäèìèðà Îë³ÿðñüêîãî: «Ì³é
ä³ä ïðàöþâàâ êîë³éíèì îáõ³äíèêîì, ìîºìó áàòüêîâ³ ðîáîòè âè-

ñòà÷àëî, ÿ 35 ðîê³â ì³íÿþ øïàëè
é çàáèâàþ êîñòèë³ ³ â³ä÷óâàþ, ùî
ä³òè òà îíóêè íå ñêàæóòü, ùî ìè
íà êîë³¿ âæå âñå çðîáèëè». Ìóäð³
áóëè ñëîâà ÷îëîâ³êà, ÿêèé â³ääàâ
çàë³çíèö³ ìàéæå 40 ðîê³â ñâîãî
æèòòÿ. Âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè,
ìîæå çàðàç ó êîë³éíî¿ ñëóæáè
âæå ðîáîòè íåìàº?
Ïî¿õàëè â äèñòàíö³þ êîë³¿
Ï×-7. Íà÷àëüíèê êîë³éíî¿ ñëóæáè Îëåêñàíäð Ñòàðóøîê êàæå:

П'ятий околодок, бригада № 3 міняє стрілочний перевод
«Õîðîøèõ ïðàö³âíèê³â ó íàñ º
áàãàòî, àëå ÿêùî âàñ ö³êàâëÿòü
ìîíòåðè êîë³¿, òî âèáèðàéòå ì³æ
áðèãàäàìè 3-ãî ³ 5-ãî îêîëîäê³â».
Ìè îáðàëè ï'ÿòèé.
Ïîâíîö³ííî¿ ðîçìîâè ç âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè øëÿõîâîãî
ìàéñòðà Àíäð³ºì Ìèõàëü÷óêîì
ó íàñ íå âèéøëî. Áðèãàäà ¹3
ï'ÿòîãî îêîëîäêà çàéìàëàñÿ ï³ä-

– Ìåí³ ìîÿ ðîáîòà
ïîäîáàºòüñÿ, òîìó ùî
âîíà â³äïîâ³äàëüíà, ÿê
êîæíîãî çàë³çíè÷íèêà
áóäü-ÿêî¿ ñôåðè, – êàæå
Àíäð³é Ìèõàëü÷óê

Колійники під час короткої перерви у роботі

ãîòîâ÷èìè ðîáîòàìè çàì³íè íàéá³ëüø ñêëàäíîãî ïåðåõðåñíîãî
ñòð³ëî÷íîãî ïåðåâîäó. Ëèøå êîëè
êîë³ÿìè ïðî¿õàëà ìîòðèñà, ñòàðøèé òðåòüî¿ áðèãàäè ï³ä³éøîâ
äî íàñ.
— ßê áà÷èòå, º ðîáîòà, —
êàæå áðèãàäèð. — Ùîäåííî ÿê
íå øïàëè ì³íÿºìî, òî ï³äòÿãóºìî

ãàéêè íà ñòèêàõ ÷è ï³äòÿãóºìî
íà øïàëàõ ãâèíòè, ï³äáèâàºìî øïàëè ³ âèð³âíþºìî êîë³þ
ïî øàáëîíó. Âèñòà÷àº ðîáîòè.
— Ñüîãîäí³ ùî ðîáèòå?
— Áóäåìî ì³íÿòè ñòð³ëî÷íèé
ïåðåâîä.
— Àíãë³éñüêèé?
— Í³, öå éîãî íàçèâàþòü àíãë³éñüêèì, öå íàø óêðà¿íñüêèé
ïåðåêëàä ³ íàçèâàºòüñÿ â³í ïåðåõðåñíèé.
— Ñê³ëüêè ó âàø³é áðèãàä³ ëþäåé, ÿê âàì ïðàöþºòüñÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ âë³òêó ³ âçèìêó? ²,
ÿêùî íå òàºìíèöÿ, ÿêà ó ìîíòåðà
êîë³¿ çàðïëàòà?
— Ó íàø³é áðèãàä³ ï'ÿòü ÷îëîâ³ê³â, âñ³ ïðàö³âíèêè âèñîêî¿
êâàë³ô³êàö³¿, ïðàöþþòü ïî ÷åòâåðòîìó ðîçðÿäó ïëþñ ñèãíàë³ñòêà. Ïðàöþºìî, êîëè öüîãî
âèìàãàº ñèòóàö³ÿ â áóäü-ÿêèé
÷àñ äîáè ³ ïîðó ðîêó. Îðãàí³çì
çâèêàº äî ðîáîòè íà äâîð³ ³ äëÿ
öüîãî ïåðåäáà÷åíà ìåäêîì³ñ³ÿ.
Ìîíòåðè êîë³¿ ëþäè çàãàðòîâàí³.
Ùîäî çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òî ð³çíà
ðîáîòà ïî ð³çíîìó îïëà÷óºòüñÿ.

×èì âèùèé ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿,
÷èì âèùèé ð³âåíü ïðîôåñ³éíèõ
çíàíü, òèì âèùà îïëàòà ïðàö³
— Âè çàë³çíè÷íèêîì ñòàëè
çà ïîêëèêàííÿì ÷è ðàí³øå ìð³ÿëè ïðî ³íøó ðîáîòó?
— Ìåí³ ìîÿ ðîáîòà ïîäîáàºòüñÿ, òîìó ùî âîíà â³äïîâ³äàëüíà,
ÿê êîæíîãî çàë³çíè÷íèêà áóäüÿêî¿ ñôåðè. Àäæå âîíà ïîâ’ÿçàíà
ç áåçïåêîþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ùî âèáðàëè äëÿ ïåðåñóâàííÿ
çàë³çíè÷íèé òðàíñïîðò. Ìîíòåð
êîë³¿ ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äàëüíèì, óâàæíèì ³ ïèëüíèì.
Á³ëüøå ïèòàíü ìè ïàíó Àíäð³þ íå âñòèãëè ïîñòàâèòè.
Äðåçèíà ïðî¿õàëà, ñèãíàë³ñò äàâ
êîìàíäó, ùî ìîæíà ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè. Ìîíòåðè êîë³¿,
â÷åðãîâå îçáðî¿âøèñü ãàéêîâèìè
êëþ÷àìè, ïðèñòóïèëè äî ðîáîòè. Äî íèõ ï³øîâ â³äïîâ³äàëüíèé
çà ðîáîòó âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè
øëÿõîâîãî ìàéñòðà áðèãàäèð
Àíäð³é.
Çàë³çíèöÿ é íàäàë³ áóäå íàéá³ëüø íàä³éíèì òðàíñïîðòîì,
òîìó ùî êîë³ÿ â íàä³éíèõ ðóêàõ

Коронавірус на третьому місці серед причин смерті
мешканців області. Яка хвороба лідирує?
ОЛЕНА УДВУД

Àíòèðåêîðä öüîãî òèæíÿ — ïîíàä 26 òèñÿ÷ íîâèõ ³íô³êîâàíèõ
çà äîáó ïî êðà¿í³. Êîðîíàâ³ðóñ,
íå çáàâëÿþ÷è îáåðò³â, ïðîäîâæóº
ñòð³ìêî øèðèòèñÿ Óêðà¿íîþ. Âæå
16 ðåã³îí³â ïåðåéøëè äî «÷åðâîíî¿» êàðàíòèííî¿ çîíè, ó Êèºâ³
ïîñèëèëè îáìåæåííÿ, ùå òðè îáëàñò³ çà êðîê äî òîãî, ùîá ñòàòè
÷åðâîíèìè, ³ íàâ³òü Â³ííè÷÷èíà,
ÿêà ùå òèæäåíü òîìó áóëà ó «æîâò³é» êàðàíòèíí³é çîí³, âæå ïåðåéøëà äî «ïîìàðàí÷åâî¿». Öüîãî

òèæíÿ â îáëàñò³ ô³êñóâàëè â³ä
298 äî 633 íîâèõ âèïàäê³â çà äîáó.
Âò³ì, öå íå íàéã³ðøà êàðòèíà. Áî
íà Êè¿âùèí³, Äí³ïðîïåòðîâùèí³,
Îäåùèí³ ³ â Çàïîð³çüê³é îáëàñò³
ùîäíÿ äîäàºòüñÿ á³ëüøå òèñÿ÷³
íîâèõ õâîðèõ.
Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ñòàíîì íà ðàíîê
ñåðåäè, 3 ëèñòîïàäà, íà òåðåíàõ
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó êîðîíàâ³ðóñ ï³äòâåðäèëè
ó 3741 îñîáè â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òîæ çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ó íàñ

äîäàëîñÿ 133 íîâèõ âèïàäêè. Ñåðåä ³íô³êîâàíèõ º ä³òè òà ìåäè÷í³
ïðàö³âíèêè.
Ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé â³ä óñêëàäíåíü, âèêëèêàíèõ êîðîíàâ³ðóñîì, òàêîæ ïîñò³éíî çðîñòàº.
Çà îñòàíí³é òèæäåíü ùå ÷îòèðè
íàøèõ çåìëÿêè ïîìåðëè ÷åðåç
COVID-19. Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â ó êîëèøíüîìó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ — 93. Öå äàí³ ñòàíîì íà ðàíîê
ñåðåäè, 3 ëèñòîïàäà.

Íàø³ ÷èòà÷³ ÷àñîì ïèòàþòü
ó êîìåíòàðÿõ, ÷îìó ìè ïèøåìî
ëèøå ïðî ëåòàëüí³ âèïàäêè ÷åðåç
êîðîíàâ³ðóñ? Ìîâëÿâ, â³ä ³íøèõ
õâîðîá ëþäè òàêîæ ïîìèðàþòü.
Äíÿìè Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
îïóáë³êóâàëî ³íôîðìàö³þ ïðî
ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ íà Â³ííè÷÷èí³ çà ñ³÷åíü-ñåðïåíü 2021 ðîêó
çà ïðè÷èíàìè ñìåðò³. Êîðîíàâ³ðóñ ó öüîìó ñïèñêó ïîñ³äàº òðåòþ
ñõîäèíêó. Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó â³í âáèâ 1325 ìåøêàíö³â íàøî¿ îáëàñò³. ² öå ëèøå

ï³äòâåðäæåí³ âèïàäêè. Â³ä ãðèïó
³ ïíåâìîí³¿ ïîìåðëî âòðè÷³ ìåíøå
ëþäåé (469).
Íà äðóãîìó ì³ñö³ çà ê³ëüê³ñòþ ëåòàëüíèõ âèïàäê³â — ðàê
(1876 ñìåðòåé), íà ïåðøîìó — ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ
(10794 ñìåðòåé). Âò³ì àí³ îíêîëîã³ÿ, àí³ ñåðöåâî-ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ íå ïåðåäàþòüñÿ â³ä ëþäèíè
äî ëþäèíè ïîâ³òðÿíî-êðàïåëüíèì øëÿõîì. Àáè óáåðåãòè ñåáå
³ áëèçüêèõ â³ä COVID-19, íîñ³òü
ìàñêè, äîòðèìóéòåñÿ ñîö³àëüíî¿
äèñòàíö³¿ òà âàêöèíóéòåñÿ.
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Машину для подрібнення гілок купили. Але
вивозять гілля за старою звичкою

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

«Виставка гарбузів» у Вернигородку

Дорожники встановлюють рівень бордюрів
на вулиці Куликівського

ОСВІТЛЕННЯ,ПРОРИВ ВОДИ ТА
ЛАВКА, ЩОБ НЕ ЗАСНУТИ
Козятин у фото  Кожного місяця ми
об’їжджаємо наше місто і його околиці
в пошуках цікавих фото. Цього разу під
приціл наших камер потрапили бордюри
на Куликівського, виставка гарбузів
у Вернигородку, прорив води в депо та
безлад у лісосмузі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íàøîìó ì³ñò³, ùî íå äåíü,
òî ïðîðèâ âîäíî¿ ìàã³ñòðàë³. Ùå
íå âèñîõëè êàëþæ³ â³ä ïðîðèâó
âîäè íà âîêçàë³, ÿê ïðîðâàëî âîäîã³í íåïîäàë³ê Ëîêîìîòèâíîãî
äåïî. Ñê³ëüêè òàì âèò³êàº âîäè÷êà, íàì íå â³äîìî, àëå ñóäÿ÷è ç
òîãî, ùî òå÷³ÿ ïðîáèëà â ãðóíò³
ãëèáîêèé æîëîá, òå÷å âîíà òàì
íå ïåðøèé äåíü.
Ùå îäèí ïðîðèâ âîäè ñòàâñÿ
íà âîêçàë³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ïàñàæèðñüêèé. Öüîãî ðàçó íå âèòðèìàëà òèñêó òðóáà á³ëÿ ðèíêó Ïðèâîêçàëüíèé. ×îòèðè äí³
òåêëà âîäà, ïîêè êîìóíàëüíèêè
ñïîõâàòèëèñü. Òðóáó, ÷è òå, ùî
çàëèøèëîñü â³ä íå¿, ðîçêîïàëè ³
çàëàòàëè. Ãîëîâíå, ùî òàðèô òàê³
âòðàòè âîäè òåðïèòü.
Äîðîãîþ íà Âåðíèãîðîäîê
âäèâëÿëèñÿ â ïîëå ³ ðîáèëè ïîð³âíÿííÿ: ïîðÿäîê íà êóêóðóäçÿíîìó ïîë³ àãðàð³ÿ ³ ïîðó÷ çàíåäáà-

íà ë³ñîñìóãà äîðîæíüî¿ ñëóæáè.
×àñ â³ä ÷àñó äî íå¿ íàâ³äóþòüñÿ
åíåðãåòèêè ³ ïðàö³âíèêè äîðîæíüî¿ ñëóæáè. Ïåðø³ çð³çàþòü äåðåâà, ðîç÷èùàþ÷è åëåêòðîë³í³þ.
Äîðîæíèêè òàêîæ íàâ³äóþòüñÿ,
êîëè âïàëî äåðåâî ÷è êîëè ïîòð³áí³ äðîâà. Íà÷å â ë³ñîñìóãè
äâà ãîñïîäàð³, à òîëêó í³ÿêîãî.
Ëþäè áà÷àòü òîé áåçëàä ³ âèêèäàþòü â ë³ñîñìóãó ñì³òòÿ.
Ó ñàìîìó Âåðíèãîðîäêó ÿêèéñü
äîáðîä³é çðîáèâ âèñòàâêó ãàðáóç³â. Í³áè ïðîñòî ñêëàäåí³ òþêè
ñîëîìè, à íà íèõ ïîñòàâèëè ãàðáóçè, ò³ëüêè êîëè ãîñïîäàð äèçàéíåð — òî âèõîäèòü òàêà êðàñà.
Íà ïåðåõðåñò³ äîð³ã íà ²âàíê³âö³
³ Ìàõàðèíö³ íå âïèñàëàñÿ â ïîâîðîò ³íîìàðêà ÷åðâîíîãî êîëüîðó.
Äî ç³òêíåííÿ ç äåðåâîì, òî áóëà
«Ìàçäà». Íà åâàêóàòîðó — áëÿøàíêà, ÷è õòî ÿê íàçâå.
Ó öåíòð³ ì³ñòà ñïîñòåð³ãàëè
òàêó êàðòèíó. Ñèäÿòü íà ëàâö³
ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿ çóïèíêè äâîº

На місці старих дерев посадили молоді

æ³íîê. Òà, ùî ìàº á³ëüøå ðîê³â,
ðàç ïîðàç õî÷å îáïåðòèñü íà ñïèíêó ëàâêè, à ñïèíêè íåìàº. Ìîæå
òàê ïåðåäáà÷åíî, ùîá ïàñàæèðè
íå ñïàëè?
ßêùî âæå çàãîâîðèëè ïðî ëàâêè íà çóïèíêàõ àâòîáóñ³â, òî íàâïðîòè Ïëàíîâîãî íà «ðóáàíîìó
øëÿõó» ³ íà Çàë³çíè÷íîìó á³ëÿ
ïåðå¿çäó íà Íåïåä³âêó äîæèâàþòü ñâîº âæå íå ëàâêè, à ÿê³ñü
êàðèêàòóðè.
Íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî äîðîæíèêè ïðîäîâæóþòü âñòàíîâ-

Ó Âåðíèãîðîäêó ÿêèéñü
äîáðîä³é çðîáèâ
«âèñòàâêó ãàðáóç³â».
Í³áè ïðîñòî ãàðáóçè íà Квіти героям поклали і відразу забули
òþêàõ ñîëîìè ëåæàòü,
àëå ÿê ãàðíî âèéøëî
ëþâàòè áîðäþðè. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ â ãàçåò³, â³ä çàë³çíèö³ ç áîêó
ìàéáóòíüîãî òðîòóàðó áîðäþð
ï³äñèïàëè. Äî ïîâíîãî ñåðâ³ñó
íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî ùå äàëåêî, ³ ëþäè âòîìèëèñÿ õîäèòè
á³ëÿ ñâî¿õ áóäèíê³â ïî êàì³íí³
òà ãðóíò³. Àëå ÿêùî õî÷à á ùîñü
âèïðàâëåíî, êîçÿòèí÷àíàìè öå
â³òàºòüñÿ.
Á³ëÿ êíèæíîãî, ùî íà ïåðåõðåñò³ Îðëèêà òà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, âèñàäèëè ñàäæàíö³ äåðåâ.
Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ìè é çàâåðøèëè íàøó ïðîãóëÿíêó.

Кругообіг води в природі

На пероні зупинки Залізничне поставили ліхтарі

У лісосмуги два господарі, тому й толку немає
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У ВЛАДИ СТІЛЬКИ ПРОБЛЕМ, ЩО
ВОДОКАЧКА МУСИТЬ ЗАЧЕКАТИ
Знову про воду  Місяць тому, коли
берег відвойовував у Водокачки щоденно
по 2–3 сантиметри, Сергій Матвіюк звернувся із
заявою до міської ради, щоб взяли на баланс трубу
біля греблі і зупинили витік води. Минулої п’ятниці
пройшла сесія Козятинської міської ради, на якій про
трубу і витік води з Водокачки — ні слова
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè àêòèâ³ñòàì Êîçÿòèíñüêîãî êëóáó
ðèáàëîê ñòàëî â³äîìî, ùî òðåáà ÷åêàòè
ñåñ³¿, ùîá âëàäà ïåðåéíÿëàñÿ ïðîáëåìîþ
âèòîêó âîäè ç âîäîéìè, âîíè ñêàçàëè, ùî
ì³ñÿöü ÷åêàòè íå ìîæíà.
— Çà öåé ÷àñ Âîäîêà÷êà ìîæå ñòàòè
ì³ëê³øîþ íà ìåòð, à öå òðåòèíà âñ³º¿
âîäè, — êàçàëè âîíè. Òîæ ó÷àñíèêè Êîçÿòèíñüêîãî êëóáó ðèáàëîê òà ³íø³ ïðèðîäîëþáè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ë³êâ³äóâàòè
âèò³ê âîäè ç³ ñòàâêà êàñêàäó âîäîéì ð³÷êè
Ãóéâè ñâî¿ìè ñèëàìè.
Çà ïåðøèì çáîðîì íå áàéäóæèõ äî ïðèðîäè ëþäåé âèò³ê âîäè í³áè ïðèïèíèëè,
àëå âîäà çíîâ ðîçìèëà ñîá³ õ³ä. Ç³áðàëèñÿ
ðèáàëêè âäðóãå. Õî÷ òîãî äíÿ áàæàíîãî ðåçóëüòàòó àêòèâ³ñòè íå îòðèìàëè, àëå âèò³ê
âîäè ìàéæå ïðèïèíèâñÿ. Îò öå «ìàéæå»
íåïîêî¿ëî ðèáàëêàì äóøó. Êàçàëè: «Òèõà
âîäà ãðåáë³ ðâå, à êîëè âîäà ìàº õ³ä, òî é
ð³÷êó âîíà çðîáèòü ñîá³».
Ñåðã³é Ìàòâ³þê çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâîþ
äî ì³ñüêî¿ ðàäè, ùîá âçÿëè íà áàëàíñ òðóáó
á³ëÿ ãðåáë³ ³ çóïèíèòè âèò³ê âîäè. Àëå íà ñåñ³¿ öå ïèòàííÿ íå ï³äí³ìàëîñÿ. Âèÿâëÿºòüñÿ,
ùî ó íàñ ïðîáëåìè íå ò³ëüêè ç Âîäîêà÷êîþ, à é ç äîðîãàìè. ² îäíó ç íèõ îìèâàº
Âîäîêà÷êà. Ó ì³ñüê³é ðàä³ íàì ïîâ³äîìèëè,
ùî ò³ëüêè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê
ðîá³ò ïî ³íâåíòàðèçàö³¿ äîð³ã ó 15 ñåëàõ. Öå
ïèòàííÿ íå îäíîãî ì³ñÿöÿ. Íå âñ³ äîðîãè
³ ïî ì³ñòó ñòîÿòü íà áàëàíñ³. Êð³ì òîãî, º
ïèòàííÿ ã³äðîòåõí³÷íî¿ ñïîðóäè.

Труба біля дороги старої Водокачки

Ï³ñëÿ ñåñ³¿ ìè ïîö³êàâèëèñÿ ó àêòèâ³ñò³â
êëóáó Êîçÿòèíñüêèõ ðèáàëîê, ÿê³ çàðàç
ñïðàâè íà Âîäîêà÷ö³ ³ ÷è íå ñòàëà âîíà
çíîâ ì³ëê³øàòè?
— Ïîêè áåç çì³í. Ð³âåíü âîäè âæå òðèâàëèé ÷àñ íà îäíîìó ì³ñö³. Ìè ìàëè íàä³þ, ùî âëàäà íàì äîïîìîæå ìàòåð³àëîì,
ïðèâåçóòü ÿêèéñü ÊàìÀÇ ãëèíè, à ìè âæå
ñâî¿ìè ñèëàìè îïóñòèìî ¿¿ ó çàãàòó. Òà
âèäíî, ùî ó âëàäè ì³ñòà ðîáîòè ñò³ëüêè,
ùî íå äî Âîäîêà÷êè, — êàæå Þð³é Ñòàñåâè÷. — ßêîñü ùå ðàç çáåðåìîñÿ ³ äîâåäåìî
çàäóìàíå äî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó.
Ðèáàëêà Ñåðã³é òàêî¿ æ äóìêè, ÿê ³
Þð³é, ùî äî çèìè ïîòð³áíî ùå ðàç ç³áðàòèñÿ ³ ùå á³ëüøå óêð³ïèòè íàñèï. Òîìó
ùî íå â³äîìî, íà ñê³ëüêè âèñòà÷èòü çðîáëåíîãî. Çàðàç âîäà ç Âîäîêà÷êè ìàéæå
íå âèò³êàº. Íàâ³òü ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ,
ùî â äåÿêèõ ì³ñöÿõ âîäè í³áè íàâ³òü ÿê
òðîõè ïðèáóëî. Ò³ëüêè íåìàº ãàðàíò³¿, ùî
òàê áóäå äî âåñíè.
— À áåç Âîäîêà÷êè íå áóäå îñòðîâà,
ÿêèì ïèøàþòüñÿ êîçÿòèí÷àíè ÿê çîíîþ
â³äïî÷èíêó, — ñêàçàâ ïàí Ñåðã³é
Êîëè âæå çàãîâîðèëè çà ñïîðòèâíó áàçó
«Ëîêîìîòèâ», òî âîíà ä³éñíî ç óñ³õ ñòîð³í
îìèâàºòüñÿ âîäîþ. Òàê³ ì³ñöÿ, ÿê ñòàä³îí
«Ëîêîìîòèâ», â Óêðà¿í³ âåëèêà ð³äê³ñòü.
ª íà ùî ñàìèì ïîäèâèòèñÿ, º ùî ãîñòÿì
ì³ñòà ïîêàçàòè. À áåç âîäè ó Âîäîêà÷ö³ ³
îñòð³â íå îñòð³â.
— Íåâæå äëÿ òîãî, ùîá äî òðóáè ïðèâåçòè ìàøèíó ãëèíè, ïîòð³áíî áàãàòî çóñèëü? — çàïèòóº ðèáàëêà Ìèêîëà.

Місток через Водокачку вже давно потребує ремонту
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НЕЛЛА ЛІТВІНОВА ВІДСВЯТКУВАЛА
70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ КОНЦЕРТОМ
Культура  До свого дня народження
козятинчанка Нелла Літвінова дала
сольний концерт у міському будинку
культури. Співачці надарували стільки
квітів, що букети ледве вмістилися
в руках. Розповідаємо, як пройшов захід
ОЛЕНА УДВУД

Íåëëà Ë³òâ³íîâà íåéìîâ³ðíî
àðòèñòè÷íà, åëåãàíòíà òà âèòîí÷åíà. Ïðî íå¿ ñì³ëèâî ìîæíà ñêàçàòè æ³íêà-åíåðäæàéçåð, àäæå ¿¿
ïåðåïîâíþþòü åíåðã³ÿ ³ áàæàííÿ
òâîðèòè. Íåùîäàâíî òàëàíîâèò³é
êîçÿòèí÷àíö³ âèïîâíèëîñÿ 70 ³
ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ âîíà âèð³øèëà â³äñâÿòêóâàòè íå ó êîë³
äðóç³â, à íà ñöåí³.
Ñîëüíèé êîíöåðò, ïðèóðî÷åíèé äî þâ³ëåþ çàñëóæåíî¿ àðòèñòêè åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà
Óêðà¿íè, â³äáóâñÿ ó ñóáîòó,
30 æîâòíÿ. Ó ì³ñüêîìó áóäèíêó
êóëüòóðè ç³áðàëèñÿ îäíîêëàñíèêè, äðóç³ òà ëþäè, ÿê³ çíàþòü þâ³ëÿðêó âæå áàãàòî ðîê³â. Âåäó÷à
Îëüãà Øêëÿðñüêà îãîëîñèëà ïðî
âèõ³ä ñï³âà÷êè. Íåëëà Ë³òâ³íîâà
ç’ÿâèëàñÿ íà ñöåí³ ó äîâã³é ÷îðí³é
ñóêí³ ³ ÷åðâîíèõ òóôëÿõ. Ùîéíî
ñï³âà÷êà âèéøëà ç-çà ëàøòóíê³â,
ëþäè ó çàë³ ïî÷àëè ãó÷íî àïëîäóâàòè. Çàçâó÷àëà ï³ñíÿ Ñîô³¿ Ðîòàðó «Îäíà êàëèíà». Ï³ñëÿ öüîãî

Íåëëà Ë³òâ³íîâà ïðèâ³òàëà óñ³õ,
õòî ïðèéøîâ äî íå¿ íà ñâÿòî.
— Ìåí³ íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî â³òàòè âàñ ó ö³é êðàñèâ³é
çàë³ â òàêèé ãàðíèé-ïðåãàðíèé
ñîíÿ÷íèé îñ³íí³é äåíü, — ñêàçàëà Ë³òâ³íîâà. — ß äîâãî ÷åêàëà
íà òàêèé äåíü ³ íà çóñòð³÷ ç âàìè.
À ïðèéøëà ÿ äî âàñ ç òèì ñîêðîâåííèì ñêàðáîì, ÿêèé ïðîíåñëà
÷åðåç âñå ñâîº æèòòÿ. Öå — ï³ñíÿ.
Â³ä äóø³ ÿ äàðóþ ï³ñí³ âàì, ìîëîäèì ³ ñèâî÷îëèì. Òîæ â³äïî÷èâàéòå, íàñîëîäæóéòåñü.
Ñï³âà÷êà âèêîíàëà äåê³ëüêà
ïàòð³îòè÷íèõ ï³ñåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ íàø³é êðà¿í³, Íåáåñí³é ñîòí³,
âäîâàì â³éñüêîâèõ, ÿê³ çàãèíóëè
â ÀÒÎ/ÎÎÑ. ×àñ â³ä ÷àñó òðàïëÿëèñÿ òåõí³÷í³ íåïîëàäêè —
ïåðåðèâàëàñÿ ôîíîãðàìà. Âò³ì,
öå íå âèáèëî ñï³âà÷êó ç êîë³¿.
Íà çàâåðøåííÿ ïåðøî¿ ÷àñòèíè êîíöåðòó þâ³ëÿðêó â³òàëè
ç³ ñâÿòîì. Ïåðøîþ äî ì³êðîôîíà
âèéøëà íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êóëüòóðè Ñâ³òëàíà Ðèá³íñüêà.
— ß ò³øóñÿ òèì, ùî âè ñàìå

На концерті звучало багато привітань. Кілька теплих слів
про свою шкільну подругу сказала однокласниця Тетяна
Тіхомірова
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ìèñòåöòâî, ñàìå ìóçèêó îáðàëè
ñâî¿ì çàõîïëåííÿì, — ñêàçàëà
Ðèá³íñüêà. — ß ïåðåêîíàíà, ùî
öå º äæåðåëî âàøîãî íàòõíåííÿ, âàøî¿ åíåðã³¿, âàøî¿ êðàñè,
âàøî¿ ìîëîäîñò³. Ñïîñòåð³ãàþ÷è çà òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ çàðàç
íà ñöåí³, êîæåí ìîæå ñêàçàòè,
ùî âè äóæå åíåðã³éíà, âè äóæå
ìîëîäà ³ äóæå êðàñèâà æ³íêà.
Íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êóëüòóðè
íàãîðîäèëà Íåëëó Ë³òâ³íîâó ãðàìîòîþ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ïîäàðóâàëà
áóêåò ÷åðâîíèõ òðîÿíä.
Äî â³òàëüíîãî ñëîâà çàïðîñèëè
Ðà¿ñó Ìåëüíèöüêó, çàñòóïíèöþ
ãîëîâè ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â. Âîíà òàêîæ íàãîðîäèëà
ñï³âà÷êó ãðàìîòîþ.
— ß ðàäà, ùî ó öåé äåíü ìåí³
âèïàëà ÷åñòü âðó÷èòè òîá³ ãðàìîòó ³ ïðèâ³òàòè îñîáèñòî, áî
ìè âæå áàãàòî-áàãàòî ðîê³â çíàéîì³, äóæå áàãàòî ðîê³â ñèä³ëè
â îäíîìó êàá³íåò³, òîìó ÿ òåáå
çíàþ, ìîæëèâî, äåùî êðàùå, í³æ
³íø³, — ñêàçàëà Ìåëüíèöüêà. —

Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó
ó ñï³âà÷êè ÷àñòî
ïåðåðèâàëàñÿ
ôîíîãðàìà, ÷åðåç ùî
îäíó ç ï³ñåíü âçàãàë³
äîâåëîñÿ ïðîïóñòèòè
Àëå ÿ õî÷ó ñêàçàòè, ùî òâîÿ åíåðã³ÿ íå çíèêàº. Òè òàêà æ àêòèâíà,
ìîëîäà, çàïàëüíà. ² ÿ õî÷ó, ùîá
³ íàäàë³ òîá³ ùå íà áàãàòî-áàãàòî
ðîê³â âèñòà÷èëî òâîº¿ áàäüîðîñò³.
Çäîðîâ’ÿ ³ ùàñòÿ òîá³.
Ñëîâà ïðèâ³òàíü ñêàçàëà òàêîæ äèðåêòîð ì³ñüêîãî òåðöåíòðó Îëüãà Äàöþê ³ ïîäàðóâàëà
þâ³ëÿðö³ êâ³òè.
— Íåëëî÷êî, â³òàºìî âàñ ç âàøèì þâ³ëåºì, ïèøàºìîñÿ âàìè
³ çè÷èìî âàì íàñíàãè íà íîâ³
òâîð÷³ çâåðøåííÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåðã³¿, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ ³
âñåîñÿæíî¿ ëþáîâ³, — ñêàçàëà
Äàöþê. — Çàëèøàéòåñÿ ùå äîâãî òàêîþ êðàñèâîþ, òàêîþ òàëàíîâèòîþ, åíåðã³éíîþ. Âè º
äëÿ íàñ âñ³õ, äëÿ ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ ïîêîë³íü ãàðíèì ïðèêëàäîì òîãî, ÿê ìîæíà íå ñòàð³òè,
ÿê ìîæíà íå ñóìóâàòè.
Íà ñöåíó âèéøëè ó÷àñíèö³
ãóðòó «Êîçÿòèíñüê³ âå÷îðíèö³»
³ ðàçîì ç ³ìåíèííèöåþ çàñï³âàëè «Ñèíè Óêðà¿íè». Ï³ñëÿ öüî-
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Іменинниця співала не лише сама. Вона виконала декілька
пісень разом із гуртом «Козятинські вечорниці»
ãî Íåëëà Ë³òâ³íîâà ï³øëà çà ëàøòóíêè, à «Êîçÿòèíñüê³ âå÷îðíèö³» çàñï³âàëè ï³ñíþ «Ñåðäöå, òåáå
íå õî÷åòñÿ ïîêîÿ» ç ðàäÿíñüêîãî
ô³ëüìó «Âåñåë³ õëîï’ÿòà», ÿêó ïåðåðîáèëè ï³ä ïðèâ³òàííÿ ç äíåì
íàðîäæåííÿ äëÿ êîçÿòèí÷àíêè.
Ïîêè «Êîçÿòèíñüê³ âå÷îðíèö³»
ðîçâàæàëè ãîñòåé, ñï³âà÷êà ïåðåâäÿãíóëàñÿ ³ âèéøëà äî ãëÿäà÷³â
ó ñèí³é ñóêí³. Ó÷àñíèö³ «Êîçÿòèíñüêèõ âå÷îðíèöü» ïîäàðóâàëè
¿é êâ³òè.
Íà ñöåíó ïîêëèêàëè îäíîêëàñíèöþ ³ìåíèííèö³, Òåòÿíó Ò³õîì³ðîâó. Æ³íêè ðàçîì çàñï³âàëè
ï³ñíþ ìîëäàâñüêîþ ìîâîþ, ÿêó
çíàþòü ùå ç³ øêîëè. Öå áóâ ÷è
íå íàéçâîðóøëèâ³øèé ìîìåíò
çà âåñü òâîð÷èé âå÷³ð. Ãëÿäà÷³
ó çàë³ àïëîäóâàëè. Òåòÿíà çãàäàëà
øê³ëüí³ ðîêè.
— Ìè ç øåñòè ðîê³â çíàéîì³,
áî â 6 ðîê³â ï³øëè â øêîëó, —
ñêàçàëà æ³íêà. — Êîëèñü çàïðîñèëà ìåíå â ãîñò³, øåñòèð³÷í³,
ìàëåíüê³ ùå áóëè, à Íåëÿ ùå
íà Ìàòðîñîâà æèëà, ïîãóëÿëè, ³
âîíà ï³øëà äîäîìó, à ÿ íå çíàëà,
ÿê â öåíòð äîáðàòèñÿ, ÿ æ òî á³ëÿ
øêîëè æèëà. Çàãóáèëàñÿ. Áðàò,
öàðñòâî éîìó íåáåñíå, çíàéøîâ

³ ïðèâ³ç ìåíå.
Òåòÿíà Ò³õîì³ðîâà ïðèâ³òàëà
ïîäðóãó â³ä ñåáå òà óñ³õ îäíîêëàñíèê³â ³ ïîäÿêóâàëà ãîñòÿì,
ÿê³ çàâ³òàëè íà òâîð÷èé âå÷³ð.
×èìàëî ëþäåé ïðèéøëè
íà êîíöåðò ³ç êâ³òàìè. Äåõòî äàðóâàâ ¿õ ï³ä ÷àñ âèñòóïó, äåõòî
âæå ï³ñëÿ.
Íåëëà Ë³òâ³íîâà çàñï³âàëà äåê³ëüêà ï³ñåíü ïðî êîõàííÿ. Ï³ñëÿ
öüîãî íà ñöåí³ çíîâó ç’ÿâèëèñÿ
«Êîçÿòèíñüê³ âå÷îðíèö³». Ïîêè
âîíè ñï³âàëè, Íåëëà Ë³òâ³íîâà
ïåðåîäÿãíóëàñÿ ó âèøèâàíêó ³
ïîâåðíóëàñÿ äî ãëÿäà÷³â. Âò³ì,
íà ïî÷àòêó çàêëþ÷íî¿ ÷àñòèíè
êîíöåðòó çíîâó âèéøëà ç ëàäó
ôîíîãðàìà. Ãëÿäà÷³ ï³äáàäüîðþâàëè ³ìåíèííèöþ. «Íåëëà, òè æ
ãàðíî ñï³âàºø, ñï³âàé áåç ìóçèêè», — ãóêàëè ëþäè ç çàëó. Òîæ
äîâåëîñÿ ïåðåéòè äî íàñòóïíî¿
ï³ñí³.
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11
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.20, 05.25 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05, 02.55 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.40 Прозоро: про
актуальне
14.00, 04.30 UA:Фольк
15.10, 21.35, 00.30, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Квартет Гетьман
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта

1+1
05.35 “Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50, 22.55, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

RIA-Ê, 4 ëèñòîïàäà 2021
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00, 23.10 Т/с “Грiм серед
ясного неба” l

СТБ
08.10, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
06.00 “Таємницi свiту”
07.30, 17.00, 03.20
“Випадковий свiдок”
08.10 Х/ф “Знову невловимi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.50
“Свiдок”
14.40, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Свiдок. Агенти”
00.55 Х/ф “Багрянi рiки - 2” n

TET
09.30 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.30 Х/ф “Сутiнки” s
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Антропологiя
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.45 Пишемо iсторiю. У
кожного свiй Шевченко
10.00 XXI Радiодиктант
нацiональної єдностi
11.00 Т/с “Серцебиття” l
11.50, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.45 Мiста та мiстечка
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi
бабусi” l
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси

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 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.45, 22.50, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
23.10 Т/с “Вище тiльки
кохання” l

СТБ
07.50, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Вовча зграя”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Будьте здоровi”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET

09.30 Х/ф “Принц-ведмiдь”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага:
Молодий мiсяць” s
13.00, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
IНТЕР
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
IНТЕР
20.30, 01.45 Танька i Володька
05.15, 22.05 “Слiдство вели... з UA:ВIННИЦЯ
23.00 Одного разу в Одесi
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 23.30, 01.00 Країна У
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Леонiдом Каневським”
17.40 Новини
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
(UA: ПЕРШИЙ)
17.40 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 08.05 Ранок на Суспiльному
UA:ВIННИЦЯ
09.20 Ранок з Iнтером
09.10 Х/ф “Обличчя кохання”
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
10.05, 18.00, 19.00, 04.05 Ток- 10.45 Д/ф “Хто створив Змiєвi
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
шоу “Стосується кожного”
(UA: ПЕРШИЙ)
вали?”
12.25 Х/ф “007: Координати
11.40 Лiтературно-кулiнарне
08.05 Ранок на Суспiльному
програма”
12.25 Х/ф “Червоний кут” s
09.10 Телевiзiйний серiал
шоу “Енеїда”
“Скайфолл” s
15.15 “Речдок”
12.10, 20.25 Невiдомi Карпати 14.45, 15.40 “Речдок”
“Комiсар Алекс”
16.05 “Чекай на мене. Україна” 12.40 Роздивись
16.30 “Речдок. Особливий
10.35 Телевiзiйний серiал
20.00, 02.45 “Подробицi”
12.50 Буковинськi загадки
випадок”
“Бенкрофт”
21.00 “Речдок. Велика справа” 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
11.30, 12.50, 16.00 Загадки
23.50 Т/с “Хороша дружина” s 13.05, 15.45 Загадки
“Стосується кожного”
чернiвецьких атлантiв
20.00, 02.50 “Подробицi”
11.40 Лiтературно-кулiнарне
чернiвецьких атлантiв
13.10 Документальний
21.00 “Речдок. Велика справа” шоу “Енеїда”
ICTV
23.50 Т/с “Хороша дружина” s 12.10, 20.25 Невiдомi Карпати
цикл “Дикуни. Дикi забави в
12.40 Роздивись
зоопарку Сан-Дiєго”
06.00 Факти тижня
13.25 Лайфхак українською
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
08.45 Факти. Ранок
13.45 Ок, я тобi поясню
ICTV
13.05 Документальний
09.10, 19.20 Надзвичайнi
англiйську
цикл “Дикуни. Дикi забави в
06.30 Ранок у великому мiстi зоопарку Сан-Дiєго”
новини з Костянтином Стогнiєм 13.50 М/ф “Лiтачок Лiп”
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 13.55 М/ф “День, коли щастить” 08.45 Факти. Ранок
13.25 Лайфхак українською
11.25, 13.15 Х/ф “Невдахи”
14.05 М/ф “Дострибни до
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.40 Ок, я тобi поясню
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
новини з Костянтином Стогнiєм 13.45 М/ф “Коп i Штик - завзятi
хмаринки”
14.15 М/ф “Жив собi чорний кiт” 10.10 Скетч-шоу “На трьох” s кроти”
День
14.10, 16.15 Т/с “Дiльничний з
14.20 М/ф “ Як козаки на весiллi 11.05, 13.25 Х/ф “Близнюки” s 13.55 Пiщана казка
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 М/ф “Велика подорож”
ДВРЗ” s
гуляли”
20.20 Прихована небезпека
14.40 М/ф “Як козаки
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s 14.10 М/ф “Свара”
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s
14.20 М/ф “Черевички”
Прем’єра
iнопланетян зустрiчали”
21.05 Факти. Вечiр
15.05 Древо
17.35 Т/с “Юрчишини-2” s
14.30 М/ф “ Кривенька качечка“
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 15.20 “Баба Єлька”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
14.40 М/ф “Як Козаки у футбол
22.35 Свобода слова
20.20 Громадянська оборона
Експедицiя на пiч
грали “
00.00 Х/ф “Аполлон 13”
15.55 Д/ф “Полiськi тенета”
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 15.05 Сковорода. Гастробайки
02.35 Я зняв!
17.30 Земля, наближена до
22.35 Т/с “Пес-2” s
15.20 Країна пiсень
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
15.45 Древо
неба
18.05 Прозоро. Про головне
16.15 Телевiзiйний серiал
Прем’єра
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Сьогоднi. Головне
“Череп i костi”
19.50 ЕкоЛюди
17.30 Населена земля
06.00, 07.35 “Kids time”
20.00 Прем’єра . Радянський
НОВИЙ КАНАЛ
18.05 Прозоро. Про головне
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” бруталiзм
19.00 Сьогоднi. Головне
07.40 “Орел i решка”
21.00 Новини
06.00, 07.10 “Kids time”
19.50 ЕкоЛюди
09.50 Т/с “Надприродне” s
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
Днiпропетровщини
12.25 Х/ф “Хронiки Рiддiка” s
21.20 Х/ф “Воллiс i Едвард”
07.15 “Орел i решка”
21.00 Новини Київщини
14.40 Х/ф “Рiддiк” s
09.20 Т/с “Надприродне” s
21.20 Суспiльно-полiтичне
17.05 “Хто зверху?” l
11.55 “Кохання на
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
19.00 “Пекельна кухня”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
виживання” s
20.55 Х/ф “Соломон Кейн” s
14.00 Х/ф “Месники: Вiйна
22.55 Х/ф “Людина-вовк” n
08.45 “Життя в цифрi”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
нескiнченностi” l
00.55 Х/ф “Голем: Початок” n
09.00 “Постфактум”
17.00 “Хто зверху?” l
09.45 “Рецепт здоров’я”
19.00 “Екси” s
08.45 “Мобiльний репортер”
10.15 “Фокус Європи”
21.00 Х/ф “Три мушкетери” s
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
УКРАЇНА
10.45 “Мобiльний репортер”
23.25 Х/ф “Подорожi Гуллiвера” 09.45, 19.30 “На часi”
11.00, 15.00 т/с
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.35 “Знайомство з
10.45 “Твiй навiгатор”
УКРАЇНА
11.00, 15.00 т/с
Україною
тваринами”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 “Новини Life”
12.35 “Знайомство з
23.00 Сьогоднi
13.15 “Час змiн”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
тваринами”
09.00 Зiрковий шлях
16.00, 19.00 “Новини”
13.00 “Новини Life”
Україною
10.30 Я везу тобi красу
16.15 “Територiя рiшень”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 “Час змiн”
23.00 Сьогоднi
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 16.30 “Природа сьогоднi”
16.15 “Територiя рiшень”
17.30 т/с “Серцебиття”
09.00 Зiрковий шлях
16.30 “Природа сьогоднi”
3” l
13.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.40 “Особливий випадок”
10.30 Я везу тобi красу
17.30 т/с “Серцебиття”
19.30 “На часi”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.30 “Код вiдвертостi”
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 4” l
20.10 т/с “Останнiй кандидат”
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СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00, 03.00 Перша шпальта

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 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.50, 22.50, 23.55 Т/с
“Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

IНТЕР
05.35, 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, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства” s
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 04.00 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.40 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.50 Т/с “Хороша дружина” s

СТБ
07.45, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Тi, що зiйшли з
небес”
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Вартiсть життя”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET
09.30 Х/ф “Три пера”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Сага:
Затемнення” s
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У

UA:ВIННИЦЯ

08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
09.50 Телевiзiйний серiал
“Бенкрофт”
11.25 Шукачi пригод
11.40 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Невiдомi Карпати
12.40, 17.30, 20.25 Роздивись
12.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
ICTV
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
08.45 Факти. Ранок
зоопарку Сан-Дiєго”
09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.25 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.35 Кiношкола вдома
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 13.45 М/ф “Маленький великий
11.20, 13.15 Х/ф “Король Ральф” пес”
12.45, 15.45 Факти. День
13.55 М/ф “Червона жаба”
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s 14.00 М/ф “Найсправжнiсiнька
14.55, 16.25 Т/с “Пес” s
пригода”
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s
14.10 М/ф “Ведмедик i той, хто
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
живе в рiчцi”
20.20 Секретний фронт
14.20 М/ф “ Курка, яка несла
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра всяку всячину “
22.40 Т/с “Пес-2” s
14.30 М/ф “Чарiвнi окуляри”
23.40 Т/с “Юрчишини-2” 16+
14.40 М/ф “Як козаки в хокей
Прем’єра
грали”
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
НОВИЙ КАНАЛ
15.20 Країна пiсень
15.45 Артефакти
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 16.15 Телевiзiйний серiал
07.45 “Орел i решка”
“Череп i костi”
09.45 Т/с “Надприродне” s
18.05 Прозоро.
11.35 “Кохання на
Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
виживання” s
13.35 Х/ф “Месники: Фiнал” l
19.55 Небезпечна зона
17.05 “Хто зверху?” l
20.00 Я вдома
19.00 “Дiти проти зiрок”
21.00 Новини Рiвненщини
20.35 Х/ф “Ерагон”
21.20 Цiна вiри
22.40 Х/ф “Острiв головорiзiв” 22.10 StopFakeNews
01.10 “Вар’яти” l
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)

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
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
23.10 Слiдами Роттердам+.
Мисливцi за привидами
23.50 Т/с “Солона карамель” l

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Особливий випадок”
10.30 “Євромакс”
11.00, 15.00 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
17.35 т/с “Серцебиття”
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
20.10 т/с “Останнiй кандидат”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.35,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 12 мiфiв про Донбас
08.15 Т/с “Череп i костi” s
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Полюси
23.00 Схеми. Корупцiя в деталях
00.25 Т/с “Бальтазар” n

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 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.31 “Проспорт”
20.33 “Чистоnews 2021”
20.40 Т/с “Свати”
21.45 “Право на владу 2021”

IНТЕР
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Iлюзiя вбивства
2” s
14.40, 15.35 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 04.00 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.30 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.50 Т/с “Хороша дружина” s

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.00, 13.25 Х/ф “Страшили” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.50, 16.25 Т/с “Пес” s
17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.15 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Пес-2” s
23.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу”
07.30 “Орел i решка”
09.30 Т/с “Надприродне” s
13.00 “Кохання на
виживання” s
15.00 Х/ф “Солдат” s
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Слiдопит” s
23.00 Х/ф “Скарб Великого
каньйону” s
01.00 “Вар’яти” l

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
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
4” l
14.30, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l

12
11 листопада
23.20 Футбол. Контрольна Гра
Україна - Болгарiя

СТБ
07.50, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Крiпосна.
Жадана любов” s
23.05 Т/с “Невiрна” l

НTН
06.20 “Вартiсть життя”
07.50, 17.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Торпедоносцi”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20, 01.55 “Правда життя”

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
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П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05, 09.05 Погода
08.10 Д/с “Тероризм, якому
змогли запобiгти” l
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикi Дива”
13.10, 00.20 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Iво Бобул
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00, 01.05 Прозоро: про
головне
19.10 Д/ц “Дикий свiт”
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
22.55 Д/с “Дикi тварини

10.35, 00.05 “Як вийти
замiж” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
11.50, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
01.00 “Битва екстрасенсiв” s

НTН
06.20, 01.55 “Правда життя”
07.50, 17.05, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Хронiка пiкiруючого
бомбардувальника”
10.40, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
18.20 “Таємницi свiту”
00.55 “Легенди бандитського
Києва”

TET
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СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.30 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.40, 02.00, 03.35, 05.35
Новини
07.10 М/ф
08.05 Д/с “Дикi Дива”
08.25 #ВУКРАЇНI
09.10 Телепродаж
09.40 Вiдтiнки України
10.10 Х/ф “Самсон i Далiла” l
13.30, 00.05 Х/ф “Мiсiс Клаус”
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.55 Х/ф “Ярослав Мудрий”
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
21.25 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
22.25 Д/ц “Дикий свiт”
01.40, 03.20 Земля, наближена
до неба
01.50 Буковинськi загадки

1+1

20.00
21.00
23.30
01.00,

Головна тема
Шоу Маска - 2
Що? Де? Коли?
02.15 Т/с “Вiдважнi” s

09.30 Х/ф “Красуня”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок
2” s
12.50, 18.00 4 весiлля
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
Одного разу пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
23.00 Одного разу в Одесi
23.30, 01.00 Країна У

UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.50 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
23.55, 03.35, 05.35 Новини
СТБ
07.10 М/ф
04.45, 10.55 Т/с “Крiпосна.
08.15 Погода
08.20 Д/с “Дикi тварини”
Жадана любов” s
07.50 “Неймовiрна правда про 09.00 Божественна Лiтургiя
зiрок”
Православної Церкви України
19.00 “Україна має талант”
11.00 Недiльна Лiтургiя
22.00 “МастерШеф” l
Української Греко-Католицької
Церкви
12.30 Недiльна Свята Меса
НTН
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
06.00 Х/ф “Прокинутися у
13.30 Д/ф “Бити. Молитися.
Шанхаї”
Тримати” l
07.30 Х/ф “Пiдiрване пекло”
14.35 Телепродаж
09.20 Х/ф “Вiчний поклик”
15.10 UA:Фольк. Спогади
15.00 “Випадковий свiдок.
16.25 Концерт. Пiснi про
Навколо свiту”
кохання
16.10 Т/с “Коломбо” s
17.30 Мiста та мiстечка
19.00, 02.30 “Свiдок”
17.40 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
19.30 Х/ф “Вусатий нянь”
19.55 Д/ц “Дикий свiт”
21.00 Х/ф “Гусарська балада”
21.25, 04.00 Т/с “Таємний
22.50 Х/ф “SuperАлiбi” s
агент” l
00.40 “Хвороби-вбивцi”
23.15 Розважальна програма з
03.00 “Випадковий свiдок”
Майклом Щуром s
03.15 “Речовий доказ”
00.20 Х/ф “Ярослав Мудрий”
04.00 “Правда життя.
03.20 Земля, наближена до
Професiйнi байки”
неба
04.55 “Top Shop”

06.05, 07.00 “Життя вiдомих
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
18.30 “Свiт навиворiт - 13.
TET
“Снiданок з 1+1”
Еквадор”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 ТСН
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.30 Х/ф “Принцеса Мален”
20.13 “Проспорт”
10.30 Х/ф “Сутiнки. Свiтанок
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
20.15 “Вечiрнiй квартал 2021”
22.10, 02.50 “Жiночий квартал TET
людей 2021”
1” s
12.50, 18.00 4 весiлля
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
2021”
13.55, 17.00 Богиня шопiнгу.
14.45 “Одруження наослiп”
23.35 “Свiтське життя. 2021”
06.00 ТЕТ Мультиранок
17.10 Т/с “Величне столiття.
00.45, 04.05 Х/ф “Наздожени
10.00 М/ф “Гномео та
Батли за патли
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
Роксолана”
повiльно”
Джульєтта”
20.13 “Проспорт”
11.30 Х/ф “Красуня й чудовисько”
галлiвуд
16.00, 03.00 Панянка-селянка 20.15 “Чистоnews 2021”
13.15, 14.45, 16.15, 17.45,
23.35, 00.35, 02.20 Одного разу
19.00, 20.00, 21.00, 22.30
20.20 “Лiга смiху 2021”
IНТЕР
Одного разу пiд Полтавою
22.40 “Маскарад”
пiд Полтавою
19.30, 22.00, 02.20 Сiмейка У
UA:ВIННИЦЯ
05.05 “Телемагазин”
14.15, 17.15, 00.05 Сiмейка У
20.30, 01.45 Танька i Володька
05.35 “Орел i решка.
15.45, 01.50 Одного разу в
23.00 Одного разу в Одесi
IНТЕР
08.00, 09.00 Новини (UA:
Перезавантаження”
Одесi
23.30, 01.00 Країна У
06.35 “М/ф”
18.15 Х/ф “Кiн смен: Таємна
ПЕРШИЙ)
05.25, 23.45 “Слiдство вели... з 08.05 Ранок на Суспiльному
07.00 Х/ф “Жандарм на
служба” s
09.10 Телевiзiйний серiал
20.45 Х/ф “Кiн смен: Золоте
Леонiдом Каневським”
вiдпочинку”
UA:ВIННИЦЯ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
09.00 “Готуємо разом.
“Комiсар Алекс”
кiльце” s
17.40 Новини
09.50 Телевiзiйний серiал
03.20 Панянка-селянка
Домашня кухня”
08.00, 09.00, 17.15 Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
10.00 “Все для тебе”
05.50 Кориснi пiдказки
“Бенкрофт”
11.25 Шукачi пригод
11.00 “Позаочi”
(UA: ПЕРШИЙ)
Iнтером”
08.05 Ранок на Суспiльному
10.00, 11.00 “Корисна програма” 11.40 Лiтературно-кулiнарне
12.00 Х/ф “Дайте книгу скарг”
09.10 Телевiзiйний серiал
12.25 Х/ф “Охоронець для
13.50 Х/ф “Джентльмени удачi” UA:ВIННИЦЯ
шоу “Енеїда”
12.10 Невiдомi Карпати
15.40 Т/с “Слiдчий Горчакова” l
“Комiсар Алекс”
доньки” s
09.50 Телевiзiйний серiал
14.40, 15.40, 01.30 “Речдок”
12.40, 20.30 Роздивись
20.00 “Подробицi”
07.40 Ок, я тобi поясню
16.25 “Речдок. Особливий
12.50 Загадки чернiвецьких
20.30 “Мiсце зустрiчi”
“Бенкрофт”
англiйську
11.25 Шукачi пригод
22.05 Т/с “Джерело” l
07.45 Лайфхак українською
випадок”
атлантiв
11.40 Лiтературно-кулiнарне
18.00 Ток-шоу “Стосується
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 02.00 Х/ф “Тiльки любов” s
08.00 Новини (UA: ПЕРШИЙ)
13.05 Документальний
03.45 Х/ф “Коли я стану
08.10 Ранок на Суспiльному.
шоу “Енеїда”
кожного”
12.10, 17.30 Невiдомi Карпати 20.00 “Подробицi”
цикл “Дикуни. Дикi забави в
Дайджест
велетнем”
12.40 Роздивись
21.00 Х/ф “007: СПЕКТР” s
08.30 Країна пiсень
зоопарку Сан-Дiєго”
12.50 Буковинськi загадки
13.25 Лайфхак українською
09.00, 22.30 Новини UA:
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.35 Кiношкола вдома
ICTV
ПЕРШИЙ
13.05 Документальний
ICTV
13.45 М/ф “Про кiшку, яка впала
09.10 Вiзуальний код
04.25 Скарб нацiї
09.35 Антропологiя
цикл “Дикуни. Дикi забави в
з неба”
08.45 Факти. Ранок
13.55 М/ф “Капiтошка”
04.35 Еврика!
10.05 Мистецтво жити
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.00 М/ф “Повертайся
04.45 Факти
10.20 Роздивись
13.40 Ок, я тобi поясню
05.10 Громадянська оборона
10.30 Шукачi пригод
новини з Костянтином Стогнiєм Капiтошко”
13.45 М/ф “Лежень”
10.10 Дизель-шоу l
14.10 М/ф “Бегемот та сонце”
06.05 Прихована небезпека
10.45 Недалечко
13.55 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 11.40, 13.15, 23.00, 01.45
14.20 М/ф “Некмiтливий
07.05 Т/с “Юрчишини-2” s
11.00 Сковорода. Гастробайки
Скетч-шоу “На трьох” s
10.55, 13.10 Х/ф “Смерч” l
11.15 Культ .Особистостi
яка наступила на хлiб”
горобець”
14.05 М/ф “Двоє
12.45, 15.45 Факти. День
14.30 М/ф “Як козаки сiль
12.45 Факти. День
11.25 Невiдомi Карпати
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s купували”
13.35 Х/ф “Мiсiя неможлива-4: 11.45 Народженi рiкою
несправедливих курчат”
14.20 М/ф “ Ниточка та кошеня” 14.50, 16.15 Т/с “Пес” s
14.40 М/ф “Як козаки
12.00 Умандрували: за
Протокол Фантом” s
14.30 М/ф “Як Петрик П”яточкiн 17.40 Т/с “Юрчишини-2” s
16.05 Х/ф “Мiсiя неможлива-5: Харковом
олiмпiйцями стали”
18.45 Факти. Вечiр
15.05 Народженi рiкою
12.25 Вчитель
слоникiв рахував”
Нацiя вигнанцiв” s
14.40 М/ф “Як козаки наречених 20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра 15.20 Вiдтiнки України
18.45 Факти. Вечiр
12.40 Д/ф “З України до
15.45 Артефакти
19.10 Х/ф “Джек Рiчер” s
виручали”
Голiвуду”
15.05 Мистецтво жити
16.15 Телевiзiйний серiал
21.50 Х/ф “Джек Рiчер-2: Не
13.55 Незвiдана Україна
15.20 Країна пiсень
НОВИЙ КАНАЛ
14.10 Буковинськi загадки
“Череп i костi”
вiдступай” s
15.45 Артефакти
17.15, 22.20 Новини UA:
00.10 Х/ф “Джек Райан: Теорiя
14.15 Д/с “Свiт дикої природи”
16.15 Телевiзiйний серiал
06.00, 07.10 “Kids time”
15.15 Телевiзiйний серiал
ПЕРШИЙ
хаосу” s
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 17.30 Край пригод
02.20 Х/ф “Тремтiння землi” s “Череп i костi”
“Череп i костi”
18.05 Прозоро. Про головне
07.15 “Орел i решка”
17.45 Буковинськi загадки
17.20 Гендернi окуляри
19.00 Сьогоднi. Головне
09.25 “Пекельна кухня”
18.05 Прозоро. Про головне
17.30 Маршрутом змiн
19.55 ЕкоЛюди
11.25 “Екси” s
19.00 Сьогоднi. Головне
НОВИЙ КАНАЛ
17.50 Крутий замiс
20.00 Народженi рiкою
13.30 “Дiти проти зiрок”
19.50 ЕкоЛюди
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
20.15 Голоси Донбасу
15.00 Х/ф “Оптом дешевше”
20.00 Умандрували: за
06.00, 10.00 “Kids time”
стати овочем”
20.30 Небезпечна зона
16.55 Х/ф “Оптом дешевше 2”
06.05 Х/ф “Джек i бобове
18.30, 22.00 В УКРАЇНI
Харковом
21.00 Новини Криму
18.55 Х/ф “ Як викрасти
21.00 Новини
19.00 Голоси Донбасу
дерево”
21.20 Брехня вiд полiтикiв.
10.05 “Орел i решка. Земляни” 19.15 Вiдтiнки України
Iванофранкiвщини
хмарочос” s
20.55 Х/ф “Кров’ю i потом:
21.20 Українська музика в
11.00 “Орел i решка. Чудеса
19.45 Створюй з Суспiльним
Перевiрка
21.30 Схеми. Корупцiя в
архiтектурi
свiту”
.Розслiдування. Лакмус
Анаболiки” s
23.40 Х/ф “Весiльний погром” n 22.15 Курс iнфогiгiєни “Як не 13.05 “Хто зверху?” l
20.00 ЕкоЛюди
деталях
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не
15.05 М/ф “Iван Царевич i Сiрий 20.05 Правдоборцi
стати овочем”
20.10 Суспiльно-полiтичне
стати овочем”
вовк” s
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ) УКРАЇНА
16.50 М/ф “Iван Царевич i Сiрий ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Вовк 2” s
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.20 Х/ф “Сталева людина” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
21.10 Х/ф “Бетмен проти
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
Супермена” s
08.45 “Мобiльний репортер”
Сьогоднi
09.30 “На часi”
00.30 Х/ф “Ерагон”
08.30 “Дикi тварини”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.00 Зiрковий шлях
10.15 “В гарной формi”
02.30 “Зона ночi”
09.30 “У гарнiй формi”
09.30, 19.30 “На часi”
10.40 Т/с “Жити з Надiєю” l
10.45 “Життя в цифрi”
10.00 “Новини”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
14.40, 15.30 Т/с “Чесна гра” s
11.00, 15.00 т/с
10.15, 19.50 “На часi”
10.45 “Життя в цифрi”
20.10 Ток-шоу “Говорить
12.35 “Знайомство з
УКРАЇНА
10.30 “Територiя рiшень”
11.00, 15.00 т/с
11.00 “На зйомках”
Україна”
тваринами”
12.35 “Знайомство з
21.00 Свобода слова Савiка
13.00 “Новини Life”
06.45, 07.30, 03.40 Реальна
11.30 “Багатi i знаменитi”
13.15 “Час змiн”
11.40 “Зiрковi гурмани”
тваринами”
Шустера
мiстика
13.00 “Новини Life”
16.15 “Життя у цифри”
07.00, 15.00, 19.00, 05.50
12.10 “Цiкавий свiт”
13.15 “Час змiн”
16.30 “IМПЕРIЯ”
Сьогоднi
12.30, 15.30 х/ф
16.15 “Життя у цифри”
СТБ
17.30 т/с “Серцебиття”
10.45 Т/с “Довга дорога до
15.00 “Твоє життя”
16.30 “Лiцеїст”
18.30 “Планета кiно”
17.30 “Цiкаво”
щастя” l
17.15 т/с “Серцебиття”
06.20, 19.00, 22.50
19.30 “Код вiдвертостi”
14.40, 15.20 Т/с “Три кольори
19.00 “Таємницi та загадки”
18.25 “Рецепт здоров’я”
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
20.10 т/с “Останнiй кандидат” любовi” l
20.30 “Постфактум”

1+1
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07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт - 13.
Еквадор”
11.00, 03.40 “Свiт навиворiт”
17.30 “Мандруй Україною з
Дмитром Комаровим”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
21.00 “Танцi з зiрками 2021”
23.15 “Людина, що вiчно
танцює”
01.10 “Лiга смiху 2021”

СТБ
05.15
05.35
09.35
13.45
18.40
21.00
22.10
23.20

Т/с “Коли ми вдома”
Т/с “Снайперка” s

“МастерШеф” l
“СуперМама” l
“Битва екстрасенсiв” s
“Один за всiх” s
“Таємницi ДНК” s
“Україна має талант”

НTН
05.30 Х/ф “Цвiтiння кульбаби”
06.55 Х/ф “Весь свiт в очах
твоїх...”
08.20 “Слово Предстоятеля”
08.25 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.55 Т/с “Коломбо” s
13.55 Х/ф “Вусатий нянь”
15.20 Х/ф “Гусарська балада”
17.05 Х/ф “Справа Румянцева”
19.00 Х/ф “У зонi особливої
уваги”
20.55 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”
22.25 Х/ф “Вигнанець” s
00.20 Х/ф “SuperАлiбi” s
02.00 “Речовий доказ”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф “Румпельштiльцхен”
10.45 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”
12.45, 14.15, 16.15, 23.30,
00.30, 02.15 Одного разу пiд
Полтавою
13.45, 00.00 Сiмейка У
15.45, 01.45 Одного разу в
Одесi
17.15 М/ф “Мегамозок”
19.00 Х/ф “Люди - Iкс” s
21.00 Х/ф “Люди - Iкс 2” s
03.15 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

IНТЕР

07.40 Ок, я тобi поясню
07.45 Лайфхак українською
05.20 Х/ф “Дайте книгу скарг”
08.00, 08.55 Новини (UA:
07.05 Х/ф “Жандарм та
ПЕРШИЙ)
08.10 Ранок на Суспiльному.
iнопланетяни”
09.00 “Готуємо разом”
Дайджест
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше життя” 08.25 Країна пiсень
12.50 “Речдок. Велика справа” 09.00 Ранок на
17.20 Х/ф “007: СПЕКТР” s
Суспiльному.Дайджест
20.00 “Подробицi тижня”
09.10 Вiдтiнки України
22.00 Х/ф “Джентльмени удачi” 09.35 Антропологiя
23.50 Х/ф “Формула кохання”
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
01.35 “Речдок”
Тернопiльщини
10.20 Люди Є
10.30, 10.45 Недалечко
ICTV
11.00 Геолокацiя:
ВОЛИНЬ
04.15, 03.55 Я зняв!
11.25 Невiдомi Карпати
04.25 Скарб нацiї
11.45 Край пригод
04.40 Еврика!
12.00 “Баба Єлька”.
04.45 Факти
Експедицiя на пiч
05.10 Анти-зомбi
12.25 Прем’єра. Мамо,
06.05 Секретний фронт
йду в актори
07.05 Громадянська оборона
12.50 Х/ф “Бiлий птах
08.05 Х/ф “Падiння Олiмпу” s
з чорною ознакою”
10.30 Х/ф “Падiння янгола” s
13.50 Х/ф “Бiлий птах
12.45 Факти. День
з чорною ознакою”
13.05 Т/с “Пес” s
14.25 Незвiдана Україна
18.45 Факти тижня
14.45 Буковинськi загадки
20.55 Х/ф “Загiн самогубцiв” s 14.55 Д/с “Дикi тварини”
23.00 Х/ф “Фантастична
15.25 Х/ф “Воллiс i Едвард”
17.05 Гендернi окуляри
четвiрка” s
01.10 Х/ф “Хранителi” s
17.20 Крутий замiс
17.50 Цикл “Нашi
тридцять”
НОВИЙ КАНАЛ
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
06.00, 23.30 “Вар’яти” l
18.30 В УКРАЇНI
06.20, 08.35 “Kids time”
19.00 Маршрутом змiн
06.25 М/ф “Ми - монстри”
19.35 Правдоборцi
08.40 М/ф “Iван Царевич i Сiрий 19.45 Створюй iз
Суспiльним. Розслiдування.
вовк” s
10.20 М/ф “Iван Царевич i Сiрий Пiд прицiлом
20.00 ЕкоЛюди
Вовк 2” s
11.50 Х/ф “Сталева людина” s 20.05 Дебати. Суми
14.45 Х/ф “Бетмен проти
21.00 Поколiння.
Паралелi. UA:ВIННИЦЯ
Супермена” s
17.50 Х/ф “Повернення
21.25 Обличчя
22.00 В Українi
Супермена” s
21.00 Х/ф “Зелений Лiхтар” s
22.30 Новини UA:
02.25 “Зона ночi”
ПЕРШИЙ

УКРАЇНА
06.50, 04.30 Реальна мiстика
08.35 Т/с “Грiм серед ясного
неба” l
17.00, 21.00 Т/с “Коли помре
кохання” s
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с “Довга дорога
до щастя” l
01.30 Телемагазин
03.30 Гучна справа
05.30 Т/с “Вiдважнi” s

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00 “Фокус Європи”
10.00 “На часi”
10.30, 19.30 х/ф
15.00 “Знаменитi
гурмани”
15.30 “Планета кiно”
16.00 “Карнавали планети”
16.30 “Пiд iншiм кутом”
17.00 “Цiкавий свiт”
18.30 “Постфактум”
19.15 “Територiя
рiшень”
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
500705

502190

Здам в оренду торгівельну та офісну площу
20 кв. м. в ТОЦ "Україна" за адресою, вул.
Склярова 11 А. 097-796-70-05, 063-774-54-74,
097-861-56-14

496224

501863

Будинок продам терміново, с. Козятин
зі всіма зручностями, 97 кв. м., котел
газовий та дров`яний, ділянка 48 сот. садок,
колодязь, гараж, сарай. 063-530-14-85
Продам, або здам в оренду діючий магазин
біля заправки ОККО. 067-797-68-40

500641

Здам в оренду офісні приміщення 16 кв.
м. та 15 кв. м. В приміщенні коридор,
вбиральня (гаряча вода), сигналізація.
093-631-89-49
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Продам магазин вул. 8-ма Гвардійська 2 (а).
067-444-20-19, 063-452-00-00
Здам в оренду офісне приміщення до 30 кв.
м., центр міста. 093-766-78-49

pnanŠ`
 Àâòîìàãàçèí Â²ÍÏÎÑÒÀ× çàïðîøóº: ïðîäàâöÿ êîíñóëüòàíòà ç³ çíàííÿì óñòð³þ àâòîìîá³ëÿ.Ç/Ï â³ä
15 äî 30 òèñÿ÷ ãðí., òåëåôîíóéòå: 097-376-01-94
 Íà ÑÒÎ òà øèíîìîíòàæ ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè.
096-038-52-05
 "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà
ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-41040-45
 Ïîòð³áåí ïðàö³âíèê â âåòåðèíàðíó àïòåêó ç îñâ³òîþ. 067-137-67-48
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï
8000ãðí. ³ á³ëüøå. Òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:
ð³çíîðîáî÷èé. Òåë. 0674300280

pelnmŠ, onqkrch
 Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. ßê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

opnd`l
 Á³ëà ãëèíà, çàäíº êîëåñî "Óêðà¿íà", äóá êðóãëÿê,
ñò³ë âóëè÷íèé, íîâà ñîêèðà, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 3-0,5
ë.,íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, ïðîâ³ä äëÿ çâàðþâàëüíîãî
àïàðàòà 31 ì. 067-889-49-67, 093-031-24-52, 063486-01-79
 1-ê³ìí êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà 2/3 ç ðåìîíòîì. 096102-03-13, 093-412-30-41
 Àâòîêëàâ, çåðíî, òþêè ñîëîìè. 097-021-19-64
 Áàðàíà òà ê³òíó ÿðî÷êó Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 096969-45-99
 Áàòàðåÿ ÷àâóííà âèð. ÑÑÑÐ, 9 ñåêö³é, íîâà. 063032-98-23
 Áåíçîêîñó, áåíçîïèëó, áîëãàðêó, åë. ëîáç³ê, 2 åë.
äâèãóíè, ìëèíîê, ßÂÓ-350, ìîòîáëîê Ôîðòå-25. 068215-34-20 ñîò. 068-830-42-31
 Áåòîíîì³øàëêó íà 260 ë., òåëåâ³çîð "Ô³ë³ïñ", íîóòáóê
Lenova 555, ï³àí³íî "Ïåòðîâ". 093-821-41-55
 Áè÷êà äóæå ãàðíîãî òà òåëè÷êó íà óòðèìàííÿ. 097793-55-95

499754
500651

 Áóäèíîê ïî âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî. 068-051-33-60
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ïîëüîâà 9. 068-05365-09 Ëþäìèëà
 Áóäó çàë³çíó äëÿ ïåðåâåçåííÿ õë³áà, á/â, ìîæå ñëóæèòè äëÿ ³íøèõ ö³ëåé. 063-856-54-59
 Âåëîñèïåä â ãàðíîìó ñòàí³, êàðòîïëþ íåäîðîãî.
096-035-89-78
 Â³êíà äåðåâ. äâîéí³, ïèëêó-äðóæáó, áàë³þ âåëèêó,
äîð³æêó øåðñòÿíó 4 ì., ïàðòó-ñò³ë äëÿ ä³â÷èíêè 1-4 êë.
098-993-35-42
 Âóã³ëëÿ. 067-369-13-23
 Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿, òðóáè ð³çíîãî äèàìåòðó, áóðæóéêó, ëèñòîâå çàë³çî, áî÷êó.. 073-712-19-91
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ "Æèãóë³". 067-740-19-60
 Ãàðàæ ìåòàë., êîîïåðàòèâ "Æèãóë³". 097-859-45-37
 Ãàðáóçè êàøîâ³ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ìîðêâà âåëèêà ³
ìàëà. 093-884-85-96
 Ãí³é äîìàøí³é, ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é íåäîðîãî. 067-359-39-91
 Ãí³é-ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãîð³õ íà äðîâà, äèòÿ÷ó ìàøèíó íà âåëîïåäàëÿõ, âåëîñèïåäè á/â äî 14 ðîê³â, áóäèëüíèêè òà íàðó÷í³ ÷àñè
ÑÐÑÐ, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, òåëåôîíè ñòàö³îíàð., âèíîãðàä, ðàä³î ç ÀÎÍ òà àâòîâ³äïîâ³äà÷åì. 073-004-04-45
 Äà÷íó ä³ë. 0,06 ãà ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, âîäà, ïîãð³á,
ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-6375, 068-155-54-79
 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿãîâà
êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Äçåðêàëà, øàôà-â³òðèíà, åòàæåðêè-ïîëèö³ ðîçêëàäí³,
â³øàëêà ñòîÿ÷à çàë³çíà. 097-712-96-41, 093-441-18-58
 Äèâàí øê³ðÿíèé òà äâà êð³ñëà, ãàçîâó ïëèòó. 063292-64-86
 Äîñêè ÿñåí 50 ìì, ìëèí 2-ôàçíèé, ñ³÷êàðíþ, ëèñòîâå
çàë³çî. 098-449-47-69
 Äðîâà ðóáàí³. 068-007-20-71
 Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, áîëãàðêà "Ìàê³òà"-720 W, ìîòîáëîê Forte á/â, áåíçîïèëà Øò³ëü MS461 - âñå íîâå. 097-238-27-51
 Åëåêòðîêîíâåêòîðè 3 øò, â³êíà á/â ç³ ñêëîì, äâåð³ á/â
âõ³äí³, âàííó ÷àâóííó. 097-820-96-49
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 Åëåêòðîë³÷èëüíèê 3-õ ôàçíèé, 2-õ çîííèé. 068-04001-28, 093-388-41-39
 Çåì. ä³ëÿíêó 25 ñîò., ç íåäîáóä., ñò³íè, ãàç, âîäà ïî-

ðÿä, äåøåâî, c. Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-788-34-85, 093-224-06-11
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 063-591-87-90
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 093-485-06-41
 Êàðòîïëþ ì³ëêó 1 êã/1 ãðí. 093-798-89-00, 068-05364-76
 Êàðòîïëþ ì³ëêó 15 ãðí/â³äðî. 093-412-32-79, 097705-83-64
 Êàðòîïëþ ì³ëêó 300-400 êã. 097-409-57-27
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-153-21-72
 Êàñòðóëþ íåðæ. 10 ë., äëÿ ôàðøèðîâêè ðèáè, äà÷íó
ä³ëÿíêó 5 ñîò., íà Ïëàíîâîìó. 093-646-96-41
 Êîëÿñêó 2 â 1 Piko Hano, á/â, âèðîáíèê Ïîëüùà â
êîìïëåêò³ äîùîâèê, ìàñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà äëÿ ðå÷åé.
097-649-85-43
 Êîëÿñêó äèòÿ÷ó òà ë³æå÷êî. 067-657-39-15
 Êîìï`þòåð + ìîí³òîð, 2000 ãðí. 096-797-90-53
 Êîðîâó ìîëî÷íó ïîðîäèñòó, äîðîãî, âèñîêà æèðí³ñòü
òà ïëîòí³ñòü ìîëîêà. 097-793-55-95
 Êîðîâó ÷îðíîðÿáó, ìîëîäó. 098-546-04-24
 Êîòåë "Äàíêî" 8 ðîê³â, 1500 ãðí., ãàç. ïëèòà ðîáî÷à
300 ãðí. 096-381-45-95
 Êîòåë, ïðîâîëîêà, ðåëüñè, çèìîâà ðåçèíà, õîëîäèëüíèê, äóõîâêà, áîðîíà, ãàçîçâàðþâàëüíèé àïàðàò, äâåðêè
ï³÷í³, ÂÀÇ ãåíåðàòîð, ÂÀÇ êàðáþðàòîð. 097-791-28-42
 Êðîâàòêó äèòÿ÷ó á³ëó òà ñòóëî äëÿ ãîäóâàííÿ, ÷àéíèé
ãðèá, íåäîðîãî. 096-124-95-62
 Êðîâàòü äâîñïàëüíÿ 2 õ 1,6 ç äâîìà ìàòðàöàìè, 1500
ãðí. 063-032-98-23
 Êðîâàòü äâîõñïàëüíà, 1.45 õ 2, á/â. 097-649-85-43
 Êðîë³, ñ. Êîçÿòèí. 096-561-68-94
 Êóêóðóäçó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Êóêóðóäçó. 096-576-12-36
 Êóõîíèé óãîëîê íîâèé, òåìíîãî êîëüîðó ç ãàðíèì
óçîðîì 2-1.30 ì. 097-301-74-08
 Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç ïåðèëàìè, ðóêîòðèìà÷ äëÿ
ï³äòÿãóâàííÿ, ï³äí³ìàºòüñÿ ñïèíêà ñèä³ííÿ. 068-10096-73
 Ì`ÿêèé êóòî÷îê, ñò³ë êóõîííèé ðîçêëàäíèé. 097-77332-72, 063-830-07-07
 Ì`ÿêèé êóòîê â õîð. ñòàí³, 2 øàôè ç àíòðåñîëÿìè,
òðþìî, 2 òóìáî÷êè, êàðòè "Òàðî" 2 êîìïëåêòè. 093926-11-79
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìîéêà á/â äëÿ êóõí³ íåðæàâåéêà òà äëÿ âàííè, êèëèì
äëÿ ï³äëîãè. 096-152-82-97, 063-335-97-80

499359

 Ìàñëÿíí³ îá³ãð³âà÷³, 7 òà 9 ñåêö³é. 063-032-98-23
 Ìîðêâó, êàïóñòó íåäîðîãî. 096-414-19-46
 Íàñòîÿíêó âîñêîâî¿ ìîë³, íàñòîÿíêó ÏÌÂ. 063-69494-35
 Ïàïóã³â õâèëÿñòèõ, ìîæëèâî ç êë³òêîþ, òþêè ñîëîìè
ïøåíè÷íî¿ ìàë³, 15 ãðí/òþê. 097-763-97-86
 Ïîðîñÿòà ì. Êîçÿòèí. 068-334-37-86
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíèõ ïîð³ä 14-15 êã. 096-720-14-39,
096-780-29-25
 Ïîðîñÿòà ìàë³ 10-12 êã. 067-319-08-49
 Ïîðîñÿòà óêðà¿íñüêà á³ëà, ïåòðåí. 093-227-64-67,
097-906-39-19
 Ïîðîñÿòêà ìàë³. 097-577-30-26
 Ïðàëüíó ìàø. "Â³ðïóë" 6 êã, âåðõíÿ çàãðóçêà, õóñòêè
íîâ³ øåðñòÿí³ - 20 ãðí., òîíåíüê³ - 15 ãðí.,êàñòðóë³ åìàë.
40 ë., 20 ë., åëåêòðè÷íèé ñàìîâàð, íîâ³ ºìêîñò³ 60 ë.
096-307-00-73
 Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò "Samsung" â ãàðíîìó ñòàí³
098-740-51-13, 073-118-92-55
 Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæ. 8 êâ. - 100ì., ëèñò ôàíåðè
òîâù. 20 ìì, º êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, ìàãí.
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæ.
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Ðåçèíó çèìîâó 175/70 R13, îðèã³íàëüí³ êîâïàêè ÂÀÇ,
ìåòàëåâèé ñïîéëåð ÂÀÇ íåäîðîãî. 067-589-80-67
 Ñåðâàíò Æèòîìèðñüêà ôàáðèêà, â³äëèâè â³êîíí³ 1.50
õ 0.3 - 2 øò, 5.70 õ 0.15 - 1 øò., ï³íîïëàñò 4 ëèñòà.
096-397-37-02
 Ñò³íêà ê³ìí., äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí, êîìï. ñò³ë, êîìï`þòåð. 063-393-02-59
 Ñò³íêà ìåáëåâà ä 4,5, â 2.08, ø 40 ñì. 063-992-03-21
 Ñò³íêà ï³äë³òêîâà â õîðîøîìó ñòàí³. 097-446-20-04
 Òåëèöþ ò³ëüíó íà êîðîâó òà äóæå äîáðó êîðîâó ì`ÿêó,
ïîðîäèñòó ç äóæå äîáðèì ìîëîêîì. 097-793-55-95
 Òåëè÷êó (òåëÿòêî) íà êîðîâó äæåéñåðñüêî¿ òà óãîðñüêîñ³ðî¿ ïîðîäè, òàêîæ áè÷å÷êà. 073-793-55-95
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé äð³ä
òà ³íøå. 097-712-19-91
 Òþêè ñîëîìè. 067-937-45-39
 Òþíåð "Â³àñàò" áóâ â âèêîðèñòàí³ 2 ì³ñ. 067-397-1039, 063-335-92-32
 Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé "Ñíàéãå" â äîáðîìó ñòàí³.
097-353-17-70, 093-041-69-49
 Öóöåíÿò ìèñëèâñüêî¿ í³ìåöüêî¿ òàêñè, êàðòîïëþ
âåëèêó, ñåðåäíþ, ì³ëêó, áóðÿêè, ãàðáóçè, êóêóðóäçó.
068-216-34-20
 Øèôåð á/â 30 ãðí., äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ òà äâåð³
ïëàñòèêîâ³ á/â äåøåâî, êîòåë "Äàíêî" (8 ðîê³â). 096381-45-95
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â. 097-594-05-39

meprunlIqŠ|
 1-ê³ìí. êâ., 41,5 êâ. ì., º ïîãð³á, ãðÿäêà, ñ. Ãëóõ³âö³.
067-748-37-54
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16. 097-58586-19
 2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, ð-í
ÏÐÁ. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-35940-07
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502290

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

501208
502188
501205

501423

501423

501417
552210

500710

501418

 2-ê³ìí. êâ, ð-í ÏÐÁ, 44 êâ. ì. ³íä. îïàë., êàï. ðåìîíò
âñ³º¿ êâàðòèðè òà áàëêîíà, ê³ìíàòè îêðåì³. 093-375-0661, 096-644-40-35
 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï
â³êíà. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, 4 ïîâ/9-âêè, ³íä. îïàëåííÿ,
ì/ï â³êíà, ñåðåäíÿ óòåïëåíà. 093-596-41-56, 098-59708-78
 2-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 44,7 êâ. ì., 3 ïîâåðõ, ³íä. îïàëåííÿ. 097-935-63-27
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-67684-32
 2-ê³ìí., öåíòð 1/1, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-466-75-40
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., ðîçä³ëüíèé ñ\â, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà, 5/5 ïîâ. 067-466-75-40
 2-õ ê³ìí. êâ. íà 2 ïîâåðñ³, çàã. ïëîùåþ 43 êâ.ì. â
Êîçÿòèí³, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 61. 098-949-83-34
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð ì³ñòà, ñàðàé, ïîãð³á. 067-737-96-80
 2-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ïë. 41. êâ.ì., âèñîê³ ñòåë³, áåç ðåìîíòó, ãàç. êîòåë, ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè
îêðåìèé âèõ³ä, 1 ïîâ. Âàðò³ñòü11 òèñ., òîðã. 093-55384-96 - Êàòåðèíà, 050-59-79-161 - Îëåíà
 3-ê³ìí êâàðòèðà â öåíòð³ ì³ñòà. 063-530-08-67

 3-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàë., óòåïëåíà, ð-í
ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ, âóë.
Ñêëÿðîâà 1. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., 2/2, îêðåìèé âõ³ä º äâ³ð, ãîðîä,
ï³äâàë, ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí. 063-367-63-75,
068-155-54-79
 3-ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, 60 êâ. ì., öåíòð ì³ñòà, ïåðøèé
ïîâ., îêðåìèé âõ³ä. 096-279-31-85, 093-457-17-72
 3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Ñêëÿðîâà, 1, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì.
063-032-98-23
 4-ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-176-45-23
 Áóäèíîê 100 êâ. ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë.
11 ñîò., ñ. Êîçÿòèí. 063-670-31-03
 Áóäèíîê 2006 ð., ºâðîðåìîíò, ð-í "Öàðñüêîãî ñåëà"
çàã. ïë. 222 êâ.ì. ç ñàäèáîþ 39 ñîò. 068-830-42-31
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà çåì.
ä³ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65
 Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ ìåòàëåâèé, 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà.
096-607-54-27, 063-691-85-01
 Áóäèíîê 63 êâ. ì., ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, 10 ñîò. çåì. ä³ëÿíêè. 063-436-79-26
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18
ñîò. çåìë³. 063-605-27-69
 Áóäèíîê 80 êâ. ì. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. ãîðîäà, îãîðîæà, ãàðàæ. 097-62848-13, 098-225-34-83, 073-058-41-21

501207

501214

 Áóäèíîê 80 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî, çåì. ä³ëÿíêà 8 ñîò. 063-305-79-54
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á,
ãàðàæ, ñàðàé, ë³ò. êóõíÿ, áàíÿ, 12 ñîò., ãîðîä. 093965-76-79
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12,
4 ê³ìíàòè, ÷óäîâèé âàð³àíò äëÿ âåäåííÿ ãî-âà, âåëèêèé
ñàðàé, ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà
òâåðäðïàëèâíèé êîòëè, öåíòð. âîäîïîñòà÷, êðèíèöÿ.
096-307-21-94
 Áóäèíîê âóë. Ãðóøåâñüêîãî 72 êâ. ì., 18 ñîò. çåìë³,
ãàçîâå îïàëåííÿ, àáî ì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-46937-05
 Áóäèíîê âóë. Óêðà¿íñüêà 27, ãàç òà ï³÷íå îïàë., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðà¿, 5 ñîò., çåìë³. 073-083-26-65,
096-855-53-70

 Áóäèíîê ãàçîô³ê., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 87 êâ. ì., ì.
Êîçÿòèí. 093-646-96-41
 Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì. ä³ëÿíêà 20
ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé êîòåë+ï³÷íå îïàë., ãðóáêà,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä.
063-790-59-13, 063-649-90-85, 098-600-82-43
 Áóäèíîê äîáðîòíèé, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ñ. Êîçÿòèí,
ïðèñàäèá. ä³ëÿíêà, ñàðà¿, ãàðàæ, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á, ìîëîäèé ñàä, äî ì³ñòà 10 õâ. 097-423-20-66
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, àáî ì³íÿþ íà Áåðäè÷³â, 78 êâ.
ì., ãàç, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. çåìë³, ãîñï.
áóä³âë³ â ãàðíîìó ì³ñö³. 093-058-78-43
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1
êâ. ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, óáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå
îïàë. 063-392-91-02
 Áóäèíîê íåâåëè÷êèé áåç çðó÷íîñòåé 25,5 êâ. ì.,
öåíòð ì³ñòà, âóë. Øåâ÷åíêà 9 à, çåì. ä³ë. 4 ñîò. 067960-67-49
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 Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî
Ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ÷óäåñ. 093-445-29-76
 Áóäèíîê ñ. Âåëèêå, ãàðíèé ñòàí, ãàç+ï³÷. îïàë.,
êîëîíêà ó äâîð³, ãîñï. áóä., 2-âà ïîãðåáè, ãàðíå ñïîëó÷åííÿ ç Êèºâîì òà Â³ííèöåþ, ïëîäîâîÿã³äí³ äåðåâà.
097-321-58-60
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³,
ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 20 ñîò. çåìë³. 096-573-88-63
 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
âîäà, ìîëîäèé ñàä. 098-903-68-45
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67,
063-486-01-79, 093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Âîäîêà÷í³é ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, àáî îáì³í íà Áåðäè÷³â.
067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, ð-í ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. 063-645-8189, 063-259-77-78
 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, ãàç+ï³÷íå îïàë., ñàä, ãîðîä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ. 067-415-23-49
 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 47
ñîò. 096-813-11-16, 8921-306-40-09
 Áóäèíîê ñ. Ìåäâåä³âêà, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï.
áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 068-056-55-46
 Áóäèíîê ñ. Ïëÿõîâà 103.6 êâ. ì., öåãëÿíèé, ïàíåëüíå
ïåðåêðèòòÿ, ãàç, âîäà, óñ³ çðó÷íîñò³, 3-ê³ìí. ðîçä³ëüí³.
096-757-05-02
 Áóäèíîê ñ. Ïóñòîõà. 063-393-01-78
 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî
âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò,
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè
¹3, 4-è ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84
 Áóäèíîê öåãëÿí., 4-ê³ìí., êóõíÿ, ãàç+ãðóáà, óñ³ çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí,
âóë. Ìåäîâà 30. 098-676-25-96
 Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì òà
çðó÷íîñòÿìè, óòåïëåíèé, ïîäâ³ð`ÿ îáëàøòîâàíå, ãàðàæ.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 3-ê³ìí., ñ. Òèòóñ³âêà, êîòåë ãàç òà
äðîâ`ÿíèé, öåíòð. âîäîïîñòà÷+áîéëåð, ê³ðíèöÿ, ãîñï.
áóä., 0,5 ãà çåìë³, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 096-075-70-17
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, 15 ñîò.
çåì. ä³ëÿíêà, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, çåì.
ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, âñ³ çðó÷íîñò³ 093-42767-22
 Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà. 063-870-87-80
 Áóä³âë³ ãîñïîäàðñüê³ ïëîù. 420 êâ.ì. ³ 280 êâ. ì. â
Êîçÿòèí³, ð-í Îðñà. 063-032-98-23
 Ãàðàæ ïî âóë. Êîòîâñüêîãî, â öåíòð³. 063-032-98-23
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ, ãàðàæ).
063-342-67-53
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì òà ñàäêîì,
âóë. Îäåñüêà 15. 093-800-75-76
 Ï³â áóäèíêó, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 26, êâ. 2, ïëîùåþ
30 êâ. ì., ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á. 068-623-36-49
 Ï³â áóäèíêó, ì. Ôàñò³â, 57 êâ. ì., ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé,
ïîãð³á, ìåáë³, 5 ñîò., ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. 067-784-32-15,
093-022-60-03
 ×àñò. áóäèíêó, 32 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ. ì., ïðîâ. Âîëäàºâñüêèé, 2
ê³ìí. 4 ñîò. âñ³ çðó÷íîñò³. 11500 òèñ. 068-830-42-31
 ×àñòèíà áóäèíêó 67 êâ. ì., ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 3
ê³ìíàòè ç ìåáëÿìè, âñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ,
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 3,6
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, íåäîðîãî. 063-342-67-53

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

 ×àñòèíó áóäèíêà â ð-í³ ðèíêà "Õë³áîäàð". 063-02088-40
 ×àñòèíà áóäèíêó ì. Ôàñò³â, 57 êâ. ì., ãàç îïàë.,
2-ê³ìí., êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ïîðÿä ë³ñ
òà ð³÷êà. 067-784-32-15
 ×àñòèíó áóäèíêó ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 3,6 ñîò.,
âóë. Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. 093586-43-88
 ×àñòèíó áóäèíêó íàä âîäîêà÷êîþ 66,4 êâ. ì., 3-ê³ìíàòè, 18 ñîò., ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³. 093-986-81-33

`bŠnlnŠn
 BMW 320, 2008 ð., 2,0 äèçåëü, êîðîáêà àâòîìàò.
096-417-99-52
 ÂÀÇ 2101 â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 21012, 2006 ð. ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³,
âêëàäåíü íåïîòðåáóº. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21015, 2006 ð., áåç ãàçó. 063-021-81-18
 ÂÀÇ 2106 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2106, 1985 ð., áåíçèí íà õîäó â õîðîøîìó ñòàí³.
063-696-39-22
 ÂÀÇ 2107, 2007 ð., îäèí âëàñíèê, âïèñàíèé ãàç, õîðîøèé ñòàí, ð³äíà ôàðáà. 067-294-30-83
 ÂÀÇ 21099, 2008 ð ãàç-áåíçèí. 096-417-99-52
 ÂÀÇ 2115, 2005 ð. õîðîøèé ñòàí. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2121 Íèâà â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íåïîòðåáóº. 097-859-45-37
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí,
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093750-80-82, 067-988-25-43
 ÇÀÇ 110307 "Ñëàâóòà", 2001 ð., ïðîá³ã 140 òèñ., ãàç/
áåíçèí. 067-783-39-14, 063-353-06-12
 Êîìáà¿í Êëàñ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097-577-26-86
 Ìåðñåäåñ ñïð³íòåð 312, 1999 ð. 093-002-41-40
 Ìîòîòðàêòîð "Áóëàò 160", 15 ë. ñ., â êîìïëåêò³:
ïëóã îáîðîòí., ôðåçà, ï³äãîðòóâà÷, êàðòîïëåêîïàëêà
îäíîðÿäíà, êàðòîïëåñàæàëêà äâîõðÿäíà, ïðèöåï. 063530-14-85
 Ðåçèíó çèìîâó 185/70, R-14 ç äèñêàìè íà Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â-3, Â-4, ãîëüô, â³äì³ííèé ñòàí. 097029-61-88
 Ñèòðîåí Áåðëèíãî 2006 ð., 1,6 äèçåëü. 098-03442-59
 Òðàêòîð ÿïîíñüêèé Êóáîòà LG 40 + ôðåçà ç êàá³íîþ.
097-577-26-86
 ×åð³-Àìóëåò 2007 ð. â., áåíçèí. 067-949-69-91
 Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2009 ð. 1,6 äèçåëü â äîáðîìó ñòàí³.
073-078-82-79

jrok~
 Áàëîíè:êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-529-10-20
 Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. êîëîíêè, ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé õëàì.
073-011-00-94, 097-712-19-91
 Áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè
â³ä 2 êâò ³ á³ëüøå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 068-216-34-20
 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
 Äð³áíó òà âåëèêó êàðòîïëþ, áóðÿê, ãàðáóçè. 097793-55-95
 Åëåêòðîïëèòêó "ªëíà", "Ëåì³ðà" òà ³íø³, àáî íå ðîáî÷³. 098-928-29-41, 093-052-06-38
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
 Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü,
íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ
ïîòðåá. 097-793-55-95
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó,
õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60

 Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæëèâî â òþêàõ. 073-793-55-95
 Ñ³íî. 097-793-55-95
 Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, ÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³,
ÿëîâ³, ³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè
òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
 Ö³ëèé ãîð³õ, äîðîãî. 096-979-21-18, 063-828-27-30
 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
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, êóêóðóäçè. 067-430-02-80

lPm“~
 3-ê³ìíàòíó øèêàðíó êâàðòèðó íà áóäèíîê ìð³¿, àáî
ïðîäàì. 068-519-07-04

pIgme
 Â³ääàì ãàðíèõ êîòåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-01-40
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó. 063-62859-25, 063-628-59-15
 Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì`ÿ ßùóê Îëåêñ³é
Îëåãîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó
(ïàé) ñåð³¿ ÂÍ ¹043646 âèäàíèé 28 ëèñòîïàäà 1996
ðîêó Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ íà ³ì`ÿ Ëåìåùàêà Ìèêîëè ²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíó ëþäèíó, áàæàíî æ³íêó, ïîðÿäíó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ñ. Êîçÿòèí. 096-561-68-94
Íàòàë³ÿ Þð³âíà
 Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà, ñåð³ÿ
ÄÎ ¹006680, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèì ó÷èëèùåì ¹17 â³ä 15.06.1995 ð., íà ³ì`ÿ Ïëèñ
Òàðàñ Ãðèãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., á³ëÿ ó÷èëèùà, 1 ïîâåðõ. 093-09517-57, 096-737-40-40
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ÷àñòêîâî º ìåáë³, ³íä.
îïàë., íà òðèâàëèé òåðì³í, ãàðíèì ëþäÿì. 096-41561-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð áåç ìåáë³â 093-726-22-31
 Çäàì 3-ê³ìí. êâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³. 063-530-81-20
 Çäàì áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé, çëèâ âîäè, ìåáë³,
õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, óñ³ çðó÷íîñò³, õîëîäíà
òà ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 260ãðí./äîáà òåë.
0631702095
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ. 068-503-50-60, 063-77611-19
 Ïîòð³áíà ëþäèíà â äîïîìîç³ ïî ãîñïîäàðñòâó. 096258-75-22, 073-052-93-37, 096-258-75-22
 Ïðèáèðó ìîãèëè ÿê³ñíî, íåäîðîãî. 093-153-92-56
 Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè òà ñï³ëêóâàííÿ (õîäÿ÷èõ). 097-712-96-41,
093-441-18-58
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Познайомтеся з
роботами15 художників
БЛОГ
ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ

Ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
Êîçÿòèí åêñïîíóºòüñÿ âèñòàâêà æèâîïèñíèõ êàðòèí õóäîæíèê³â
³ç ï'ÿòè ì³ñò Óêðà¿íè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü
ó ñåðïí³ â ïåðøîìó â Êîçÿòèí³ ïëåíåð³ «ART-Âîäîêà÷êà». Åêñïîçèö³ÿ ³ç
17 ðîá³ò íà ïîëîòí³ ïðèóðî÷åíà äî Äíÿ
õóäîæíèêà. Êàðòèíè ïîäàðîâàí³ Êîçÿòèíñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ äëÿ
îáëàøòóâàííÿ â ìàéáóòíüîìó ì³ñüêî¿
ãàëåðå¿. Íå âñ³ áàæàþ÷³ ìèòö³ ìàëè
ìîæëèâ³ñòü âçÿòè ó÷àñòü ó ïëåíåð³.
Çîêðåìà, ³ íàø çåìëÿê, õóäîæíèê
Îëåêñàíäð Í³ê³òþê ç Â³ííèö³. Â³í
íàäçâè÷àéíî çàéíÿòèé ³ ìàº ÷èñëåííó ê³ëüê³ñòü ïðîºêò³â ÿê ìåíåäæåð
ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, êóðàòîð ð³çíîìàí³òíèõ ïðîåêò³â, çàñíîâíèê ³ ãîëîâà
ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ëàáîðàòîð³ÿ
àêòóàëüíî¿ òâîð÷îñò³», àëå â ïåðøó ÷åðãó — õóäîæíèê, ÿêèé ïë³äíî ïðàöþº
â ð³çíèõ íàïðÿìàõ, æàíðàõ, òåõí³êàõ ³
ìàòåð³àëàõ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà, ñåðåä
ÿêèõ, îêð³ì ñòàíêîâèõ ôîðì, çíà÷íå
ì³ñöå çàéìàþòü ëåíä-àðò òà ìóðàëè.
Àëå ó âèõ³äí³ ìèòåöü çíàéøîâ â³ëüíèé ÷àñ, ùîá â³äâ³äàòè ì³ñòî íàðîäæåííÿ òà þíîñò³ ³ ïåðåäàâ ñòâîðåíå
ïîëîòíî, ðîçì³ðîì 70 Õ 80 â ö³êàâ³é
òåõí³ö³ øòó÷íå ïðèñòàðåííÿ, íà çà-

ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Переконувати і перетворювати супротивників на союзників — ось центральне
завдання тижня. У другій половині
тижня для розвитку вашої справи будуть
потрібні певні фінансові ресурси.

Початок тижня сприятливий для поїздок та зустрічей із друзями. Нічого не
плануйте, живіть за вільним графіком. У
четвер може статися подія, яка кардинально змінить ваше особисте життя. У
вихідні не слухайте порадників, які відмовляють вас від того виду відпочинку,
який ви собі обрали.

ТЕЛЕЦЬ
Вам необхідно зазирнути в себе і подумати, що могло збентежити вас, внісши
у ваш досить стрункий життєвий розпорядок елементи хаотичності. Вибір часто
буває складним, тому, перш ніж діяти,
все добре обміркуйте. На роботі на вас
чекає визнання, повага та розуміння.
Однак планку при цьому доведеться
тримати високо.

БЛИЗНЮКИ
ïðîïîíîâàíó îðãàí³çàòîðàìè ïëåíåðó òåìàòèêó, íàïèñàíå àêðèëîâèìè
ôàðáàìè, ïîêðèòå ëàêîì. Îëåêñàíäð
óâ³êîâ³÷èâ ñòàðèé íàäçâè÷àéíî ìàëüîâíè÷èé, óëþáëåíèé âñ³ìà ì³ñòîê
ñâîº¿ þíîñò³ íà Âîäîêà÷ö³. Ùèðî
äÿêóºìî çà äàð ì³ñòó âñ³ì ìèòöÿì ³
çà äîëó÷åííÿ äî ïðîºêòó Îëåêñàíäðó
Í³ê³òþêó.
Çàïðîøóºìî â³äâ³äàòè íàø ìóçåé
³ äîëó÷èòèñÿ äî ìèñòåöüêîãî æèòòÿ
ì³ñòà, ïîçíàéîìèòèñÿ áëèæ÷å ç æèâîïèñíîþ òâîð÷³ñòþ 15-òè ìàéñòð³â
ïåíçëÿ, â òîìó ÷èñë³ ³ ç êàðòèíîþ
Îëåêñàíäðà. Çàêëàä ïðàöþº ùîäåííî ç 09.00 äî 18.00. Îá³äíÿ ïåðåðâà:
13.00–14.00.

АНЕКДОТИ
***
– Ого! Круто ти схуд, розкажи
як, теж хочу?!
– Треба просто менше жерти.
– А–а, нє–е, я думав, секрет
якийсь є…
***
Ідуть два п’яні чоловіки нічним
селом. Один каже:
– Куме, гайда до мене! Ще
вип’ємо, сала мого скуштуєте!
– Та ні, куме, не можу!
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– Та чого ж тут не могти? Ходімо!
– Не можу, куме, я йти до вас
додому! Розумієте… Я з вашою
жінкою сплю…
Тут обидва зупиняються і другий
каже:
– Тю! Та я з нею кожну ніч сплю, то
що, мені додому не приходити?
***
Прилетіли американці на
Місяць. Висадилися. Дивляться,
в кратері люди якісь сидять,

постелена верета, цибуля, сало,
паленка, збоку лежать коцкасті
сумки... Охрінілий командир
американського екіпажу підходить і запитує:
- Хто ви такі???
- Закарпатці!
- А що ви тут робите?
- Як шо, на заробітки приїхали!
- На Місяць???
- Та чом на місяць, на пів року як
мінімум!

Цього тижня зросте ваш творчий потенціал, і, що буде дуже доречним, ви
можете отримати перспективну ділову
пропозицію. Тож проявляйте ініціативу та креатив. В особистому житті, як
кажуть зірки, найбільш прямий шлях не
обов'язково - кращий, розгляньте всі
варіанти. І ви отримаєте бажане.

РАК
Цього тижня бажано не послаблювати уваги, оскільки можуть відбутися
важливі та цікаві події. У жодному разі
не лінуйтеся, саме зараз ви можете
показати себе з кращого боку. Зважайте
на інтереси колег, пам'ятайте, що перетягування ковдри на себе може лише
ускладнити стосунки в колективі.

ЛЕВ
Тиждень насичений подіями, активний
у сфері, пов'язаній із професійною діяльністю. На роботі є небезпека ілюзій
та зіркової хвороби. Не будьте ласі на
лестощі, не присипляйте себе похвалою
оточуючих. Ваші досягнення вимагають
підтвердження практикою.

ДІВА
Ви повні сил та енергії. Однак справи чомусь складаються не найкраще. Не намагайтеся виправити ситуацію, отримайте
корисний урок і чекайте змін. Задумане
вдасться втілити, якщо перетворити обурення на ділову активність. Ви поступово
рухаєтеся в потрібному напрямку.
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Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 4 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+4°Ñ
+15°Ñ

+5°Ñ
+16°Ñ

Ï´ßÒÍÈÖß, 5 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+6°Ñ
+16°Ñ

+11°Ñ
+18°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 6 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+2°Ñ
+10°Ñ

+5°Ñ
+11°Ñ

ÍÅÄ²Ëß, 7 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+3°Ñ
+11°Ñ

+5°Ñ
+12°Ñ

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ, 8 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+2°Ñ
+7°Ñ

+4°Ñ
+11°Ñ

Â²ÂÒÎÐÎÊ, 9 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ

+1°Ñ
+4°Ñ

+3°Ñ
+6°Ñ
494597

СКОРПІОН
Виявивши мудрість і стриманість, ви
успішно впораєтеся зі справами та
отримаєте солідний прибуток. Ваше матеріальне становище стабільне і більше
вас не турбує. Варто піддатися емоціям,
якщо йдеться про кохання. Нехай сильні
почуття змусять вас на ризик, ви отримаєте набагато більше.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень особливо добрий для
творчості в будь-яких її проявах. Найбільш практичне застосування даного
таланту, мабуть, знайдуть ті, хто займатиметься ремонтом житла.

КОЗЕРІГ
Підготуйтеся до насиченого і досить напруженого тижня. Вам необхідно сконцентруватися на найголовнішому і не
розпорошуватися на дрібниці. Не витрачайте часу на суперечки та з'ясування,
хто в колективі чи в сім'ї лідер.

ВОДОЛІЙ
Тиждень здебільшого пройде рівно і
спокійно. Ваші колеги відіграють важливу роль у кар'єрі. Небажано нервуватись і дратуватися через дрібниці, тоді
робота буде вдаватися, і тиждень стане
дуже продуктивним. Гроші у вас є, але
не поспішайте їх витрачати. У вівторок
бажано не ухвалювати відповідальних
рішень.

РИБИ
Цього тижня уникайте імпульсивності та
нелогічності у словах та вчинках. Якщо
ви обійдете це підводне каміння, то атмосфера навколо вас гармонізується. Ви
перестанете нервувати. На роботі необхідно ретельно перевіряти інформацію,
що надходить. П'ятниця буде вдалою
для завершення старих справ.

