ЧОТИРИ ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКИ ЗА СІМ ДНІВ
ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ВИБРАЛИ ДИРЕКТОРА
КОРДИШІВСЬКОЇ ШКОЛИ

с.10

21 жовтня 2021 року №42

с. 4

5 00грн
Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА
ПОГРІТИСЯ ДРОВАМИ

с.7

KAZATIN.COM

«ЧИ ЗНАЄ СИН, ЩО ЙОГО

МАМА ПРОПАДАЄ?»
 Наталія Подолян, 67-річна
жінка, жила на залізничному
вокзалі у Вінниці. Там з нею
познайомилися хлопець з
дівчиною і привезли в село
Велике на Козятинщині до своєї
бабусі. Нині жінка тимчасово
перебуває на утриманні чужих
людей
 Звичайно, можна багато
говорити, що вона сама винна,
що протягом 20 років не змогла
відновити документи, що не
зуміла налагодити стосунки
з сином… А можна просто
допомогти
с.3

ДРУГІЙ ШКОЛІ
125 РОКІВ

КОНСЕРВАЦІЯ ПІД
ЗАМКОМ

Школа

Мешканці

№ 2 — один
із найстаріших
навчальних
закладів Козятина.
Розказуємо, яких
перетворень вона
зазнала і що може
поєднувати її з
вокзалом станції
Козятин
с. 6

вулиці
Олега Кошового
розповіли, що
їх не пускають у
підвали, якими вони
користувалися багато
років. З’ясували,
що стало причиною
конфлікту між сусідніми
будинками
с. 4
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КОРОТКО
Закриють
переїзд
 Çàë³çíè÷íèé ïåðå¿çä 1 ê³ëîìåòðà (7 ïîñò)
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí-1 (à/ä
äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó)
áóäå çàêðèòèé äëÿ ïðî¿çäó
àâòîòðàíñïîðòó ó ÷åòâåð,
21 æîâòíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº âèðîáíè÷èé ï³äðîçä³ë «Êîçÿòèíñüêà äèñòàíö³ÿ êîë³¿».
Ïåðå¿çä áóäå çàêðèòèé ç
12.00 äî 16.00. Ïðè÷èíà — âèêîíàííÿ êîë³éíîðåìîíòíèõ ðîá³ò â ìåæàõ
ïåðå¿çäó (âèïðàâêà ïàðíî¿
êîë³¿). Ïðî¿çä ñïåö³àëüíîãî àâòîòðàíñïîðòó (øâèäêà äîïîìîãà, ïîæåæíà
àâòîìàøèíà òîùî) áóäå
çä³éñíþâàòèñü ÷åðåç òèì÷àñîâèé ïåðå¿çíèé íàñòèë.

Потрапила
в ДТП
 Ó ï’ÿòíèöþ, 15 æîâòíÿ,
ìåøêàíêà ñåëà Êîçÿòèíà ïîòðàïèëà â àâàð³þ.
Äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà
ïðèãîäà òðàïèëàñÿ íà Çàêàðïàòò³. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ðåñóðñ «Ñóñï³ëüíå.
Íîâèíè».
Àâàð³ÿ òðàïèëàñÿ áëèçüêî
15 ãîäèíè 20 õâèëèí ó ñåë³
Íèæí³ Âîðîòà Ìóêà÷³âñüêîãî ðàéîíó. Ëåãêîâèê
ç³òêíóâñÿ ç âàíòàæ³âêîþ. Êåðìóâàâ ëåãêîâèì
àâòîìîá³ëåì ìåøêàíåöü
Ðóæèíà, íà ïàñàæèðñüêîìó ñèä³íí³ áóëà ìåøêàíêà
ñåëà Êîçÿòèíà.
Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ ÷åðåç òå,
ùî âîä³é ëåãêîâèêà âè¿õàâ
íà çóñòð³÷íó ñìóãó. Â³ä
ç³òêíåííÿ ÷îëîâ³ê îòðèìàâ
òðàâìè, íåñóì³ñí³ ç æèòòÿì ³ ïîìåð íà ì³ñö³ ïîä³¿.
Éîãî ïàñàæèðêó ãîñï³òàë³çóâàëè äî ë³êàðí³ ç òðàâìàìè ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³.
Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ òðàâìóâàâñÿ òàêîæ ³ âîä³é
âàíòàæ³âêè, ìåøêàíåöü
Ìóêà÷åâà. Éîìó íàäàëè
ìåäè÷íó äîïîìîãó íà ì³ñö³ ïîä³¿.

Приєдналася до
ПЦУ
 Ïàðàô³ÿ öåðêâè ñâÿòî¿
ð³âíîàïîñòîëüíî¿ Ìàð³¿
Ìàãäàëèíè ó ñ. Ì³çÿê³âñüêà Ñëîá³äêà Êàëèí³âñüêî¿ ãðîìàäè çàâåðøèëà
ïðîöåñ ïåðåðåºñòðàö³¿
ñòàòóòíèõ äîêóìåíò³â ³
ïðèºäíàëàñÿ äî êàíîí³÷íî¿ ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
öåðêâè Óêðà¿íè.
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ПОМЕР ВІДОМИЙ ЛІКАР
ОЛЕКСАНДР БАРСЬКИЙ
Вічна пам’ять  У ніч з понеділка
на вівторок, 19 жовтня, зупинилося
серце завідувача відділення екстреної
(невідкладної) допомоги Козятинської
центральної районної лікарні Олександра
Барського. Він був лікарем з великої
літери і хорошим керівником
ОЛЕНА УДВУД

Äóæå ñòðàøíî ³ âàæêî ïèñàòè ïðî òå, ùî ëþäèíà ïîìåðëà.
Âäâ³÷³ âàæ÷å ïèñàòè ïðî ñìåðòü
çíàéîìî¿ ëþäèíè. ²ç Îëåêñàíäðîì Áàðñüêèì ìè íå ðàç ñï³ëêóâàëèñÿ ïî ðîáîò³. Â³í çàâæäè
áóâ ãîòîâèé ï³òè íàçóñòð³÷ ³ äîïîìîãòè. Òîìó çâ³ñòêà ïðî éîãî
ñìåðòü ñêîëèõíóëà ðåäàêö³þ òàê
ñàìî, ÿê ³íøèõ ëþäåé, ÿê³ éîãî
çíàëè.
Ìàáóòü º ìàëî êîçÿòèí÷àí,
ÿê³ í³êîëè íå áóëè íà ïðèéîì³
â Îëåêñàíäðà Áàðñüêîãî. Â³í
áóâ â³äì³ííèì ñïåö³àë³ñòîì ³ âñå
ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèâ ë³êàðí³.
Áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèâ íà ðîáîò³, àäæå òàêà âîíà, ïðîôåñ³ÿ
ë³êàðÿ — ÷àñîì äîâîäèòüñÿ éòè
íà âèêëèê íàâ³òü ïîñåðåä íî÷³,
áî òðåáà òåðì³íîâî îãëÿíóòè
ïàö³ºíòà.
Îëåêñàíäð Áàðñüêèé íàðîäèâñÿ
ó Êîçÿòèí³ 16 ãðóäíÿ 1970 ðîêó
ó ñ³ì’¿ ë³êàðÿ ³ â÷èòåëüêè. Ìàâ
äâîõ áðàò³â. Íàâ÷àâñÿ ó øêîë³
¹ 1. Ï³ñëÿ âèïóñêó âèð³øèâ ï³òè
ñë³äàìè áàòüêà ³ òàêîæ ñòàòè ë³êàðåì. Âñòóïèâ äî Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêèé çàê³í÷èâ ó 1997 ðîö³.
Ïðàöþâàòè ó â³ää³ëêîâ³é ë³êàðí³
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ïî÷àâ ùå ï³ä ÷àñ

íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³. Ïî÷èíàâ ôåëüäøåðîì. Ó Ïèðîãîâö³
çäîáóâ ñïåö³àëüí³ñòü îòîëàðèíãîëîãà, ÷è ÿê êàæóòü ó íàðîä³,
ë³êàðÿ âóõî-ãîðëî-íîñà. Ïðîïðàöþâàâ ó çàë³çíè÷í³é ë³êàðí³
àæ äî ¿¿ çàêðèòòÿ ó 2017 ðîö³.
Îá³éìàâ ð³çí³ ïîñàäè — áóâ ³
çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ç ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè, à ïåðåä
ë³êâ³äàö³ºþ ìåäè÷íîãî çàêëàäó

Îëåêñàíäðà Áàðñüêîãî
ïîâàæàëè ëþäè.
Â³í áóâ â³äì³ííèì
ñïåö³àë³ñòîì ³ âñå
ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèâ
ë³êàðí³
âèêîíóâàâ îáîâ’ÿçêè ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ. Çãîäîì ïåðåéøîâ ó Öåíòðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ. Áóâ
íå ëèøå îòîëàðèíãîëîãîì, à é
çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿
(íåâ³äêëàäíî¿) äîïîìîãè.
Îñòàíí³ ðîêè Îëåêñàíäð Áàðñüêèé ìàâ ñåðéîçí³ ïðîáëåìè
ç³ çäîðîâ’ÿì, éîìó äîâîäèëîñÿ
÷àñòî ïðîõîäèòè ë³êóâàííÿ ó ë³êàðí³. Äíÿìè éîãî ñòàí çíîâó
ïîã³ðøèâñÿ, ë³êàðÿ ãîñï³òàë³çóâàëè äî Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿

Олександр Барський здобув спеціальність лікаряотоларинголога. Останні роки був завідувачем приймального
відділення ЦРЛ
ë³êàðí³. Íåîáõ³äíî áóëî ïðîâåñòè
îïåðàö³þ. Äëÿ öüîãî âèêëèêàëè
êîíñóëüòàíò³â ç Â³ííèö³. Ï³ñëÿ
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ïðèéøîâ äî òÿìè, àëå ñòàí íå ïîêðàùèâñÿ. Ó ïîíåä³ëîê, 18 æîâòíÿ,
Îëåêñàíäðó Áàðñüêîìó çíîâó
ïðîâåëè îïåðàö³þ. Â³äêðèëàñÿ
ñèëüíà êðîâîòå÷à ³, íà æàëü,
âðÿòóâàòè éîãî æèòòÿ íå çìîãëè. Îëåêñàíäð Áàðñüêèé ïîìåð ó ñò³íàõ ð³äíî¿ ë³êàðí³ âíî÷³.
Éîìó áóëî ëèøå 50 ðîê³â. Öÿ

íîâèíà ïðèãîëîìøèëà êîëåêòèâ
ÖÐË. Êîëåãè ïëàêàëè, íå ñòðèìóþ÷è åìîö³é.
Ïðî ñìåðòü Îëåêñàíäðà Áàðñüêîãî íàïèñàâ òàêîæ íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê Îëåêñàíäð
Êðàâ÷óê, êîëèøí³é ãîëîâíèé
ë³êàð Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Âîíè áóëè
íå ëèøå êîëåãàìè, à é äðóçÿìè.
Ðåäàêö³ÿ «RIA-Êîçÿòèí» âèñëîâëþº ñï³â÷óòòÿ ð³äíèì òà
áëèçüêèì Îëåêñàíäðà Áàðñüêîãî.

У Залізничному дитину переїхав поїзд
ОЛЕНА УДВУД

Ñòðàøíà íîâèíà ñêîëèõíóëà
ñåëèùå Çàë³çíè÷íå. Ó ÷åòâåð,
14 æîâòíÿ, íà ñâÿòî Ïîêðîâè
ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ — ïî¿çä ïåðå¿õàâ ìåøêàíêó Çàë³çíè÷íîãî,
2006 ðîêó íàðîäæåííÿ.
ßê ïîâ³äîìèëè ó ïîë³ö³¿ æóðíàë³ñòàì âèäàííÿ «RIA-Êîçÿòèí»,
³íöèäåíò òðàïèâñÿ î 18.39. Äâ³
ïîäðóãè ïåðåõîäèëè çàë³çíè÷í³
êîë³¿ ó íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³.
Ó öåé ìîìåíò ðóõàëîñÿ äâà ïîòÿãè ïî âåðõí³é ³ íèæí³é êîë³¿
â îäíîìó íàïðÿìêó. Îäèí —
ïîâ³ëüí³øå, ³íøèé — øâèäøå.
Ïîòÿã, ÿêèé ðóõàâñÿ ïîâ³ëüí³-

øå, ä³â÷àòà âñòèãëè ïåðåñêî÷èòè
³ ðóøèëè äî äðóãî¿ êîë³¿, ÿêîþ
¿õàâ äðóãèé ïî¿çä. Îäíà ç ïîäðóã
âñòèãëà ïåðåá³ãòè, ³íøó çà÷åïèâ
ïî¿çä. Â³ä îòðèìàíèõ òðàâì ä³â÷èíêà çàãèíóëà íà ì³ñö³ ïîä³¿.
Äî ë³êàðí³ ¿¿ äîïðàâèëè áåç îçíàê
æèòòÿ.
Çà äàíèì ôàêòîì ïîðóøèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 276 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè ðóõó
àáî åêñïëóàòàö³¿ çàë³çíè÷íîãî,
âîäíîãî ÷è ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó). Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ ïåðåäáà÷àº ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê
â³ä 5 äî 10 ðîê³â.
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ДОБРІ ЛЮДИ ПРИХИСТИЛИ ЖІНКУ,
ЯКА ЖИЛА НА ВОКЗАЛІ У ВІННИЦІ
Доля  Наталія Подолян, 67-річна жінка,
жила на залізничному вокзалі у Вінниці.
Там з нею познайомилися хлопець
з дівчиною і привезли в село Велике
на Козятинщині до своєї бабусі. Нині
жінка тимчасово перебуває на утриманні
чужих людей. Але ж у неї є син. Чи знає
він про мамину ситуацію?

2001 ðîêó. Ïåðåä òèì ï’ÿòü ðîê³â ïðàöþâàëà ó Ìîñêâ³. Êàæå,
ñïî÷àòêó õàçÿ¿í ïëàòèâ. Ïîò³ì
ñêàçàâ äàòè äîêóìåíòè, ùîá
íàñ çàðåºñòðóâàòè. ßê çàáðàâ ¿õ,
òî çàñï³âàâ ïî-³íøîìó. Ïëàòèòè
ñòàâ ìåíøå ³ ìåíøå, à ïîò³ì ³
çîâñ³ì ïåðåñòàâ.
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùîá íå îïèíèòèñÿ ó ùå á³ëüøîìó ðàáñòâ³,
âèð³øèëè ò³êàòè. Ó íå¿ áóëà íàïàðíèöÿ ç Â³ííèö³. Ðîçøóêàëè
ñòîÿíêó àâòîìîá³ë³â-äàëåêîá³éíèê³â. Ïðèõîäèëè òóäè, ïîêè
íå çàñòàëè âîä³ÿ ç Â³ííèö³.
— Â³í ïåðåâ³ç íàñ ÷åðåç êîðäîí ó ôóð³, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Ñõîâàëèñÿ ó ñàìîìó êóòêó

Ñâ³òëàíà. — Ó íå¿ 40-é, ó ìåíå
38-é. Äî÷êà ç Êèºâà ïåðåäàëà,
àëå âèÿâèëîñÿ ìàëå, áî â Íàòàë³¿
øèðîêà íîãà. Êóðòî÷êó ¿é ñâîþ
äàëà.
Ñòàðîñòà ñåëà Âîëîäèìèð
Ãóï’ÿê îá³öÿâ äîïîìîãòè ³ç çèìîâèì îäÿãîì ³ âçóòòÿì. Óæå ç
ì³ñÿöü ìèíóëî, àëå íå ïðèõîäèòü
³ í³÷îãî íå êàæå.

ВІКТОР СКРИПНИК

Íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³ ïðîâåëà ë³òî ³ ïåðøèé ì³ñÿöü îñåí³ Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí. Íàä íåþ,
67-ð³÷íîþ, çìèëóâàëèñÿ ÷óæ³
õëîïåöü ç ä³â÷èíîþ — ïðèâåçëè â ñåëî äî ñâîº¿ áàáóñ³. Îäíàê
áàáóñ³ íåïðîñòî óòðèìóâàòè ÷óæó
ëþäèíó, ÿêà íå ìàº í³ êîï³éêè
â êèøåí³. Çâàòè áàáóñþ Ñâ³òëàíà
Â³êòîð³âíà. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì,
ÿêèé õâîð³º ³ ïîòðåáóº äîãëÿäó,
ïðîæèâàþòü ó ñåë³ Âåëèêå. Òåïåð
ç íèìè ùå é æ³íêà ç Â³ííèö³ —
Íàòàë³ÿ Ïîäîëÿí.

– ß çðîçóì³ëà, ùî
ñèíîâ³ íå ïîòð³áíà,
— ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. —
ßêáè áóëî ïî-³íøîìó,
òî õî÷à á äîêóìåíòè
äîïîì³ã â³äíîâèòè

ТІКАЛА ВІД РАБСТВА
Ó Íàòàë³¿ Ïîäîëÿí º ñèí. Æ³íêà êàæå, ùî çâàòè éîãî Àíàòîë³é,
ïð³çâèùå òàêå, ÿê ³ â íå¿, — Ïîäîëÿí. Ðîçïîâ³äàº, ùî âîíà ³ç
Çíàì’ÿíêè Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñò³. Æèëè ó âëàñíîìó áóäèíêó.
— Âñå áóëî äîáðå, ïîêè ÷îëîâ³ê íå çíàéøîâ ìîëîäó, — ãîâîðèòü æ³íêà. — ß íå ìîãëà öüîãî
âèòåðï³òè. Ùîá çàñïîêî¿òèñÿ,
âèð³øèëà âòåêòè ñâ³ò çà î÷³,
à òî÷í³øå, ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè
ó Ìîñêâó. Áóëî öå ó 1996 ðîö³.
Ñèí íà òîé ÷àñ óæå çàê³í÷èâ
øêîëó. Ïðîñèëà éîãî ïî¿õàòè ç³
ìíîþ. Àëå â³í âèð³øèâ ëèøèòèñÿ
ç òàòîì. Ç ÷îëîâ³êîì ÿ îô³ö³éíî
íå ðîçëó÷àëàñÿ, ç íàøîãî áóäèíêó íå âèïèñóâàëàñÿ…
Ó Â³ííèö³ âîíà æèëà ç

НІ ЗИМОВОГО ВЗУТТЯ, НІ
ТЕПЛОГО ОДЯГУ…
— Âíó÷êà ç³ ñâî¿ì õëîïöåì
ïðèâåçëè ¿¿ òà é ïî¿õàëè, à ìåí³
íåïðîñòî, áî â ñàìî¿ ö³ëà êóïà
ïðîáëåì, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ó íàñ áàãàòîä³òíà ðîäèíà.
Çàðàç äî÷êà ïîòðåáóº îïåðàö³¿.
Â³äïðàâèòè øêîäà, áî æ æèâà
ëþäèíà. ² ùî éîãî ðîáèòè?
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
ïðè¿æäæà Íàòàë³ÿ íå ìàº í³ çèìîâîãî îäÿãó, í³ âçóòòÿ.
— Ìîº âçóòòÿ íå ï³ä³éäå, áî
ðîçì³ð íå òîé, — ïðîäîâæóº ïàí³

çà ÿùèêàìè. Íà êîðäîí³ â³ä÷èíÿëè êóçîâ, àëå âñåðåäèíó í³õòî
íå çàëàçèâ. Òèõåíüêî ïåðåñèä³ëè,
äÿêóâàòè. Âñå îá³éøëîñÿ.
ЗНАЙДІТЬ ЙОГО, ВІН
У ЗНАМ’ЯНЦІ
Ó Â³ííèö³ âîíà ïðîæèâàëà
ó ïîäðóãè ïî íåùàñòþ. Íà æàëü,
òà ïîìåðëà. ² äîâåëîñÿ çíîâó øóêàòè äàõ íàä ãîëîâîþ. Âåñü ÷àñ
ïðàöþâàëà íà ðèíêó ðåàë³çàòîðîì. Íà òàê³é ðîáîò³ äîêóìåíòàìè ìàëî ö³êàâèëèñÿ. ¯¿ âçÿëà
äî ñåáå æ³íêà, ÿêà çàéìàëàñÿ
ïðîäàæåì îâî÷³â.
Âîíà æ ðîçøóêàëà ó Çíàì’ÿíö³
ñèíà. Ïîïðîñèëà ïðè¿õàòè ó Â³ííèöþ äî ìàìè.

Бомжів більше, ніж пасажирів
Поцікавилися у Наталії про її
життя на вокзалі у Вінниці.
— Там бомжів більше, ніж пасажирів, — говорить вона. — Вдень
їх не так видно. На ніч сходяться.
Всі лізуть у зал. Там таке робиться, що краще не розказувати…»
Жінка каже, що поліція виганяє їх
із залу очікування. Через деякий
час вони знов повертаються.
Увечері, приблизно між 21 і
22-ю годиною обхід робить
патруль Нацгвардії. Патрулю-

ють з собакою. Вони теж виганяють бомжів. Патруль вийшов
з вокзалу, а ті знов сповзаються.
Каже, на зиму їх буде збиратися
ще більше.
Подолян каже, що її охорона
не зачіпає. Вона сидить тихо,
кому потрібна стара жінка з палицею?
— Як тільки хтось дасть грошей,
я йду у платний зал, — говорить
жінка. — Там все по-людськи,
нема цих криків, не чути непри-
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ємних запахів… Скільки треба заплатити за ніч? 35 гривень.
Помитися і випрати йде у вбиральню. Там теж платно, тому
багато не находишся.
Кожен день вона читає оголошення. Сподівається знайти якусь
роботу. Каже, руками могла б
багато чого робити. Бували випадки, коли роботодавець казав
їй по телефону приїжджати. Так
коли бачив перед собою бабцю
з палицею, відправляв назад…
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— Коли була при здоров’ї, могла все робити, на будь-яку
роботу наймалася і могла заробити хоч на хліб, а тепер…
Ноги болять, кому я потрібна? — каже Наталя Подолян
— ß çðîçóì³ëà, ùî ñèíîâ³
íå ïîòð³áíà, — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ. — ßêáè áóëî ïî-³íøîìó,
òî õî÷à á äîêóìåíòè äîïîì³ã â³äíîâèòè. À òàê ïðè¿õàâ, òà é ïî¿õàâ. À ÿ çàëèøèëàñÿ, ÿê ³ ðàí³øå,
ó Â³ííèö³. Äîâãî ñèä³òè íà øè¿
êâàðòèðàíòêîþ — õòî òàêå âèòðèìàº? ß ³ çàðàç ðîçóì³þ, ùî
çàâàæàþ öèì ëþäÿì ó ñåë³. ¯ì
òðåáà ìî¿ êëîïîòè? Äàëè ê³ìíàòó,
ãîäóþòü, à ÿ é êîï³éêè íå ìîæó
çà öå çàïëàòèòè.
Çà 20 ðîê³â, â³äêîëè Íàòàëÿ
ó Â³ííèö³, äåê³ëüêà ðàç³â íàìàãàëàñÿ â³äíîâèòè äîêóìåíòè.
¯çäèëà ó Çíàì’ÿíêó. Êàæå, ïåðøå,
ùî íåîáõ³äíî, âèïèñêó ç äîìîâî¿
êíèãè. Òàêîãî äîêóìåíòà ó íå¿
íåìàº.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè æ³íêà ÷àñ â³ä
÷àñó çàìîâêàº ³ ò³ëüêè ÷óòè ¿¿
ñõëèïóâàííÿ.
— Êîëè áóëà ïðè çäîðîâ’¿,
ìîãëà âñå ðîáèòè, íà áóäü-ÿêó
ðîáîòó íàéìàëàñÿ ³ ìîãëà çàðîáèòè õî÷ íà õë³á, à òåïåð… Íîãè
áîëÿòü, êîìó ÿ ïîòð³áíà?
Ïàí³ Ñâ³òëàíà ïðîñèòü äîïîìîãòè ðîçøóêàòè ñèíà Íàòàë³¿.
Êàæå, â³í ó Çíàì’ÿíö³ ìàº áóòè.
Áî çâ³äòè ïðè¿æäæàâ äî ìàìè
ó Â³ííèöþ. Ùîïðàâäà, áóëî öå
äàâíî, ïðèáëèçíî 15 ðîê³â òîìó.
×è çíàº â³í, â ÿê³é ñèòóàö³¿ îïèíèëàñÿ ìàìà?

ЧИ ПОЇДЕ У ДРУЖКІВКУ АБО
СЛОВ’ЯНСЬК?
Æóðíàë³ñò R²À çâåðòàâñÿ
äî áëàãîä³éíèõ îðãàí³çàö³é, ó Ä³ì
ìèëîñåðäÿ. Òàì íàéïåðøå çàïèòóþòü ïðî äîêóìåíòè.
ÃÎ «Ïîëóì’ÿ íàä³¿» ïîøèðèëî ³íôîðìàö³þ ïðî æ³íêó ñåðåä
ñâî¿õ ïàðòíåð³â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ
äåðæàâè. Â³äãóêíóëèñÿ äâ³ îðãàí³çàö³¿. Ùîïðàâäà, àæ ç Äîíå÷÷èíè. Îäíà ç Äðóæê³âêè, äðóãà
ç³ Ñëîâ’ÿíñüêà. Ïðî öå íàì ïîâ³äîìèâ Ñåðã³é Êàï³òóëà.
Êàæå, ó íàçâàíèõ ì³ñòàõ ãîòîâ³
íàäàòè äàõ íàä ãîëîâîþ ó Áóäèíêàõ ìèëîñåðäÿ.
²íôîðìàö³þ ïåðåäàëè ¿é, àëå
÷è ïîãîäèòüñÿ âîíà ïî¿õàòè ñâ³ò
çà î÷³?..
Çâåðòàºìîñÿ äî áëàãîä³éíèê³â
ó íàø³é îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì,
ïî ìîæëèâîñò³, ï³äòðèìàòè æ³íêó, ÿêà îïèíèëàñÿ ó âêðàé âàæê³é
ñèòóàö³¿.
Çâè÷àéíî, ìîæíà áàãàòî ãîâîðèòè, ùî ¿¿ âèíà â òîìó, ùî
ïðîòÿãîì 20 ðîê³â íå çìîãëà â³äíîâèòè äîêóìåíòè, ùî íå çóì³ëà
íàëàãîäèòè ñòîñóíêè ç ñèíîì…
À ìîæíà ïðîñòî äîïîìîãòè.
Òåëåôîí Íàòàë³¿ Ïîäîëÿí:
096–675–11–84.
Òåëåôîí æ³íêè, â ÿêî¿ âîíà
íèí³ ïåðåáóâàº, Ñâ³òëàíè Â³êòîð³âíè — 098–76–81–986
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КОНСЕРВАЦІЯ ПІД ЗАМКОМ, БО
ВИМАГАЮТЬ ПЛАТУ ЗА ОРЕНДУ
Не домовилися  В редакцію газети
«RIA-Козятин» звернулися мешканці
вулиці Олега Кошового, 62 і розповіли,
що їх не пускають у підвали, якими вони
користувалися багато років. Що стало
причиною конфлікту між мешканцями
сусідніх багатоповерхівок?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â ñîþçí³ ÷àñè áóä³âåëüíèêè
øòàìïóâàëè áóäèíêè-áëèçíþêè. Àëå â îäíèõ áóëè ï³äâàëè,
à â ³íøèõ ¿õ íå áóëî. Â îäíîìó
32-êâàðòèðíîìó æèòëîáóä³ çàêëàäàëè ñîòí³ ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåíü. Â íèõ çáåð³ãàëè ÿê³ñü
ãîñïîäàðñüê³ ðå÷³ òà ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ ëþäè, ùî æèëè â ñóñ³äí³õ áóäèíêàõ.
Òàê áóëî ðàí³øå ³ âñ³õ âñå
âëàøòîâóâàëî. ßêùî õòîñü âèñëîâëþâàâ ñâîº íåçàäîâîëåííÿ,
òî ñïðèéìàëîñÿ öå íà ð³âí³ æàðòó.
Âñå çì³íèëîñÿ, êîëè ìåøêàíö³ áàãàòîïîâåðõ³âîê ñòâîðèëè ÎÑÁÁ. Çíàéøëèñÿ ãîëîâè
ÎÑÁÁ, ÿê³ ïîêóìåêàëè ³ âèð³øèëè çà ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ç ìåøêàíö³â ³íøèõ áàãàòîêâàðòèðîê áðàòè îðåíäó. Òàêå
ð³øåííÿ, çîêðåìà, ïðèéíÿëè
â ÎÑÁÁ áóäèíêó 77 âóëèö³ 8-ìà
Ãâàðä³éñüêà. Ìåøêàíö³ áóäèíêó

íà Îëåãà Êîøîâîãî, 62 êàæóòü:
äîáðå, äàâàéòå óêëàäåìî äîãîâ³ð
îðåíäè ³ áóäåìî ïëàòèòè.
— Í³, — êàæóòü ó 77-ìó áóäèíêó, — ðîçðàõîâóâàòèñÿ áóäåòå
ãîò³âêîþ.
— Íåìàº ïèòàíü, îáãðóíòóéòå
íàì, çâ³äêè âçÿëàñÿ ö³íà 30 ãðèâåíü â ì³ñÿöü çà îðåíäó ³ ìè áóäåìî ïëàòèòè, — êàçàëè æèëüö³
Êîøîâîãî, 62.
Òàê òà îðåíäà çàâèñëà â ïîâ³òð³
äî ë³òà öüîãî ðîêó.
Âèð³øèëè â 77-ìó áóäèíêó áîðîòèñÿ ç íåçãîâ³ðëèâèìè «êë³ºíòàìè»: çàì³íèëè äâåð³ ó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ ³ äî äâåðåé
çì³íèëè êëþ÷³.
Íà ïî÷àòêó òèæíÿ Íàòàë³ÿ, ÿêà
ìåøêàº çà àäðåñîþ áóä. Î. Êîøîâîãî, 62, õîò³ëà â ï³äâàë³ âçÿòè
áàíêó çàêðóòêè. Äî ï³äâàëó æ³íêà
ïîòðàïèòè íå çìîãëà. Ïðîòå â³ä
ìåøêàíö³â 77-ãî áóäèíêó æ³íêà ä³çíàëàñü, ùî çàêðóòêó ìîæå
âçÿòè ÷è ùîñü ïîñòàâèòè íà çáåð³ãàííÿ òîä³, êîëè çà ï³äâàëüíå

ïðèì³ùåííÿ çàïëàòèòü îðåíäó. ²
ùî ââå÷åð³ öüîãî äíÿ ÎÑÁÁ ¿õíüîãî áóäèíêó ïðîâîäèòü ç öüîãî
ïðèâîäó ç³áðàííÿ.
— Ïðèõîäüòå íà 17 ãîäèíó,
áóäåìî äîìîâëÿòèñÿ, — êàçàëè
æèòåë³ 77-ãî áóäèíêó.
«Ç³áðàííÿ — öå äîáðå», — ïîäóìàëà Íàòàëÿ, à ùîá âñå áóëî
ïî ñïðàâåäëèâîñò³ — çàïðîñèëà
íà ñõ³ä ìåøêàíö³â áóäèíê³â, ÿê³
âèêîðèñòîâóþòü ï³äâàëè ó öüîìó
äîì³ òà ïðåäñòàâíèêà ïðåñè.
— Ìè âàñ íå âèêëèêàëè, —
ñêàçàâ æóðíàë³ñòó ÷îëîâ³ê

«Ìè íå ïðîòè îðåíäíî¿
ïëàòè, àëå âñå ìàº áóòè
çàêîííî. Âîíà ïîâèííà
ïðîõîäèòè ÷åðåç
áóõãàëòåð³þ ÎÑÁÁ, à íå
êîìóñü â êèøåíþ»
â æîâò³é êóðòö³, êîëè òîé â çàçíà÷åíèé ÷àñ ç’ÿâèâñÿ íà çóñòð³÷. — Òîæ ÿêùî âè äóìàºòå
áóòè íà íàøîìó ç³áðàíí³, òî í³ÿêîãî ç³áðàííÿ íå áóäå, — â³äðóáàâ ãîëîâóþ÷èé.
Íàì íå çðîçóì³ëî, ùî ìîæíà ïðèõîâóâàòè, êîëè òè ä³ºø
â ìåæàõ çàêîíó? ªäèíå, ÷îãî äîáèëèñÿ â ÎÑÁÁ 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 77, òî öå ïîçáàâèëè ñåáå
ïðàâà âèñëîâèòè ñâîþ ïîçèö³þ.
Ìè æ, çàñëóõàâøè ò³ëüêè îäíó
ñòîðîíó, ïóáë³êóºìî ò³ëüêè ¿õíþ
òî÷êó çîðó. Ìåøêàíö³ áóäèí-

Загубили дитячі гроші.
Просять повернути
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Êàæóòü, äîáðî íà äîðîç³ ïðîñòî òàê íå çíàéäåø ³ íå ï³äáåðåø.
Íàòîì³ñòü ìîæíà ï³ä³áðàòè çàãóáëåíèé ãàìàíåöü, ç áàíê³âñüêèìè
êàðòêàìè òà êîøòàìè. À ìîæíà
³ çàãóáèòè êîøòè. Òóò, ÿê êîìó
ïîùàñòèòü. Òàê îñü êîçÿòèí÷àíö³,
ÿêà çíàõîäèòüñÿ â äåêðåòí³é â³äïóñòö³ ³ âèõîâóº ìàëåíüêó äèòèíó,
íå ïîùàñòèëî. Ïåðøîãî æîâòíÿ
âîíà çàãóáèëà 1100 ãðèâåíü (äâ³
êóïþðè ïî 500 ³ äâ³ ïî 50). Òðàïèëîñü öå ó êîçÿòèíñüêîìó ÀÒÁ.
² òóò æ³íö³ íå ïîùàñòèëî äâ³÷³ —
ïåðøèé ðàç, áî çàãóáèëà ãðîø³,
à äðóãèé — ¿é ¿õ íå ïîâåðíóëè.
— Ãðîø³ âèïàëè ç ìîº¿ êèøåí³, êîëè ÿ ä³ñòàâàëà çâ³äòè òåëåôîí, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà. — Öå
âæå ÿ ïîò³ì ä³çíàëàñÿ, êîëè ïåðåãëÿíóëà â³äåî ç ìàãàçèíó. À â òîé
äåíü, ÿ çàéøëà êóïèòè ïðîäóêòè,

äèòÿ÷ó ñóì³ø. Ï³ä³éøëà äî êàñè ³
âèÿâèëà, ùî íåìàº ãðîøåé. Äîáðå,
ùî áóëà êðåäèòíà êàðòêà. ß íåþ
ðîçðàõóâàëàñÿ. Çðàçó íå õîò³ëà í³êîìó ç ð³äíèõ ïðî öå êàçàòè. Ïîò³ì âñå æ ðîçïîâ³ëà çíàéîìèì, ÿê³
ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ äî ïîë³ö³¿.
Òà, çà ñëîâàìè Ìàðèíè, ñë³ä÷èé
ó ïîë³ö³¿ ñêàçàâ íå ïèñàòè çàÿâó,
íå âáà÷àþ÷è òóò í³ÿêîãî êðèì³íàëó. Ìîâëÿâ, ãðîø³ ó íå¿ íå âêðàëè,
à âîíà ñàìà ¿õ çàãóáèëà.
— Ó ïîë³ö³¿ ìåí³ íàäàëè â³äåî,
íà ÿêîìó âèäíî, ùî ÿ çàãóáèëà
ãðîø³ ñàìå â ìàãàçèí³. ¯õ ï³ä³áðàëè
á³ëÿ îäíîãî ç â³ää³ë³â ÷îëîâ³ê ç
æ³íêîþ, — ïðîäîâæóº Ìàðèíà. —
Äî îñòàííüîãî íàä³ÿëàñü, ùî ãðîø³ ïîâåðíóòü. Àëå âæå ïðîéøëî
ñò³ëüêè ÷àñó — âñå ìàðíî.
Òîæ Ìàðèíà âèð³øèëà îïóáë³êóâàòè â³äåî ïî ñîö³àëüíèõ
ìåðåæàõ. Äëÿ òîãî, ùîá íàäàòè
ö³é ³ñòîð³¿ ðîçãîëîñó. Ìîæëèâî,

õòîñü âï³çíàº öèõ ëþäåé, àáî âîíè
ñàì³ ñåáå âï³çíàþòü òà ïîâåðíóòü
ãðîø³.
Äëÿ æ³íêè â äåêðåò³ 1100 ãðèâåíü — âåëèêà ñóìà. Â ì³ñÿöü äåðæàâà âèä³ëÿº ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ â ðîçì³ð³
860 ãðèâåíü. À òóò — 1100.
— À ùî ìåí³ ùå ðîáèòè, ÿê
â÷èíèòè? — á³äêàºòüñÿ Ìàðèíà. — Ìåí³ ïîòð³áíî êóïóâàòè
äèòÿ÷³ ñóì³ø³, ï³äãóçíèêè, ÿêîñü
æèòè. À ãðîøåé íåìàº!
Ìàðèíà çâåðòàºòüñÿ äî íåáàéäóæèõ ëþäåé ³ äóæå ñïîä³âàºòüñÿ,
ùî âòðà÷åí³ íåþ êîøòè âñå æ òàêè
¿é â³ääàäóòü. Áî ãðîø³ — ùî âîäà:
ïðèéøëà ³ ï³øëà. Òóò âîíà º, òóò
¿¿ íåìà. Ãîëîâíå — çàëèøàòèñÿ
ñïðàâæí³ìè ëþäüìè, íå øêîäèòè,
à äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó.
Â ðåäàêö³¿ º êîíòàêòè âëàñíèö³
âòðà÷åíî¿ òèñÿ÷³, ÿêà çàðàç ¿é òàê
ïîòð³áíà...

ОСББ вулиці 8-ма Гвардійська, 77 хочуть за підвальні
приміщення орендної плати
ê³â Êîøîâîãî, 60, 62 íå ïðîòè
îðåíäíî¿ ïëàòè, àëå çàçíà÷àþòü,
ùî âñå ìàº áóòè çàêîííî. «Âîíà
ïîâèííà ïðîõîäèòè ÷åðåç áóõãàëòåð³þ ÎÑÁÁ, à íå êîìóñü â êèøåíþ», — êàçàëè âîíè.
— Öå â ãîëîâ³ íå âêëàäàºòüñÿ, — êàæå ïàí³ Íàòàëÿ. — ßêùî
ìåí³ òðåáà ä³òÿì âçÿòè áàíêó
êîíñåðâàö³¿, òî ùî, ìåí³ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, ùîá â³äêðèòè
ï³äâàë? Íå õî÷åòüñÿ äî öüîãî äîõîäèòè, õî÷åòüñÿ ìèðíî âèð³øèòè

âñ³ ïèòàííÿ. Ìè æ âñå-òàêè ç
æèòåëÿìè áóäèíêó 77 âóëèö³ 8-ìà
Ãâàðä³éñüêà ñóñ³äè.
Ùå îäíà ãîñïîäèíÿ ç áóäèíêó
íà Êîøîâîãî, 62 ðîçïîâ³ëà, ùî
çóñòð³ëà ñâîþ ïðèÿòåëüêó, ÿêà
æèâå ó 77 áóäèíêó òà ïîïðîñèëà
äàòè êëþ÷à â³ä äâåðåé ï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ.
— Íå ìîæó, Àíäð³é íå äîçâîëÿº äàâàòè êëþ÷³, ïîêè íå áóäåòå ïëàòèòè îðåíäó, — ñêàçàëà
ïîäðóãà.

Чотири летальних
випадки за сім днів
ОЛЕНА УДВУД

Öüîãî òèæíÿ ìè äâ³÷³ ïåðåòíóëè ïîçíà÷êó ó 18 òèñÿ÷
íîâèõ õâîðèõ çà äîáó. Íàðàç³ Óêðà¿íà íà 9 ì³ñö³ ó ñâ³ò³
çà ê³ëüê³ñòþ íîâèõ âèïàäê³â
COVID-19. Âò³ì ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çàçíà÷àþòü, ùî áóäå ùå ã³ðøå.
Ï³ê çàõâîðþâàíîñò³ î÷³êóþòü
íà ê³íåöü æîâòíÿ — ïî÷àòîê
ëèñòîïàäà, ïðî ùî ï³ä ÷àñ áðèô³íãó ñêàçàâ ãîëîâíèé äåðæàâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Óêðà¿íè
²ãîð Êóç³í.
Âæå â ÷îòèðüîõ ðåã³îíàõ
íàøî¿ êðà¿íè çàïðîâàäèëè
«÷åðâîíó» êàðàíòèííó çîíó.
Äî öüîãî ñïèñêó ïîòðàïèëè
Äîíåöüêà, Çàïîð³çüêà, Äí³ïðîïåòðîâñüêà òà Îäåñüêà îáëàñò³.
Òàì âæå íå ïåðøèé òèæäåíü
ô³êñóþòü íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü

õâîðèõ. Íà Â³ííè÷÷èí³ ïðèð³ñò
õâîðèõ çà äîáó ç³ 110 ñòðèáíóâ
äî 444.
Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ñòàíîì
íà ðàíîê ñåðåäè, 20 æîâòíÿ,
çàô³êñóâàëè 3466 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ
â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³
äàí³ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî
öåíòðó êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá. Çà îñòàíí³ ñ³ì
äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 70 íîâèõ
õâîðèõ. Öå òðîõè ìåíøå, í³æ
ìèíóëîãî òèæíÿ. Âò³ì, ìàºìî
ïîãàí³ íîâèíè — êîðîíàâ³ðóñ
ïðîäîâæóº çàáèðàòè æèòòÿ
íàøèõ çåìëÿê³â. Çà îñòàíí³é
òèæäåíü ó íàñ äîäàëîñÿ ùå
÷îòèðè ñìåðò³. Íàðàç³ ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â
ó ÷îòèðüîõ ãðîìàäàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó
äîñÿãëà 85.
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ДАМБУ ПІДСИПАЛИ-ЛАГОДИЛИ,
АЛЕ ВОДА ВСЕ ОДНО ЩЕ ТІКАЄ
Знову до роботи  Відпочивши три дні,
активісти Козятинського клубу рибалок
знову взялися до роботи біля греблі
Водокачки. Цього разу на добровільні
роботи вийшло 12 осіб. Перевірили
по мітках, на скільки впав рівень води.
Радувало, що витік води все-таки вдалося
трохи припинити. Була надія, що цього
разу вдасться загатити витік води
остаточно
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðî òå, ùî ó Âîäîêà÷ö³ ñòàº
ìåíøå âîäè, ðèáàëêè ïîì³òèëè ùå 4 æîâòíÿ ³ îäðàçó çàáèëè
íà ñïîëîõ. Ê³ëüêà ðàç³â íàìàãàëèñÿ çàãàòèòè âèò³ê âîäè, àëå öå
íå äàâàëî î÷³êóâàíèõ ðåçóëüòàò³â.
Íàòèñê âîäè õî÷ ³ çìåíøèâñÿ,
àëå âèò³ê íå ïðèïèíèâñÿ. Òîæ
ó ï’ÿòíèöþ, 15 æîâòíÿ, êîçÿòèí÷àíè çíîâó âçÿëèñÿ äî ðîáîòè.
Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿, òàì âæå òðóäèëèñÿ àêòèâ³ñòè. Ñàì³ ñîá³ ðîçïîä³ëèëè ðîë³ ç
äîñòàâêîþ ìàòåð³àëó äëÿ çàãàòè
âîäè. Äâîº òà÷êàìè ï³äâîçèëè
ãëèíó. ¯¿ âèñèïàëè íà ì³öíèé
íàñòèë ³ äâîº òÿãëè òó ãëèíó ³ âèñèïàëè ï³ä ãðåáëþ. ×åòâåðî âîçèëè ìàòåð³àë äëÿ çàãàòè àâò³âêîþ.
Äâîì â³äâåëè ðîëü âàíòàæíèê³â
ç ëîïàòàìè. 71-ð³÷íèé Äìèòðî

ï³äâîçèâ çàãàòìàòåð³àë ó â³äðàõ
íà ñêóòåð³ ³ îäèí áóâ íà ï³äõâàò³
âñüîãî ëàíöþæêà ðîá³ò.
Õòîñü íåäàëåêî â³ä Âîäîêà÷êè
ðîáèâ ó ñâî¿é îñåë³ ïåðåáóäîâó
³ âèâ³ç äî áåðåãà âñå, ùî çàëèøèëîñü â³ä ãëèíÿíèõ ñàìàí³â.

ßê çàê³í÷èëè ðîáîòó,
ïðèñëóõàëèñü,
à âîäà âñå îäíî
äåñü â ï³äçåìåëë³
ïðîðèâàºòüñÿ, øóìèòü
Ðèáàëêè âèðàõóâàëè, õòî çðîáèâ
òîé íåäîáðèé â÷èíîê, à òåïåð
æàðòóþòü: âèâåçåíà ãëèíà çíàõ³äêîþ ñòàëà.
Âñå, ùî ëåæàëî íà áåðåç³, ïåðåâåçëè ³ êèíóëè ï³ä ãðåáëþ. Àëå
òîãî ìàòåð³àëó âèÿâèëîñü çàìàëî.

Землю підвозили і в мішках, і на тачках

Ще мішків зі 100 і прорив води з Водокачки, можливо, залатають
Ï³øëè àêòèâ³ñòè äî æèëüö³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðó ç íàä³ºþ: ìîæå
â êîãîñü ùîñü íåïîòð³áíå ëåæèòü.
Çíàéøëè ãðóíò, ÿêèé ãîñïîäàð
äëÿ ï³äñèïêè íèçîâèíè ïðèâ³ç.
— Õ³áà â³äìîâèø, — ñêàçàâ
ãîñïîäàð, — çàáèðàéòå äëÿ äîáðî¿ ñïðàâè.
Ãðóíò âì³ñòèëè â 16 òà÷êàõ.
Çà äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè ðîáîòè âêèíóëè â çàãàòó 30 ì³øê³â, ïðèâåçåíèõ àâò³âêîþ. Ãðóíò,
âêëþ÷àþ÷è ãëèíó, ç 30 òà÷îê çàñèïàëè ç âîëîêà. Ï’ÿòü îñòàíí³õ
â³çî÷ê³â âæå íå âèñèïàëè íà ïðîñòèðàäëî, à çàâîçèëè êðóòèì ñõèëîì äî ñàìî¿ ãðåáë³. Ïàí Äìèòðî
çðîáèâ 11 õîäîê ñêóòåðîì, çíà÷èòü ùå ïëþñ 22 ï³âòîðàøíèõ
â³äðà.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âñå ïåðåë³÷åíå
åíòóç³àñòè âêèíóëè, ïðèñëóõàëèñü, à âîäà, íå òàê ÿê ðàí³øå,
àëå âñå îäíî äåñü â ï³äçåìåëë³
ïðîðèâàºòüñÿ ³ øóìèòü.
— Âñå, ùî ìîãëè çðîáèòè, ìè
çðîáèëè, — êàæóòü ðèáàëêè. —
Âñå, ùî íåïðàâèëüíî ëåæàëî
íà áåðåç³ ³ â ëþäåé, ìè ïåðåâåçëè. Íà ñê³ëüêè íàøî¿ ðîáîòè
âèñòà÷èòü, ùîá âòðàòè âîäè ç
Âîäîêà÷êè íå áóëè òàêèìè, ÿê
áóëè äî öüîãî, ïîêàæå ÷àñ. Àäæå
ñïî÷àòêó êîæí³ 4 äí³ âîäà â³äõîäèëà â³ä áåðåãà íà 25 ñì. Ï³ñ-

71-річний Дмитро підвозив загатматеріал у відрах
на скутері
ëÿ ïåðøîãî íàøîãî ñóáîòíèêà
âîäà ñòàëà â³äõîäèòè íà 10 ñì
çà òðè äí³. Ï³ñëÿ äðóãî¿ ñïðîáè
âèò³ê âîäè ùå çìåíøèâñÿ, ò³ëüêè öå íå òîé ðåçóëüòàò, íà ÿêèé
ìè ðîçðàõîâóâàëè. Äî íóëÿ ìè
âèò³ê âîäè íå çóïèíèëè. Âîäà
âñå îäíî ïðîò³êàº ³ çàãà÷óâàòè
¿¿ ó íàñ âæå í³÷èì. ×îìó âëàäà

òàêà áàéäóæà äî äîë³ Âîäîêà÷êè?
Ïðèâåçóòü ÊàìÀÇ ãëèíè, ìè çíîâ
îðãàí³çóºìî ðîáîòè. Ó íàñ íàâ³òü
çàêðàäàºòüñÿ äóìêà, ùî êîìóñü
çíîâ õî÷åòüñÿ ñïóñòèòè Âîäîêà÷êó ³ ÿê ìèíóëîãî ðàçó ðèáó ïðîäàòè, — ñêàçàëè íà çàâåðøåííÿ
ñóáîòíèêà â ï’ÿòíèöþ ðèáàëêè
Êîçÿòèíñüêîãî êëóáó ðèáàëîê.

За дві години зібрали 20 тисяч для диких тварин
Äíÿìè êîçÿòèí÷àíèí Îëåêñàíäð Àâòóõîâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóê îïóáë³êóâàâ ïîñò ïðî
çá³ð êîøò³â íà äîïîìîãó áëàãîä³éíîìó ïðèòóëêó äëÿ äèêèõ òâàðèí.

×îëîâ³ê íàãîëîñèâ, ùî ÷àñ äëÿ
çáîðó íàäçâè÷àéíî îáìåæåíèé.
Çà äâ³ ãîäèíè âäàëîñÿ ç³áðàòè
ìàéæå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà ñëîâàìè
Îëåêñàíäðà, â³äãóêíóëèñÿ çíàéîì³,

äðóç³, ÿêèõ â³í ìàº ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ. Õòîñü ïîä³ëèâñÿ 2 òèñÿ÷àìè,
õòîñü 100 ãðèâíÿìè. Àëå â çàãàëüíîìó âäàëîñÿ çðîáèòè ãàðíó ñïðàâó.
ßê íàïèñàâ êîçÿòèí÷àíèí, çà ö³

êîøòè çàêóïèëè êîðì, ôðóêòè,
îâî÷³ äëÿ òâàðèí, à òàêîæ öåìåíò òà ÷àñòêîâî áóäìàòåð³àëè
äëÿ áóä³âíèöòâà íîâèõ âîëüºð³â.
Óñå öå â³äâåçëè ó ïðèòóëîê, ÿêèé

ðîçòàøîâàíèé â Õìåëüíèöüêîìó.
Òóò ïåðåáóâàþòü òâàðèíè, ÿêèõ
«ñïèñàëè» ç öèðêó, çîîïàðêó ÷è
ÿê³ îòðèìàëè òðàâìè òà ïîòðåáóþòü ë³êóâàííÿ é ðåàá³ë³òàö³¿.

КОРОТКО
Шукають
глухівчанина
 Âîëîíòåðñüêà
Ïîøóêîâà
Îðãàí³çàö³ÿ
Â³ííè÷÷èíè
Vinsearch
îïóáë³êóâàëà
ïîñò ïðî ïîøóê ãëóõ³â÷àíèíà Îëåêñàíäðà Õèëþêà. Ïèøóòü,
ùî ÷îëîâ³ê 14 æîâòíÿ,
ïðèáëèçíî îá 11.00 ãîäèí³
ï³øîâ ç äîìó ³ äî öüîãî
÷àñó ïðî ì³ñöå çíàõîäæåííÿ í³÷îãî íå â³äîìî.
Õèëþêó Îëåêñàíäðó Ïàâëîâè÷ó 66 ðîê³â
Çð³ñò: 160-165 ñì
Ò³ëîáóäîâà: õóäîðëÿâî¿
ñòàòóðè
Âîëîññÿ: òåìíå ç ñèâèíîþ
Î÷³: êàð³
Îñîáëèâ³ ïðèêìåòè: ï³ñëÿ
³íñóëüòó íå ðîçìîâëÿº,
ïðè õîäüá³ øêóòèëüãàº.
Áóâ îäÿãíåíèé: ó êóðòêó
ñ³ðîãî êîëüîðó, áàéêîâó
ñîðî÷êó á³ëî-ñèíüîãî êîëüîðó, òåìí³ øòàíè, ÷îðí³
òóôë³.
Ì³ñöå òà äàòà çíèêíåííÿ:
ñìò Ãëóõ³âö³ Õì³ëüíèöüêîãî ð-í Â³ííèöüêî¿ îáë.
14.10.2021 ðîêó, ïðèáëèçíî îá 11.00 ãîäèí³ ï³øîâ
ç äîìó ³ äî öüîãî ÷àñó ïðî
ì³ñöå çíàõîäæåííÿ í³÷îãî
íå â³äîìî.
Õòî âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ,
ïîâ³äîìëÿòè çà íîìåðîì
òåë. 068 007 22 80 àáî 102.

Травмувався на
роботі
Íàïåðåäîäí³ 150-ð³÷íèö³ ëîêîìîòèâíîãî äåïî
òðàâìóâàâñÿ ñëþñàð ëîêîìîòèâíîãî äåïî 51-ð³÷íèé
Â³êòîð Á³ëèê. Ç òðàâìîþ
ãîëîâè éîãî äîïðàâèëè ó
ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ
Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ë³êàðí³. Á³ëüøå òèæíÿ
÷îëîâ³ê ïåðåáóâàâ ó êîì³
òðåòüîãî ñòóïåíÿ âàæêîñò³. Ïðî öå íàñ ïîâ³äîìèëà äî÷êà Â³êòîðà
Àíàñòàñ³ÿ. Â í³÷ ç 18 íà
19 æîâòíÿ Â³êòîð Á³ëèê
ïîìåð.
Ñâ³äêè íåùàñíîãî âèïàäêó êàæóòü, ùî Â³êòîð
âæå çàâåðøèâ ðîáîòó íà
âèñîò³ òà ñïóñêàâñÿ ïî
äðàáèí³ äîíèçó. Ç îñòàííüîãî ùàáëÿ â³í ç³ñêî÷èâ
íà çåìëþ. ×è ñëþñàð
ñï³òêíóâñÿ, êîëè ç³ñêî÷èâ
íà çåìëþ, ÷è éîìó ñòàëî
çëå, â³í óïàâ, âäàðèâøèñü
ïîòèëè÷íîþ ÷àñòèíîþ
ãîëîâè îá áåòîííó ïëèòó.
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ДРУГІЙ ШКОЛІ
ВИПОВНИЛОСЯ 125 РОКІВ
Ретро  Школа № 2 — один із
найстаріших навчальних закладів
Козятина. За роки свого існування вона
змінила не лише назву, а й зовнішній
вигляд. Розповідаємо, яких перетворень
зазнала школа за понад століття і що може
поєднувати її з вокзалом станції Козятин
ОЛЕНА УДВУД

Ó Êîçÿòèí³ çàëèøèëîñÿ íå òàê
áàãàòî ñòàðîâèííèõ áóä³âåëü, ÿê³
çâåëè ùå ó Õ²Õ ñòîë³òò³. À á³ëüø³ñòü ³ç òèõ, ùî çáåðåãëèñÿ äîíèí³, âæå äàâíî çì³íèëè ñâîº
ïðèçíà÷åííÿ. Íàïðèêëàä, áóä³âëÿ íà ðîç³ âóëèöü Ñêëÿðîâà
³ Íåçàëåæíîñò³, äå êîëèñü áóëà
ºâðåéñüêà øêîëà, ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê Öåíòð íàäàííÿ
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã. Ó áóä³âë³ ïåðøîãî êîçÿòèíñüêîãî
âîêçàëó íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà
çàðàç ðîçì³ùóºòüñÿ ì³ñüêèé àðõ³â.
Ïðîòå º äåê³ëüêà ïðèì³ùåíü, ÿê³
ìè âèêîðèñòîâóºìî çà òèì ñàìèì
ïðèçíà÷åííÿì, ùî é ñòîë³òòÿ
òîìó. Îäíå ç òàêèõ — øêîëà ¹ 2.
Íà ñâÿòî Ïîêðîâè, 14 æîâòíÿ,
âîíà â³äçíà÷èëà ñâ³é 125-ð³÷íèé
þâ³ëåé â³ä äíÿ çàñíóâàííÿ.
ПЕРША У КОЗЯТИНІ
Äîíåäàâíà ââàæàëîñÿ, ùî
ó ÷àñè Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ïðèì³ùåíí³ ñó÷àñíî¿ øêîëè ¹ 2 ðîçòàøîâóâàëîñÿ çàë³çíè÷íå ó÷è-

ëèùå. Âò³ì, ³ñòîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà ñïðîñòóâàëà öþ äóìêó,
íàâ³âøè ÿê äîêàç äîêóìåíòè, ùî
çáåð³ãàþòüñÿ ó Öåíòðàëüíîìó
äåðæàâíîìó ³ñòîðè÷íîìó àðõ³â³
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ó äîêóìåíòàõ âêàçàíî, ùî çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå ñòàíö³¿ Êîçÿ-

Íàâ÷àëüíèé çàêëàä
ï’ÿòü ðàç³â çì³íþâàâ
íóìåðàö³þ — öå áóëà
³ çàë³çíè÷íà øêîëà
¹ 4, ³ øêîëà ¹ 27,
¹ 8, ³ íàâ³òü ¹ 44
òèí çàñíîâàíå â êâ³òí³ 1878 ðîêó
³ ðîçòàøîâóºòüñÿ ó äâîïîâåðõîâ³é
êàì’ÿí³é áóä³âë³, ïîðó÷ ç ÿêîþ
âèñàäæåíèé íåâåëèêèé ñàäîê.
Çà îïèñîì í³áè âñå çá³ãàºòüñÿ — áóä³âëÿ øêîëè ¹ 2 òåæ
äâîïîâåðõîâà. Âò³ì, íå ñõîäÿòüñÿ äàòè — ïðèì³ùåííÿ äðóãî¿
øêîëè çáóäóâàëè íå ó 1878-ìó,
à íà ö³ëèõ 18 ðîê³â ï³çí³øå.
Òîæ ïåðøèì íàâ÷àëüíèì çà-

Сучасний вигляд школи № 2. Поєднання архітектури
Імперської і Радянської доби

ФОТО З САЙТУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА
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Такою була школа № 2 до того, як добудували
центральний корпус
êëàäîì Êîçÿòèíà áóëî çàë³çíè÷íå
ó÷èëèùå ³ ðîçòàøîâóâàëîñÿ âîíî
â ³íøîìó ì³ñö³. Òà ÷è ñïðàâä³
øêîëà ¹ 2 — äðóãèé íàéñòàð³øèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä? Â³äïîâ³ñòè íà öå ïèòàííÿ äîïîìîæóòü
ñòàðîäðóêè. Ó êíèç³ «Ñïèñîê íàñåëåíèõ ïóíêò³â Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿», ÿêà äàòóºòüñÿ 1900-èì ðîêîì, º çãàäêà ïðî Êîçÿòèí. Ñåðåä
ïåðåðàõîâàíèõ çàêëàä³â, ÿê³ áóëè
íà òîé ÷àñ ó ì³ñò³ — îäíîêëàñíà íàðîäíà ì³í³ñòåðñüêà øêîëà
³ çàë³çíè÷íå äâîêëàñíå òåõí³÷íå
ó÷èëèùå. Á³ëüøå íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íà òîé ÷àñ â ì³ñò³ íå ³ñíóâàëî. Òîæ øêîëà ¹ 2 — íå ëèøå
îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, à é âîäíî÷àñ ïåðøèé
çàêëàä çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè
íàøîãî ì³ñòà.
Ðåøòà øê³ë ïî÷àëè ôóíêö³îíóâàòè âæå ï³ñëÿ 1900-ãî
ðîêó. Äî ïðèêëàäó, ºâðåéñüêó
Òàëìóä-òîðó, ÿêà ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó ïðèì³ùåíí³ ñó÷àñíîãî
ÖÍÀÏó, â³äêðèëè ó 1901 ðîö³.
Çãîäîì ó Êîçÿòèí³ ïî÷àëè ïðàöþâàòè ïðèâàòí³ æ³íî÷³ ã³ìíàç³¿.
Êð³ì òîãî, íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ â ì³ñò³ çáèðàëèñÿ òàêîæ
â³äêðèòè øêîëó äëÿ õëîï÷èê³â.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ùî
çáåð³ãàþòüñÿ â Äåðæàâíîìó àðõ³â³
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.
ШКОЛА І ВОКЗАЛ: ЩО
СПІЛЬНОГО?
Êîëè øêîëà ¹ 2 ùîéíî â³ä÷èíèëà ñâî¿ äâåð³ äëÿ ïåðøèõ ó÷í³â,
âîíà ìàëà äåùî ³íàêøèé âèãëÿä,
í³æ çàðàç. Ñüîãîäí³ íà òåðèòîð³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó º ê³ëüêà

áóä³âåëü: ïðèì³ùåííÿ, äå ðîçòàøîâàí³ ìàéñòåðí³ òà ¿äàëüíÿ,
òàê çâàíà «ìàëà øêîëà», äå íàâ÷àþòüñÿ ó÷í³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â,
³ ãîëîâíèé êîðïóñ, ÿêèé íàçèâàþòü «âåëèêîþ øêîëîþ». Íàòîì³ñòü ñïî÷àòêó «ìàëî¿ øêîëè»
³ áóä³âë³ ìàéñòåðåíü òà ¿äàëüí³
íå áóëî, âîíè ç’ÿâèëèñÿ äåùî
ï³çí³øå. À «âåëèêà øêîëà» áóëà
íå òàêîþ âæå é âåëèêîþ, àäæå
çà ðîçì³ðàìè áóä³âëÿ áóëà á³ëüø
í³æ âäâ³÷³ ìåíøîþ — òîä³ áóëà
ëèøå öåíòðàëüíà ¿¿ ÷àñòèíà.
Ïîðó÷ ç³ øêîëîþ áóëà íåéìîâ³ðíî êðàñèâà äåðåâ’ÿíà öåðêâà,
âñåðåäèí³ îçäîáëåíà çà â³çàíò³éñüêèì ñòèëåì. Âîíà ç’ÿâèëàñÿ
ó ì³ñò³ íà ð³ê ðàí³øå, í³æ øêîëà
¹ 2. ßê âêàçàíî â «²ëþñòðîâàíîìó ïóò³âíèêó Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿
çàë³çíèö³» çà 1898 ð³ê, åñê³ç ö³º¿
öåðêâè çðîáèâ Âàëåð’ÿí Êóëèê³âñüêèé. Éîìó íàëåæèòü ïðîåêò
íàøîãî êðàñåíÿ-âîêçàëó. À ñïîðóäæóâàâ âîêçàë àðõ³òåêòîð Îëåêñàíäð Êîáåëºâ.
ßê ñâ³ä÷èòü «Â³ê³ïåä³ÿ», ó Êîçÿòèí³ Êîáåëºâ çáóäóâàâ íå ëèøå
ïðèì³ùåííÿ âîêçàëó. Ñåðåä
ñïîðóä, ÿê³ çâ³â êè¿âñüêèé àðõ³òåêòîð — êîìïëåêñ æèòëîâèõ
áóä³âåëü, ïðèì³ùåííÿ äëÿ åëåêòðè÷íèõ ìàøèí, ëîêîìîòèâíå
äåïî, âîäîã³ííà âåæà íà âóëèö³
Âàñüêîâñüêîãî, à òàêîæ øêîëà.
ßê ìè âæå çãàäóâàëè, äî ïî÷àòêó 1900-èõ ðîê³â ó Êîçÿòèí³ áóëè ëèøå ó÷èëèùå ³ øêîëà
¹ 2. Òîæ ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî
ñàìå Îëåêñàíäð Êîáåëºâ, ÿêèé
çâîäèâ âîêçàë, ïîáóäóâàâ òàêîæ
³ ïðèì³ùåííÿ äðóãî¿ øêîëè.

Від початкової до одинадцятирічки
Ми вже згадували, що на початку
свого існування школа № 2 була
однокласною. Це старий аналог
звичайної початкової школи, де навчання тривало від двох до трьох
років. Втім початкова школа
125 років тому і зараз — дві різні
речі. Серед предметів, які викладали на той час, були закон Божий,

церковно-слов’янська грамота, читання та математика. А діти першого, другого і третього класів могли
займатися в одному приміщенні.
Після революції 1917 року, яка поклала край Російській імперії, школа
№ 2 стала семирічною. Вже у післявоєнний час тут почали давати повну загальну середню освіту. За цей

час навчальний заклад п’ять разів
змінював нумерацію — це була і залізнична школа № 4, і школа № 27,
№ 8, і навіть № 44. А от школою
№ 2 вона стала аж у 1962 році.
Якщо нині найчисельніший заклад загальної середньої освіти
у Козятині — це ліцей, то в часи Радянського Союзу найбільше учнів

навчалося саме у школі № 2. Це
стало причиною того, що на початку 60-их років минулого століття будівля навчального закладу
докорінно змінила свій зовнішній
вигляд — до головного корпусу,
зведеного ще у 1896 році, добудували два крила. Такою ми
бачимо школу і сьогодні.
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ГРІТИСЯ ВЗИМКУ
НЕ ГАЗОМ, А ДРОВАМИ?
Скоро зима  На старті нового
опалювального сезону селяни масово
почали купувати дрова, щоб відмовитись
від опалення газом. А тим часом
шалений попит на дрова — цього року
спровокував вищу ціну
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Âàñèëü ³ç ñåëà Êîðäèø³âêà ùå
ç ìèíóëî¿ çèìè ïåðåéøîâ íà îïàëåííÿ áóäèíêó òâåðäèì ïàëèâîì.
— Ìèíóëîãî ðîêó êóïóâàâ
ìàøèíó äðîâ ó ðàéë³ñãîñï³
çà 5000 ãðèâåíü, öüîãîð³÷ óæå
ïîòð³áíî çàïëàòèòè 6000 ãðèâåíü. Îäíàê ï³äïðèºìö³ ïðîñÿòü
³ 6500–7000 ãðèâåíü. Öå â ðàçè
åêîíîìí³øå, í³æ îïàëþâàòè áóäèíîê ãàçîì. ß âèêîðèñòîâóþ
çà ñåçîí äâ³ ìàøèíè äðîâ — öå
12 êóá³â. Ìåí³ öüîãî ðîêó öå
îá³éäåòüñÿ â 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
À ÿêùî îïàëþâàòè áóäèíîê ãà-

çîì — ëèøå â ì³ñÿöü ë³÷èëüíèê
íàêðó÷óâàâ íà 4000 ãðèâåíü, ùîá
õî÷ òð³øêè íàãð³òèñü, — êàæå
50-ë³òí³é ïàí Âàñèëü.
Â ë³ñíèöòâàõ äðîâà ä³ëÿòüñÿ
íà ñîðòè: ì’ÿêîëèñòÿí³, òâåðäîëèñòÿí³ òà øïèëüêîâ³.
— Ïåðøà ãðóïà — öå òâåðä³
ïîðîäè. Ñþäè â³äíîñÿòüñÿ: áåðåçà, ÿñåí, äóá, ãðàá, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Ñåìåíþê, äèðåêòîð
ÄÏ «Êîçÿòèíñüêèé ðàéàãðîë³ñ».
Äðóãà ãðóïà — â³ëüõà òà ñîñíà;
òðåòÿ ãðóïà ì’ÿêîëèñòÿí³. Â íèõ
ìåíøà òåïëîâ³ääà÷à, öå îñèêà,
âåðáà, ëèïà, òîïîëÿ ³ ÿëèíà. Äðóãà ³ òðåòÿ â îäíó ö³íó — 539 ãðè-

âåíü çà êóáîìåòð, öå áåç ïîãðóçêè
³ äîñòàâêè. Àäæå ïîêè ùî ó íàñ
íåìàº âîä³ÿ. Òâåðä³ ïîðîäè äåðåâ
êîøòóþòü 606,50 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. Ïîïèò íèí³ øàëåíèé. Íàëÿêàëè íàñåëåííÿ ö³íîþ íà ãàç,
ëþäè ïåðåéøëè íà îïàëåííÿ
äðîâàìè, îêð³ì òîãî, ñêàðæàòüñÿ, ùî ãàç ñòàâ ã³ðøî¿ ÿêîñò³. Îñü
çàðàç ìè ïðîäàëè âñ³ íàðóáàí³
äðîâà.
×åêàºìî äîêóìåíò³â ³ äîçâîëó
íà íîâó ðóáêó. Àäæå ïîòð³áíî
ïðîéòè áåçë³÷ ïåðåâ³ðîê, àáè
çð³çàòè äåðåâî. Ñïîä³âàºìîñü
äî ê³íöÿ æîâòíÿ îòðèìàòè âñ³
äîçâîëè. Ïëàíóºìî ùå íàð³çàòè
äî 2000 êóáîìåòð³â äðîâ. Çàãàëîì
ïðîäàºìî 4000–5000 êóáîìåòð³â
çà ñåçîí. Íàø îñíîâíèé ñïîæèâà÷ — öå ñ³ëüñüêå íàñåëåííÿ. ²
ëþäè çàðàç çðîçóì³ëè, ùî êðàùå
êóïóâàòè, í³æ âêðàñòè ³ áîÿòèñÿ.
Ùîá ïðèäáàòè äðîâà, òðåáà
ï³òè â «Àãðîë³ñ». Ïîòð³áíî âçÿòè
ç ñîáîþ êñåðîêîï³þ ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó òà ïîñâ³ä÷åííÿ,
ÿêå çàñâ³ä÷óº îñîáó òà ¿¿ ñòàòóñ.

Все більше споживачів газу переходять на опалення
дровами
— Ìè ãîâîðèìî, íà ÿêå ÷èñëî
ëþäèíà ìîæå âçÿòè òðàíñïîðò.
Òîìó ùî íàâàíòàæåííÿ ³ ðîçâàíòàæåííÿ — íå íàøà ñïðàâà.
Òðàíñïîðò ó íàñ º, îäíàê íåìàº

âîä³ÿ. Òîìó ïîêè ìè íå ìîæåìî
çàáåçïå÷èòè äîñòàâêó. Ë³ñíèê
âèïèñóº òîâàðî-òðàíñïîðòíó
íàêëàäíó òà â³äïóñêàº äåðåâèíó, — çàçíà÷àº ïàí Îëåêñàíäð.

Чи будемо робити третю дозу
вакцини проти коронавірусу?
НАТАЛІЯ КОРПАН

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî
åôåêòèâí³ñòü âàêöèí ç ÷àñîì
çìåíøóºòüñÿ. À ó ñâ³ò³ âñå ÷àñò³øå ãîâîðÿòü ïðî òðåòþ, áóñòåðíó äîçó âàêöèíè. Äåÿê³ êðà¿íè
âæå íàâ³òü âàêöèíóþòü íåþ âñ³õ
îõî÷èõ. Ùî â³äîìî íàðàç³ ïðî
áóñòåðíó âàêöèíàö³þ? ×è îáãîâîðþþòü òàêèé ðîçâèòîê ïîä³é ó
Â³ííèö³ òà ÿêà îô³ö³éíà ïîçèö³ÿ
ÌÎÇ ç öüîãî ïðèâîäó?
Ïî÷í³ìî ç âèçíà÷åííÿ áóñòåðíî¿ âàêöèíè. Öå äîäàòêîâà
äîçà âàêöèíè, ÿêà ïîêëèêàíà ïîêðàùèòè ä³þ ïîïåðåäí³õ. Òàêà
òåõíîëîã³ÿ íå íîâà, áóñòåðí³
âàêöèíè âèêîðèñòîâóþòü ïðîòè
³íøèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü,
äî ïðèêëàäó, äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ.
Íàðàç³ ç-ïîíàä 1,5 ì³ëüéîíà
æèòåë³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ äâîìà äîçàìè ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó
âàêöèíóâàëîñÿ ëèøå 242 òèñÿ÷³. Áàãàòüîõ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
äðóãî¿ äîçè âàêöèíè ïî÷èíàº
ö³êàâèòè: à ùî äàë³? ×è òðåáà
íàì, îòðèìàâøè äâà ùåïëåííÿ
ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó, âæå ñòàâàòè
â ÷åðãó çà òðåò³ì?
À é ñïðàâä³, êîâ³ä-ñåðòèô³êàò
ä³º ëèøå ð³ê, à ñâ³òîâ³ íîâèíè
âñå ãîâîðÿòü ïðî ²çðà¿ëü, äå
òðåòüîþ äîçîþ âàêöèíóþòü âñ³õ
îõî÷èõ â³ä 12 ðîê³â.

МОЗ — У РОЗДУМАХ
Ó ³íòåðâ’þ ôîíäó ÎÎÍ —
ÞÍ²ÑÅÔ, îïóáë³êîâàíîìó
ó ôåéñáóö³, ìè ä³çíàëèñÿ ïîçèö³þ ç öüîãî ïðèâîäó ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Óêðà¿íè ²ãîðÿ Êóç³íà.
— Çàðàç ìè íå áà÷èëè æîäíîãî
ðåçóëüòàòó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü,
ÿêå á êàçàëî, ùî ââåäåííÿ áóñòåðíî¿ äîçè º ñóòòºâîþ ïåðåâàãîþ äëÿ çàãàëüíîãî íàñåëåííÿ.
ª òî÷êîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå,
ùî ââåäåííÿ áóñòåðíèõ äîç ìîæå
áóòè êîðèñíèì äëÿ ëþäåé, ÿê³
ìàþòü ïðîáëåìè ç ³ìóí³òåòîì.
Ïî ñóò³, öå º ðåêîìåíäàö³ºþ, ÿêó
ìè áóäåìî ùå ðîçãëÿäàòè, — êàæå
²ãîð Êóç³í.
Çà éîãî ñëîâàìè, âèêîðèñòàííÿ òðåòüî¿ äîçè ìàñîâî — ó ÌÎÇ
ïîêè íå ïëàíóþòü.
— Ìè áóäåìî ãîòîâ³ ðîçãëÿäàòè ïèòàííÿ áóñòåðíî¿ äîçè, ëèøå
çà óìîâè äîêàçîâèõ äàíèõ ïðî ¿¿
åôåêòèâí³ñòü, — êàæå ñàíë³êàð. —
Ñêîð³ø çà âñå öå ïèòàííÿ áóäå
ðîçãëÿäàòèñÿ íå ñòîñîâíî óñ³õ ãðîìàäÿí, à ëèøå äëÿ ïðåäñòàâíèê³â
ãðóï ðèçèêó. Â³äáóäåòüñÿ îáãîâîðåííÿ íå ðàí³øå, í³æ ó ëèñòîïàä³.
ЩО ПРО ЦЕ КАЖУТЬ
У ВІННИЦІ?
×è îáãîâîðþþòü áóñòåðíó äîçó
ó Â³ííèö³? Ùîá ä³çíàòèñÿ öå, çà-

òåëåôîíóâàëè äî çàñòóïíèö³ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÄÀ ³
ðåã³îíàëüíî¿ êîîðäèíàòîðêè ç
îðãàí³çàö³¿ ïðîâåäåííÿ âàêöèíàö³¿ Òåòÿíè Áîíäàðåíêî.
— Åôåêòèâí³ñòü âàêöèíè
â³äïðàöüîâàíà â êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ. Òàê, ó çâ‘ÿçêó ç â³ðóñîì «Äåëüòà» äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü çìåíøåííÿ åôåêòèâíîñò³
âàêöèíè, â ìåæàõ 10%, — êàæå
Òåòÿíà Áîíäàðåíêî. — Ïðîòå ïðî
áóñòåðíó äîçó í³÷îãî êîíêðåòíîãî
íå ìîæó ñêàçàòè, áóäóòü ð³øåííÿ
ÌÎÇ, ³ áóäåìî ãîâîðèòè.
Òàêîæ ìè çàòåëåôîíóâàëè
â ÌÎÇ, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÿêó ³íôîðìàö³þ âîíè íàäàþòü ïåðåñ³÷íèì óêðà¿íöÿì, ùî ö³êàâëÿòüñÿ
öèì ïèòàííÿì.
— Ïîêè º ³íôîðìàö³ÿ ùîäî
òåðì³íó êîâ³äíèõ ñåðòèô³êàò³â —
îäèí ð³ê. Ïîò³ì ïîòð³áíî áóäå
ùå ðàç ïðîõîäèòè ïîâíèé êóðñ
âàêöèíàö³¿, ùîá îòðèìàòè íîâå
ñâ³äîöòâî. Ïðî òðåòþ äîçó ïîêè
í³÷îãî íå éäåòüñÿ, — â³äïîâ³ëè
íàì íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ ì³í³ñòåðñòâà.
Äîäàìî, ùî, çà ñëîâàìè ë³êàð³â, ùåïëåííÿ — öå ºäèíèé
ïðàâèëüíèé øëÿõ ïîäîëàòè êîðîíàâ³ðóñ. Òàêîæ íå âàðòî çàáóâàòè
ïðî åëåìåíòàðí³ ðå÷³: íîñ³ííÿ çàõèñíèõ ìàñîê, ðåãóëÿðíå ìèòòÿ
ðóê, îáìåæåíå êîíòàêòóâàííÿ ç

Вакцинація — шанс подолати пандемію. Двома дозами
зробили щеплення менше 20% українців
³íøèìè, ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ,
íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ.
ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬ У ВООЗ?
ßê ïåðåäàº The New York
Times, Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðåêîìåíäóâàëà
ëþäÿì ç îñëàáëåíèì ³ìóí³òåòîì
îòðèìàòè òðåòþ, áóñòåðíó äîçó
âàêöèíè ïðîòè COVID-19.
Ó ÂÎÎÇ ðåêîìåíäóþòü áóñòåðíó äîçó äëÿ: ñòàðøèõ 60-òè
òà ëþäÿì ç ³ìóíîäåô³öèòîì,
òîáòî îíêîîäóæóþ÷èì, îñîáàì
ç Â²Ë/ÑÍ²Ä, ëþäÿì ç òðàíñïëàíòîâàíèìè îðãàíàìè.
Âîäíî÷àñ êîì³òåò ÂÎÎÇ íå ï³äòðèìóº ìàñîâó âàêöèíàö³þ
òðåòüîþ äîçîþ, ïîêè ó äåÿêèõ
êðà¿íàõ íåìàº ìîæëèâîñò³ âàêöèíóâàòè ïåðøèìè äâîìà äîçàìè.
СВІТОВИЙ ДОСВІД
Ïåðøèìè ³í³ö³àòèâó áóñòåðíî¿
âàêöèíàö³¿ çàïðîâàäèëè â ²çðà¿ë³.
Ïîêàçíèêè âàêöèíàö³¿ ó êðà¿í³ —

îäí³ ç íàéêðàùèõ. ßê ò³ëüêè âë³òêó
ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ ïî÷àëà çðîñòàòè ÷åðåç øòàì «Äåëüòà», óðÿä
çàïðîâàäèâ áóñòåðíó âàêöèíàö³þ.
— Íà îñíîâ³ äàíèõ, ÿê³ ìè
îòðèìóºìî, ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî áóñòåðíà äîçà äóæå åôåêòèâíà, — êîìåíòóº â ³íòåðâ’þ
ôîíäó ÎÎÍ ïðîôåñîð Øêîëè
ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ óí³âåðñèòåòó Õàéôè, ùî â ²çðà¿ë³,
Ìàíôðåä Ãð³í. — ßêèé ìàº áóòè
³íòåðâàë ì³æ äðóãîþ ³ òðåòüîþ
äîçîþ? Íåìàº ìàêñèìàëüíî ïðîì³æêó ÷àñó. Ì³í³ìàëüíèé — â³ä
øåñòè äî âîñüìè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ
äðóãî¿ äîçè. Îäíàê, ÿêùî âè òðîõè çàòðèìàºòå, òî âîíî íå ñèëüíî
âïëèâàº íà ðåçóëüòàò.
Âàêöèíàö³þ òðåòüîþ äîçîþ çàïðîâàäèëè òàêîæ ó ÑØÀ òà äåÿêèõ
êðà¿íàõ ªâðîïè: Í³ìå÷÷èí³, Áåëüã³¿, Ôðàíö³¿, Óãîðùèí³ òà Ëèòâ³.
Á³ëüø³ñòü ç íèõ âàêöèíóþòü áóñòåðíîþ äîçîþ ëèøå ë³òí³õ ëþäåé
³ òèõ, ó êîãî îñëàáëåíèé ³ìóí³òåò.
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Зразковий аматорський колектив народного
танцю в ролі козаків

Козачому роду нема переводу. Турнір з
піднімання гарбуза

У ПЛЯХОВІЙ ОРГАНІЗУВАЛИ
СВЯТО, ЯКОГО ЩЕ НЕ БУЛО
Погуляли  На столах вареники,
пиріжки, борщ, каша, біля столів — дари
природи садів та городів. На площі
перед будинком культури гуляють
козаки, яких привіз з «минулого»
у Пляхову кінь Орлик. Що ще було
цікавого на святі патріотизму, історії та
добра — у нашій розповіді
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñâÿòî Ïîêðîâè, Äåíü çàõèñíèêà ³ çàõèñíèöü Óêðà¿íè òà Äåíü
óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà, ÿê³ â³äçíà÷àºìî 14 æîâòíÿ, âæå ïðîéøëè. Â Ïëÿõîâ³é ³íøî¿ äóìêè.
Ïî-ïåðøå, õî÷åòüñÿ äÿêóâàòè
çàõèñíèêàì ³ çàõèñíèöÿì Óêðà¿íè íå ò³ëüêè â äåíü ñâÿòà, à ùîäåííî. Ïî-äðóãå, îðãàí³çàòîðè
ôåñòèâàëþ «Áîðù òà êàøà —
ñèëà íàøà» âèõîäèëè ç òîãî, ùî
14 æîâòíÿ íàâ³òü ïðè âåëèêîìó
áàæàíí³ íå âäàñòüñÿ ç³áðàòè ãîñòåé äî ñåáå. Ïî-òðåòº, Ïëÿõîâà
ïðîäîâæèëà ñâÿòêîâèé íàñòð³é
ñîá³ ³ ãîñòÿì Ãëóõîâåöüêî¿ ãðîìàäè, ùîíàéìåíøå äî áóäí³â.

Â³äêðèëè ñâÿòêîâó ïðîãðàìó
äèòÿ÷èé õîðåîãðàô³÷íèé êîëåêòèâ «Ïîä³ëüñüêèé â³òåðåöü»,
à ïðîäîâæèëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó «Äîáðÿíè».
Â íàðîäíî-åòíîãðàô³÷íîìó
ôåñòèâàë³, ïðèñâÿ÷åíîìó Äíþ
çàõèñíèêà ³ çàõèñíèöü Óêðà¿íè,
ñâÿòà Ïîêðîâè òà Óêðà¿íñüêîãî
êîçàöòâà âçÿëè ó÷àñòü Ïëÿõ³âñüêà, Êàøïåðîâåöüêà, Ñåëèùíà,
Áðîäåöüêà, Ãëóõîâåöüêà, Æåæåë³âñüêà, Âåðíèãîðîäîöüêà, Á³ëîï³ëüñüêà, Íåïåä³âñüêà, Ãóð³âåöüêà, Ïàíàñ³âñüêà ñ³ëüñüê³ ãðîìàäè.
Î÷îëþâàëè ãðîìàäè êóõàðêè, ÿê³
ïðèãîòóâàëè íà ñâÿòî ñâî¿ íàéêðàù³ ðåöåïòè íàö³îíàëüíèõ
ñòðàâ ³ ÷àñòóâàëè ãîñòåé.

Найбільше овацій отримали під час виступу артистів
співачки Вернигородоцької громади за пісню «Деруни»

Ùîá âèçíà÷èòè, ÿêà êóõàðêà
ïðèãîòóâàëà íàéñìà÷í³ø³ áîðù
òà êàøó, ñòâîðèëè äåãóñòàö³éíó
êîì³ñ³þ, äî ÿêî¿ óâ³éøëè ãîëîâà
îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè, ïðàö³âíèêè
îñâ³òè òà êóëüòóðè, ï³äïðèºìö³ òà
äåïóòàòè îáëàñíî¿ ðàäè.
Êîëè àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ áóëà
ñòâîðåíà, à êóõàðêè ãðîìàä âèøèêóâàëèñÿ â êîëîíó, ï³ä àïëîäèñìåíòè ãîñòåé ñâÿòà çàïðîñèëè ãîëîâíîãî êóõàðÿ, ÿêèé
äëÿ âñ³õ ïðèñóòí³õ íàãîòóâàâ,
Îëåêñàíäðà Ôðàíêà. Â³í â³äðàçó
óâ³éøîâ ó ðîëü êîìàíäèðà êóõàðîê ³ ïåðåä òèì, ÿê äîïîâ³ñòè
ãîëîâ³ äåãóñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñêîìàíäóâàâ «Ãîñïîäèíÿì-ïîâàðàì
ñòðóíêî» ³ äîïîâ³â: «Øàíîâíèé
ãîëîâî! Íàéêðàù³ óì³ëüö³ íàøî¿
ãðîìàäè ç ïðèãîòóâàííÿ áîðùó
³ êàø³ âèøèêóâàëèñÿ!» Öåé åï³-

Âñ³ âïîðàëèñÿ
³ç çàâäàííÿì íà
â³äì³ííî. Òîìó âñ³
êóõàðêè îòðèìàëè
ïîäÿêó ³ äèïëîì äî íå¿
çà... Ïåðøå ì³ñöå
çîä íà ôåñòèâàë³ ùå á³ëüøå ðîçâåñåëèâ ãðîìàäó, à äåõòî îáðàç
ãîëîâíîãî êóõàðÿ ïîð³âíÿâ ç îáðàçîì ãåðîÿ Ìèõàéëà Ïóãîâê³íà
ó ô³ëüì³ «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³».
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïàðàäó êóõàð³â, âîíè ó ôàðòóõàõ ç íàïèñîì
«Áîðù òà êàøà — ñèëà íàøà»
ï³øëè äî ñâî¿õ ñòîëèê³â, ùîá
ïðåäñòàâëÿòè ñâîþ ïðîäóêö³þ
êîì³ñ³¿.
Ïîêè éøëà äåãóñòàö³ÿ ñòðàâ,
ïðè¿õàëè êîíåì Îðëèêîì êîçàêè.
Âîíè, ÿê ïîäîáàº êîçà÷îìó ðîäó,
âëàøòóâàëè ³ãðèùà òà çìàãàííÿ,
íàâ÷àþ÷è íàðîäíèì çâè÷àÿì ä³òåé ³ äîðîñëèõ. Çàì³ñòü ãèð äîðîñë³ ó÷àñíèêè çìàãàíü ï³äí³ìàëè
ãàðáóçà, áðàëè ó÷àñòü ó ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà. Ìîëîäø³ áèëèñÿ
íà øàáëÿõ, âèÿâëÿëè â êîíêóðñàõ
ñíàéïåð³â íà òî÷í³ñòü ïîïàäàííÿ
òà ³ãîð íà øâèäê³ñòü.

Після атестації продуктів дегустаційною комісією, можна
гостей запросити і самим перекусити
Îá³éøîâøè âñ³ ãðîìàäè, äåãóñòàö³éíî-àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ
çàâåðøèëà ðîáîòó. Ìè ïîö³êàâèëèñü ó Îëåêñàíäðà Àìîíñà,
Îëåíè Ìèêë³í, ²ðèíè Êîëåñíèê,
Ïàâëà Ïîéäè, Îëåêñàíäðà Ïóçèðÿ òà ³íøèõ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, ÿêà ç
ãðîìàä ïðèãîòóâàëà ñòðàâè íàéêðàùå? Âîíè ñêàçàëè, ùî âàæêî
âèçíà÷èòè ïåðåìîæöÿ, êîëè âñ³
áîðù³ îäèí â³ä îäíîãî ñìà÷í³øèé
³ ïî âèäó êðàùèé.
— Â êîãîñü áîðù áóâ íàéêðàùèé, ó êîãîñü áóëà íàéêðàùîþ
êàøà, ó êîãîñü ïèðîãè ÷è çäîáà. Âñ³ âïîðàëèñÿ ³ç çàâäàííÿì
íà â³äì³ííî, — ñêàçàëè âîíè.
Òîìó âñ³ êóõàðêè ãðîìàä îòðèìàëè ïîäÿêó ³ äèïëîì äî íå¿ çà…
Ïåðøå ì³ñöå.
Êóõàðêè ùå çàïðîøóâàëè
äî ñâî¿õ ñòîë³â âñ³õ ïðèñóòí³õ,
íà ñòîëàõ, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ,
áóëî òàêå, ùî í³õòî, êð³ì ñàìèõ êóõàðîê, òàêîãî ùå íå ¿ëè,
à îðãàí³çàòîðè ïðîäîâæèëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó, ÿêó ñòâîðèëè
ñèëàìè ì³ñöåâèõ àðòèñò³â. Ó íàñ
âîíè íå ã³ðø³ â³ä äåÿêèõ «ç³ðîê»

âåëèêî¿ ñöåíè. Äî ðå÷³, íåùîäàâíî îäíà ³ç ãðîìàä êîëèøíüîãî
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó çàïðîñèëà ëàóðåàòà ì³æíàðîäíèõ ïðåì³é.
Â³í çàñï³âàâ äâ³ ï³ñí³ ³ öüîãî âèñòà÷èëî, ùîá ãëÿäà÷³â çìåíøèëîñü íà êîíöåðò³ ñï³âàêà ó ðàçè
÷îòèðè. Â íàøèõ ãðîìàäàõ âèñòóïàþòü ç³ðêè, ÿêèõ íà âåëèêó
ñöåíó íå ïóñêàþòü.
Êîãî íå ïèòàëè ¿õíüî¿ äóìêè
ïðî ñâÿòî, êàçàëè ñóïåð ÷è áåçìåæíî çàäîâîëåí³ ³ íàñòð³é ñâÿòêîâèé. Òîæ àðòèñòè, ÿê³ ïðåäñòàâèëè 27 íîìåð³â êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè, òàêîæ âñ³ îòðèìàëè
îö³íêó â³äì³ííî.
Â³äì³ííî ìîæíà ïîñòàâèòè âñ³ì
ïëÿõ³â÷àíàì. Âîíè, ùîá ãîñòÿì
ôåñòèâàëþ áóëî äîáðå ³ çàòèøíî, ïðèáðàëè òåðèòîð³þ á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè. Öå ¿ì êîøòóâàëî
äåê³ëüêîõ âèõîä³â íà ñóáîòíèê.
Àäæå ãîòóâàëèñÿ äî ñâÿòà, ÿêîãî
â Óêðà¿í³ ùå íå áóëî. Áóëî ñâÿòî
áîðùó, à îò ñâÿòà áîðùó ³ êàø³
ùå íå áóëî. Òîæ Ïëÿõîâà ìîæå
ñòàòè öåíòðîì ôåñòèâàëþ êðàùèõ
ðåöåïò³â öèõ ñòðàâ.
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Настоятель храму Покрови пресвятої Богородиці отець Василь на свято
Покрови отримав від прихожан церкви хліб

Церква Покрови
відзначила 17-річчя
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ÷åòâåð, 14 æîâòíÿ, õðèñòèÿíè â³äçíà÷àþòü âåëèêå ïðàâîñëàâíå ñâÿòî Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. Çà ïåðåêàçàìè, â 910 ðîö³ â³éñüêî äàâí³õ ðóñ³â
íà ÷îë³ ç Àñêîëüäîì âçÿëî â îáëîãó öåíòð
ïðàâîñëàâ’ÿ — Êîíñòàíòèíîïîëü. Æèòåë³
â³çàíò³éñüêî¿ ñòîëèö³ çâåðíóëèñÿ ç ìîëèòâîþ äî Áîãîðîäèö³. Âîíà ç’ÿâèëàñÿ ïåðåä
ëþäüìè òà âêðèëà ¿õ ñâî¿ì ïîêðîâîì (îìîôîðîì). Ðîçïîâ³äàºìî, ÿê â³äçíà÷àëè ñâÿòî
ó öåðêâ³ Ïîêðîâè
Ó öåðêâ³ Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³
ïðîâîäèâ Áîæó ñëóæáó íàñòîÿòåëü õðàìó
îòåöü Âàñèëü. Â³í â ìîëèòâàõ ïðîñèâ ìèðó
â Óêðà¿í³ ³ çäîðîâ’ÿ äëÿ íàøèõ çàõèñíèê³â.
Ñàìå Äåíü Ïîêðîâè ñï³âïàâ ç Äíåì çàõèñíèê³â òà çàõèñíèöü Óêðà¿íè ³ Äíåì êîçàöòâà. Çàâåðøèâøè ñâÿòêîâó ë³òóðã³þ îòåöü
Âàñèëü çâåðíóâñÿ ç âäÿ÷í³ñòþ äî ïàðàô³ÿí
öåðêâè, ÿê³ ïîñò³éíî ïðèõîäÿòü äî õðàìó ³
òèì ñàìèì ç êîæíèì ðîêîì ðîáëÿòü öåðêâó
Ïîêðîâè êðàùîþ. Îòåöü Âàñèëü íàãàäàâ

ïðèñóòí³ì, ùî â öåé äåíü 17 ðîê³â òîìó,
öå áóëî âñüîãî ëèøå ïðèì³ùåííÿ. Çàðàç ç
äîïîìîãîþ ïàðàô³ÿí ³ íåáàéäóæèõ ëþäåé,
öå — õðàì Áîæèé. Ïàðàô³ÿíè îòöÿ Âàñèëÿ ïðèâ³òàëè õë³áîì, ÿê ñèìâîëîì æèòòÿ.
Àäæå õë³á ç äàâí³õ-äàâåí ó âåëèê³é ïîøàí³
â íàðîä³.
Ñâÿùåííèê ïîäÿêóâàâ çà äàð Áîæèé ³
ðàçîì ç öåðêîâíèì õîðîì çàñï³âàëè «Ìíîã³ ë³òà», ï³ñëÿ ÷îãî ñâÿòèé îòåöü îêðîïèâ
ñâÿ÷åíîþ âîäîþ âñ³õ ïðèñóòí³õ.
Îñâÿ÷åííÿ ñàìî¿ öåðêâè, ùîá â³ä³ãíàòè
âñÿêó íå÷èñòü â³ä õðàìó, ïðîâåëè íà äâîð³,
îêðîïèâøè ñò³íè õðàìó.
Ùîäî ñàìîãî ñâÿòà Ïîêðîâè, òî ùå
â áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ äîòðèìóþòüñÿ òðàäèö³¿ ïðåäê³â «Ïîêðîâà íàêðèâàº òðàâó ëèñòÿì, çåìëþ — ñí³ãîì,
âîäó — ëüîäîì, à ä³â÷àò — øëþáíèì
â³íöåì». Øëþáíà ïîðà â Óêðà¿í³ — â³ä
Ïîêðîâè ³ äî ïî÷àòêó Ïèëèï³âêè. Äî Ïîêðîâè çàâåðøóâàâñÿ ïåð³îä ñâàòàíü ³ ïðèãîòóâàííÿ äî âåñ³ëü, ÿêèé ïî÷èíàâñÿ ï³ñëÿ
Ïåðøî¿ Ïðå÷èñòî¿.

Освячення церкви, щоб відігнати від храму Покрови всі недобрі сили

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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РЕЙДИ З ВИЯВЛЕННЯ ПАЛІЇВ ЛИСТЯ
СТАНУТЬ СИСТЕМНИМИ
Знову за своє  Останнім часом
почастішали звернення до нашої
редакції громадян з приводу спалювання
опалого листя. В більшості випадків про
це повідомляють мешканці ПРБ і села
Козятин. Ми звернулися до Козятинського
відділку поліції з пропозицією проведення
рейду для виявлення паліїв. Там нам
сказали: «100 процентів за» і ми поїхали
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Öåé ðåéä ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìàâ
ìåòó ïîïåðåäæóâàëüíî¿ àêö³¿.
Àäæå äî êîãîñü íàãðÿíóòè çíåíàöüêà ³ ñêëàñòè ïðîòîêîë í³áè
íå ïî-ëþäñüêè. Ñïî÷àòêó òðåáà
ïîïåðåäèòè òèõ, õòî íå äîñëóõàºòüñÿ ³ òîä³ âæå íà ãðîø³ êàðàòè.
Ùîá íå çáèâàòè ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿ ç ðèòìó ¿õíüî¿ ñëóæáè, ìè
ïî÷àëè ðåéä ç åê³ïàæåì í³÷íî¿
çì³íè, êîëè äåõòî ç ïàë³¿â ëèñòÿ

âèïèâ ÷àé ³ çðó÷íî âìîñòèâñÿ
ïåðåä òåëåâ³çîðîì.
Î 20.10 â³ä â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
âçÿëè êóðñ íà ÏÐÁ. Ïðî¿õàâøè
âóëèöÿìè Äîâæåíêà, 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, Á³ëîöåðê³âñüêà. Íàâ³òü
çà â³äêðèòîãî â àâò³âö³ â³êíà
íå áóëî ÷óòíî ñìîðîäó ïàëåíîãî ëèñòÿ. Ò³ëüêè öå íå îçíà÷àº,
ùî íà ÏÐÁ â öåé äåíü ëèñòÿ
íå ïàëèëè. Íà ãîðîäàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, íå áóäåìî íàçèâàòè
âóëèö³, ëèñòÿ òàêè ïàëèëè. Ç ÏÐÁ

Чому не можна спалювати листя
Тліюче листя виділяє чадний газ,
який блокує постачання кисню
до тканин організму. Також при
спалюванні виділяється бензопірен, що може викликати у людини
рак. З димом у повітря виходять
діоксини — одні з найотруйніших
для людини речовин.
В першу чергу від диму стражда-

ють люди похилого віку, діти та
вагітні жінки. Дим від багаття має
у 350 разів більше шкідливих речовин, ніж дим від куріння.
Спалення листя призводить ще й
до забруднення атмосфери, води
та ґрунту, гинуть комахи. Рослинні рештки краще компостувати та
удобрювати ними ґрунт.

ïåðåáðàëèñÿ ó ì³êðîðàéîí òðåòüî¿ øêîëè. Äåÿê³ êîçÿòèí÷àíè
íàçèâàþòü éîãî «òà ñòîðîíà». Òóò
òàêîæ îá³éøëîñÿ áåç ÿâíèõ îçíàê
ëèñòÿíîãî ãàðó. ×è ïàëèëè òóò
âäåíü, âàæêî ñêàçàòè. Ó äåííó
ïîðó ìè ïîáóâàëè ò³ëüêè íà âóëèöÿõ Âàñüêîâñüêîãî, Ñåðá³íà
³ Ìàòðîñîâà. Íà ïåðåðàõîâàíèõ
âóëèöÿõ çàäèìëåííÿ íå â³ä÷óâàëîñÿ.
Ïðî¿æäæàþ÷è âóëèöÿìè ïàòðóëüí³ çàéìàëèñÿ ñâîºþ çâè÷íîþ ðîáîòîþ: çâåðòàëè óâàãó, ÷è
í³õòî â í³÷íó ïîðó íå ïîðóøóº
ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê. Â ¿õíº

Äèì â³ä òë³þ÷îãî
ëèñòÿ òà ðîñëèííèõ
çàëèøê³â ìàº ó
350 ðàç³â á³ëüøå
øê³äëèâèõ ðå÷îâèí,
í³æ äèì â³ä êóð³ííÿ
ïîëå çîðó ïîòðàïèëà ãðóïà õëîïö³â, ÿê³ âåñåëî ïðîâîäèëè ÷àñ
íà àâòîáóñí³é çóïèíö³ íà âóëèö³
Ñåäîâà. Àâò³âêà ïîë³ö³¿ ñïî÷àòêó
îìèíóëà âåñåëèõ ìîëîäèê³â òà,
çäàâøè íàçàä, çóïèíèëàñÿ. Öüîãî áóëî äîñòàòíüî, ùîá ìîëîä³
ëþäè çðîçóì³ëè, â ÷îìó áóëà ¿õíÿ
ïîìèëêà. Êîëè õëîï÷à÷à âàòàãà
çàòèõëà ïîâí³ñòþ, ïîë³öåéñüê³
ïî¿õàëè.
Íà îêîëèö³³ âóëèö³ Äæåðåëüíî¿
éøîâ ÷îëîâ³ê ïîñåðåäèí³ äîðîãè, âåäó÷è âåëîñèïåä â ðóêàõ. Ç
÷îëîâ³êîì íàï³äïèòêó ïðîâåëè
ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ³, ïåðåêîíàâøèñü, ùî â³í âæå ï³äå

Село Козятин. Скільки зітліло листя, якщо залишилася така
купа попелу?
óçá³÷÷ÿì äîðîãè, â³äïóñòèëè.
Êîëè ïðî¿æäæàëè âóëèöåþ Ðºï³íà, áóâ äçâ³íîê íà 102. Áàáóñÿ
ç ²âàíêîâåöü ïîâ³äîìèëà, ùî
ïðîïàâ ¿¿ îíóê. Îá³öÿâ ïðèéòè
äî ñòàðåíüêî¿ òà íå ïðèéøîâ,
ïåðåæèâàëà ³âàíê³â÷àíêà. Ðîçøóêàëè ïîë³öåéñüê³ ïðîïàæó òà
ùå é æ³íö³ ñîë³äíîãî â³êó äîïîâ³ëè, ùî ¿¿ îíóê æèâèé ³ çäîðîâèé.
Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ïîêèíóëè
²âàíê³âö³.
Ó ñåë³ Êîçÿòèí òàêîæ ÿêèõîñü ÿâíèõ îçíàê òë³ëîãî ëèñòÿ
íå áóëî, õî÷à â äåííó ïîðó òë³ëî
³ äèì³ëî íà Ïèðîã³âö³ ³ íà Êà-

ãë³ òà âñå ïåðåãîð³ëî äî ïåðøèõ
íà íåá³ ç³ðîê. Äîáðå äèì³ëî â öåé
äåíü íà Á³ë³é Êàçàðì³ ³ â ðàéîí³
ð³÷å÷êè.
Ïîïåðåäæóâàëüíèé ðåéä ìèíóâ, à äàë³, õòî ïîïàäåòüñÿ
íà ãàðÿ÷îìó ç òë³þ÷èì ëèñòÿì,
äîâåäåòüñÿ îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîòîêîëîì.
Çà ñïàëþâàííÿ â³äõîä³â ³ çàëèøê³â ñóõî¿ ðîñëèííîñò³ çà ñòàòòåþ 82 ÊÓïÀÏ øòðàô:
äëÿ ãðîìàäÿí — â³ä 340 ãðí
äî 1360 ãðí;
 äëÿ ïîñàäîâèõ îñ³á — â³ä
850 ãðí äî 1700 ãðí.

Нарешті вибрали директора Кордишівської гімназії
ОЛЕНА УДВУД

Ã³ìíàç³ÿ ó Êîðäèø³âö³ ñòàëà
îñòàíí³ì çàêëàäîì çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè Êîçÿòèíà, ÿêèé
öüîãîð³÷ çì³íèâ êåð³âíèêà. ßêùî
äëÿ ðåøòè øê³ë êîíêóðñè íà äèðåêòîð³â ïðîâåëè ùå ó ÷åðâí³,
òî òóò êîíêóðñ â³äáóâñÿ çíà÷íî
ï³çí³øå — àæ ó æîâòí³.
Äèðåêòîðîì Êîðäèø³âñüêî¿
øêîëè îñòàíí³ ÷îòèðè ðîêè áóëà
Íàòàë³ÿ Ëåâèöüêà. Óë³òêó ¿¿ ïðèçíà÷èëè êåð³âíèêîì øêîëè-ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ï³äãîðáóíñüêîãî, ïîçàÿê
ñàìå âîíà âèãðàëà êîíêóðñ. Íàòîì³ñòü âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè
äèðåêòîðà øêîëè ó Êîðäèø³âö³
ïðèçíà÷èëè çàñòóïíèêà ²ðèíó
Àêóëåíêî.
Êîíêóðñ, íà ÿêîìó ìàëè îáðàòè
î÷³ëüíèêà Êîðäèø³âñüêî¿ øêîëè,
ïëàíóâàëè ïðîâåñòè íà ïî÷àòêó

ñåðïíÿ. Âò³ì ÷åðåç òå, ùî ÷ëåíè
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ïåðåáóâàëè ó â³äïóñòêàõ, éîãî â³äêëàëè
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í.
Â³äáóâñÿ êîíêóðñ 8 æîâòíÿ.
Ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿, ÿê ³ ïîïåðåäí³
ðàçè, áóëè êåðóþ÷à ñïðàâàìè âèêîíêîìó Àë³íà Òèìîùóê, ãîëîâà
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ öåíòðó
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, öåíòðàë³çîâàíî¿ áóõãàëòåð³¿, ëîãîïåäè÷íîãî
ïóíêòó, ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíîãî
öåíòðó òà ãîñïîäàðñüêî¿ ãðóïè
Îëåíà Þõèì÷óê, äåïóòàòêà Ëþäìèëà Êóäèìåöü. Òàêîæ äî ñêëàäó
êîì³ñ³¿ óâ³éøîâ äèðåêòîð øêîëè
íà äðóãîìó Êîçÿòèí³ Ìèêîëà Ñèíþøêî.
Êàíäèäàò³â íà ïîñò äèðåêòîðà Êîðäèø³âñêüî¿ ã³ìíàç³¿
áóëî äâîº: ²ðèíà Àêóëåíêî, ÿêà
äî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó áóëà
âèêîíóþ÷îþ îáîâ’ÿçêè äèðåê-

òîðà ö³º¿ øêîëè, òà Îëåíà Îëåêñþê, ÿêà, â³äïîâ³äíî äî äåêëàðàö³é, áóëà ñïåö³àë³ñòîì â³ää³ëó
îñâ³òè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ³ âèêëàäàëà ó øêîë³ â Íåïåä³âö³. Âò³ì,
ÿêùî ïîïåðåäí³ ðàçè ïðî îñ³á,
ÿêèõ äîïóñòèëè äî êîíêóðñó, ïóáë³êóâàëè ³íôîðìàö³þ íà ñàéò³
ì³ñüêî¿ ðàäè, çîêðåìà ñòîñîâíî
¿õ ïåäàãîã³÷íîãî ñòàæó ³ ì³ñöÿ
ðîáîòè íà ìîìåíò ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³, òî öüîãî ðàçó â³äïîâ³äíèõ
äîêóìåíò³â íå ðîçì³ñòèëè. Òà é
ïð³çâèùà ïðåòåíäåíò³â íà ïîñò
î÷³ëüíèêà Êîðäèø³âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ ñòàëè â³äîì³ âæå ïîñòôàêòóì, ï³ñëÿ òîãî, ÿê îïðèëþäíèëè
ïðîòîêîë ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.
Êîíêóðñíå âèïðîáóâàííÿ òðèâàëî ìàéæå òðè ãîäèíè. Çà òåñòè
íà ïåðåâ³ðêó çíàíü ùîäî çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàãàëüíî¿ ñå-

Конкурс на директора гімназії у Кордишівці виграла
Олена Олексюк. Відомо, що раніше вона була спеціалістом
відділу освіті Козятинської райдержадміністрації
ðåäíüî¿ îñâ³òè îáèäâ³ êàíäèäàòêè
íàáðàëè îäíàêîâó ê³ëüê³ñòü áàë³â.
Ïðîòå çà ïèñüìîâå ñèòóàö³éíå
çàâäàííÿ ³ ïðåçåíòàö³þ Îëåíó

Îëåêñþê îö³íèëè äåùî âèùå.
Ó ï³äñóìêó âîíà íàáðàëà á³ëüøå
áàë³â, òîæ ñàìå ¿¿ êîì³ñ³ÿ âèçíà÷èëà ïåðåìîæèöåþ êîíêóðñó.

11
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Роздивись
07.50 Буковинськi загадки
08.05 Т/с “Вiктор Гюго: ворог
держави” s
09.05, 02.55 Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Т/с “Серцебиття” l
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”
13.10, 01.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.35, 00.30, 02.45,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Нiна Матвiєнко
та Дмитро Андрiєць
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 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, 02.55 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 Т/с “Моя улюблена
Страшко”
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

IНТЕР
05.15, 22.05 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером”
09.20 Ранок з Iнтером
10.05, 18.00, 19.00, 03.25 Токшоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Весiльна вечiрка”
14.25 Х/ф “Не гальмуй” l
16.10 “Чекай на мене. Україна”
20.00, 02.55 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.20, 13.15 Х/ф “Цар
скорпiонiв-2: Сходження воїна” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
День
14.10, 16.15 Т/с “Брюс” s
20.25 Прихована небезпека
Прем’єра
21.10 Факти. Вечiр
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.30 Свобода слова
00.00 Х/ф “300 спартанцiв” s
02.10 Х/ф “300 спартанцiв-2:
Вiдродження iмперiї” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Надприродне” s
11.55 Х/ф “Скеля”
14.45 Х/ф “Повiтряна
в’язниця” s
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Пекельна кухня”
21.10 Х/ф “Суддя Дредд”
23.05 Х/ф “Суддя Дредд” n
01.00 Х/ф “100 футiв” n
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ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

14.30, 15.30, 17.00, 04.35 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Правдива iсторiя.
Арсенiй Яценюк. Частина 1

СТБ
07.50 “МастерШеф
Професiонали” l
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l
23.05 Т/с “Крiпосна” s

НTН
07.25, 17.00, 03.15
“Випадковий свiдок”
07.55 Х/ф “Iнтердiвчинка” s
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.45
“Свiдок”
14.45 Х/ф “Мул” s
18.20 “Свiдок. Агенти”
23.00, 03.20 Т/с “Нарко:
Мексика” n

UA:ВIННИЦЯ

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.45 “Життя в цифрi”
09.00 “Постфактум”
09.45 “Рецепт здоров’я”
10.15 “Фокус Європи”
10.45 “Мобiльний репортер”
УКРАЇНА
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.15 “Час змiн”
23.00 Сьогоднi
16.00, 19.00 “Новини”
09.00 Зiрковий шлях
16.15 “Територiя рiшень”
10.30 Я везу тобi красу
16.30 “Природа сьогоднi”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.40 “Особливий випадок”
19.30 “На часi”
3” l

26 жовтня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05 Т/с “Таємний агент” l
09.05 Погода
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. Iво Бобул
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо
00.25 Т/с “Бальтазар” n

1+1

05.35, 04.35 “Життя вiдомих
TET
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
09.30 Т/с “Прибулець”
“Снiданок з 1+1”
10.30 Х/ф “Рiздво з невдахами” 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 02.55 ТСН
12.20, 18.00 4 весiлля
13.10, 16.00, 03.50 Панянка09.25, 10.20 “Життя вiдомих
селянка
людей 2021”
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
17.10 Т/с “Величне столiття.
за патли
Роксолана”
19.00 Одного разу пiд
20.43 “Проспорт”
20.45 Т/с “Моя улюблена
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
Страшко”
23.00 Одного разу в Одесi
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
00.00 Т/с “Нове життя Василини 23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
Павлiвни”
01.00 Танька i Володька

08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Я вдома
12.40 Край пригод
12.50 Буковинськi загадки
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
13.45 Ок, я тобi поясню
англiйську
13.50 Пiщана казка
13.55 Українська абетка
Всесвiт Першосвiт
14.00 Додолики
14.10 М/ф “Черевички”
14.20 М/ф “Козлик та його
горе”
14.30 М/ф “ Свара”
14.40 М/ф “Некмiтливий
горобець”
14.45 М/ф “Ниточка та кошеня”
15.05 Древо
15.20 Вiдтiнки України
15.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
16.05 Д/ф “Печернi”
17.30 Земля, наближена до
неба
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.25 Невiдомi Карпати
21.00 Х/ф “Панi Боварi”
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23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
3” l
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Правдива iсторiя.
Арсенiй Яценюк. Частина 2

СТБ
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l

НTН
07.55, 17.00, 02.40
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.10 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Будьте здоровi”
23.00, 03.15 Т/с “Нарко:
Мексика” n
01.05 “Легенди бандитського
Києва”

TET

09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Команда А” s
12.50, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
IНТЕР
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”
05.30, 22.05 “Слiдство вели... з 01.00 Танька i Володька
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Iнтером”
10.00, 11.00 “Корисна
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
програма”
12.25 Х/ф “Коко до Шанель” s 09.10 Телевiзiйний серiал
14.40, 15.40 “Речдок”
“Гордiсть”
16.25 “Речдок. Особливий
11.50, 12.50 Загадки
випадок”
чернiвецьких атлантiв
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
11.55 Древо
12.10 Я вдома
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
12.40 Край пригод
21.00 “Речдок. Велика справа” 13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
23.50 Т/с “Хороша дружина”
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
ICTV
13.25 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобi поясню
05.35, 20.25, 01.45
13.45 Пiщана казка
Громадянська оборона
13.50 Українська абетка
06.30 Ранок у великому мiстi Першосвiт
08.45 Факти. Ранок
13.55 Додолики
09.15, 19.25 Надзвичайнi
14.10 М/ф “День, коли щастить”
новини з Костянтином Стогнiєм 14.20 М/ф “Велика подорож”
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s 14.30 М/ф “Ведмедик i той хто
11.00, 13.30 Х/ф “Цар
живе в рiчцi”
14.40 М/ф “Як козаки
скорпiонiв-3: Книга мертвих” s
12.45, 15.45 Факти. День
iнопланетян зустрiчали”
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s 15.05 Сковорода. Гастробайки
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s
15.20 Вiдтiнки України
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ- 15.50 Культ.Особистостi
16.05 Телевiзiйний серiал
2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
“Масантонiо”
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 17.30 Населена земля
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
Прем’єра
23.50 Х/ф “Призначення” s
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.25 Невiдомi Карпати
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Надприродне” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
12.30 “Кохання на
08.45 “Мобiльний репортер”
виживання” s
14.20 Х/ф “Тор 3. Рагнарок” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
17.00 “Хто зверху?” l
09.45, 19.30 “На часi”
19.00 “Екси” s
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
21.00 Х/ф “Без обличчя” s
10.45 “Твiй навiгатор”
23.55 Х/ф “Море спокуси” s
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
УКРАЇНА
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
16.15 “Територiя рiшень”
16.30 “Природа сьогоднi”
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
18.30 “Код вiдвертостi”
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СЕРЕДА
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 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” 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, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
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, 02.40 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 Т/с “Моя улюблена
Страшко”
21.30, 22.35, 23.55 Т/с “Свати”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

IНТЕР
05.30, 22.00 “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 “Дiана: Iсторiя
кохання” s
14.40, 15.40 “Речдок”
16.25 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
10.55, 13.30 Х/ф “Цар
скорпiонiв-4: У пошуках влади” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.45 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.45, 16.30 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.45 Секретний фронт
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.20 Т/с “Надприродне” s
12.40 “Кохання на
виживання” s
14.45 Х/ф “Неймовiрний
Халк” s
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Дiти проти зiрок”
20.35 Х/ф “Ворог держави” s
23.05 Х/ф “Конвоїри” s

14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”

СТБ
08.00 “МастерШеф
Професiонали” l
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l

НTН
07.50, 17.00, 02.45
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.15 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Нiчна пригода”
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Вартiсть життя”
23.00, 03.10 Т/с “Нарко:
Мексика” n
01.05 “Легенди бандитського
Києва”

TET
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Двiйник”
12.40, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.50, 12.50 Загадки
чернiвецьких атлантiв
11.55 Древо
12.10, 20.00 Я вдома
12.40 Край пригод
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Пiщана казка
13.50 Українська абетка
Першосвiт
13.55 Додолики
14.10 М/ф “Дощику, дощику,
припусти”
14.20 М/ф “Найсправжнiсiнька
пригода”
14.30 М/ф “ Лис i дрiзд “
14.40 М/ф “Як козаки на весiллi
гуляли “
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
15.15 Вiзуальний код
15.45 Культ Особистостi
16.00 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.30 Роздивись
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.25 Шукачi пригод
21.00 Зупини мене, якщо
зможеш
22.00 StopFakeNews
22.10 Шерифи для нових
громад
22.20 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)

ВIТА (ВIННИЦЯ)

08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Особливий випадок”
УКРАЇНА
10.30 “Євромакс”
11.00, 15.00, 17.35, 20.10 т/с
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.35 “Знайомство з
Україною
тваринами”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
13.00 “Новини Life”
23.00 Сьогоднi
13.15 “Час змiн”
09.00 Зiрковий шлях
16.15 “IМПЕРIЯ”
10.30 Я везу тобi красу
17.05 “Твоє життя”
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка 18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”
3” l

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
09.00, 13.00, 15.00, 18.00,
21.00, 23.35, 02.10, 05.10
Новини
07.05 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05, 05.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” 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, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Тваринна зброя”
20.00 Д/ц “Дайвiнг з акулами”
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, 03.05 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”

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 “Ромi” l
14.40, 15.40 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00, 19.00, 03.55 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 03.00 “Подробицi”
21.00 “Речдок. Велика справа”
23.45 Т/с “Хороша дружина”

ICTV
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Скетч-шоу “На трьох” s
11.00, 13.30 Х/ф “Цар
скорпiонiв-5: Книга Душ” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Т/с “Розтин покаже-2” s
14.45, 16.30 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45, 21.10 Факти. Вечiр
20.25, 01.50 Анти-зомбi
21.30 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Юрчишини-2” 16+
Прем’єра
23.50 Х/ф “Анаконда-2:
Полювання на прокляту
орхiдею” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.20 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Надприродне” s
12.55 “Кохання на
виживання” s
14.55 Х/ф “Норбыт” s
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.10 Х/ф “Блейд” s
23.45 Х/ф “Корабель-привид” n
01.40 “Вар’яти” l
02.35 “Служба розшуку дiтей”
02.40 “Зона ночi”

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.30 Я везу тобi красу
11.30 Т/с “Виходьте без дзвiнка
3” l
14.30, 15.30, 17.00 Т/с
“Топтун” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”

12
7 28 жовтня
21.00 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
23.10 Слiдами українського
металобрухту
23.50, 02.00 Т/с “Кришталева
мрiя” l

СТБ
08.20 “МастерШеф
Професiонали” l
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Некероване
кохання” l
23.05 Т/с “Крiпосна” s

НTН
07.50, 17.00, 02.55
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Право на пострiл”
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.45 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20, 01.50 “Правда життя”
23.00, 03.25 Т/с “Нарко:
Мексика” n

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 21 æîâòíÿ 2021

06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.50,
02.10, 05.10 Новини
07.05 Земля, наближена до
неба
07.20 Край пригод
08.05, 09.05 Погода
08.10 Т/с “Таємний агент” 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, 00.40 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.45, 00.25, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00, 01.20 Прозоро: про
головне
19.10 Д/ц “Дайвiнг з акулами”
19.55 Д/с “Супер - чуття”
22.00 Х/ф “Пригоди Жуль Верна.
Загадковий острiв” s

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
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Форсаж” s
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
12.40, 16.00, 03.50 Панянкалюдей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
селянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
Роксолана”
20.13 “Проспорт”
за патли
18.00 4 весiлля
20.15 “Чистоnews 2021”
19.00 Одного разу пiд Полтавою 20.20 “Лiга смiху 2021”
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
22.40 “Маскарад”
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
IНТЕР
Павлiвни”

TET

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 08.55, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.05 Загадки чернiвецьких
атлантiв
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.45 Лiтературно-кулiнарне
шоу “Енеїда”
12.10 Я вдома
12.40 Край пригод
12.50 Буковинськi загадки
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
13.40 Ок, я тобi поясню
13.45 Додолики
14.00 Українська абетка
Всесвiт. Першосвiт
14.05 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку,
яка наступила на хлiб”
14.20 М/ф “Капiтошко”
14.30 М/ф “Лисичка з
качалкою”
14.40 М/ф “Як козаки у футбол
грали”
15.05 Мистецтво жити
15.15 Вiзуальний код
15.45 Незвiдана Україна
16.05 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.30 Невiдомi Карпати
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Народженi рiкою
20.15 Голоси Донбасу
20.30 Небезпечна зона
21.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка
21.15 Схеми. Корупцiя в
деталях
21.40 Цикл “Нашi тридцять”
22.10 Шерифи для нових
громад

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.00, 15.00, 17.15, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “Лiцеїст”

29 жовтня

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ

05.20, 23.50 “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 “Єлизавета: Золотий
вiк” s
14.40, 15.40, 01.35 “Речдок”
16.30 “Речдок. Особливий
випадок”
18.00 Ток-шоу “Стосується
кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “007: Казино Рояль” s

ICTV
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.10 Дизель-шоу l
11.45, 13.15, 23.00, 01.50
Скетч-шоу “На трьох” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.00 Т/с “Розтин покаже-2” s
15.00, 16.15 Т/с “Пес” s
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ2” s
18.45 Факти. Вечiр
03.40 Скарб нацiї

НОВИЙ КАНАЛ
06.00,
06.05
07.15
09.25
11.40
13.50
15.10
17.00
19.40
22.00
00.25
02.10

07.10 “Kids time”
i Джеррi”
“Орел i решка”
“Пекельна кухня”
“Екси” s
“Дiти проти зiрок”
Х/ф “Суддя Дредд”
Х/ф “Блейд” s
Х/ф “Блейд 2” s
Х/ф “Блейд: Трiйця” s
Х/ф “Примари з Марса” n
“Служба розшуку дiтей”
М/с “Том

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.40 Т/с “Не говори менi про
любов” l
14.40, 15.30 Т/с “Сiм’я i трохи
справедливостi” s
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера

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

СТБ
07.00, 19.00, 22.50
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
11.30, 00.00 “Як вийти замiж” s
12.20, 14.50, 18.05 Т/с
“Слiпа” l
14.30, 17.30, 22.00 “ВiкнаНовини”

НTН
06.25, 01.50 “Правда життя”
07.55, 17.00, 02.55
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Дурнi помирають по
п’ятницях” s
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
14.40 Т/с “Вавилон-Берлiн” s
18.20 “Таємницi свiту”
23.00, 03.25 Т/с “Нарко:
Мексика” n
00.50 “Легенди бандитського
Києва”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с “Прибулець”
10.30 Х/ф “Подвiйний
форсаж” s
12.40, 16.00, 03.50 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 Богиня шопiнгу. Батли
за патли
18.00 4 весiлля
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.30, 23.30, 02.15 Країна У
23.00 Одного разу в Одесi
00.00 Т/с “Нове життя Василини
Павлiвни”

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Гордiсть”
11.55 Древо
12.10 Я вдома
12.40, 17.30 Край пригод
12.50 Загадки чернiвецьких
атлантiв
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Документальний
цикл “Дикуни. Дикi забави в
зоопарку Сан-Дiєго”
13.25 Лайфхак українською
13.35 Кiношкола вдома
13.45 Додолики
13.55 Українська абетка
Всесвiт Першосвiт
14.00 М/ф “Як Песик i кошеня
мили пiдлогу”
14.10 М/ф “ Чарiвнi Окуляри”
14.20 М/ф “Справа доручається
детективу Теддi”
14.30 М/ф “Козлик та ослик”
14.40 М/ф “Двоє справедливих
курчат”
14.45 М/ф “Кривенька качечка”
15.05 Народженi рiкою
15.20 Вiзуальний код
15.45 Незвiдана Україна
16.05 Телевiзiйний серiал
“Масантонiо”
17.15, 22.20 Новини ( (UA:
ПЕРШИЙ)
17.45 Невiдомi Карпати
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.50 Задача з зiрочкою
20.00 Умандрували:за
Харковом
20.25 Шукачi пригод
21.00 Мiжрегiональний
концерт “ Незалежнiть єднає”,
3ч
21.45 Шерифи для нових
громад
21.50 В УКРАЇНI

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “На часi”
10.00 “Сесiя ВМР”
11.00, 15.00, 17.30, 20.10 т/с
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код
вiдвертостi”

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.40, 02.00, 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 “Поруч з Iсусом:
Йосип з Назарета”
11.55 Х/ф “Поруч з Iсусом: Юда”
13.45, 04.00 Х/ф “Веселi
Жабокричi”
15.15 Країна пiсень
16.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.55, 00.05 Х/ф “Пригоди Жуль
Верна. Загадковий острiв” s
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
21.25 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
22.25 Д/с “Боротьба за
виживання”
01.45 Невiдомi Карпати
01.55, 03.55 Погода
02.25 Д/с “Дикi тварини”
02.50 Бiгус Iнфо
03.20 Перша шпальта
04.10 ВУКРАЇНI

1+1
05.30, 06.00, 07.00 “Життя
вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiт навиворiт - 13.
Еквадор”
19.30, 04.25 ТСН
20.13 “Проспорт”
20.15 “Чистоnews 2021”
20.20 “Маскарад”
22.00 “Жiночий квартал 2021”
23.40 “Свiтське життя. 2021”
00.40 Х/ф “Фатальна спокуса” n

30 жовтня
14.10, 16.00 Т/с “Мiй милий
знайда” l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30 Що? Де? Коли?
01.00, 02.15 Т/с “Топтун” l
01.45

НЕДІЛЯ

31 жовтня

UA:ПЕРШИЙ

22.10 “Таємницi ДНК” s
23.20 “Україна має талант”

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 02.30 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 21.00,
00.35, 02.05 Новини
07.10 М/ф
08.15 Погода
СТБ
08.20 Д/с “Дикi тварини”
09.00 Божественна Лiтургiя
05.25, 10.55 Т/с “Некероване
Православної Церкви України
11.00 Недiльна Лiтургiя
кохання” l
07.50 “Неймовiрна правда про Української Греко-Католицької
зiрок”
Церкви
16.40 “Хата на тата” l
12.30 Недiльна Свята Меса
19.00 “Україна має талант”
Римсько-Католицької Церкви в
22.00 “МастерШеф” l
Українi
13.30 Цiна вiри
14.40 Телепродаж
НTН
15.10 UA:Фольк. Спогади
16.25 Концертна програма
06.00 Х/ф “Самотня жiнка бажає Романа Скорпiона
17.45 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
познайомитись”
07.40 Х/ф “Вiчний поклик”
19.55 Д/ц “Дикий свiт”
14.35 “Випадковий свiдок.
21.25, 03.25 Х/ф
“Дворецький” s
Навколо свiту”
15.45 Т/с “Коломбо” s
00.05 Розважальна програма з
19.00, 02.15 “Свiдок”
Майклом Щуром s
19.30 Х/ф “Золоте теля”
23.00 Х/ф “Смертоносний
1+1
воїн” n
00.55 “Таємницi
07.00 “Життя вiдомих людей”
кримiнального свiту”
02.45 “Випадковий свiдок”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
03.30 “Речовий доказ”
10.00 “Свiт навиворiт - 13.
03.55 “Правда життя.
Еквадор”
11.00, 02.45 “Свiт навиворiт”
Професiйнi байки”
18.30 “Свiтське життя. 2021”
19.30 “ТСН-Тиждень”
TET
21.00 “Танцi з зiрками 2021”

НTН
05.30 Х/ф “Небилицi про Iвана”
06.55 Х/ф “Веселi Жабокричi”
08.15 “Слово Предстоятеля”
08.20 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
10.50 Т/с “Коломбо” s
13.50 Х/ф “Золоте теля”
17.05 Х/ф “Це було в Пеньковi”
19.00 Х/ф “Сержант мiлiцiї” s
23.00 Х/ф “Братство по кровi” s
01.05 Х/ф “Смертоносний
воїн” n

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф “Бi Мувi: Медова
змова”
11.30 Х/ф “Рапунцель”
12.30, 14.00, 15.30, 00.30,
02.15 Одного разу пiд Полтавою
13.30, 15.00 Танька i Володька
17.00 Х/ф “Форсаж 6” s
19.25 Х/ф “Форсаж 7” s
22.00 Х/ф “Форсаж 8” s
01.45, 03.15 Одного разу в
Одесi

UA:ВIННИЦЯ

07.45, 13.25 Лайфхак
українською
08.00, 08.55, 17.15, 08.00,
09.00 Новини (UA: ПЕРШИЙ)
10.00 Х/ф “Залiзний Ганс”
08.10 Ранок на Суспiльному.
11.30 Х/ф “Диявол з трьома
IНТЕР
Дайджест
08.25 Країна пiсень
золотими волосинами”
12.30, 14.00, 15.30, 23.20,
05.05 Х/ф “Якщо йдеш, то йди” 09.00 Ранок на Суспiльному.
00.50, 03.35 Одного разу пiд
06.55 Х/ф “Жандарм у НьюДайджест
09.10, 15.20 Вiдтiнки України
Полтавою
Йорку”
13.30, 15.00 Танька i Володька 09.00 “Готуємо разом”
09.35, 11.45 Лiтературно17.00 Х/ф “Потрiйний форсаж:
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше
кулiнарне шоу “Енеїда”
IНТЕР
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
життя”
Токiйський дрiфт” s
19.00 Х/ф “Форсаж 4” s
12.50 “Речдок. Велика справа” Тернопiльщини
06.35 “М/ф”
21.00 Х/ф “Форсаж 5” s
17.15 Х/ф “007: Казино Рояль” 10.20 Люди Є
07.00 Х/ф “Жандарм iз Сен00.20 Одного разу в Одесi
20.00 “Подробицi тижня”
10.30 Роздивись
02.35 Зiрки, чутки та галлiвуд 22.00 Т/с “Нi кроку назад!” l
10.45 Недалечко
Тропе”
09.00 “Готуємо разом.
11.00, 20.00 Геолокацiя:
Домашня кухня”
ВОЛИНЬ
10.00 “Все для тебе”
UA:ВIННИЦЯ
ICTV
11.25, 20.25 Невiдомi Карпати
11.00 “Позаочi”
12.00 “Баба Єлька”.
12.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”
07.40 Ок, я тобi поясню
04.15 Еврика!
Експедицiя на пiч
14.00 Т/с “Нi кроку назад!”
04.20 Факти
12.10 Я вдома
англiйську
07.45 Лайфхак українською
04.45 Не дай себе обдурити
12.25 Голоси Донбасу
(12+) 1-6 сс. Заключна
20.00, 03.45 “Подробицi”
08.00, 09.00 Новини (UA:
05.45 Прихована небезпека
12.40 Край пригод
20.30 “Мiсце зустрiчi”
06.40 Анти-зомбi
12.50 Буковинськi загадки
ПЕРШИЙ)
22.05 Т/с “Побачити океан”
08.10 Ранок на Суспiльному.
07.40 Секретний фронт
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
08.40 Громадянська оборона
13.05 Документальний
Дайджест
(12+) 1-4 сс. Заключна
01.55 Х/ф “Казка про жiнку та
08.30 Країна пiсень
09.40 Х/ф “Атомна
цикл “Дикуни. Дикi забави в
09.10 Вiзуальний код
чоловiка”
блондинка” s
зоопарку Сан-Дiєго”
09.35 Лiтературно-кулiнарне
11.55, 13.00 Х/ф “Солт” s
13.10 Х/ф “Лiсова пiсня”
12.45 Факти. День
13.45 Ок, я тобi поясню
шоу “Енеїда”
ICTV
10.05 Мистецтво жити
14.05 Т/с “Пес” s
англiйську
10.20, 10.30 Роздивись
18.45 Факти тижня
13.50 Пiщана казка
07.15 Громадянська оборона
10.45 Недалечко
21.15 Х/ф “Рятувальники
13.55 Українська абетка
08.15 Прихована небезпека
11.00 Сковорода. Гастробайки Малiбу” s
Всесвiт Першосвiт
09.15, 13.00 Т/с “Дiльничний з
11.15 Культ .Особистостi
23.45 Х/ф “Водiй для копа” s
14.00 Додолики
11.25 Шукачi пригод
01.35 Х/ф “Цар скорпiонiв-2:
14.10 М/ф “Черевички”
ДВРЗ-2” s
12.45 Факти. День
11.45 Народженi рiкою
14.20 М/ф “Козлик та його горе”
Сходження воїна” s
14.25 Х/ф “Стрiлець” s
12.00 Умандрували: за
14.30 М/ф “ Свара”
16.55 Х/ф “Подорож до центру
14.40 М/ф “Некмiтливий
Харковом
12.25 Вчитель
НОВИЙ КАНАЛ
Землi”
горобець”
18.45 Факти. Вечiр
12.40 Х/ф “Легенда про
14.45 М/ф “Ниточка та кошеня”
19.10 Х/ф “Подорож-2:
05.45, 23.25 “Вар’яти” l
15.05 Древо
княгиню Ольгу”
14.50 Спецефiр.Greening of
06.45, 08.15 “Kids time”
15.50 Загадки чернiвецьких
Таємничий острiв” l
21.00 Х/ф “Розлом Сан06.50 М/ф “Том i Джеррi:
the Planet “Висадження дерев
атлантiв
16.05 Д/ф “Печернi”
Андреас” s
Загублений дракон”
мiльйоном людей за добу”
23.25 Х/ф “Швидше кулi” n
15.55 Х/ф “ Самсон i Далiла”,
08.20 М/ф “Альоша Попович i
17.20 Крутий замiс
01.25 Х/ф “Анаконда” s
17.30 Земля, наближена до неба
2 с.
Тугарин Змiй” s
02.45 Х/ф “Анаконда-2:
17.20, 17.30 Гендернi окуляри 10.00 М/ф “Добриня Микитич i
17.50 Цикл “Нашi тридцять”
17.50 Крутий замiс
18.05 Прозоро. Про головне
Полювання на прокляту
Змiй Горинич” s
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не 11.25 Х/ф “Клiк: З пультом по
18.20 Курс iнфогiгiєни “Як не
орхiдею” s
стати овочем”
стати овочем”
життю” s
18.30, 21.50 В УКРАЇНI
13.40 Х/ф “Капiтан Марвел” l
18.30 В УКРАЇНI
НОВИЙ КАНАЛ
19.00 Голоси Донбасу
16.05 Х/ф “Чорна Пантера” l
19.00 Сьогоднi. Головне
19.15 Вiдтiнки України
18.55 Х/ф “Учень Чародiя”
19.15 Маршрутом змiн
06.10 “Хто проти
19.45 Створюй з Суспiльним
21.00 Х/ф “Принц Персiї: Пiски
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
блондинок?” l
.Розслiдування. Червона лiнiя
Розслiдування. Пiд прицiлом
часу” s
08.05, 10.00 “Kids time”
20.00 ЕкоЛюди
02.15 “Зона ночi”
19.50 Задача з зiрочкою
08.10 Х/ф “Пiвнiчний полюс”
20.05 Правдоборцi
20.05 Дебати
10.05 “Орел i решка. Земляни” 20.10 Суспiльно-полiтичне
21.00 Х/ф “Панi Боварi”
11.00 “Орел i решка. Чудеса
УКРАЇНА
21.25 Обличчя
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
22.20 Новини ( (UA:
22.00 Українське пiдпiлля на
свiту”
13.15 “Хто зверху?” l
06.50, 04.20 Реальна мiстика
ПЕРШИЙ)))
Волинi
15.40 М/ф “Альоша Попович i
09.10 Т/с “Мiсце пiд сонцем”
22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)))
17.00, 21.00 Т/с “Мить, вкрадена 08.05 Ранок на Суспiльному
Тугарин Змiй” s
17.05 М/ф “Добриня Микитич i
ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.10 Телевiзiйний серiал
у щастя” l
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
“Гордiсть”
Змiй Горинич” s
18.35 Х/ф “Капiтан Марвел” l
08.30 “Дикi тварини”
Олегом Панютою
21.00 Х/ф “Чорна Пантера” l
09.30 “У гарнiй формi”
23.00, 02.00 Т/с “Щоб побачити
23.50 Х/ф “Клiк: З пультом по
10.00 “Новини”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
веселку” s
10.15, 19.50 “На часi”
01.30 Телемагазин
життю” s
10.30 “Територiя рiшень”
03.20 Гучна справа
09.00 “Фокус Європи”
11.00 “На зйомках”
10.00 “На часi”
УКРАЇНА
11.30 “Багатi i знаменитi”
10.30, 19.30 х/ф
11.40 “Зiрковi гурмани”
СТБ
15.00 “Знаменитi гурмани”
06.30, 07.30, 03.40 Реальна
12.10 “Цiкавий свiт”
15.30 “Планета кiно”
12.30, 15.30 х/ф
04.50 Т/с “Тiльки скажи” l
16.00 “Карнавали планети”
мiстика
07.00, 15.00, 19.00, 05.50
15.00 “Твоє життя”
09.10 “МастерШеф” l
16.30 “Пiд iншiм кутом”
Сьогоднi
17.30 “Цiкаво”
13.45 “СуперМама” l
17.00 “Цiкавий свiт”
10.30 Т/с “Щоб побачити
19.00 “Таємницi та загадки”
18.40 “Битва екстрасенсiв” s 18.30 “Постфактум”
20.30 “Постфактум”
21.00 “Один за всiх” s
19.15 “Територiя рiшень”
веселку” s

13

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, 21 æîâòíÿ 2021

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

500706
500705

499164

496224

500716

499548
500708

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

pnanŠ`
 Àâòîìàãàçèí Â²ÍÏÎÑÒÀ× çàïðîøóº: ïðîäàâöÿ
- êîíñóëüòàíòà ç³ çíàííÿì óñòð³þ àâòîìîá³ëÿ.Ç/Ï
â³ä 15 äî 30 òèñÿ÷ ãðí.,
 òåëåôîíóéòå: 097-376-01-94
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é. Ãðàô³ê ðîáîòè
íå ïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü. 063-383-99-19,
097-151-70-78
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ìîíòàæíèê, áóä³âåëüíèê, ìåíåäæåð. 063-366-49-50
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ: ð³çíîðîáî÷èé. 067-430-02-80
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ: îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ, òîðãîâèé
àãåíò. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 8000ãðí. ³ á³ëüøå.
Òåë. 0674300280

opnd`l
 Áè÷êà äóæå ãàðíîãî òà òåëè÷êó íà óòðèìàííÿ.
097-793-55-95
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-648-20-99
 Áðóñè 100õ100-4 ì; 3.5 ì-3ì, Áðóñ 50õ100-4 ì,
3.5 - 3 ì; 30õ100-3.5 ì, çàï.÷àñòèíè äî ÃÀÇ-53, Ãàç66, ÏÀÇ-672, Çèë-130. 063-024-37-59
 Áóäèíîê ñ. Á³ëîï³ëëÿ, öåíòð, âîäà, ãàç+ï³÷íå
îïàë., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 067-953-9567, 093-133-46-58
==Ï Ïðàëüíà ìàøèíêà
«Electrolux» âåðõíº çàâàíòàæåííÿ, 5 êã, êëàñ åíåðãî
çáåðåæåííÿ ÀÀ, á/â, 3599 ãðí. 063-448-43-19 ==Ê
Ñ³íî. 097-793-55-95
 Â³çîê ³íâàë³äíèé, íîâèé. 097-897-55-36
 Â³êîíí³ ðàìè á/â ç³ ñêëîì â äîáðîìó ñòàí³. 096152-82-97
 Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿, òðóáè ð³çíîãî äèàìåòðó,
áóðæóéêó, ëèñòîâå çàë³çî, áî÷êó.. 073-712-19-91
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³». 067-740-19-60
 Ãàðáóçè êàøîâ³ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ìîðêâà âåëèêà
³ ìàëà. 093-884-85-96
 Ãàðáóçè. 067-969-55-14
 Ãí³é äîìàøí³é, ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Ãí³é-ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãîëóáè áîéí³ «Âåðòóíè», åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì äî êîðìîð³çêè. 067-394-60-27
 Ãðóø³ ñîëîäê³ çèìîâèõ ñîðò³â, íåäîðîãî. 093013-31-79

499754

 Ãîð³õ íà äðîâà, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè 4,6 êâò,
âèíîãðàä ñìà÷íèé, äèòÿ÷³ âåëîñèïåäè á/â, äèòÿ÷ó
ìàø. íà ïåäàëÿõ, áóäèëüíèêè òà ðó÷í³ ÷àñè ÑÐÑÐ.
073-004-04-45
 Äà÷íó ä³ë., ç áóäèíêîì, 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà,
º ïîãð³á, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ñàäîê, îãîðîæà. 063367-63-75, 068-155-54-79
 Äçåðêàëà, øàôà-â³òðèíà, åòàæåðêè-ïîëèö³ ðîçêëàäí³, â³øàëêà ñòîÿ÷à çàë³çíà. 097-712-96-41,
093-441-18-58
 Äèâàí êóòîâèé, äèâàí ç äâîìà êðåñëàìè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-731-16-41, 097-704-39-02
 Äèâàí ìàëþòêà â äîáðîìó ñòàí³. 063-957-56-09
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 073-463-42-51
 Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720 W, ìîòîáëîê Forte á/â, áåíçîïèëà Øò³ëü
MS-461 - âñå íîâå. 097-238-27-51
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 ²íäîêà÷óðè íà ðîçâ³ä. 073-215-19-37
 Êàïóñòó, ìîðêâó, êàðòîïëþ íåäîðîãî. 096-41419-46
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó. 068-071-98-67
 Êàðòîïëþ âåëèêó, ãàðíó, á³ëà ðîñà 650 êã., àãàâå
350 êã. 068-652-58-45
 Êàðòîïëþ âåëèêó, äð³áíó, ÷àñíèê. 063-840-32-01
 Êàðòîïëþ âåëèêó, ì³ëêó, ÷àñíèê, öèáóëÿ, ìîðñüêèõ
ñâèíîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Êàðòîïëþ äð³áíó 34 â³äðà. 063-591-87-90
 Êàðòîïëþ äð³áíó 60 â³äåð, âåëèêó 10 â³äåð, ì.
Êîçÿòèí, âóë. Êàòóêîâà, á³ëÿ ó÷èëèùà. 096-094-4509, 097-966-45-67
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 063-874-12-59
 Êàðòîïëþ ì³ëêó 38 â³äåð, âåëèêó 10 â³äåð. 096184-17-57, 063-646-41-38
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 093-798-89-00, 068-053-64-76
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, äîìàøí³é ìëèíîê 2500 ãðí.
068-051-93-60
 Ê³çî÷êó ìîëîäó 6 ì³ñ., ñìà÷íå ìîëîêî. 098-22854-21
 Êîðîâó ò³ëüíó, õîðîøó. 093-340-96-99

500651

 Êë³òêè äëÿ íóòð³é, âóãëåöåâèé áàëîí ç ðåäóêòîðîì. 068-692-87-15
 Êîìï`þòåð íà áàç³ Intel - äëÿ íàâ÷àííÿ òà ³íòåðíåòó, 2000 ãðí. 096-797-90-53
 Êîðîâó ìîëî÷íó ïîðîäèñòó, äîðîãî, âèñîêà æèðí³ñòü òà ïëîòí³ñòü ìîëîêà. 097-793-55-95
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé, ïðîâîëîêà êîëþ÷à, ðåëüñè
1,5 ì, á³äîí àëþì., ãàçîâà êîëîíêà, çèìîâà ðåçèíà
R-15/3 øò., õîëîäèëüíèê ñòàðèé. 097-791-28-42
 Êîøåíÿò øîòëàíäñüêèõ, º êîòèêè ïî ï³â ðîêó òà ïî
äâà ì³ñÿö³. 063-191-91-27
Ë³æå÷êî
äèòÿ÷å
«Äæîáá³»,
ëþëüêà+áîðòèêè+ìàòðàö, ñèñòåìà äëÿ ãîéäàííÿ,
ãàðíèé ñòàí. 093-852-61-08
 Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç ïåðèëàìè, ðóêîòðèìà÷
äëÿ ï³äòÿãóâàííÿ, ï³äí³ìàºòüñÿ ñïèíêà ñèä³ííÿ. 068100-96-73
 Ì`ÿêèé êóòîê â õîð. ñòàí³, 2 øàôè ç àíòðåñîëÿìè,
òðþìî, 2 òóìáî÷êè, êàðòè «Òàðî» 2 êîìïëåêòè. 093926-11-79
==Í Ï³â áóäèíêó, 7 ñîò. çåìë³,
êðèíèöÿ, ãàç, ïðîñêóð³âñüêèé êîòåë, ð-í øêîëè ¹4.
063-775-84-70, 097-910-27-17
 Ì`ÿêèé êóòî÷îê, ñò³ë êóõîííèé ðîçêëàäíèé. 097773-32-72, 063-830-07-07
 Ìàñëî ðîïðèä³ë., ç ðè÷àãàìè íîâèé íà 2 ãîëîâêè.
093-563-81-40
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí,
êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìîëîòàðêó äëÿ êóêóðóäçè, äðîâîêîë â³íòîâèé, ïîíèæàþ÷èé ìîòîðåäóêòîð. 068-704-95-73
 Íàñòîÿíêó âîñêîâî¿ ìîë³, íàñòîÿíêó ÏÌÂ. 063694-94-35
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6 õ 1.50, 3 øò. 073-003-80-01
 Ïàïóã³â õâèëÿñòèõ, ìîæëèâî ç êë³òêîþ, òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿ ìàë³, 15 ãðí/òþê. 097-763-97-86
 Ïåðåãí³é. 063-311-95-76
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ ïóñòîòêè 4 øò., 6.20 õ 1.20 á/â
íå ëàìàí³ â äîáðîìó ñòàí³. 063-652-76-99, 093085-38-77
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè äî 15 êã. 073-407-69-12

500641

 Ïåðóêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó á/â, áàíêè: 1,5 ë, 1ë,
0,5 ë. äåøåâî, ïîäàðóþ âàçîíè. 093-884-86-66
 Ïîðîñÿò. 097-911-53-95
 Ïîðîñÿòà 13-15 êã. 097-375-14-85
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíèõ ïîð³ä 14-15 êã. 096-720-14-39,
096-780-29-25
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè «Êàíòîð», ì. Êîçÿòèí.
068-334-37-86
 Ïîðîñÿòà óêðà¿íñüêà á³ëà-ïåòðåí. 093-227-64-67,
097-906-39-19
 Ïîðîñÿòà. 063-392-94-22, 067-199-86-20
 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
 Ðåçèíó çèìîâó íà ìåòàëåâèõ äèñêàõ 185/60/R 15
á/â, ëàì³íàò á/â, 15 êâ. ì. â õîðîøîìó ñòàí³. 067397-14-46
 Ðåø³òêè ìåòàë. îöèíê., ëèñòîâå îöèíê. çàë³çî
á/â, ãëàäèë. äîñêà, òàãàíîê, åëåêòðîäè, ë³æêî ìåò.,
óìèâàëüíèê, ÷îáîòè, ÷åðåâèêè ðîá. óòåïëåí³, íîâ³.
096-412-34-14
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, ñòàíèíà 68 õ 1.40, âàë
28 ñì, åëåêòðîìîòîð, âîëîâñüê³ ä³ñêè R 15 çèìà
øèïîâàíà. 093-463-34-53
 Ñòåíêà (êîìíàòà), êðîâàòè ç ìàòðàöîì, êîìîä,
òóìáà ïîä ÒÂ, òóìáî÷êà íà 4 îòäåëà, äèâàí ìàëþòêà. 063-294-19-32
 Ñò³ë-òóìáó, ñâ³òëå ëàì³íîâàíå ÄÑÏ, êîìïàêòíèé
ãàðíèé ñòàí Â-73,5, Ø-60,5, Ä-136,5 â ðîçêëàäåíîìó âèãëÿä³, 600 ãðí. 096-127-21-86 Îêñàíà, 093408-47-68 Îëåã
 Ñò³ëüö³ 4 øò., ç ì`ÿêèìè ñïèíêàìè, á/â íåäîðîãî,
òåëåâ³çîð «Samsung» äëÿ êóõí³ ç ïîëèöåþ. 063-99203-21
 Ñò³íêà ê³ìí., äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë
êóõîí, êîìï. ñò³ë, êîìï`þòåð. 063-393-02-59
 Ñò³íêà ï³äë³òêîâà â õîðîøîìó ñòàí³. 097-44620-04
 Òåëèöþ ò³ëüíó íà êîðîâó òà äóæå äîáðó êîðîâó
ì`ÿêó, ïîðîäèñòó ç äóæå äîáðèì ìîëîêîì. 097793-55-95
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501418

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

501208

500204

501205

501423
501423
500713

500710

501417

 Ñòóïèö³ äî æèãóëÿ, ãàëüìà, ðóëüîâó êîëîíêó íà
àäàïòîð äî ìîòîáëîêà. 093-563-81-40
 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
 Öåãëó á/â. 097-029-61-88
 Öóöåíÿò ìèñëèâñüêî¿ í³ìåöüêî¿ òàêñè, êàðòîïëþ
âåëèêó, ñåðåäíþ, ì³ëêó, áóðÿêè, ãàðáóçè, êóêóðóäçó.
068-216-34-20
==Ï Áåíçîêîñó, áåíçîïèëó, áîëãàðêó, åë. ëîáç³ê, 2 åë. äâèãóíè, ìëèíîê, ßÂÓ-350,
ìîòîáëîê Ôîðòå-25. 068-215-34-20
 ×àéíèé ãðèá, âàçîíè: êèñëèöÿ áóçêîâà, öèêëàìåíè (ä³òêè). 097-556-89-47, 093-109-83-83
 Øàôè-2 øò., äèâàí, ðîçêëàäí³ êð³ñëà, ñò³ë ïèñüìîâèé, æàëþç³ íîâ³ 160-150 ñì. 063-191-91-27
 Øâåéíå ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ òà ìîòîðè äî
íüîãî. 093-058-78-43
 Øèôåð 10 ëèñò., íîâèé, ìóëüòèâàðêà íà 4 ë.,
íîâà. 097-239-91-69
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â. 097-594-05-39

meprunlIqŠ|
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâ. 5/5 ïîâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 74, çàã. ïë. 35,7 êâ.ì. êîíäèö³îíåð,
ìåáë³, ³íä. îïàëåííÿ, ïàðêîì³ñöå. 17500. 093-76969-80, 093-631-91-56
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà 2/3 ç ðåìîíòîì. 096102-03-13, 093-412-30-41
 1-ê³ìí. êâàðòèðà, âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16.
097-585-86-19
 2-ê³ìí. êâ, ð-í ÏÐÁ, 44 êâ. ì. ³íä. îïàë., êàï.
ðåìîíò âñ³º¿ êâàðòèðè òà áàëêîíà, ê³ìíàòè îêðåì³.
093-375-06-61, 096-644-40-35
 2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, ð-í
ÏÐÁ. 093-704-31-57

499359
501214

501207

 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë.,
ì/ï â³êíà. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 53 êâ. ì., âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷èëèùà, 3-ïîâ., ìåáë³ â êóõí³, ïðîñêóðîâ êîòåë, ïðàëüíà
ìàø., êîíäèö³îíåð. 068-210-05-67
 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, 4 ïîâ/9-âêè, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñåðåäíÿ óòåïëåíà. 093-596-41-56,
098-597-08-78
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050676-84-32
 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. 067466-75-40
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., ðîçä³ëüíèé ñ\â,
áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà, 5/5 ïîâ. 067-46675-40
 3-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàë., óòåïëåíà,
ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, 2-ïîâ/2-õ ïîâåðõ. áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ï³äâàë, äâ³ð, ñàä, ãîðîä. 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, 093457-17-72
 3-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ, âóë.
Ñêëÿðîâà 1. 093-704-31-57

 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 60,4 êâ. ì., ì/ï â³êíà, óñ³ çðó÷íîñò³,
ãîñï. áóä., êðèíèöÿ, âîäà, ãàç. 063-855-05-03, 096345-48-78
 Áóäèíîê 63 êâ. ì., ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, 10 ñîò. çåì. ä³ëÿíêè. 063436-79-26
 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.
097-628-48-13, 098-225-34-83, 073-058-41-21
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á,
ãàðàæ, ñàðàé, ë³ò. êóõíÿ, áàíÿ, 12 ñîò., ãîðîä. 093965-76-79
 Áóäèíîê â ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³. 098-247-40-33
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 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà
12, 4 ê³ìí., âåëèêèé ñàðàé, ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê,
ñàäîê, ãîðîä, ãàç òà òâåðäðï. êîòëè, âîäà, êðèíèöÿ.
6-307-21-94
 Áóäèíîê â ñ. Æåæåë³â, ïë. 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè,
ìåáë³, ÀÃÂ, âîäà ó äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ ïîãð³á, ãîðîä
15 ñîò. (âñüîãî 25 ñîò.), ñàäîê. Äî çóïèíêè ³ ð³÷êè
100 ì. 098-747-00-18
 Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí ç ìåáëÿìè òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-463-42-51
 Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà, ç ìåáëÿìè, º ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âîäîïðîâ³ä,
ä³ë-êà 30 ñîò., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 097-776-24-16,
097-126-12-63
 Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà, ç ìåáëÿìè, º ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âîäîïðîâ³ä,
ä³ë-êà 30 ñîò., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 097-776-24-16,
097-126-12-63
 Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ. ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäîã³í, êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè,ãàðàæ, ïîãð³á,
³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063190-39-89
 Áóäèíîê âóë. Ãðóøåâñüêîãî 72 êâ. ì., 18 ñîò.
çåìë³, ãàçîâå îïàëåííÿ, àáî ì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
063-469-37-05
 Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68,ãàç,
ä³ëÿíêà 19 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ.
097-474-42-04
 Áóäèíîê âóë. Óêðà¿íñüêà 27, ãàç òà ï³÷íå îïàë.,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðà¿, 5 ñîò., çåìë³. 073-083-2665, 096-855-53-70
 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 ç³ çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ³íä. îïàë., ãàðàæ. 093-704-31-57
 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 ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, 15 ñîò. çåìë³, â
ãàðíîìó ì³ñö³. 093-058-78-43
 Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì. ä³ëÿíêà 20
ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 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
==Í 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 ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ìîëîäèé ñàä. 098-903-68-45
 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. 063-64581-89, 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. Ìåäâåä³âêà, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³,
ãîñï. áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 068-056-55-46
 Áóäèíîê ñ. Ïóñòîõà. 063-393-01-78
 Áóäèíîê ñ. Òèòóñ³âêà, âóë. Âîðîøèëîâà 4, 40 ñîò.
068-692-87-15
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà,
çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57

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

 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 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 öåãëÿí., 70 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
7 ñîò. çåì. ç ñàäèáîþ, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ìåáë³
òà òåõí³êà çàëèøàºòüñÿ. 067-850-33-38 ²ðèíà, 067962-66-16 Íàä³ÿ
 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. 093-70431-57
 Áóäèíîê, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî. 068-051-93-60
 Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà. 063-87087-80
 Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ëÿíêà
0,21 ãà. 096-922-53-30
 Áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, ï³÷íå îïàë., 12 ñîò., çåìë³, ì. Êîçÿòèí, âóë. Áåñàðàáîâà. 62 097-197-18-78
 Äà÷íó çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç áóäèíêîì ð-í Òàëèìîí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66
 Ä³ëÿíêà ç ôóíäàìåíòîì ï³ä áóäèíîê, º ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, âóë. Ïîä³ëüñüêà 114. 063-829-40-45
 Çåì. ä³ë., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëÿòîøèíñüêîãî, ð-í
øêîëè ¹3, 9 ñîò., êðèíèöÿ, ñâ³òëî, äîêóìåíòè íà
ãàç, ïðîåêò áóäèíêó, äîçâ³ë ï³ä çàáóäîâó. 063-85453-44
 Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàñòðîéêó 12 ñîò., ð-í
ì`ÿñîêîìá³íàòó, âóë. Çåëåíà 26. 096-798-11-28
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ,
ãàðàæ). 063-342-67-53
 ×àñò. áóäèíêó, 32 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 ×àñò. áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 8, êâ. 2, 55,7 êâ. ì.,
³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë., òóàëåò, âàííà, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñò. áóäèíêó, öåíòð, âóë. Ñòóñà, äâ³ ê³ìí., âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàë. ï³÷íå, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ,
ïîãð³á. 093-632-24-12, 068-548-59-98
 ×àñòèíà áóäèíêó 67 êâ. ì., ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî,
3 ê³ìíàòè ç ìåáëÿìè, âñ³ çðó÷íîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 3,6 ñîò. 068-830-42-31
 ×àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ íå äîðîãî. 063-34267-53
 ×àñòèíó áóäèíêó ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 3,6 ñîò.,
âóë. Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ.
093-586-43-88

`bŠnlnŠn
 Volkswagen Jeta 1988 ð., 1.3, ãàç-áåíçèí. 067151-96-11, 063-776-65-12
 ÂÀÇ 2101 íàõîäó. 063-780-65-82, 067-718-84-80
 ÂÀÇ 2105 íà õîäó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-316-71-73
 ÂÀÇ 2121 «Íèâà», 1993 ð³ê. 067-136-87-97
 Êîðîáêó ïåðåäà÷ äî 2108-09, 5-òè ñòóïêà ï³ñëÿ
êàï. ðåìîíòó. 073-127-13-26
 Êîìáà¿í Êëàñ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097-57726-86

 Ìîòîáëîê «Çóáðà». 068-692-87-15
 Îïåëü Êàäåò äâèãóí 1,3, 1989 ð.â. íà õîäó, ãàçáåíçèí. 063-816-88-95
 Ñêóòåð «ßìàõà Äæîã» 49 êóá., ðîáî÷èé ñòàí ç äîêóìåíòàìè. 068-704-95-73
 Ñêóòåð «ßìàõà». 097-112-64-95
 Ñêóòåð Õîíäà 18 â ãàðíîìó ñòàí³. 097-506-36-92,
066-052-60-78
 Òðàêòîð ÿïîíñüêèé Êóáîòà LG 40 + ôðåçà ç êàá³íîþ. 097-577-26-86
 Ô³àò Äîáëî 2005 ð. â., ä³çåëü 1,9, äâèãóí Òóëà-200
ðîáî÷èé. 063-313-17-35
 Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â 4, 1993 ð. â., 1,8 áåíçèí,
õîðîøèé ñòàí. 097-029-61-88
 ×åð³-Àìóëåò 2007 ð. â., áåíçèí. 067-949-69-91

jrok~
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, 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
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà, àáî ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ. 093023-97-46
 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
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-43002-80
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60
 Ï³ð’ÿ, ö³ë³ ãîð³õè äî 20 ãðí. ïåðèíè. 098-57-24244, 063-53-02-748

 Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
 Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é,
ì³äü, íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ
âëàñíèõ ïîòðåá. 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
 Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæëèâî â òþêàõ. 073-793-55-95
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21

pIgme
 Â³ääàì ãàðíèõ êîòåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-35901-40
 Â³ääàì ãàðíó êèöþ â äîáð³ ðóêè. 073-004-04-45
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó. 063628-59-15, 063-628-59-25
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-884-86-66
 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî
ïî âóë. Ãðóøåâñüêîãî 64, êâ 32, íà ³ì`ÿ Øåëÿã Âîëîäèìèð Îëåêñ³éîâè÷ â³ä 10 ñ³÷íÿ 1994 ð., ââàæàòè
íåä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., á³ëÿ ÀÒÁ ç ìåáëÿìè, âóë. Ãðóøåâñüêîãî. 097-755-95-06
 Çäàì 2-ê³ìí. êâ., ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ â öåíòð³.
096-657-32-57
 Çäàì 2-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³ íà ÏÐÁ. 073-31524-94
 Çäàì áóäèíîê 100 êâ. ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³,
çåì. ä³ë. 11 ñîò., ñ. Êîçÿòèí. 063-670-31-03
 Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 260ãðí./äîáà òåë.
0631702095
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ. 068-503-50-60,
063-776-11-19
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè.
097-300-31-13
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ГОРОСКОП НА 21 – 27 ЖОВТНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Цього тижня ви зможете вигідно проявити ваші ділові якості, що сприятливо
відіб’ється на ваших професійних успіхах. У п’ятницю перед вами відкриються
цікаві перспективи в особистому житті.

У середу і четвер справи на роботі
складатимуться вдало, що дозволить
вам багато чого встигнути. У п’ятницю
можна розраховувати на душевну розмову з друзями.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Вдалий тиждень для того, щоб перевірити почуття нового обранця. Будьте
обережні і терплячі в справах: тільки за
цієї умови ви досягнете бажаної мети.
П’ятниця - день піднесеного настрою,
коли радість відкриває перед нами
нові горизонти. У суботу краще з усією
рішучістю позбутися зайвого мотлоху і
порадувати себе якоюсь новинкою.

Якщо ваші дії будуть поєднувати одночасно натиск і сміливість, тоді в бізнесі
можна досягти відмінних результатів.
Переговори з начальством принесуть
потрібні вам зміни. Вас чекають цікаві
ділові пропозиції.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня багато доведеться починати спочатку, з чистого аркуша. Але
здатність мріяти і втілювати свої мрії в
життя допоможе вам впоратися з будьякими перешкодами і труднощами.

РАК

Наші волейболістки —
срібні призерки
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, 16 òà 17 æîâòíÿ,
â Êàëèí³âö³ ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç âîëåéáîëó ñåðåä ä³â÷àò 2008 ðîêó ³ ìîëîäøèõ. Â çìàãàííÿõ
áðàëè ó÷àñòü âîëåéáîë³ñòêè îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³ãè. Ñåðåä ø³ñòêè êðàùèõ êîìàíä
áóëè âîëåéáîë³ñòêè òðåíåðà Êîçÿòèíñüêî¿ ñïîðòøêîëè Ëþäìèëè Âîëîäîâñüêî¿.
Â ïåðøèé äåíü ÷åìï³îíàòó êîìàíäè
çìàãàëèñÿ â ï³äãðóïàõ. Ñïîðòñìåíêè Êîçÿòèíà âèñòóïàëè â ãðóï³ «Â». ¯õí³ìè
ñóïåðíèêàìè áóëè îäíîë³òêè ñïîðòøêîëè ßìïîëÿ òà Æìåðèíêè. Ðîç³áðàâøèñü
ïî-ñïîðòèâíîìó ç îáîìà îïîíåíòàìè,

íàø³ ä³â÷àòà ç ïåðøîãî ì³ñöÿ ïðîáèëèñÿ
äî ãîëîâíîãî ô³íàëó.
Äðóãîãî ³ãðîâîãî äíÿ âîëåéáîë³ñòêè
Êîçÿòèíñüêî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè çìàãàëèñÿ ç³ ñïîðòñìåíàìè ì³ñòà Êàëèí³âêà.
Íà æàëü, íàø³ ñïîðòñìåíêè ïîñòóïèëèñÿ
á³ëüø äîñâ³ä÷åíèì êàëèí³â÷àíêàì ó äâîõ
ïàðò³ÿõ ³ ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå. Ñð³áíèìè
ïðèçåðàìè äèòÿ÷î¿ ë³ãè ç âîëåéáîëó ñòàëè:
Àë³ñà Ãîâîðóõ³íà, Àíàñòàñ³ÿ Áîíäàðåöü,
Àííà Íàäçüîí, Â³êòîð³ÿ Ãîð³í, Ê³ðà Ðèìøà, Àíàñòàñ³ÿ Êóëàê, Ñí³æàíà Êîëîì³ºöü,
Ñîô³ÿ Ñîïêî, Êàòåðèíà Áàþê.
Ïðèºìíî, ùî äèðåêòîðàòîì çìàãàíü òà
ñóää³âñüêîþ êîëåã³ºþ íàøà ñïîðòñìåíêà
Êàòåðèíà Áàþê áóëà â³äçíà÷åíà â íîì³íàö³¿, ÿê êðàùèé íàïàäíèê ÷åìï³îíàòó.

Цього тижня планові заходи можуть
зірватися, зате те, що буде виходити
спонтанно, пройде чудово. У понеділок
вас можуть ощасливити своєю раптовою появою друзі. У середу ваші плани
можуть змінюватися сто разів на день,
на догоду настрою близьких людей. Субота хороша для роздумів і прогулянок.

ЛЕВ
На початку тижня ймовірна цікава ділова поїздка, яка дозволить розширити
коло вашого спілкування і дасть нові
можливості. Сприятливий час для змін
в особистому житті, не варто терпіти
грубість або зради партнера. У вихідні
напруга піде, і ви зможете розслабитися.

ДІВА
Настав період, коли ви можете з легкістю, одним стрибком подолати багато
перешкод і бар’єрів. Настає сприятливий час для налагодження нових
зв’язків і контактів. Ваша чарівність і авторитет зростуть. У четвер варто знизити
навантаження на роботі до мінімуму,
а краще і зовсім відкласти всі серйозні
справи на тиждень.

АНЕКДОТИ
***
Учителька перевіряла твори й
плакала: тепер вона знала, як
провести літо, але роки вже не
ті…
***
Вчителька української мови,
проходячи біля кабінету
трудовика, наступила на цвях!
Трудовик був шокований... таких
дієприкметникових зворотів в
українській мові він ніколи не
чув.
***
Пані, негайно вийдіть з магазину!

– Але ж я в масці.
– З огірків?
***
З мене досить! Ти завжди п’яна! І
я подаю на розлучення!
– Я вийшла заміж??!!!
***
– А чи є у вашому селі злодії?
– Слава Богу, немає. Але іноді
люди самі крадуть.
***
Два чоловіки повертаються в
своє село, випили. Hіч.
– Дивись, Вась, в твій дім через
вікно лізе злодій.
– Нехай лізе... Дружина поду-

має, що це я – так по пиці надає,
що забуде, за чим ліз.
***
– Цілих два місяці ти не можеш
вирішити, яку машину купити, а
мені зробив пропозицію через
три дні після знайомства.
– Розумієш, Оксано, купівля
машини справа серйозна.
***
– Люба, та ти взагалі знахабніла!
Прийшла вночі п’янюща!
– Та яка п’яна?! Ми з кумою
випили тільки чуть-чуть. Я навіть
на кухні весь посуд перемила!
– Ага... олією!

Погода у Козятині
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СТРІЛЕЦЬ
Намагайтеся більше часу проводити
подалі від суєти і масового скупчення
людей. Добре б було не перевантажувати себе справами, на роботі бажано
враховувати інтереси колег і проявляти
ініціативу, йдучи на компроміс. Захистіть
себе від непотрібних зустрічей і контактів. У вихідні прислухайтеся до порад
друзів і родичів.

КОЗЕРІГ
Спокійно і без суєти займайтеся робочими і домашніми справами. Тиждень,
ймовірно, стане підходящим для вирішення багатьох проблем, відкладених
у довгий ящик. Ваша праця буде помічена і оцінена по достоїнству. Можливо,
надійде пропозиція про підвищення
по службі. Творчий підхід до роботи
принесе відчутні результати.

ВОДОЛІЙ
Тиждень виявиться яскравим, динамічним і дуже продуктивним. Ви будете
багато спілкуватися, але не поспішайте
записувати в друзі нових знайомих.
Не виключено, що їм просто щось від
вас потрібно. Більше прислухайтеся
до порад колег і дійте спільно, постарайтеся не обмежувати чужих амбіцій і
інтересів.

РИБИ
Навіть те, що ніколи не було вам потрібне, може виявитися важливим
цього тижня. Якщо ви зможете грамотно
відкоригувати свої плани, це наблизить
вас до заповітної мети. В середині тижня
є ризик зустріти таємний опір.

