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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЧЕРЕЗ КОВІД ВТРАТИЛА МАМУ
с.2 с.9

Родину Лісових спіткало непоправне 
горе. У розквіті сил на 45 році життя 
пішла у вічність любляча матуся, 
дружина, подруга Елеонора Лісова 

Її донька Марієтта ледь стримує 
сльози. Каже, що в той день, коли мама 
помирала, вона їй наснилася. Усміхнена 
та щаслива... 

Де заразилася смертельною недугою 
Елеонора, як лікували, скільки 
витратили грошей, аби врятувати життя 
та як проводжали в останню путь? с.3

КОЗЯТИНСЬКІ ТРОТУАРИ
 Щодня ми крокуємо ними і вже 
звикли до кожної ямки настільки, 
що майже не помічаємо їх. Ми 
обійшли 14 вулиць у центрі і 
склали для вас антирейтинг 
пішохідних доріжок

с. 6-7

ПАНДЕМІЧНІ РЕАЛІЇ
«Люди в безвиході покупляли 
собі сертифікати», — таке під час 
сесії заявила педагог музичної 
школи, яку тиждень тому 
відсторонили від роботи через те, 
що вона не зробила щеплення

с. 5

Повна сил та 
енергії. Життя 
Елеонори ковід 
забрав на 45 році
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áåç çóïèíó. ß íàâ³òü ÷óëà òàê³ 
ôðàçè, êîëè ãîâîðÿòü: «Äàâàé-
òå ïîâåðíåìîñÿ íà ëóøïèííÿ». 
Ì³ñòî íà ëóøïèííÿ íå ïîâåð-
íåòüñÿ. Ì³ñòî ñàìå áóäå òîïèòè. 
Ñüîãîäí³ ìè ç 1 ñ³÷íÿ ïî 15 êâ³ò-
íÿ 11 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü â³ääàëè 
òðüîì êè¿âñüêèì êîìïàí³ÿì, ÿêèõ 
íå ìîæóòü ðîçøóêàòè. Â³äêðèò³ 
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, ¿ì íå ìî-

æóòü âðó÷èòè íàâ³òü ï³äîçðó. ² 
÷åðåç òå ìè ìàºìî íåñòè â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà îïàëåííÿ ñàì³.

Äåïóòàò Â³êòîð Çà¿÷êî ïîðà-
äèâ îáðàíöÿì â³äêëàñòè ðîçãëÿä 
öüîãî ð³øåííÿ, îñê³ëüêè éîãî 
ïðèéíÿòòÿ ïðèçâåäå äî âåëèêèõ 
ô³íàíñîâèõ âèòðàò ³ç áþäæåòó. 
Âò³ì, êîëè ïðîåêò ïîñòàâèëè 
íà ãîëîñóâàííÿ, éîãî ï³äòðèìàëè.

ОЛЕНА УДВУД

Ó ïîíåä³ëîê, 15 ëèñòîïàäà, 
â³äáóëàñÿ 17 ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ïåðøèì ïèòàííÿì ïîðÿäêó äåí-
íîãî áóëè çì³íè äî áþäæåòó. Â³ä-
ïîâ³äíî äî ïðîåêòó ð³øåííÿ, ÿêå 
ðîçãëÿäàëè îáðàíö³, 5 ì³ëüéîí³â 
288 òèñÿ÷, ÿê³ áóëè çàïëàíîâàí³ 
íà áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ âîäîïîñ-
òà÷àííÿ ³ ðåêîíñòðóêö³þ öåí-
òðàëüíî¿ ïëîù³, ìàþòü ïåðåêè-
íóòè íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò òðüîõ 
êîòåëåíü ³ç çàì³íîþ óñòàòêóâàííÿ. 
Éäåòüñÿ ïðî êîòåëüí³ á³ëÿ êîëèø-
íüî¿ çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³, çà ñóïåð-
ìàðêåòîì «Ïàíåêîíîì» ³ íà ÏÐÁ.

ßê ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ âèñòóïó 
Àíäð³é Êîðí³é÷óê, íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà, çàãàëîì çà-
ì³íà îáëàäíàííÿ ³ ðåìîíò òðüîõ 
âèùå çãàäàíèõ êîòåëåíü êîøòó-
âàòèìå 9,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Íàéäîðîæ÷å îá³éäåòüñÿ êîòåëü-
íÿ ¹ 10, ùî çà ñóïåðìàðêåòîì 
«Ïàíåêîíîì» — 4,1 ì³ëüéîíà, 
íàéäåøåâøå — êîòåëüíÿ ¹ 4, ùî 
íà ÏÐÁ — 2,4 ì³ëüéîíà. Ö³ êîøòè 
ï³äóòü íà äåìîíòàæ ³ñíóþ÷îãî îá-
ëàäíàííÿ, ùî íàëåæèòü ô³ðìàì-
³íâåñòîðàì, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè íàñ 
òåïëîì îñòàíí³ ðîêè, ïðèäáàííÿ 
³ âñòàíîâëåííÿ íîâîãî óñòàòêó-
âàííÿ, à òàêîæ ðåìîíò êîòåëåíü.

— Íà êîòåëüí³ ¹ 9 ó íàñ ñòî¿òü 
÷îòèðè êîòëè, äâà ç íèõ ïðàöþº, 
îäèí êîòåë çîâñ³ì íå ïðàöþº, â³í 
òåõí³÷íî íåñïðàâíèé, îäèí êî-
òåë ðîç³áðàíèé. Òîìó íà äàíèé 
ìîìåíò ïðàöþº âñüîãî äâà êîò-
ëè, — ñêàçàâ Êîðí³é÷óê. — Êî-
òåëüíÿ ¹ 10: òàì îäèí ä³þ÷èé êî-
òåë, îäèí ðåçåðâíèé. ² êîòåëüíÿ 
¹ 4: òàì á³ëüø-ìåíø íîðìàëüí³ 
êîòëè, àëå âîíè âñ³ ïîòðåáóþòü 
çàì³íè. Òîìó ùî êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî («×èñòå ì³ñòî», — àâò.) 
âæå ïîñòà÷àº òåïëî ³ êîëè âæå 
áóäå íàøå îáëàäíàííÿ, áóäå íàøå 
âèðîáíèöòâî, áóäóòü çàéíÿò³ íàø³ 
ïðàö³âíèêè. Îêð³ì òîãî, íà äà-
íèé ìîìåíò êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî ïðàöåâëàøòóâàëî 40 îñ³á, 
ïðàö³âíèêè âæå ïðàöþþòü. Òàì 
³ ³íñïåêòîð îõîðîíè ïðàö³, ³ ï³ä-
ðÿäíèêè, ³ ïðàö³âíèêè, ³ âàíòàæ-
íèêè, ³ âîä³¿.

Äåïóòàò Â³êòîð Çà¿÷êî çà-
ïèòàâ, ñê³ëüêè äðîâ ñïîæèâàº 
çà îäíó ãîäèíó êîòåë íà êîòåëü-
í³ ¹ 9 çà ïàñïîðòíèìè äàíèìè? 
Â³äïîâ³ä³ íå ïðîçâó÷àëî.

— ßêùî ìè íå ìîæåìî çðî-
çóì³òè, ñê³ëüêè áóäå ñïîæèâàòè 
êîòåë, òî ÿê âè ðîçðàõóâàëè òà-
ðèô? — çàïèòàâ äåïóòàò ªâãå-
í³é Ìàëàùóê. — Öå ïî-ïåðøå. 
À ïî-äðóãå, ÿêùî íåìàº òàðèôó 
íà òðàíñïîðòóâàííÿ, íà ï³äñòàâ³ 

ÍÎÂÈÍÈ

ДЛЯ КОТЕЛЕНЬ БУДУТЬ КУПУВАТИ 
НОВЕ ОБЛАДНАННЯ
Гроші  На позачерговій сесії міської 
ради знову говорили про опалення. 
Виділити кошти на ремонт деяких 
котелень із заміною устаткування. 
У скільки це обійдеться громаді і з яких 
статтей бюджету забрали кошти?

Ãðîø³, ÿê³ áóëè 
çàïëàíîâàí³ íà 
áóä³âíèöòâî ìåðåæ³ 
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ 
ðåêîíñòðóêö³þ ïëîù³, 
ìàþòü ïåðåêèíóòü íà 
êîòåëüí³

Ми в «червоній зоні»: чи підуть діти в школи і садочки?
ОЛЕНА УДВУД

Öüîãî òèæíÿ ìè ïåðåòíóëè 
ïîçíà÷êó â 4 òèñÿ÷³ õâîðèõ. 
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â íà òåðåíàõ 
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó äîäàâñÿ 251 íîâèé ³í-
ô³êîâàíèé. Öå ó ï³âòîðà ðàçè 
á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ. 
Àíòèðåêîðä çà ê³ëüê³ñòþ íîâèõ 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ çàô³ê-
ñóâàëè 12 ëèñòîïàäà — çà îäíó 
äîáó äîäàëîñÿ 66 ³íô³êîâàíèõ. 
Çà äàíèìè Êîçÿòèíñüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàê-
òèêè õâîðîá, ñòàíîì íà ðàíîê 
ñåðåäè, 17 ëèñòîïàäà, íà òåðå-
íàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó ó 4156 îñ³á ï³äòâåðäèëè 
êîðîíàâ³ðóñ.

Õâîðîáà ïðîäîâæóº çàáèðà-

òè æèòòÿ íàøèõ çåìëÿê³â. Çà 
îñòàíí³é òèæäåíü ìàºìî òðè 
íîâ³ ñìåðò³. Ñòàíîì íà ðàíîê 
ñåðåäè, 17 ëèñòîïàäà, çàãàëüíà 
ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â 
— 102. Òàê³ äàí³ Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó êîíòðîëþ òà 
ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá.

Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ çàãà-
ëîì ïî îáëàñò³. Öüîãî òèæíÿ íà 
Â³ííè÷÷èí³ ô³êñóâàëè â³ä 525 
äî 1000 íîâèõ âèïàäê³â çà äîáó. 
Ùå òèæäåíü òîìó Â³ííè÷÷èíà 
áóëà çà êðîê äî ïåðåõîäó ó «÷åð-
âîíó» çîíó. ² âæå ó ÷åòâåð, 18 
ëèñòîïàäà, íàøà îáëàñòü òàêè 
äîëó÷èëàñÿ äî ñïèñêó ðåã³îí³â, 
äå çàïðîâàäèëè «÷åðâîíèé» 
ð³âåíü åï³äåì³îëîã³÷íî¿ íåáåç-
ïåêè. À öå íåñå çà ñîáîþ ðÿä 
îáìåæåíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ, çî-

êðåìà, ðîáîòè íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â.

ßê ïîâ³äîìèëè â óïðàâë³íí³ 
îñâ³òè òà ñïîðòó, äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, 
à òàêîæ 1–4 êëàñè óñ³õ øê³ë ãðî-
ìàäè íàâ÷àòèìóòüñÿ ó çâè÷íî-
ìó ðåæèì³. Ùî ñòîñóºòüñÿ 5–11 
êëàñ³â, òî âîíè íàâ÷àòèìóòüñÿ ó 
çâè÷íîìó ðåæèì³ ëèøå çà óìîâè, 
ùî 100% óñ³õ ïðàö³âíèê³â øêîëè 
ïðîéøëè ïîâíèé êóðñ âàêöè-
íàö³¿ ïðîòè êîðîíàâ³ðóñó, òîá-
òî îòðèìàëè äâ³ äîçè ùåïëåííÿ, 
ÿêùî âàêöèíà äâîäîçíà, ÷è îäíó 
äîçó, ÿêùî âàêöèíà îäíîäîçíà. 
Òàêèé çàêëàä íàðàç³ ó ãðîìàä³ 
ëèøå îäèí — öå Ôëîð³àí³âñüêà 
ã³ìíàç³ÿ. Ó÷í³ 5–11 êëàñ³â ðåøòè 
øê³ë, ó òîìó ÷èñë³ ì³ñüêèõ, ïî-
âåðòàþòüñÿ äî äèñòàíö³éíîãî íà-
â÷àííÿ ç ÷åòâåðãà, 18 ëèñòîïàäà.

Нове обладнання закуплять, зокрема, для котельні № 9, 
що на території колишньої залізничної лікарні. Загальна 
вартість проекту по ній — 3,3 мільйона гривень

ëèïåíü 13 âèïàäê³â

ñåðïåíü 29 âèïàäê³â

âåðåñåíü 187 âèïàäê³â

æîâòåíü 458 âèïàäê³â

ëèñòîïàä (äàí³ äî 17.11) 458 âèïàäê³â

ëèïåíü 0 ñìåðòåé

ñåðïåíü 2 ñìåðò³

âåðåñåíü 2 ñìåðò³

æîâòåíü 10 ñìåðòåé

ëèñòîïàä (äàí³ äî 17.11) 13 ñìåðòåé

Динаміка поширення коронавірусу на Козятинщині
під час нової хвилі пандемії

Кількість летальних випадків

÷îãî áóäå â³äáóâàòèñÿ êîìïåíñà-
ö³ÿ êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó 
çà âèòðàòè?

— Òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ 
º, — çàïåðå÷èëà ì³ñüêèé ãîëîâà. 
Äîäàìî, ùî íàïåðåäîäí³ ïðî-
âåëè çàñ³äàííÿ âèêîíêîìó, äå 
ïðèéíÿëè òàðèô íà òðàíñïîðòó-
âàííÿ òåïëà ó ðîçì³ð³ 532 ãðèâí³ 
çà 1 ã³ãàêàëîð³þ.

— Âè ìåí³ ñêàæ³òü, ìîæå 
ÿ ùîñü íå ðîçóì³þ, ó íàñ âçàãàë³ 
òðàíñïîðòóâàííÿ áóëî öèõ 10 ðî-
ê³â? — çàïèòàâ Àíäð³é Êîðí³é÷óê.

Òåòÿíà ªðìîëàºâà ñêàçàëà, ùî 
ïîïåðåäí³ ³íâåñòîðè-òåïëîïîñ-
òà÷àëüíèêè, ÿê³ êîðèñòóâàëèñÿ 

íàøèìè êîòåëüíÿìè ïðîòÿãîì 
11 ðîê³â, óâåñü öåé ÷àñ íå ïëàòè-
ëè çà òðàíñïîðòóâàííÿ, ÷åðåç ùî 
áþäæåò íåäîîòðèìàâ âåëèê³ ñóìè. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ çàêóï³âë³ íîâî-
ãî óñòàòêóâàííÿ äëÿ êîòåëåíü, 
òî î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäè ñêàçàëà, 
ùî öå ðîáëÿòü äëÿ òîãî, ùîá â³ä-
äàòè ³íâåñòîðàì ¿õ îáëàäíàííÿ.

— Ìè ïî÷èíàºìî ïî îäí³é êî-
òåëüí³ ñòàâèòè îáëàäíàííÿ ³ ùîá 
âîíè (³íâåñòîðè — àâò.) çâ³äñè 
âè¿õàëè, — ñêàçàëà Òåòÿíà ªðìî-
ëàºâà. — Ó ìåíå ñêëàäàºòüñÿ âðà-
æåííÿ, ùî âñ³ ëþäè â Êîçÿòèí³ 
âèäèõíóëè ç ïîëåãøåííÿì ÷åðåç 
òå, ùî ó íèõ íåìàº ñàæ³, äèìó ³ 
ïîïåëó. À òóò ïðîñòî áîìáëÿòü 
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ðîþ — õâîðó Åëåîíîðó íàïðàâèëè 
íà ÏËÐ-òåñò, ïî÷àëè ë³êóâàòèñÿ 
çà ïðèçíà÷åííÿì. Àìáóëàòîðíî.

— Âñ³ íàø³ çíàéîì³, ðîäè÷³, âñ³ 
ë³êóþòüñÿ âäîìà ³ îäóæóþòü âäî-
ìà, — êàæå Ìàð³ºòòà. — Ó ìàìè 
â³äðàçó áóëà âåëèêà ³íòîêñèêàö³ÿ, 
îðãàí³çì íå ñïðàâëÿâñÿ. Òàê ë³-
êóâàëèñÿ ñ³ì äí³â. Ïîò³ì ¿é ñòàëî 
âàæ÷å, ïî÷àëà çàäèõàòèñÿ. Âèêëè-
êàëè øâèäêó ³ ¿¿ ãîñï³òàë³çóâàëè 
ó Êàëèí³âñüêó ë³êàðíþ.

ТИЖДЕНЬ В ТЕРАПІЇ, ДЕСЯТЬ 
ДНІВ У КОМІ

Çà ñëîâàìè ä³â÷èíè, ñïî÷àòêó ¿¿ 
ìàìà áóëà íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³, 
äèõàëà ç äîïîìîãîþ ìàñêè. Ïîò³ì 
ñòàí ïîã³ðøèâñÿ. Æ³íêó ïåðåâåëè 
íà äèõàëüíèé àïàðàò. Â òåðàï³¿ 
Åëåîíîðà ïåðåáóâàëà òèæäåíü. 
Ñòàí áóâ âàæêèé, àëå âîíà ùå 
ìîãëà ñï³ëêóâàòèñÿ ç äîíüêîþ 
÷åðåç ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Âîíè 
ïåðåïèñóâàëèñÿ, äîíüêà ùîðàç 
ï³äòðèìóâàëà ìàòóñþ ³ ãîâîðèëà, 

ùî âîíà ñèëüíà, âñå áóäå äîáðå, 
áà÷èòèñÿ âîíè íå ìîãëè. Â êî-
â³äíå â³ää³ëåííÿ í³êîãî ç ð³äíèõ 
íå ïóñêàþòü. Ñòðàøíî…

— Ïåðåäîñòàíí³é ðàç, êîëè 
ìàìà ïîäçâîíèëà, âîíà íå ìî-
ãëà ãîâîðèòè, çàäèõàëàñÿ, — ëåäü 
ñòðèìóþ÷è ñëüîçè êàæå Ìàð³-
ºòòà. — Äóæå ñèëüíî êàøëÿëà. 
Õâîðîáà ïðîãðåñóâàëà, ñïî÷àòêó 
â³ðóñ âðàçèâ îäíó ëåãåíþ, à ïî-
ò³ì ³ äðóãó. Âîíà í³÷îãî íå ìî-
ãëà í³ ¿ñòè, í³ ïèòè. Ïðîëåæàëà 
òèæäåíü â òåðàï³¿. Îñòàííº, ùî 
ÿ ïî÷óëà â³í ìàìè — ïðîõàííÿ 
ïðèâåçòè ¿é ðåçèíêè, íà ãîëîâó 
ïîâ’ÿçêó, çàêîëî÷êè. Õîò³ëà áóòè 
êðàñèâîþ. À ïîò³ì â íå¿ ñòàâñÿ 
íåðâîâèé çðèâ. ×åðåç ïîñò³éíó 
íåñòà÷ó êèñíþ äî ìîçêó òà ÷å-
ðåç íå îäíå ³ç êðàùèõ ñòàâëåíü 
ìåäïåðñîíàëó, ìàìà ñòàëà íåâð³â-
íîâàæåíà. Ïàì’ÿòàþ, ÿê âîíà 
çðàíêó, î 6.00 ìåí³ ïîäçâîíèëà ³ 
ÿ çðîçóì³ëà, ùî ùîñü íå òå. Ìàìà 
áóëà íà÷å íå â ñâîºìó ðîçóì³. ² 

У розмові з Марієттою ми не мо-
гли не запитати, чи вакцинова-
на була її, на жаль, уже покійна 
мама? Виявилось, що ні. У жінки 
було багато супутніх хвороб, одна 
з яких і порок серця. А ще дівчина 
сказала фразу, від якої по шкірі по-
бігли мурахи.

— Мама десь ще у вересні сказала 
мені — якщо їй доля померти від 
коронавірусу, то вона помре. Вона 
наче відчувала, наче знала…
Натомість дівчина вже зробила 
першу дозу щеплення, чого і всім 
бажає. Адже переживши пекучий 
біль втрати, розуміє всю реальність 

і серйозність цієї недуги. Каже, що 
побачивши, як страждає і як поми-
рає її найрідніша людина — легше 
зробити щеплення, ніж ходити і 
розповідати, що цього немає.
— Я, наприклад, можу перене-
сти хворобу безсимптомно, або 
у легкій формі і когось заразити. 

Так само і її хтось заразив, — гово-
рить Марієтта. — Чого люди цього 
не можуть зрозуміти? Чому не всі 
носять маски? Якщо навіть цей ві-
рус і потрапить, то з меншою до-
зою. Ця хвороба дуже страшна і 
вона може прийти до кожного. 
Щоб ви розуміли, коли вона пер-

ший день попала в реанімацію, 
люди з базару вже понапридуму-
вали, що вона вже померла і це 
було від вакцини. Ні, неправда. 
Люди зараз несправжні, злобні. 
Люди сходять з розуму. І ви знаєте, 
мені і не дивно, що кінець світу 
десь наближається. От серйозно.

Легше зробити щеплення, ніж бачити ці страждання

ІРИНА ШЕВЧУК

Ó öþ íåä³ëþ, 21 ëèñòîïàäà, 
ìèíå 9 äí³â, ÿê íåùàäíèé êîâ³ä 
çàáðàâ æèòòÿ ìîëîäî¿ êîçÿòèí-
÷àíêè Åëåîíîðè Ë³ñîâî¿. Æ³íêó 
çíàëî ÷èìàëî êîçÿòèíö³â, ïîçàÿê 
âîíà äåê³ëüêà ðîê³â ïðàöþâàëà 
íà «õèòðîìó áàçàð÷èêó», ïîñò³éíî 
áðàëà ó÷àñòü ó ð³çíîìàí³òíèõ áëà-
ãîä³éíèöòâàõ, äîïîìîãàëà ëþäÿì, 
öåðêâ³, äëÿ áàãàòüîõ áóëà äðóãîþ 
ìàìîþ, äîáðîþ òà êëàñíîþ ëþ-
äèíîþ. Âæå íåìà… ªäèíà äîíü-
êà Ìàð³ºòòà ïîä³ëèëàñÿ ç íàìè 
âàæêîþ ³ñòîð³ºþ âòðàòè, ÿêó âîíà 
íàðàç³ ïåðåæèâàº.

БУДЬ-ХТО МОЖЕ 
КАШЛЯНУТИ І ПЕРЕДАТИ 
ВІРУС

Âñå ñòàëîñÿ 19 æîâòíÿ. Â ïåðø³ 
äí³, ÿê â³ðóñ ïîòðàïèâ äî îðãàí³ç-

ìó, â Åëåîíîðè ï³äíÿëàñü òåìïå-
ðàòóðà á³ëüøå 38 ãðàäóñ³â, ïî÷àëà 
äóæå áîë³òè ãîëîâà. Âàð³àíò³â, äå 
ï³ä÷åïèëà êîðîíó, áàãàòî — ÷è 
äåñü õòîñü çàéøîâ áåç ìàñêè 
ó ìàãàçèí, â ÿêîìó ïðàöþâàëà 
æ³íêà, ÷è äåñü ó äîðîç³, ÿê ¿õàëà 
íà äåíü íàðîäæåííÿ — òî÷íî 
íåâ³äîìî ³ íå âàæëèâî çîâñ³ì. 
Àäæå íèí³ â³ðóñ ìîæíà çíàéòè 
äå çàâãîäíî. Íà æàëü.

— Ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî íàø³ 
ëþäè àïð³îð³ íå õî÷óòü íîñèòè 
çàõèñí³ ìàñêè, òî áóäü-õòî ì³ã 
êàøëÿíóòè, ï÷èõíóòè ³ ïåðåäàòè 
â³ðóñ, — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ºòòà. — 
À â êîãî çäîðîâ’ÿ ïîòð³ïàíå, 
òî â³í ìîæå á³ëüøå çëîâèòè ³ 
ã³ðøå ïåðåíåñòè.

Äî ë³êàðÿ çâåðíóëèñÿ â³äðàçó, 
ÿê ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ñèìïòîìè. 
Ìàð³ºòòà êàæå, ùî í³õòî í³÷îãî 
íå ÷åêàâ. Âñå éøëî çà ïðîöåäó-

ДОЗВОЛИЛИ НА ДВІ ХВИЛИНИ 
ВІДКРИТИ ТРУНУ І ПОПРОЩАТИСЯ
Смертельний вірус  Родину Лісових 
спіткало непоправне горе. У розквіті сил 
на 45 році життя пішла у вічність любляча 
матуся, дружина, подруга Елеонора 
Лісова. Її донька Марієтта ледь стримує 
сльози. Каже, що в той день, коли мама 
помирала, вона їй наснилася. Усміхнена 
та щаслива… Де заразилася смертельною 
недугою Елеонора, як лікували, скільки 
витратили грошей, аби врятувати життя 
та як проводжали в останню путь?

ï³ñëÿ òîãî ¿¿ ïåðåâåëè â ðåàí³-
ìàö³þ, ââåëè â øòó÷íó êîìó, 
ï³äêëþ÷èëè äî àïàðàòó øòó÷íî¿ 
âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü. Ùîá âîíà ñàìà 
ñîá³ íå íàøêîäèëà ³ ìîãëà äèõàòè.

ПІШЛО БІЛЬШЕ 30 ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬ

Äåíü çà äíåì Åëåîíîðà áîðî-
ëàñü çà ñâîº æèòòÿ. Ð³äí³ ïðè¿ç-
äèëè äî ìåäçàêëàäó, ùîá êóïèòè 
³ ïåðåäàòè ë³êè. Ðÿòóâàëè ìàòóñþ, 
ÿê ìîãëè. Çà ñëîâàìè Ìàð³ºò-
òè, íà ë³êóâàííÿ ï³øëî áàãàòî, 
á³ëüøå 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ç áåç-
êîøòîâíîãî — êèñåíü òà äåÿê³ 
ñèìïòîìàòè÷í³ ïðåïàðàòè. Àí-
òèá³îòèêè, â³òàì³íè, ñïåö³àëüí³ 
ë³êè, ÿê³ âèïèñóþòü çà ïðîòîêî-
ëîì íà áîðîòüáó ç êîâ³äîì — âñå 
êóïëÿëè ñàìîòóæêè.

— Âçàãàë³ ë³êóâàííÿ áåçêî-
øòîâíå, àëå ìè êîæåí äåíü äî-
êóïëÿëè ë³êè, — ãîâîðèòü Ìàð³ºò-
òà. — Íàì ñêàçàëè ïðèäáàòè ïðå-
ïàðàò, ÿêèé äîïîìàãàº îðãàí³çìó 
áîðîòèñÿ ç â³ðóñîì. Ìè çàáðàëè 
ø³ñòü îñòàíí³õ ôëàêîí³â ç Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³. Îäèí êîøòóº 
òðè òèñÿ÷³. Àëå öå ¿é íå äîïî-
ìîãëî. Óñêëàäíåííÿ áóëè ùå ³ 
â òîìó, ùî â ìàìè áóâ ïîðîê 
ñåðöÿ íà äâà êëàïàíè. ß ðîçóì³-
ëà, ùî âîíà â áóäü-ÿêó ñåêóíäó 
ìîæå ïîìåðòè.

Ó êîì³ Åëåîíîðà ïðîæèëà 
äåñÿòü äí³â. Ïîò³ì ð³äíèì ïî-
â³äîìèëè, ùî ï³øëî çàïàëåííÿ 

öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. 
À öå îçíà÷àëî, ùî ç äíÿ íà äåíü 
¿é ñòàâàòèìå ã³ðøå ³ ã³ðøå. 
Ó ï’ÿòíèöþ, 12 ëèñòîïàäà, ¿¿ 
ñåðöå çóïèíèëîñÿ.

— Â òîé äåíü, êîëè ìàìà ïî-
ìåðëà, âîíà ìåí³ íàñíèëàñÿ, — 
ïðèãàäóº ä³â÷èíà. — Áóëà äóæå 
óñì³õíåíà ³ äóæå ùàñëèâà. ßêùî 
öå òàê, òî ÿ ðàäà. Íàìó÷èëàñü 
âîíà ç öèì êîâ³äîì.

ПРОЩАЛИСЯ НА ВУЛИЦІ
Ïðî òå, ùî âòðàòèëà ìàìó, Ìà-

ð³ºòòà íàïèñàíà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó ôåéñáóö³. Á³ëüøå 300 îñ³á ï³ä 
ïîñòîì âèñëîâëþâàëè ñâî¿ ñï³â-
÷óòòÿ. Òàì æå ä³â÷èíà ðîçì³ñòèëà 
³íôîðìàö³þ ïðî ì³ñöå ³ ÷àñ ïî-
õîðîííî¿ ïðîöåñ³¿. Òà ïðîùàòèñÿ 
ç Åëåîíîðîþ ïðèéøëè íå âñ³.

— Äóæå áàãàòî õòî áîÿâñÿ ³ ÿ ¿õ 
ðîçóì³þ, — êàæå Ìàð³ºòòà. — Àëå 
ñàìèì êîâ³äîì ìàìà âæå ïåðå-
õâîð³ëà, à îò ïîñòêîâ³ä ïåðåæè-
òè íå çìîãëà. Ò³, õòî ïðèéøîâ, 
ÿ çíàþ, ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ âñòèã 
ïîäîëàòè íåäóãó. Âñ³ òðèìàëè-
ñÿ íà äèñòàíö³¿, â ìàñêàõ, áóëè 
íà â³äñòàí³.

Òðóíó ç ïîê³éíîþ Åëåîíîðîþ 
äî õàòè çàíåñòè çàáîðîíèëè, ò³ëü-
êè íà âóëèö³. Â öåðêâó òåæ í³. 
Ïðîùàííÿ â³äáóâàëîñÿ íà òåðè-
òîð³¿ õðàìó.

— Äîáðå, ùî íà êëàäîâèù³ 
íàì äîçâîëèëè íà äâ³ õâèëèíè 
â³äêðèòè òðóíó ³ ïîïðîùàòèñÿ.

Ìàð³ºòòà âæå çðîáèëà 
ïåðøó äîçó ùåïëåííÿ, 
÷îãî ³ âñ³ì áàæàº. Àäæå 
ïåðåæèâøè ïåêó÷èé á³ëü 
âòðàòè, ðîçóì³º âñþ 
ñåðéîçí³ñòü ö³º¿ íåäóãè

Калинівська лікарня. Сюди везуть хворих з коронавірусом

На фото Елеонора з чоловіком Віталієм. 
У понеділок, 15 листопада, в них була річниця вінчання
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ÍÎÂÈÍÈ

На віче вирішили зобов’язати 
міського голову призначити по-
зачергову сесію міської ради з 
наступних питань:
Відкликати накази керівників 
шкільних та дошкільних закладів 
щодо протиправного відсторо-
нення працівників від роботи.
У разі не виконання пункту пер-
шого даного рішення видати на-
каз про відсторонення від роботи 

без збереження заробітної пла-
ти начальника відділу освіти та 
спорту Козятинської міської ради 
Інну Мадей, а також директорів 
шкіл та керівників дошкільних за-
кладів, що видають накази про 
відсторонення до винесення рі-
шення суду, що вступило в закон-
ну силу за позовом відсторонених 
від роботи працівників освіти.
Призначити відстороненим від 

роботи працівникам соціальну 
допомогу у розмірі передбаче-
ному чинним законодавством, 
але не меншим від прожиткового 
мінімуму.
Видати наказ по шкільним і 
дошкільним закладам, а також 
установам, підпорядкованим ор-
гану місцевого самоврядування, 
щодо дотримання вищевказаних 
закладів законності у вирішенні 

питання добровільної вакцинації.
Виділити придатне приміщен-
ня для постійного прийому гро-
мадян громадською радою від 
громади.
Демонтувати незаконно вста-
новлений електронний замок 
у приміщенні Козятинської місь-
кої ради з метою вільного доступу 
людей до адмінбудівлі.
Створити робочу групу для ви-

вчення і впровадження досвіду 
інших громад з питань зменшення 
тарифів на газ та електроенергію.
Сприяти громадянам у вирі-
шенні питання відміни сплачу-
вати грабіжницьку незаконну 
послугу щодо доставки газу.
За таке рішення стали збирати 
підписи. Наступне зібрання при-
значили на 12 годину 20 листо-
пада.

Що вирішили?

íîãî áóäèíêó ðîçïîâ³ëà ñâîþ 
³ñòîð³þ. Êàæå, ùî íå ïëàòèëà 
çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó.

— Ãàçîâèêè ïðè¿õàëè ³ ïåðåêðè-
ëè ñòîÿê âñüîìó áóäèíêó, — êà-
çàëà æ³íêà. — Ìî¿ ñóñ³äè íå ï³ø-
ëè â ãàçêîíòîðó çàÿâèòè, ùî ¿ì 
ïåðåêðèëè ãàç íåçàêîííî, à âîíè 
íàïàëè íà ìåíå, ùî éäè ³ çàïëàòè.

— À âè äî ãîëîâè ÎÑÁÁ çâåð-
òàëèñÿ? — çàïèòàâ Âîëîäèìèð 
Öèìáàëþê.

— Ó íüîãî íåìàº ïîâíîâàæåíü, 
ùîá âïëèâàòè íà ãàçîâèê³â, — 
â³äïîâ³ëà êîçÿòèí÷àíêà.

— ßêùî ó âàñ ãîëîâà ÎÑÁÁ í³ 
íà ùî íå âïëèâàº, òî âèáåð³òü 
òàêîãî, ÿêèé áóäå â³äñòîþâàòè 
ïðàâà êîæíîãî. Íà òî â³í ãîëîâà, 
ùîá íà âñå âïëèâàòè, — ñêàçàâ 
Öèìáàëþê.

Àêòèâ³ñòêà Â³êòîð³ÿ ïî÷àëà 
ñâ³é âèñòóï ñëîâàìè:

— ß äóìàþ, ùî íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü òåîð³ÿ Âñåñâ³òíüî¿ 
çìîâè íå º òàêîþ áàíàëüíîþ ³ 
íå ïðàâäèâîþ, ÿê ìè ââàæàëè 
ð³ê òîìó. ß çâè÷àéíà ëþäèíà, 
ÿ ìàìà, ó ìåíå ìàëåíüê³ ä³òè ³ 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðøèì íà ç³áðàíí³ ìàâ ñëî-
âî ïðàâîçàõèñíèê Âîëîäèìèð 
Öèìáàëþê. Â³í ï³äêðåñëèâ, ùî 
ïðè÷èíîþ òàêîãî ç³áðàííÿ ñòàëî 
òå, ùî «íàì ïðîïîíóþòü æèòè 
íå çà îñíîâíèì çàêîíîì Êîí-
ñòèòóö³¿, à çà ïîñòàíîâàìè ³ íà-
êàçàìè, ÿê³ íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ 
þðèäè÷íî¿ ñèëè».

— Ïðàö³âíèê³â, ÿê³ íå ïðî-
éøëè âàêöèíàö³þ, íå äîïóñêàþòü 
äî ðîáîòè çà ïîñòàíîâîþ Êàá-
ì³íó, ÿêà íå áóëà çàðåºñòðîâàíà 
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿, à ÿêà äà-
òîâàíà äíåì, êîëè íå áóëî çàñ³-
äàííÿ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â, — êàçàâ 
Öèìáàëþê.

Ùå ïàí Âîëîäèìèð çàóâàæèâ, 
ùî íà Â³÷å âîíè çàïðîøóâàëè 
êåð³âíèöòâî ì³ñüêî¿ ðàäè ³ çàìîâ-
ëÿëè íà ç³áðàííÿ ãó÷íîìîâö³. Àëå 
ãó÷íîìîâö³â íå íàäàëè ³ í³õòî ç 
÷èíîâíèê³â íå ïðèéøîâ.

Íà ç³áðàíí³ âñòàíîâèëè ðåãëà-
ìåíò — êîæåí âèñòóïàþ÷èé ìàâ 
âêëàñòèñÿ ó 5 õâèëèí. Öèìáà-
ëþê ãîâîðèâ ïðî íåäîïóùåííÿ 
ïðàö³âíèê³â îñâ³òè äî ðîáîòè. 
Ïîâ³äîìèâ, ùî ïî âñ³õ âèïàä-
êàõ ïðàö³âíèêè øê³ëüíî¿ òà ïî-
çàøê³ëüíî¿ îñâ³òè çâåðíóëèñÿ 
äî ñóäó ³ â ïðîêóðàòóðó.

Åäóàðä Äåìá³öüêèé òîðêíóâ-
ñÿ òåìè òàðèô³â. Ïîÿñíèâ, ÷îìó, 
íà éîãî äóìêó, ïëàòà çà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ ãàçó º íåçàêîííîþ 
³ íàâ³â ïðèêëàä ç àâòîìîá³ëåì.

— Öå òå ñàìå, ùî âè ñâ³é àâòî-
ìîá³ëü â³ääàëè â îðåíäó. Îðåíäàð 
¿çäèòü, çàðîáëÿº âàøîþ àâò³âêîþ 
ãðîø³ ³ õî÷å, ùîá âè ñïëà÷óâàëè 
ïîäàòêè çà òå, ùî â³í çàðîáëÿº, — 
êàçàâ Äåìá³öüêèé. — ª ãðîìàäè, 
ÿê³ ïîâåðíóëè ì³ñöåâ³ ãàçîãîíè 

ó âëàñí³ñòü ãðîìàäè òà ñïëà÷óþòü 
çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó çíà÷íî 
ìåíøèé òàðèô.

Ç ìåäè÷íîãî ïèòàííÿ âèñòó-
ïèâ ³íôåêö³îí³ñò òà ä³ºòîëîã ²âàí 
Ñìîëè÷.

— Çà Êîíñòèòóö³ºþ êîæåí 
ãðîìàäÿíèí Óêðà¿íè ìàº ñàì 
âèçíà÷èòèñü âàêöèíóâàòèñÿ ÷è 
í³. Äî ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè, ÿêó 
íàì ïðîòÿãíóëà Óëÿíà Ñóïðóí, 
òàêå ð³øåííÿ ì³ã ïðèéíÿòè 
ä³ëüíè÷íèé ë³êàð, — êàçàâ ²âàí 
Ñìîëè÷. — Çàðàç öå ñ³ìåéíèé ë³-
êàð. ßêùî â³í ôàõîâèé, òî â³í 
ïîâèíåí âèçíà÷èòèñü — ðîáèòè 
âàêöèíàö³þ ÷è íå ðîáèòè, òîìó 
ùî º äóæå áàãàòî ïðîòèïîêàçàíü. 

Öå ð³çí³ çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè, 
òàê³, ÿê ä³àáåò, àêòèâíà ôîðìà 
òóáåðêóëüîçó, îíêîçàõâîðþâàí-
íÿ. Âñå öå ìîæå ñêàçàòè ñ³ìåé-
íèé ë³êàð ³ ÿêùî â³í ôàõîâèé, 
òî â³í ñêàæå, ùî ùåïëåííÿ â ïå-
ðåë³÷åíèõ âèïàäêàõ íåäîö³ëüíå. 
À ÿêùî ñ³ìåéíèé ë³êàð ñèäèòü 
ó êîìï’þòåð³, òî â³í íå çíàº, 
â ÿêèõ óìîâàõ æèâóòü ëþäè. 
Ó íàñ 60 â³äñîòê³â á³äíîãî íà-
ñåëåííÿ, à ñ³ìåéíà ìåäèöèíà äëÿ 
áàãàòèõ, à íå äëÿ á³äíèõ.

Êîëè ãîâîðèëè, ùî òðåáà ðî-
áèòè, ùîá íå ïëàòèòè çà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ ãàçó íåñïðàâåäëèâó 
ö³íó, æèòåëüêà áàãàòîêâàðòèð-

Ï³ñëÿ âèñòóï³â îáðàëè 
10 ÷ëåí³â ãðîìàäñüêî¿ 
ðàäè â³ä ãðîìàäè 
ì³ñòà, ÿê³ çà çàäóìîì 
â³÷å ìàþòü áóòè 
ïðèñóòí³ìè íà êîæí³é 
ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

СУБОТНЄ ВІЧЕ У КОЗЯТИНІ: ПРО 
ВАКЦИНАЦІЮ ТА ДОСТАВКУ ГАЗУ
Репортаж  У суботу, 13 листопада, 
козятинчани зібралися на віче. 
На зібрання прийшло близько сімдесяти 
людей. Обговорювали тему вакцинації, 
заявляли про порушення прав і свобод, 
скаржилися на підвищені тарифи 
за транспортування газу

ÿ íå ìîæó ñïîê³éíî çíàõîäèòè-
ñÿ âäîìà ³ ââàæàòè, ùî çàâòðà 
áóäå âñå íîðìàëüíî, à ò³ ëþäè, 
ÿê³ âèõîäÿòü, ùîá äîáèòèñÿ ñâî¿õ 
ïðàâ ³ ñâîáîä — öå ïðîñòî õâî-
ð³, àíòèâàêñè, àáî ïðîñòî ïðî-
ïëà÷åí³. Òàêîæ õî÷ó äîïîâíèòè 
Âîëîäèìèðà Öèìáàëþêà, ùî ìè 
íå îðãàí³çàö³ÿ. Ìè íå º óãðóïó-
âàííÿ, ÿêå õòîñü ïðîïëà÷óº. Ìè 
òàê³ ñàì³ ëþäè, ÿê âè. Ñåðåä âàñ 
òàêîæ º áàòüêè. Ó êîæíîãî ç âàñ 
º îäíà ÷è á³ëüøå ä³òåé. Êîæåí ç 
âàñ íå ìîæå çíàõîäèòèñü îñòî-
ðîíü, êîëè â äåðæàâ³ â³äáóâàºòüñÿ 
óçóðïàö³ÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. 
Êîëè â³äáóâàºòüñÿ çíèùåííÿ ïðàâ 
³ ñâîáîä êîæíîãî ç íàñ. Êîëè íàñ 
³ íàøèõ ä³òåé ââàæàþòü çà á³îìà-
òåð³àë ³ â³äêðèòî ïðî öå çàÿâëÿ-
þòü çà äîïîìîãîþ çàñîá³â ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿. Êîëè éäå ïîâí³ñòþ 
ïåðåâåðíóòà ðåàëüí³ñòü, ÿêó íàì 
âèäàþòü çà ä³éñí³ñòü. Ùî ÿ õî÷ó 
âàì ñêàçàòè ç ïðèâîäó çàêîíî-
ïðîåêòó 4142 äåïóòàòà Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Ìèõàéëà Ðàäóöüêîãî. Â³í 
äóæå âåëèêèé. Ùîá â íüîìó ïî-
âí³ñòþ ðîç³áðàòèñÿ, íàïåâíî ïî-

òð³áíî âèòðàòèòè íå ìåíøå äîáè, 
ùîá çðîçóì³òè âñ³ ïóíêòè, ÿê³ íàì 
ïðîïîíóº ãîëîâà êîì³òåòó ç ïè-
òàíü çäîðîâ’ÿ íàö³¿, ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè òà ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ 
Ðàäóöüêèé. Éîãî çàêîíîïðîåêò 
ïîðóøóº âñ³ ñòàòò³ Êîíñòèòóö³¿, 
â ÿêèõ çàêð³ïëåí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè 
íàñ ÿê ãðîìàäÿí. Öåé çàêîí ïîðó-
øóº íàøå ïðàâî âëàñíîñò³. ßêùî 
éîãî ÷èòàòè, òî ìè çàêð³ïëåí³ 
ó íüîìó, ÿê ô³çè÷í³ îñîáè. ßêùî 
âàñ âèçíàþòü äæåðåëîì ³íôåêö³¿, 
òî áóäå âèëó÷åíî âàøå îñîáèñòå 
ìàéíî. ² òå, ùî âè ââàæàºòå éîãî 
ñâî¿ì, âîíî âæå íå âàøå. ßêùî 
âè ñâî¿ìè ïðîòèïðàâíèìè ä³ÿìè 
áóäåòå â÷èíÿòè ñóïðîòèâ òèì íà-
êàçàì ÷è ïîñòàíîâàì, ÿê³ ñüîãîä-
í³ íàì íàâ’ÿçóº çëî÷èííà âëàäà, 
âàøèõ ä³òåé ìîæóòü âèëó÷àòè ç 
ðîäèí, à âàñ áóäóòü ââàæàòè ïñè-
õ³÷íî õâîðèìè.

Ï³ñëÿ âèñòóï³â îáðàëè 10 ÷ëå-
í³â ãðîìàäñüêî¿ ðàäè â³ä ãðîìàäè 
ì³ñòà, ÿê³ çà çàäóìîì â³÷å ìàþòü 
áóòè ïðèñóòí³ìè íà êîæí³é ñåñ³¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðàâîì ãîëîñó ð³-
øåíü ïîðÿäêó äåííîãî.

Зібрання тривало близько двох годин. Багато людей хотіли виступити і висловити свою позицію
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— Ñåñ³ÿ íå óïîâíîâàæåíà â³ä-
êëèêàòè íàêàçè, — ñêàçàëà Òåòÿíà 
Ðèìøà.

Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àëàñÿ ïîëåì³êà 
ñòîñîâíî òîãî, ÷è º ì³ñüêà ðàäà 
çàêîíîäàâ÷èì îðãàíîì. Äî ñëîâà, 
ì³ñüêà ðàäà — öå îðãàí ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ.

— Ìè ãîâîðèìî ïðî çàêîíè — 
öå ÷óäîâî, — íå âèòðèìàâ äåïóòàò 
Àðòåì Îëüõîì’ÿê, ÿêèé äî öüîãî 
íå ðàç ï³äí³ìàâ ðóêó, ùîá âè-
ñòóïèòè. — Àëå ïðî æèòòÿ ëþäåé, 
ïðî ð³äíèõ, ÿê³ âæå ïîìåðëè â³ä 
êîðîíàâ³ðóñó. Âè ìåí³ ãîâîðèòå: 
«Çà ùî æèòè ëþäèí³?» Ñëóõàé-
òå, à ÿê âæå íå áóäå ëþäèíè? 
Ó íàñ ñèòóàö³ÿ òàêà, ëþäè ìðóòü. 
ª çàêîí ïðî çàõèñò ëþäåé â³ä 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá. Âè áóäåòå 
ãîâîðèòè ïðî ñòàòò³, ïðî çàêîíè, 
çàòÿãóâàòè, à çðîñòàííÿ áóäå 
äàë³ ³ ñìåðòí³ñòü áóäå äàë³ ³ âæå 
íå áóäå êîãî çàõèùàòè.

— À ñìåðòí³ñòü â³ä îíêîëîã³¿, 
â³ä ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü 80%, — 

çàïåðå÷èëà Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâè÷.
— Ñêàæ³òü öå ð³äíèì, ïîìåð-

ëèõ â³ä êîðîíàâ³ðóñó, ÿê³ òåæ 
íå â³ðèëè, ÿêèõ âè çàâîäèòå, ùîá 
âîíè íå ùåïëþâàëèñü, — ñêàçàâ 
Îëüõîì’ÿê.

Äåïóòàò Îëåêñàíäð Ïóçèð ïî-
ðàäèâ Íàòàë³¿ Ðîìàíîâè÷ íàïè-
ñàòè çâåðíåííÿ äî íà÷àëüíèêà 
êóëüòóðè ³ ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ ï³ñëÿ 
îäåðæàííÿ â³äïîâ³äåé çâåðòàòèñÿ 
äî ñóäó, à òàêîæ íàéíÿòè íîð-
ìàëüíîãî àäâîêàòà.

«НАВІЩО ВИ ЦЕ ОЗВУЧУЄТЕ?»
Ì³æ äåïóòàòàìè ³ Âîëîäèìè-

ðîì Öèìáàëþêîì ïî÷àëàñÿ ïî-
ëåì³êà ñòîñîâíî òîãî, ÿê îáðàíö³ 
ìîæóòü äîïîìîãòè ó ö³é ñèòóàö³¿.

— Äîïîìîæ³òü ãð³øìè, — âðå-
øò³ ñêàçàâ Öèìáàëþê.

— Ãð³øìè? — ïåðåïèòàâ äå-
ïóòàò Ñåðã³é Ïåðåí÷óê. — Òî ç 
öüîãî á ³ ïî÷àëè.

— Íàäàéòå ö³é ëþäèí³ ñåðåä-
íþ çàðïëàòó, ó âàñ º ãðîø³ â áþ-
äæåò³, ÿêùî º íà ðåìîíòè äîð³ã, 
íà âèð³çêó äåðåâ ïîâàëüíó º ó âàñ 

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ó âèõ³äí³ íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ 
Êîçÿòèíà ïðîâåëè íàðîäíå â³÷å, 
íà ÿêîìó îáãîâîðþâàëè ö³íè 
íà äîñòàâêó ãàçó ³ îáîâ’ÿçêîâó 
âàêöèíàö³þ äëÿ ïðàö³âíèê³â äå-
ÿêèõ êàòåãîð³é. Àêòèâ³ñòè ï³ä-
ãîòóâàëè çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ÿêå ðîçãëÿäàëè îáðàíö³ 
íà ïîçà÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³, ùî 
â³äáóëîñÿ ó ïîíåä³ëîê, 15 ëèñ-
òîïàäà.

— Äî íàñ çâåðòàþòüñÿ, ùîá ìè 
âèíåñëè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ íàñòóïí³ 
ïèòàííÿ, — ñêàçàëà ì³ñüêèé ãîëî-
âà Òåòÿíà ªðìîëàºâà. — Ïåðøå: 
â³äêëèêàòè íàêàçè êåð³âíèê³â 
øê³ëüíèõ òà äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ùîäî ïðîòèïðàâ-
íîãî â³äñòîðîíåííÿ ïðàö³âíèê³â 
â³ä ðîáîòè.

Äåïóòàò Îëåêñàíäð Ïóçèð çà-
ïðîïîíóâàâ çàñëóõàòè ïðåäñòàâ-
íèêà â³÷å Âîëîäèìèðà Öèìáà-
ëþêà. Ðàçîì ³ç íèì äî òðèáóíè 
âèéøëà ïåäàãîã ìóçè÷íî¿ øêîëè 
ïî êëàñó ôîðòåï³àíî Íàòàë³ÿ Ðî-
ìàíîâè÷.

— Çàðàç ïåðåä âàìè ñòî¿òü ëþ-
äèíà, â³äñòîðîíåíà â³ä ðîáîòè ³ 
ÿ õî÷ó âàñ çàïèòàòè, òèõ, õòî ñïî-
ê³éíî ñïèòü, ñïîê³éíî ¿ñòü, ñï³ë-
êóºòüñÿ ç³ ñâî¿ìè ð³äíèìè, ìàþ÷è 
äëÿ òîãî ïåâí³ çàñîáè íà ³ñíó-
âàííÿ, ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, âè 
çíàºòå öþ ëþäèíó? — çâåðíóâñÿ 
äî äåïóòàò³â Öèìáàëþê. — Íà-
çâ³òü ¿¿ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ. Àáî õî÷à á 
äå âîíà ïðàöþº.

— Â÷èòåëüêà ìóçè÷íî¿ øêîëè, 
ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ, — ñêàçàâ 
Îëåêñàíäð Ïóçèð.

— Ðîìàíîâè÷ Íàòàë³ÿ Ìèêî-
ëà¿âíà, — äîïîâíèëà ñåðêðåòàð 
ðàäè Òåòÿíà Ðèìøà.

— Â÷èòåëüêó ç âåëè÷åçíèì ïå-
äàãîã³÷íèì ñòàæåì íåçàêîííî, 
ïðîòèïðàâíî, ç ïîðóøåííÿì ¿¿ 
ïðàâ, ÿê³ íàäàí³ Êîíñòèòóö³ºþ 
Óêðà¿íè ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè, 
â³äñòîðîíèëè â³ä ðîáîòè ç ïîíå-
ä³ëêà, 8 ëèñòîïàäà, — ïðîäîâæèâ 
Öèìáàëþê. — Ó ìåíå äî âàñ çà-
ïèòàííÿ: ÿê æèòè ëþäèí³, ó ÿêî¿ 
º ä³òè, ó ÿêî¿ º ñ³ì’ÿ, ÿêà ìàº 
ïðàâî íå ëèøå íà ïðàöþ, à ùå é 
íà â³äïî÷èíîê, íà äîñòàòí³é ð³-
âåíü æèòòÿ, íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ, 
ÿê æèòè ö³é ëþäèí³ áåç çàñîá³â 
íà ³ñíóâàííÿ?

— Íà ï³äñòàâ³ ÷îãî âàñ â³ä-
ñòîðîíèëè â³ä âèêîíàííÿ âàøèõ 
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â? — 
çâåðíóâñÿ äî Íàòàë³¿ Ðîìàíîâè÷ 
äåïóòàò Îëåêñàíäð ªâòóøîê.

— Ñïðàâà âñÿ â òîìó, ùî 
8.11 áóâ îñòàíí³é äåíü ìîº¿ ñâî-
áîäè, — â³äïîâ³ëà Ðîìàíîâè÷. — 
Ñèìâîë³÷íî ó Âñåñâ³òí³é äåíü 
ï³àí³ñòà íàïåðåäîäí³ Äíÿ ïðà-
ö³âíèêà êóëüòóðè çà áàãàòîð³÷íó ³ 
ïë³äíó ïðàöþ, çà âñ³ ìî¿ çàñëóãè 
³ ïåðåìîãè â îáëàñò³ ³ â Óêðà¿í³ 
ìåíå ïðîôêîìîì, ðàäîþ øêîëè 
òà äèðåêòîðîì â³äñòîðîíåíî â³ä 
ðîáîòè áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í ç 
äèòèíîþ, áåç ÷îëîâ³êà, áåç àë³-
ìåíò³â. Çà òå, ùî ÿ íå ïîãîäèëàñÿ 
äîáðîâ³ëüíî âàêöèíóâàòèñÿ.

СЕСІЯ НАКАЗ СКАСУВАТИ 
НЕ МОЖЕ

Âîëîäèìèð Öèìáàëþê çàïðî-
ïîíóâàâ äåïóòàòàì ïðîãîëîñóâàòè 
çà â³äêëèêàííÿ íàêàç³â äèðåêòî-
ð³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, çà ÿêè-
ìè íåâàêöèíîâàíèõ ïðàö³âíèê³â 
â³äñòîðîíèëè â³ä ðîáîòè, òîìó 
ùî âîíè, ÿê âèñëîâèâñÿ àêòèâ³ñò, 
«íîñÿòü ãåíîöèäíèé õàðàêòåð».

ВИМАГАЛИ СКАСУВАТИ НАКАЗИ 
ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ
Пандемічні реалії  «Люди в безвиході 
покупляли собі сертифікати», — таке 
під час сесії заявила педагог музичної 
школи, яку тиждень тому відсторонили 
від роботи через те, що вона не зробила 
щеплення проти коронавірусу. 
Прихильники антивакцинальної кампанії 
завітали на позачергове засідання 
депутатів міської ради. Градус напруги 
у сесійній залі не спадав

êîøòè, òî çíàéä³òü, — ïðîäîâæèâ 
Öèìáàëþê. — Ñêàæ³òü, áóäü ëàñ-
êà, äî êîãî ö³é ëþäèí³ çâåðòàòèñÿ 
ïî äîïîìîãó?

— Äî ìåíå, — ñêàçàâ äåïóòàò 
Ñåðã³é Ìàòâ³þê. — Íåõàé äî ìåíå 
çâåðíóòüñÿ ÿê äî äåïóòàòà, ÿ íà-
äàì äîïîìîãó. À ñêàæ³òü, áóäü 
ëàñêà, öå îäèí ó íàñ âèïàäîê?

— Äóæå áàãàòî òàêèõ âèïàä-
ê³â, — ñêàçàëà Íàòàë³ÿ Ðîìàíî-
âè÷. — Ó íàñ â ìóçè÷í³é øêîë³ 
¿õ áàãàòî.

— Ó íàø³é ãðîìàä³ ñ³ì îñ³á, 
ÿê³ íå âàêöèíîâàí³, — óòî÷íèëà 
ì³ñüêèé ãîëîâà.

— Íåïðàâäà, — çàïåðå÷èëà Ðî-
ìàíîâè÷. — Òîìó ùî ÿ ñüîãîäí³ 
ñï³ëêóþñÿ ç â÷èòåëÿìè ÷åòâåðòî¿ 
øêîëè, ï’ÿòî¿, äåâ’ÿòî¿. Ïðî ùî 
ìîâà? Ëþäè â áåçâèõîä³ ïîêó-
ïëÿëè ñîá³ ñåðòèô³êàòè.

— Öå êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, íàâ³ùî âè öå îçâó÷óºòå? — 
çàïèòàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

— À ÿê æå ìåí³ öå íå îçâó÷óâà-
òè?! — ñêàçàëà Ðîìàíîâè÷.

— ßêùî ó âàñ º òàê³ ôàêòè, 
çâåðí³òüñÿ â ïîë³ö³þ, — ñêàçàëà 
äåïóòàò Àë³íà Ä³äåíêî.

Ó ñåñ³éí³é çàë³ âèíèêëà ñëî-
âåñíà ïåðåïàëêà. Íàïðóãà çðîñëà 
çíîâó, êîëè âèéøîâ àêòèâ³ñò ³ 
çàÿâèâ, ùî ëþäåé çàñòàâëÿþòü 
âàêöèíóâàòèñÿ.

— Íàâ³òü ìî¿ êîëåãè, ÿ ñàì 
ïðàöþþ íà çàë³çíèö³, ìî¿õ êî-
ëåã âæå áóäóòü çàñòàâëÿòè, áî 
âæå ñêàçàëè äî òàêîãî-òî ÷èñëà, 
ÿêùî íå ïðîâàêöèíóºòåñÿ, áóäå 

ïèòàííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ðîáî-
òè, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.

— Íå çâ³ëüíåííÿ, â³äñòîðîíåí-
íÿ, — çàïåðå÷èëà ñåêðåòàð ðàäè.

— Òóò º çàë³çíè÷íèêè, äåïóòà-
òè? — çàïèòàëà ì³ñüêèé ãîëîâà.

— ßêùî îñîáèñòî ìåíå öå 
ñòîñóºòüñÿ, ÿ ïîÿñíþ, — ñêàçàëà 
äåïóòàò Òåòÿíà Êîñòþê. — ß çàë³ç-
íè÷íèê, ïðàöþþ 20 ðîê³â. ß ïðî-
âàêöèíóâàëàñÿ ïåðøèé ðàç Ïôàé-
çåðîì, äðóãèé ðàç Ïôàéçåðîì. 
ß ïðèùåïèëà ñâîþ ìàìó, 74 ðîêè, 
ÿêà ìàº òðîìáîôëåá³ò, çàõâîðþ-
âàííÿ âàðèêîçíå, ã³ïåðòîí³þ. ß ¿¿ 
ïðîâàêöèíóâàëà, ïðîâàêöèíóâàëà 
18-ð³÷íîãî ñèíà. Ëþäè ä³éñíî â³ä-
ïîâ³äàëüí³ çà ñâîº æèòòÿ.

УСІМ ДОПОМОГУ НЕ ДАДУТЬ
Íàîñòàíîê Âîëîäèìèð Öèì-

áàëþê çàïðîïîíóâàâ ïîñòàâèòè 
íà ãîëîñóâàííÿ ïèòàííÿ ïðî òå, 
ùîá íàäàòè ô³íàíñîâó äîïîìîãó 
óñ³ì ïðàö³âíèêàì, ÿêèõ â³äñòî-
ðîíèëè â³ä ðîáîòè ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ùåïëåííÿ, äî òîãî ÷àñó, 
ïîêè íå âèð³øèòüñÿ ïèòàííÿ ç 
ñóäîì. Íà ùî äåïóòàò Àë³íà Ä³-
äåíêî ñêàçàëà, ùî çàðàç ê³íåöü 
áþäæåòíîãî ðîêó ³ äåïóòàòñüê³ 
ôîíäè îáì³ë³ëè, òîìó íàäàòè äî-
ïîìîãó âñ³ì íå çìîæóòü.

Çâåðíåííÿ àêòèâ³ñò³â äåïóòàòè 
âçÿëè äî â³äîìà. Âîíî, äî ðå÷³, 
ñòîñóâàëîñÿ íå ëèøå â³äñòîðî-
íåííÿ â³ä ðîáîòè íåâàêöèíî-
âàíèõ ïðàö³âíèê³â, à é òàðèô³â 
íà ãàç òà åëåêòðîåíåðã³þ ³ âèð³çêè 
äåðåâ ó Êîçÿòèí³.

Çàðàç ê³íåöü 
áþäæåòíîãî ðîêó, 
òîìó íàäàòè äîïîìîãó 
âñ³ì â³äñòîðîíåíèì â³ä 
ðîáîòè îñâ³òÿíàì íå 
çìîæóòü

На сесії говорили про ситуацію, що виникла через 
відсторонення від роботи освітян, які не зробили 
щеплення проти коронавірусу. Думки присутніх розділилися
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ðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Âò³ì, äî òðî-
òóàðó öåé ðåìîíò òàê ³ íå ä³éøîâ, 
àëå ñïîãàäè ïðî ñåáå çàëèøèâ. Òóò 
íà òðîòóàð³ äå-íå-äå ìîæíà ïî-
áà÷èòè çàëèøêè ñòàðèõ áîðäþð³â, 
ÿê³ äåìîíòóâàëè ìèíóëîãî ðîêó. 
×è öå äîðîæíèêè ¿õ íàâìèñíå çà-
ëèøèëè, ÷è öå ìåøêàíö³ ñîá³ ï³ä 
ïàðêàí ïîçíîñèëè — íåâ³äîìî.

²ç ïðàâîãî áîêó ï³øîõ³äíà 
äîð³æêà äóæå âóçüêà. Ë³âîðó÷ 
òðîòóàð äåùî øèðøèé, àëå àñ-
ôàëüò çàëèøàº áàæàòè êðàùîãî. 
Íàéã³ðøà ä³ëÿíêà ïåðåä ïàíåëü-
íèì áóäèíêîì. Òóò íîâåñåíüê³ 
áîðäþðè ³ äî íèõ äóæå ïàñóâàâ 
áè ïîëàãîäæåíèé òðîòóàð, àëå 
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ òóò òàêå 
ðîçáèòå, ùî éîãî ìàéæå íåìàº. 

Òîìó öå — ñüîìå ì³ñöå íàøîãî 
àíòèðåéòèíãó.

І ЗНОВУ ПЕРЕШКОДИ
Òðîòóàð íà ïî÷àòêó âóëèö³ Ïè-

ëèïà Îðëèêà âåñü ó ãîðáàõ, òð³ùè-
íàõ ³ ÿìàõ. Òà ùå é çáîêó ïðîñòî 
íà ï³øîõ³äí³é äîð³æö³ ïîëàìàíà 
ïëèòêà, îá ÿêó â òåìíó ïîðó äîáè 
³ ïåðå÷åïèòèñÿ ìîæíà. ×èì áëèæ-
÷å äî ïëîù³, òèì á³ëüøå ñòàº ÿì. 
Ï³ñëÿ ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ãå-
ðî¿â Ìàéäàíó ïîêðèòòÿ ð³âí³øàº, 
àëå íàâïðîòè ïàðêó íà ï³øîõîä³â 
çíîâó ÷åêàþòü ãîðáè. Íå êðàùà 
ñèòóàö³ÿ ³ íàâïðîòè êîëèøíüîãî 
ðåñòîðàíó «Êîçÿòèí» — òàì íà äî-
äà÷ó äî ãîðá³â ùå é ÿìè. Àëå íàé-
á³ëüø³ ÿìè íå òóò, à á³ëÿ áóäèíêó 
Ãðåêà. Âò³ì, íà ³íøèõ âóëèöÿõ ìè 
çíàéøëè ùå á³ëüø³ ÿìè. Òà ïðî 
öå òðîõè çãîäîì.

Çâ³ñíî ³ íà âóëèö³ Ïèëèïà 
Îðëèêà òðàïëÿþòüñÿ ä³ëÿíêè, âè-
êëàäåí³ áðóê³âêîþ, äå ïîâåðõíÿ 
ð³âíà. ²ç ïðàâîãî áîêó ¿õ çíà÷íî 

ОЛЕНА УДВУД

Øêîäà, ùî êîëè ìè ïðàöþâàëè 
íàä ö³ºþ ïóáë³êàö³ºþ, áóëà ñóõà 
ïîãîäà. Áî ï³ñëÿ äîùó ôîòîãðà-
ô³¿ óñ³õ ÿì ³ ãîðá³â áóëè á á³ëüø 
åôåêòíèìè ³ âñ³ íåäîë³êè îäðàçó á 
êèäàëèñÿ ó â³÷³.

ІЗ ВСЬОГО ЗЛА ВИБРАЛИ 
НАЙМЕНШЕ

Îñê³ëüêè ó íàñ àíòèðåéòèíã, ìè 
ïî÷íåìî ç òðîòóàð³â, ÿê³ ó êðàùî-
ìó ñòàí³. Íà îñòàííüîìó, 10 ì³ñö³ 
ó íàñ îäíà ³ç íàéêîðîòøèõ âóëèöü 
ó öåíòð³ ì³ñòà — Âàñèëÿ Çåìëÿêà 
(êîëèøíÿ Êëàðè Öåòê³í). Ùî-
ïðàâäà, òóò òðîòóàð º ëèøå íà ïî-
ëîâèí³ âóëèö³. Ïî îáèäâà áîêè 
ïðîêëàäåíà áðóê³âêà. ² âñå áóëî á 
í³÷îãî, ÿêáè íå îäíå àëå — õîäè-
òè öèì òðîòóàðîì ìîæíà õ³áà ùî 
â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ, áî çðàíêó 
â³í â³ä³ãðàº ðîëü áàçàðíî¿ ïëîù³.

ТРОХИ НЕ ДОТЯГНУВ
Äåâ’ÿòó ñõîäèíêó ïîñ³äàº òðî-

òóàð íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà. Â³í 
âóçüêèé, àëå òóò áàãàòî ð³âíèõ ä³-
ëÿíîê. ² éäåòüñÿ íå ëèøå ïðî ò³, 
ÿê³ âèêëàäåí³ áðóê³âêîþ, à é ïðî 
àñôàëüòîâàí³ ï³øîõ³äí³ äîð³æêè. 
Â³ä òåðöåíòðó äî êîëèøíüî¿ àï-
òåêè ¹ 7 òðîòóàð ð³âíåñåíüêèé. 
ªäèíà íåâåëèêà ÿìêà — íàâïðîòè 
êîëèøíüî¿ àïòåêè. Á³ëÿ ñòàðîãî 
õë³áçàâîäó òðîòóàð òåæ ó íîðìàëü-
íîìó ñòàí³, ùîïðàâäà áîðäþðè 

äàëåêî íå òàê³, ÿê ìàþòü áóòè, 
áî ÷èìàëî ç íèõ ñòèð÷àòü ó ð³çí³ 
áîêè. À îò á³ëÿ øêîëè ¹ 1 àñ-
ôàëüò íà òðîòóàð³ ïîðåïàíèé ³ 
â ÿìàõ.

²ç ïðàâîãî áîêó íàéã³ðøà ä³ëÿí-
êà á³ëÿ ñòàðî¿ áàí³. Â³ä÷óòòÿ òàêå, 
í³áè ïîòðàïëÿºø â ïàðàëåëüíèé 
âñåñâ³ò — òóò ïîêðèòòÿ ïîðåïàíå ³ 
ãîðáèñòå. Çà áàíåþ á³ëÿ ìàãàçèí³â 
ïðîêëàäåíà áðóê³âêà, àëå ïîêðèòòÿ 
òàêîæ íåð³âíå. À îñü â³ä áóä³âë³, äå 
ìàãàçèí «Åêðàí», òðîòóàð ð³âíèé.

ТАКІ РІЗНІ ДВІ СТОРОНИ
Íà ïðîâóëêó Íàóìîâà òðîòóàð, 

ÿê ³ ñêð³çü, ³ç ÿìàìè ³ òð³ùèíàìè. 
Àëå çà êîëèøí³ì çåëåíèì ãîñïî-
äàðñòâîì àñôàëüò íà ï³øîõ³äí³é 
äîð³æö³ ð³âí³øàº, ÿìè ³ òð³ùèíè 
ïðàêòè÷íî çíèêàþòü. Âò³ì, ÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü áîðäþðó íåçðîçóì³-
ëî — ÷è éäåø äîñ³ ïî òðîòóàðó 
÷è âæå âèõîäèø íà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó. Öå âñå ç ë³âîãî áîêó. 
²ç ïðàâîãî áîêó âñå íàâïàêè — 
íà ïî÷àòêó âóëèö³ òðîòóàð ó çà-
äîâ³ëüíîìó ñòàí³, à ÷èì áëèæ÷å 
äî Âåëèêîãî áàçàðó, òèì ã³ðøèì 
ñòàº ïîêðèòòÿ. Òîìó öå — âîñüìå 
ì³ñöå íàøîãî àíòèðåéòèíãó.

ТРОТУАР ІЗ ПЕРЕШКОДАМИ
Âóëèöÿ Ï³äãîðáóíñüêîãî — öå 

òà âóëèöÿ, äå ìàëà á áóòè ïåðøà 
ó Êîçÿòèí³ âåëîäîð³æêà. À ùå öå 
ñàìå òà âóëèöÿ, äå ìèíóëîãî ðîêó 
çðîáèëè êàïðåìîíò ÷àñòèíè äî-

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

Íà òðîòóàðàõ 
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ 
çäåá³ëüøîãî ÷åðãóºòüñÿ 
³ç áðóê³âêîþ, õî÷à º 
äåê³ëüêà âóëèöü, äå 
âèíÿòêîâî àñôàëüò

ЯКІ ВОНИ, КОЗЯТИНСЬКІ ТРОТУАРИ? 
Інфраструктура  Щодня ми крокуємо 
ними, коли йдемо на роботу і з роботи, 
і вже звикли до кожної ямки і горбика 
настільки, що майже не помічаємо. Знаємо, 
де в темну пору доби краще обійти, 
особливо після дощу, а де доведеться 
вийти на проїжджу частину, бо тротуар 
обривається. Ми обійшли 14 вулиць 
у центрі міста і склали для вас антирейтинг 
пішохідних доріжок

á³ëüøå. Òîìó öå — øîñòå ì³ñöå 
íàøîãî àíòèðåéòèíãó.

БАЗАРНИЙ ТРОТУАР
Ìàáóòü, âè âæå çäîãàäàëèñÿ, ùî 

ìîâà ï³äå ïðî âóëèöþ Ãðóøåâ-
ñüêîãî. Òóò, ÿê ³ ñêð³çü, àñôàëüò, 
çäåá³ëüøîãî ÿìèñòèé ³ ïîïåðå-
çàíèé òð³ùèíàìè, ÷åðãóºòüñÿ ³ç 
áðóê³âêîþ. Îäèí ³ç íàéñâ³æ³øèõ 
òðîòóàð³â íà ö³é âóëèö³ íàâïðîòè 
«Ôîðè» — éîìó ùå é äâîõ ðîê³â 
íåìàº. ² ÿêùî íà ðåøò³ ä³ëÿíîê 
ìîæíà çðîçóì³òè, ÷îìó óòâîðè-
ëèñÿ ÿìè, áî àñôàëüò çà ñò³ëü-
êè ðîê³â âæå â³äæèâ ñâîº, òî ÿê 
íà ñâ³æåíüêîìó ïîêðèòò³ ìîãëà 
âçÿòèñÿ ÿìà — çàãàäêà. Àëå íà-
âïðîòè «Ôîðè» òðîòóàð ïðèíàéìí³ 
º. Áî ïåðåä ñóäîì ï³øîõ³äíà äî-
ð³æêà ð³çêî îáðèâàºòüñÿ, òîæ ëþ-
äÿì äîâîäèòüñÿ õîäèòè äîðîãîþ.

×è íå íàéã³ðøà ä³ëÿíêà ç öüî-
ãî áîêó íàâïðîòè áóäèíêó Ãðåêà. 
Òðîòóàð âåñü ïîðåïàíèé ³ â ÿìàõ. 
Çàê³í÷óºòüñÿ òðîòóàð íà ïåðåõðåñ-
ò³ ç âóëèöåþ Ï³äãîðáóíñüêîãî, òîæ 
ðåøòó 855 ìåòð³â ö³º¿ âóëèö³ ï³-
øîõîäè õîäÿòü ïî äîðîç³.

Ïåðåõîäèìî íà ë³âèé á³ê. 

Íà â³äì³íó â³ä ïðàâî¿ ñòîðîíè, òóò 
òðîòóàð çàê³í÷óºòüñÿ òðîõè äàë³ â³ä 
ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî. Ê³íåöü ï³øîõ³äíî¿ äîð³æêè 
îáêëàäåíèé áðóê³âêîþ. Äàë³ — 
íåâåëèêèé øìàòîê àñôàëüòîâîãî 
ïîêðèòòÿ, ÿêèé ð³çêî îáðèâàºòüñÿ 
³ ïåðåõîäèòü ó çâè÷àéíó ñòåæêó, 
ÿêà á³ëüøå ñõîæà íà äîð³æêó 
â ë³ñ³. Á³ëÿ êîëèøíüî¿ ÷åðãîâî¿ àï-
òåêè ³ êíèæêîâîãî òðîòóàð ð³âíèé 
³ îáêëàäåíèé áðóê³âêîþ. Äî ðå÷³, 
á³ëÿ êíèæêîâîãî ï³øîõ³äíó äî-
ð³æêó îíîâèëè çîâñ³ì íåùîäàâíî 
³ ï³ñëÿ ðåìîíòó ¿¿ íå âï³çíàòè.

Îñîáëèâ³ñòü âóëèö³ Ãðóøåâñüêî-
ãî — áàçàð. Â ðàéîí³ ðèíêó òðî-
òóàð îáêëàäåíèé áðóê³âêîþ, àëå 
â³ä öüîãî õîäèòè íå ñòàëî ëåãøå. 
Ïðèëàâêè ç òîâàðîì, êóïà ëþäåé. 
Õîäèòè âàæêî, êîëè áàçàð â³äêðè-
òèé. ² öå — ï’ÿòå ì³ñöå íàøîãî 
àíòèðåéòèíãó.

ТРОТУАР, ЩО «ХУДНЕ»
Öå ïðî âóëèöþ Íåçàëåæíîñò³. 

×îìó — çðîçóì³ºòå çîâñ³ì ñêîðî. 
²ç ïðàâîãî áîêó ö³º¿ âóëèö³ òðîòó-
àð ïî÷èíàºòüñÿ ïåðåä ñòîìàòöåí-
òðîì. Çà ê³ëüêà ìåòð³â ï³øîõîä³â 

Вулиця Незалежності. Тут мав бути тротуар, але замість 
нього — контейнери для сміття

Вулиця Стуса. Тротуар поріс реп’яхами Це не стежка у лісі. Це тротуар на вулиці Грушевського
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ОГЛЯД ЦЕНТРУ МІСТА

Є декілька вулиць, які залиши-
лися поза рейтингом. Причина 
у тому, що там пішохідних дорі-
жок більше немає, аніж вони є. 
Одна з таких — вулиця Мічуріна. 
Вона тягнеться від центру міста 
аж до Водокачки. Але протяж-
ність тротуару тут врази менша, 
та ще й із перебоями. Тут є ділянки 
з рівним покриттям на тротуарі, як 
от навпроти колишнього будинку 
піонерів, але за 9-поверхівкою, де 
колись був «Оберіг», тротуар зни-
кає, тож люди користуються до-

ріжкою біля стоматцентру, на якій 
в темну пору доби і впасти можна, 
бо під ногами багато кам’яних ви-
ступів і горбів.
Ще один тротуар із серії «то є, 
то нема» на вулиці Данила Га-
лицького. Від перехрестя з вули-
цею Героїв Майдану з правого боку 
коротенька пішохідна доріжка за-
кінчується за першим же будинком.
Третій приклад — вулиця Склярова. 
На початку тут взагалі немає пішо-
хідної доріжки, а цією дорогою, між 
іншим, ходять діти, які навчаються 

у школі № 1. Тротуар тут починаєть-
ся біля Районного будинку культу-
ри, але обривається перед парком 
і з’являється знову аж перед лікар-
нею. Хоча з’являється — то дуже 
гучно сказано. Бо вузька пішохідна 
доріжка із порепаним асфальтом 
майже одразу і закінчується.
Ще у центрі міста є вулиця, де 
тротуар із одностороннім рухом. 
Це — Володимира Великого. Тут 
пішохідна доріжка є лише з ліво-
го боку. Але й це добре, бо цією 
вулицею ходять учні ліцею.

То є, то нема

çóñòð³÷àº ÿìà, øèðèíîþ ìàéæå 
ó âñþ äîð³æêó. ² öå íàéøèðøà 
ÿìà íà òðîòóàðàõ ó öåíòð³ ì³ñòà. 
Çà ê³ëüêà ìåòð³â ùå îäíà ÿìà, òðî-
õè âóæ÷à. Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ á³ëÿ 
òðèïîâåðõ³âêè, ùî íà ïîâîðîò³ 
äî âóëèö³ Ñêëÿðîâà. Òóò áàãàòî 
ÿì, ãîðá³â ³ ïîêðèòòÿ ïîðåïàíå. 
Õî÷à òðàïëÿºòüñÿ áàãàòî ä³ëÿ-
íîê áåç ÿì ³ òð³ùèí. Êð³ì òîãî, 
íà ö³é âóëèö³ ÷èìàëî ìàãàçèí³â, 
òîìó çíà÷íà ÷àñòèíà òðîòóàðó îá-
êëàäåíà áðóê³âêîþ. Ùå º ä³ëÿíêà, 
âèñòåëåíà ïëèòêîþ. Öå íàâïðîòè 
ïîøòè. Ðàäèìî éòè òàì îáåðåæíî, 
áî ïëèòêà ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ â³äæè-
ëà ñâîº ³ çàëèøèëà ïî ñîá³ ëèøå 
ïðîâîëîêè.

Îñîáëèâ³ñòü òðîòóàðó íà âóëè-
ö³ Íåçàëåæíîñò³ â òîìó, ùî ÷èì 
áëèæ÷å äî ñåëà Êîçÿòèíà, òèì 
âóæ÷èì â³í ñòàº. Ï³øîõ³äíà äî-
ð³æêà ð³çêî çâóæóºòüñÿ çà õë³áçà-
âîäîì. Ïîêðèòòÿ òàì ãîðáèñòå ³ 
âñå â ÿìàõ. Íà äîäà÷ó ñòîâïè, ÿê³ 
ñòîÿòü ïîñåðåäèí³ òðîòóàðó, çàáè-
ðàþòü ì³ñöå, ÿêîãî ³ áåç òîãî ìàëî. 
Ñëîâîì, ïðîéäè, ÿêùî çìîæåø. 
À ðóõ òðàíñïîðòó òóò, ì³æ ³íøèì, 
æâàâèé. Òîìó öå — ÷åòâåðòå ì³ñöå 
íàøîãî àíòèðåéòèíãó.

ТРОТУАР ІЗ СЮРПРИЗОМ
Â³äêðèâàº òð³éêó ë³äåð³â âóëèöÿ 

Ãåðî¿â Ìàéäàíó. ßêáè òðåáà áóëî 
íàêðåñëèòè ñõåìó òðîòóàðó ö³º¿ 
âóëèö³, öå áóëà á íå ð³âíà ïðÿ-
ìà ë³í³ÿ, à êðèâà. Áî ï³øîõ³äíà 

äîð³æêà òóò íå ëèøå «ïåòëÿº» ³ 
ïîäåêóäè ïåðåðèâàºòüñÿ, âîíà ùå 
é òî øèðøà, òî âóæ÷à. Îñòàííº 
ñòîñóºòüñÿ ïî÷àòêó âóëèö³ ³ ä³ëÿí-
êè íàâïðîòè äåïîâñüêîãî áóäèíêó. 
Òàì ï³øîõ³äíà äîð³æêà íàñò³ëüêè 
âóçåíüêà, ùî ëåäâå ìîæóòü ðîç-
ìèíóòèñÿ äâ³ ëþäèíè, ÿê³ éäóòü 
îäíà îäí³é íàçóñòð³÷.

ßê ³ íà á³ëüøîñò³ âóëèöü, òóò 
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ ÷åðãóºòüñÿ ç 
áðóê³âêîþ, ÿêó ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ 
âæå òðåáà îíîâèòè. À îñü êîëè 
éäåòå á³ëÿ Ðàéîííîãî áóäèíêó 
êóëüòóðè, áóäüòå îáåðåæí³ — òóò 
òðîòóàð îáêëàäåíèé ïëèòêîþ, àëå 
ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ â³ä íå¿ çàëèøè-
ëàñÿ ñàìà ïðîâîëîêà, òîæ ìîæíà 
³ íîãè çëàìàòè, ÿêùî çà÷åïèòèñü.

Ùîäî àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ, 
òî âîíî ÿê ³ ñêð³çü — ãîðáèñòå, 
ÿìèñòå ³ ïîðåïàíå. Íàéá³ëüøà ÿìà 
íà ö³é âóëèö³ íàâïðîòè áóäèíêó 
¹ 6. À ùå òóò º òðîòóàð «2 â 1», äå 
ï³øîõ³äíà äîð³æêà ïëàâíî ïåðå-
õîäèòü ó ïàðêîâêó.

НАЙВУЖЧИЙ ТРОТУАР
Äðóãå ì³ñöå íàøîãî àíòèðåéòèí-

ãó — âóëèöÿ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. 
Âîíà âèêëèêàëè äâîÿê³ â³ä÷óòòÿ — 
ç îäíîãî áîêó òóò áàãàòî ä³ëÿíîê, 
îáêëàäåíèõ áðóê³âêîþ. Òà º é ³íøà 
ñòîðîíà ìåäàë³. Áî âàðòî ïðîéòè 
íà ïî÷àòîê âóëèö³, ³ âàñ çóñòð³íå 
çîâñ³ì ³íøà êàðòèíà. Òàì òðîòó-
àð íàñò³ëüêè âóçüêèé, ùî íå òå, 
ùî äâ³ ëþäèíè íå ðîçìèíåòüñÿ, 

îäíà ëþäèíà ëåäâå ìîæå ïðîéòè. 
Äî âñüîãî ïîêðèòòÿ òóò âñå â ÿìàõ, 
òîìó áàãàòî ï³øîõîä³â â³ääàþòü 
ïåðåâàãó ïðîñòî éòè ïðî¿æäæîþ 
÷àñòèíîþ. À ö³ºþ âóëèöåþ, ì³æ 
³íøèì, õîäÿòü áàãàòî êîçÿòèí÷àí, 
àäæå âåäå âîíà äî ïåðåõîäêè, ÿêà 
ñïîëó÷àº öåíòð ³ «òó ñòîðîíó».

ТРОТУАР — ЗЕЛЕНА ЗОНА
Ë³äåð íàøîãî àíòèðåéòèíãó — 

âóëèöÿ Ñòóñà. Íà ¿¿ ïî÷àòêó òðî-
òóàð âçàãàë³ â³äñóòí³é, òîìó ëþäè 
çìóøåí³ õîäèòè ïðî¿æäæîþ ÷àñòè-
íîþ, ïîêðèòòÿ ÿêî¿ ó æàõëèâîìó 
ñòàí³, àëå öå âæå çîâñ³ì ³íøà ³ñ-
òîð³ÿ. Ùîäî ï³øîõ³äíî¿ äîð³æêè, 
òî âîíà ïî÷èíàºòüñÿ çà ïàðêîì, 
ï³ñëÿ ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Ïèëè-
ïà Îðëèêà. ßêùî íà ðåøò³ âóëèöü 
òðàïëÿþòüñÿ ä³ëÿíêè, âèêëàäåí³ 
áðóê³âêîþ, ÷è º áîäàé ïîðåïàíèé 
àñôàëüò, òî òóò òðîòóàð ³ç ïðàâîãî 
áîêó óâåñü ïîð³ñ òðàâîþ. Íåâàæêî 
óÿâèòè, ÿê õîäèòè öèì òðîòóàðîì, 
êîëè ïîãîäà íå ñóõà, ÿê çàðàç, 
à ï³ñëÿ äîùó ÷è êîëè ðîçòàíå ñí³ã.

Íå íàáàãàòî êðàùà ñèòóàö³ÿ ³ ç 
ë³âîãî áîêó âóëèö³. Òóò º ä³ëÿíêà, 
ïîðîñëà ðåï’ÿõàìè, òàê ùî ³ âîñåíè 
íå ïðîéäåø, íå òå ùî âë³òêó. Á³ëü-
øå àñôàëüòó íà òðîòóàð³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
áëèæ÷å äî áóä³âë³ êîëèøíüîãî ðà-
éîííîãî ñîáåçó, àëå â³í ïîðåïàíèé 
³ âåñü â ÿìàõ. Òóò ìè òàêîæ çíà-
éøëè êàíàë³çàö³éíèé ëþê, ÿêèé 
ïðèêðèëè âåëèêîþ ïëèòêîþ. 
Îá íå¿ ³ ïåðå÷åïèòèñü ìîæíà.

Вулиця Василя Земляка. Цим тротуаром можна спокійно 
ходити хіба що надвечір, бо вдень тут базар

Є на вулицях ділянки, де тротуарів взагалі 
немає, як на Склярова. Козятинчани змушені 
ходити посеред дороги

Головна вулиця Козятина — Героїв 
Майдану. Тротуар навпроти деповського 
будинку

Вулиця Пилипа Орлика. Вночі об ці плитки збоку і 
перечепитись можна

Тротуар на Січових Стрільців. Асфальт порепаний, але 
повірте, це не найгірша ділянка на цій вулиці

Трапляється у центрі міста і таке. Вулиця Винниченка, тротуар 
рівний, без ям, тріщин і горбів
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìè îòðèìàëè 
ïîâ³äîìëåííÿ: «Ïðè¿äüòå, ïîäè-
â³òüñÿ, ùî ðîáèòüñÿ â ïàðêó á³ëÿ 
øêîëè-ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷èé ñàäîê ³ì. 
Ï³äãîðáóíñüêîãî». Ïðè¿õàëè, â³ä 
ïîáà÷åíîãî ëèøå îäèí âèñíîâîê: 
âàðâàðè. Òàê, º â ïàðêó äåðåâà, 
ÿê³ ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, ò³ëüêè 
¿õ íå ÷³ïàþòü, ³ ëîã³êà, ìàáóòü, 
çàë³çíà — ñàì³ âïàäóòü. À îò áà-
ãàòî ìîëîäèõ, çäîðîâèõ äåðåâ 
âèðóáàëè.

Ùå äâà ðîêè òîìó â öüîìó 
ïàðêó îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ëåãêî¿ 
àòëåòèêè ïðîâîäèëà çìàãàííÿ ç 
ëåãêîàòëåòè÷íîãî êðîñó. Òåïåð 
òóò õîäèòè âàæêî, òîìó ùî ñêð³çü 

êóïè ã³ëëÿ. Çâè÷àéíî, ñêàæóòü: 
äåðåâî çàáðàëè ³ ã³ëëÿ çàáåðåòü-
ñÿ. Íåïðàâäà. Â³ä ïîïåðåäíüî¿ 
âèðóáêè ã³ëëÿ çãîðíóëè ³ â ò³é 
êóï³ ðîñòå âèñî÷åííà êðîïèâà. 
Ò³ëüêè êðîïèâà — âñüîãî-íà-
âñüîãî ë³êàðñüêà ðîñëèíà, à êî-
ð³íü çëà òà¿òüñÿ â ³íøîìó. ßê áè 
â÷èòåëü íå ïðèùåïëþâàâ ó ä³òåé 
ëþáîâ äî ïðèðîäè, ä³òè áà÷àòü, 
ÿê òó ïðèðîäó ëþáëÿòü äîðîñë³ 
íàñïðàâä³. Ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç 
ãðóïîþ ëþäåé, ÿê³ òåëåôîíóâàëè 
³ íàçâàëè òèõ, õòî çàãîòîâëþâàâ 
â ïàðêó äðîâà, âàðâàðàìè.

Êîëè ùå áóëè â ïàðêó, îòðèìà-
ëè çàïðîøåííÿ ïðè¿õàòè íà âó-
ëèöþ Áåññàðàáîâà.

Ïîêëèêàâ òóäè íàñ ïàí Ìè-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

²ñòîð³þ, ÿêó íàì ðîçêàçàâ 
Ìèêîëà ²âàíþê, òðàïèëàñÿ 
4 ëèñòîïàäà. ×îëîâ³ê ïðàöþº 
íà ìàðøðóò³ ¹ 7. Çà ñëîâàìè 
ïàíà Ìèêîëè, â àâòîáóñ íà çó-
ïèíö³ «Ïîøòà» çàéøëà ä³â÷èíêà-
ï³äë³òîê, ÿêà ìàëà ïîñâ³ä÷åííÿ 
äèòèíè àòîâöÿ. Âîä³é ïîÿñíèâ, 
ùî â òðàíñïîðò³ òàêå ïîñâ³ä-
÷åííÿ íå ä³º, ïëàòà ñêëàäàº òðè 
ãðèâí³. Ïðî¿çä çà íå¿ ³ çà ñåáå 
ñïëàòèâ íå çíàéîìèé éîìó ÷î-
ëîâ³ê, ÿêèé ñòîÿâ ïîðó÷ ç ä³â÷è-
íîþ. Ïàñàæèðè çàéíÿëè ñèäÿ÷³ 
ì³ñöÿ ³ àâòîáóñ çà ãðàô³êîì â³ä-
ïðàâèâñÿ â äîðîãó. Ä³â÷èíà äî-

¿õàëà äî ïåðåõðåñòÿ, ùî íà ÏÐÁ, 
³ âèéøëà ç àâòîáóñà.

— ßê âîíà ðîçïîâ³ëà ñèòóàö³þ 
âäîìà ³ ÿê ¿¿ ðîçïîâ³äü çðîçóì³-
ëà ìàìà — öå ö³êàâå ïèòàííÿ, — 
ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü Ìè-
êîëà ²âàíþê. — Íà çâîðîòíîìó 
øëÿõó, ÿê â êðóòîìó áîéîâèêó, 
ìåí³ ïåðåêðèâàþòü äîðîãó áóñîì 
³ çóïèíÿþòü â ðàéîí³ øêîëè ¹ 3. 
Çàéøîâøè äî àâòîáóñà, ìàìà ïà-
ñàæèðêè ç ïîñâ³ä÷åííÿì âî¿íà 
ÀÒÎ ïðåä’ÿâèëà ìåí³ ïðåòåíç³¿: 
íàâ³ùî ÿ ¿¿ äîíüêó âèãàíÿâ ç àâ-
òîáóñà. Òîä³ ÿ çàïèòóþ ó äî÷êè 
åìîö³éíî¿ ìàòóñ³: «Äîíþ, ÿ òåáå 
ç àâòîáóñà ïðîñèâ âèéòè?» «Í³, — 
êàæå ä³â÷èíà, — âè õîò³ëè, ùîá 

ÿ ñïëàòèëà òðè ãðèâí³ çà ïðî¿çä».
Íå ïî÷óâøè ³íøó ñòîðîíó 

êîíôë³êòó, âàæêî ðîáèòè ÿê³ñü 
âèñíîâêè. Ìè ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê³ 
ï³ëüãè ïåðåäáà÷åí³ äåðæàâîþ äëÿ 
ä³òåé ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ?

1. Ïåðøî÷åðãîâå íàäàííÿ ì³ñöü 
ó çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.

2. Äåðæàâíà ö³ëüîâà ï³äòðèìêà 
äëÿ çäîáóòòÿ ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè.

3. Ïåðåâåäåííÿ ä³òåé ó÷àñíèê³â 
ÎÎÑ íà âàêàíòí³ ì³ñöÿ äåðæàâ-
íîãî àáî ðåã³îíàëüíîãî çàìîâ-
ëåííÿ.

4. Îçäîðîâëåííÿ òà â³äïî÷èíîê 
ä³òåé ó÷àñíèê³â ÎÎÑ.

Ïðî ï³ëüãîâèé ïðî¿çä ä³òåé 
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ/ÎÎÑ ó òðàíñïîðò³ 
íå éäåòüñÿ. Òàêèì ïðàâîì êî-
ðèñòóþòüñÿ ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ä³òè ñèðîòè ³ ä³òè, ÿê³ ïîçáàâëåí³ 
áàòüê³âñüêî¿ îï³êè, ùî âèõîâó-
þòüñÿ àáî íàâ÷àþòüñÿ ó âèõîâíèõ 
òà íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ä³òè ç 
áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé, ÿê³ ìàþòü 
ïðàâî íà ñîö³àëüíó ï³ëüãó, âè-
çíàíó Êàáì³íîì.

Àëå ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿêå áóëî 
ó äèòèíè, âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ 
ì³ñüêîþ ðàäîþ ³ òàì âêàçàíî, ùî 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ «áåçêîøòîâíå ïå-
ðåâåçåííÿ â ãðîìàäñüêîìó òðàí-
ñïîðò³ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â ç ÷èñëà ñ³ìåé, 

áàòüêè ÿêèõ º ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ».
— Ïåðåâîçèòè ï³ëüãîâèê³â — 

íåìàº ïèòàíü. Ò³ëüêè òó ï³ëüãó 
êîìóñü êîìïåíñóâàòè òðåáà, — 
êàæå Ìèêîëà ²âàíþê. — Áåí-
çèí, ðåìîíò òðàíñïîðòó ëÿãàº 
íà íàø³ ïëå÷³ ³ ó ïåðåâ³çíèêà 
òàêîæ º ñ³ì’ÿ. Íà ñüîãîäí³ø-
í³é äåíü äëÿ ï³ëüãîâîãî ïåðå-
âåçåííÿ º ï³ëüãîâèé àâòîáóñ. 
Â «îäèíè÷ö³» ò³ëüêè âñòèãàé 
äâåð³ ðåìîíòóâàòè. Äëÿ ä³òåé 
â³ä øåñòè ðîê³â 3 ãðèâí³ çà ïðî-
¿çä — íåâåëèêèé òàðèô, ÿêèé 
ìîæíà ñïëàòèòè. Áóâàþòü âè-
ïàäêè, ùî â äèòèíè íà ïðî¿çä 
ãðîøåé íåìàº, àëå ç àâòîáóñà 
ìè ä³òåé íå âèãàíÿºìî.

Бусом заблокували дорогу перевізнику

ПЕНЬКИ В ПАРКУ, ПИЛ СТОВПОМ 
НА ОБ'ЇЗНІЙ ТА РЕМОНТ ДОРОГИ 
Козятин у фото  Ми кожного 
місяця об’їжджаємо наше місто 
в пошуках цікавих фото. Цього разу 
вирішили прогулятися позачергово, 
покликали в дорогу козятинчани. 
Побували в парку біля школи-гімназії, 
на вулиці Куликівського, Бессарабова та 
Пролетарській біля елеватора

â³ íà Áåññàðàáîâà ïîâèð³çàòè âñ³ 
äåðåâà ³ íå ðàä³ ðåìîíòó âóëèö³ 
Êóëèê³âñüêîãî.

Íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî çà-
êëàäàþòü äðóãèé øàð àñôàëüòó. 
Äîðîãà í³áè âèõîäèòü êëàñíà, 
àëå äàëåêà â³ä ñòàíäàðòó. Êîëè 
êðèíè÷êè ï³äçåìíèõ êîìóí³êà-
ö³é âòîïèëè â ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, 
òî âæå íå êàï³òàëüíèé ðåìîíò ³ 
íå ñòàíäàðò. Ï³äíÿòè ëþêè äî ð³â-
íÿ äîðîãè òåïåð — ìàðíà ñïðàâà.

Ìåøêàíö³ âóëèö³ Ïðîëåòàð-
ñüêî¿ ïîòåðïàþòü â³ä ïðîöåñó 
ñóøêè çåðíà íà åëåâàòîð³.

— Êîëè åëåâàòîð ïðàöþº, íàø³ 

ïîäâ³ð’ÿ âêðèâàþòüñÿ ïèëîì á³-
ëîãî êîëüîðó ³ äèõàòè í³÷èì, à ùå 
òîé åëåâàòîð ñèëüíî ãóäå, — ðîç-
ïîâ³ëè íàì ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³.

Ìè ïîáóâàëè â ðàéîí³ åëåâàòîðà 
ó â³âòîðîê, 16 ëèñòîïàäà. Íà ñàìî-
ìó åëåâàòîð³ í³ÿêèõ âèêèä³â ìè 
íå ïîì³òèëè. Ïèë ³ øîëóøèííÿ 
â³í íàñ³ííÿ êóêóðóäçè ïîòðàïëÿëè 
â ïîâ³òðÿ ï³ä ÷àñ ïåðåâàíòàæåí-
íÿ çåðíà. Ïðàö³âíèêè åëåâàòîðà 
ñòàëè çàâàíòàæóâàòè àâòîìîá³ë³ 
äàëåêî çà åëåâàòîðîì ³ áîðîøíî, 
ÿêå ëåò³ëî íà ïîäâ³ð’ÿ êîçÿòèí÷àí, 
òåïåð ïàäàº â ïîë³. À ãóë, ùî ç íèì 
çðîáèø? Ãóäå òîìó, ùî ïðàöþº.

êîëà. Ó íüîãî óâ³ðâàâñÿ òåðïåöü 
÷åòâåðòèé äåíü äèõàòè ïèëþêîþ.

— Âóëèöÿ Áåññàðàáîâà â öåíòð³ 
ì³ñòà áåç àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ, 
ÿê ìîæíà áóëî íå ï³äãîòîâëåíó 
äî òàêîãî âåëèêîãî ïîòîêó òðàí-
ñïîðòó çðîáèòè ¿¿ îá¿çíîþ? — êàçàâ 
ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ïàí Ìèêîëà.

Ïîòîê òðàíñïîðòó ä³éñíî âåëè-
êèé. Ïîïåðåäó íàñ ³ ïîçàäó âèäí³-
ëèñÿ ñòîâïè ïèëó. Á³ëÿ íàñ í³áè 
âñå â íîðì³. Ïåðåõîäèìî íà ì³ñ-
öå íàéá³ëüøîãî çàïèëåííÿ. Êîëè 
ïðèéøëè äî íüîãî, òî ïîì³òèëè, 
ùî òåïåð ñòîâïè ïèëó íà ì³ñö³, äå 
ìè ñòîÿëè äî öüîãî. Ñòàëî çðî-
çóì³ëî, ùî âîä³¿ áà÷èëè êàìåðó 
³ çáàâëÿëè øâèäê³ñòü.

Ïàí³ Âàëåíòèíà íàì ïîêàçóº 
àâò³âêó, ÿêà ïðîñòîÿëà ìåíøå 
òðüîõ ãîäèí íà óçá³÷÷³. Âîíà ïî-
âí³ñòþ âêðèòà òîâñòèì øàðîì 
ïèëó. Ìîæå òðîõè ìåíøå ïî-
òðàïèëî ó íàø³ ëåãåí³.

— ß òàê ðîçóì³þ, íàñ âðÿòóº 
òóò ò³ëüêè äîùîâà ïîãîäà, — êàæå 
æ³íêà.

Ó âîä³¿â ñâîÿ ïðàâäà. Ïðî¿õàâ-
øè âóëèöåþ Áåññàðàáîâà, áàãàòî 
àâò³âîê, îñîáëèâî ç âèñîêîþ ïî-
ñàäêîþ, îá ã³ëëÿ äåðåâ ïîøêî-
äèëè îáøèâêó ñâî¿õ çàë³çíèõ 
êîíåé äî ãðóíòîâêè. Êîãî ìè 
çàïèòóâàëè, ò³ â ãí³â³ áóëè ãîòî-

Це елеватор, на який скаржаться мешканці 
вулиці Пролетарської

Біла автівка за кілька годин посивіла від пилу 
на вулиці Бессарабова

Ділове дерево вирізали і навіть не прибрали

З таким підходом ми залишимось без парків і без дерев
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè äîáðàëèñÿ äî ì³ñöÿ ï³äïàëó, 
à òå, ùî öå ï³äïàë, ï³çí³øå ï³äòâåðäèâ 
ìàéñòåð ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà îáõîäó 
¹ 2 Ìèêîëà Ëóê’ÿíþê, çàòåëåôîíóâàëè 
êåð³âíèöòâó óðî÷èùà «Ñåñòðèí³âñüêå». 
Íàì ïîâ³äîìèëè, ùî ë³ñíèê îáõîäó ç³ ñâî¿-
ìè ïîì³÷íèêàìè âæå ¿äóòü òóäè. À çà ÿêóñü 
ìèòü ìè âæå ç íèìè â³òàëèñÿ.

Ìàéñòåð îáõîäó ¹ 2 Ìèêîëà Ëóê’ÿíþê, 
Â³êòîð Ë³òâ³í÷óê òà ²âàí Ïîõàëü÷óê ïðè-
¿õàëè ãàñèòè âîãíèùå çà ïîâ³äîìëåííÿì 
íåáàéäóæèõ äî ïðèðîäè ãðîìàäÿí. Ïðè-
¿õàëè â÷àñíî, âîãíèùå ò³ëüêè äîáèðàëîñÿ 
äî ïåðøèõ äåðåâ. Ñàìå çâ³äòè ïðàö³âíèêè 
ë³ñó ïî÷àëè çáèâàòè ÿçèêè ïîëóì’ÿ õëî-
ïóøêàìè. Õëîïóøêà — öå ïðèñòð³é, ÿêèé 
çìàéñòðóâàëè â Êîçÿòèíñüêîìó ë³ñíèöòâ³. 
Â ðóêàõ ñïåö³àë³ñòà âîíà äóæå åôåêòèâíà, 
ÿêùî ÿçèêè ïîëóì’ÿ íå íàñò³ëüêè âåëèê³ 
³ ëþäèíà ìàº ìîæëèâ³ñòü íàáëèçèòèñü 
äî âîãíþ. Ïðàö³âíèê³â ë³ñó ïðè¿õàëî 
òðîº, à âçÿëè ç ñîáîþ 5 õëîïóøîê. ßê 
ïîÿñíèâ ìàéñòåð ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, 
âîíè áåðóòü õëîïóøêè ç çàïàñîì, òîìó ùî 
çàâæäè çíàõîäÿòü ï³äòðèìêó ñåðåä ëþäåé. 
Ñïðîáóâàëè é ìè ïîëóì’ÿ çáèâàòè õëî-
ïóøêîþ òà çðîçóì³ëè, ùî êîæåí º ìàé-
ñòðîì ó ñâî¿é ñïðàâ³. Ó íàñ âèéøëî òàê, 
ÿê ó Â³êòîðà Þùåíêà â ×åðí³ã³âñüêîìó 
ë³ñ³ â ïåð³îä éîãî ïðåçèäåíòñòâà. Ùî-
ïðàâäà, ç ò³ºþ â³äì³íí³ñòþ, ùî òîä³øí³é 
ïðåçèäåíò çàâàæàâ ãàñ³ííþ ïîæåæ³. Ìè 
í³êîìó íå çàâàæàëè ³ íå ôîòîãðàôóâàëèñÿ 
äëÿ êàðòèíêè.

Çà 20 õâèëèí ðîáîòè âîãíèùå òàêè ïðè-
áîðêàëè.

— Òå, ùî âïîðàëèñü òàê øâèäêî ³ âîã-
íèùå íå âñòèãëî ðîçãóëÿòèñÿ â ë³ñ³, äîïî-
ìîãëà áåçâ³òðÿíà ãîäèíà. Íà äèâî, â³òåð 
ñòèõ. ßêáè íà öåé ÷àñ áóëî â³òðÿíî, á³äè 
íå óíèêíóòè ³ äîáðå, ùî ìè âîãîíü çàãà-
ñèëè â ïîë³, à íå â ë³ñ³, — ñêàçàâ Ìèêîëà 

Ëóê’ÿíþê. — Ãàñèòè ë³ñîâó ïîæåæó íàäòî 
ñêëàäíî, òî ö³ëà ë³ñîâà ï³ðîëîã³ÿ.

Çà õâèëèíè 15 ïðè¿õàëè âîãíåáîðö³. 
Â öåé äåíü ÷åðãóâàëè á³éö³ Ïåðøîãî íàðÿ-
äó êîçÿòèíñüêî¿ ÷àñòèíè ÄÑÍÑ. Ðÿòóâàëü-
íèêè ç ïðàö³âíèêàìè ë³ñó äàâíî çíàéîì³.

Îáèäâ³ ãðóïè ÷îëîâ³ê³â æàðòóþòü, êà-
æóòü: ìîæíà é áðàòàòèñÿ, êîëè äâ³÷³ çà ñå-
çîí íà öüîìó ïîë³ ïðèáîðêóºìî âîãíèùå.

Ðÿò³âíèêè çàïèòàëè ó Ìèêîëè 
Ëóê’ÿíþêà, öå ï³äïàë ÷è ñàìîçàéìàííÿ?

— Ñòî â³äñîòê³â ï³äïàë, âîãíèùå ðîç-
õîäèëîñü ç áàãàòüîõ ì³ñöü, — ïåðåêîíàíèé 
ìàéñòåð ë³ñó.

Òîä³ êåð³âíèê íàðÿäó ñêàçàâ: «Ìè, êîëè 
ç äîðîãè íà ïîëå çà¿æäæàëè, çà ìåòð³â 
100 â³ä âàñ áà÷èëè ÷îëîâ³êà â ë³ñ³. ßêáè 
ïðî¿æäæàëè á³ëÿ íüîãî, òî çàïèòàëè á, 
êîãî â³í ÷åêàº ó ë³ñ³ â òåìíîò³? Àëå ÿêùî 
íà ãàðÿ÷îìó íå âï³éìàâ, òî äîâåñòè éîãî 
âèíó â íàâìèñíîìó ï³äïàë³ íå ðåàëüíî. 
×îìó öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó íå â³ääàòè òèì, 
õòî íà í³é áóäå çàñ³âàòè ÿê³ñü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüê³ êóëüòóðè?

— À ÷èÿ öå çåìåëüíà ä³ëÿíêà? — çà-
ïèòàëè ìè.

— Öå äîäàòêè äî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
ïðàö³âíèêàì êîëèøíüîãî òóáäèñïàíñå-
ðà, — êàæå ïàí Ìèêîëà.

Çà ï³âãîäèíè âîãíåáîðö³ âñ³ ìîæëèâ³ 
çàãîðÿííÿ îáëèëè âîäîþ. Òðè÷³ ïîëèâà-
ëè âîäîþ äåðåâèíó, ÿêà ï³ä ë³ñîì ëåæàëà 
íà çåìë³. Âîíà òî ãàñëà â³ä ïîòîêó âîäè, 
òî çíîâ ³ñêðèëàñÿ. Ðÿò³âíèê, ÿêèé ïðî-
õîäèâ ïîðó÷, ñêàçàâ, ùî âîíè ÷åðåç ÷è¿ñü 
ïóñòîù³ â ïîë³ ï³ä ë³ñîì, à â öåé ÷àñ ìîæå 
áóòè âèêëèê, ùî ó êîãîñü áóäèíîê ãîðèòü. 
Òà çâåðíóâñÿ äî íàñ: «Â êîæíîìó íîìåð³ 
ïèø³òü, ÷èì ìîæóòü çàâåðøèòèñü ÷è¿ñü 
ïóñòîù³ ³ çà íàñë³äêè ï³äïàë³â íàïèø³òü».

Âîãíåáîðö³ ñòàëè çáèðàòèñÿ â çâîðîòíþ 
äîðîãó. Ë³ñ³âíèêè, ç³áðàâøè õëîïóøêè, òà-
êîæ ï³øëè ç ïî÷óòòÿì âèêîíàíîãî îáîâ’ÿçêó 
äî ñâîº¿ àâò³âêè. Ïî¿õàëè ç ë³ñó é ìè.

Â²ÒÀªÌÎ

«СТО ВІДСОТКІВ 
ЦЕ – ПІДПАЛ»
Небезпека  У четвер, 11 листопада, було вітряно 
і відчутно дуло з півдня. Поблизу «Циганського 
хутора» ми помітили, що в районі Махаринецької 
залізничної станції сильне задимлення. Вирішили 
перевірити, що сталось

Перші язики полум'я добираються до лісу
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ÑÏÎÆÈÂÀ×

ОЛЕНА УДВУД

«Ñåðâ³ñí³ öåíòðè ÌÂÑ — 
ë³äåð ç íàäàííÿ äåðæàâíèõ 
ïîñëóã. Â îñíîâ³ ¿õ ðîáîòè — 
ëþäè, åôåêòèâí³ñòü ð³øåíü 
òà ïåðåäîâ³ òåõíîëîã³¿», — öå 
öèòàòà ç³ ñòîð³íêè ó Â³ê³ïåä³¿ 
ïðî Ãîëîâíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð 
ÌÂÑ. Ñïðàâä³, íà çì³íó ñòàðèõ 
ÌÐÅÂ ïðèéøëè íîâ³ ñåðâ³ñí³ 
öåíòðè ÌÂÑ, äàðìà, ùî ó áàãà-
òüîõ ì³ñòàõ ¿õ òàê ³ íå â³äêðèëè, 
íàòîì³ñòü çàïóñòèëè ìîá³ëüí³ 
ñåðâ³ñí³ öåíòðè, àëå ïðè¿æäæà-
þòü âîíè íå ùîäíÿ.

ÌÐÅÂ (Ì³æðàéîííèé ðå-
ºñòðàö³éíî-åêçàìåíàö³éíèé 
â³ää³ë) çàêðèëè ó Êîçÿòèí³ ùå 
ø³ñòü ðîê³â òîìó. Â³äòîä³, ùîá 
îòðèìàòè ïîñëóãè, êîçÿòèí÷à-
íàì äîâîäèòüñÿ àáî ¿õàòè ó Â³-
ííèöþ, àáî ÷åêàòè íà ïðè¿çä 
ìîá³ëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
ÌÂÑ. Íàñë³äêè òàêî¿ ðåôîðìè 
â³ä÷óâ íà ñîá³ ñïîâíà Ìèêî-
ëà Ñåã³í. ×îëîâ³ê äíÿìè çà-
òåëåôîíóâàâ äî ðåäàêö³¿ «RIA-

Êîçÿòèí» ³ ðîçïîâ³â, ÿê â³í 
îôîðìëÿâ äîêóìåíòè íà ïåðå-
ðåºñòðàö³þ ïðè÷åïà.

— ß ³íâàë³ä â³éíè äðóãî¿ ãðó-
ïè, — êàæå ïàí Ìèêîëà. — Ó íàñ 
ïðè¿æäæàâ ÌÐÅÂ ðåºñòðóâàòè 
ìàøèíè, ïðè÷åïè. ß áóâ ïåð-
øèé íà ÷åðç³. Ïðè÷åï ó ìåíå 
íîâèé, âñ³ äîêóìåíòè â ïîðÿäêó, 
òàì áåç ïðîáëåì. Ñêàçàëè, ùî 
öå áóäå øâèäêî. Ùîá âè ïî-
äèâèëèñÿ íà öå, òî âè á àõíó-
ëè! ß çàéøîâ îá 11.30 äî íèõ, 
âèñèä³â äî 17 ãîäèíè. Ó íèõ 
òî ³íòåðíåò ïðîïàäàº, òî âîíè 
ï³øëè îá³äàòè, òî âîíè ï³øëè 
íà êàâó. Ó ìåíå òèñê ï³äíÿâ-
ñÿ 230 íà 120. Ìåíå öå ïðî-
ñòî îáóðèëî. Öå òðèìàòè ³íâà-
ë³äà â³éíè äðóãî¿ ãðóïè ö³ëèé 
äåíü!.. Â ìåíå ñòàðøèé âíóê 
êîìï’þòåðíèê, ìåíøèé â ê³-
áåðáåçïåö³. Âîíè ìåí³ êàæóòü, 
ùî öå ðîáîòè íà 7–10 õâèëèí. 
Òàê, êàæó, âîíè âçÿëè ìî¿ äî-
êóìåíòè, êîëè îôîðìëÿëè, ïðî-
éøëî ìåíøå 10 õâèëèí.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Ñåã³íà, 

òîãî äíÿ ìîá³ëüíèé ñåðâ³ñíèé 
öåíòð âñòèã îáñëóæèòè äåñü ÷åò-
âåðî îñ³á, õî÷à ëþäåé ó ÷åðç³ 
ñòîÿëî çíà÷íî á³ëüøå. ² ïîä³áíå 
òðàïëÿºòüñÿ âæå íå âïåðøå. 
Ìèíóëîãî ðàçó êîçÿòèí÷àíèíó 
òðåáà áóëî ïåðåîôîðìèòè äî-
êóìåíòè íà ìàøèíó, òî â³í òðè 
ðàçè ìóñèâ ñòîÿòè ó ÷åðç³ çðàíêó 
³ äî âå÷îðà.

×îëîâ³ê êàæå, ùî öüîãî ðàçó 
äîâãî ÷åêàâ ³ íà ñàì ïðè¿çä ìî-
á³ëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ³ç 
Â³ííèö³. Ïðè÷³ï Ìèêîëà ïðè-
äáàâ ùå ó ëþòîìó ³ îäðàçó ñòàâ 
íà ÷åðãó, à äî÷åêàâñÿ íà íå¿ àæ 
÷åðåç â³ñ³ì ì³ñÿö³â — ó ëèñòî-
ïàä³. Éîìó ñêàçàëè, ùî çàòå-
ëåôîíóþòü ³ ïîâ³äîìëÿòü, êîëè 
òðåáà ïðèéòè.

— Ðàç ïîäçâîíèëè, ùî â³ä-
ì³íÿºòüñÿ, äðóãèé ðàç ïîäçâî-
íèëè, ùî â³äì³íÿºòüñÿ, ïîò³ì 
ÿ â «RIA-Êîçÿòèí» ïðî÷èòàâ, 
ùî ìàþòü â³äêðèòè ô³ë³þ òóò, 
àëå òàê ¿¿ ³ íå â³äêðèëè ³ âîíè 
ïî ñòàðîìó ïðè¿æäæàþòü, — 
ïðîäîâæóº êîçÿòèí÷àíèí. — 

Доводиться чекати місяцями, 
щоб перереєструвати авто

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ï’ÿòíèöþ, 12 ëèñòîïàäà, 
ìàëåíüêèé áàçàð÷èê áóâ áàãàòî-
ëþäíèì. Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåì-
ëÿêà çâè÷íà êàðòèíà — òîðãóâàëè 
ó «ðàêóøêàõ» ³ íà çåìë³.

Ö³íè íà ïðîäóêòè áîðùîâîãî 
íàáîðó ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ìàéæå 
íå çì³íèëèñÿ. Ìîðêâà òà ÷åðâî-
íèé áóðÿê áóëè 11–12 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì, çàðàç ìîðêâà — 10, 
º 15 òà ¿¿ ìàëî êóïóþòü, ÷åðâîíèé 
áóðÿê — 11 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
Ö³íà íà á³ëîêà÷àííó êàïóñòó äî-
äàëà ãðèâíþ, ¿¿ òåïåð ïðîäàþòü 
ïî 7 ãðèâåíü. Êîëüîðîâà ñàëàò-
íà ³ ñâ³æà êàïóñòà — 17 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. Ùîïðàâäà, ìè 
íå çðîçóì³ëè, ÷èì â³äð³çíÿþòü-
ñÿ îäíà ñâ³æà êàïóñòà â³ä ³íøî¿ 

ñâ³æî¿ êàïóñòè. Ïåê³íñüêà êàïóñ-
òà — 18 ãðèâåíü.

Íà «êðóãó» çíà÷íî ïîìåíøà-
ëî ïîêóïö³â. Ìîëîêî òóò ïðîäà-
þòü ïî 20 ãðèâåíü çà ë³òð, ñàëî 
105–115 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, 
ñâèíèíà — â³ä 110 äî 135. Í³÷î-
ãî òóò íå êóïèâøè, ïîâåðíóëèñÿ 
íà «Õèòðèé áàçàð÷èê».

Áîëãàðñüêèé ïåðåöü òóò â³ä 
10 äî 55 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, 
îã³ðêè 52, ïîì³äîðè íà áîðù ï³ä-
ñêî÷èëè íà 18 ãðèâåíü. Ì³ñÿöü 
òîìó âîíè êîøòóâàëè 4 ãðèâí³, 
òåïåð, ùîá áîðù áóâ ñìà÷íèì, 
òðåáà â³ääàòè 22 ãðèâí³ çà ê³ëî-
ãðàì. Ïîì³äîðè ÷åð³ 75 ãðèâåíü, 
çâè÷àéí³ ñâ³æ³ ïîì³äîðè êîøòó-
âàëè 30 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Ö³íè íà âèíîãðàä ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ ìàéæå íå çì³íèëèñÿ. 

САЛО ТА МОЛОЧКА Б’ЮТЬ РЕКОРДИ, 
А ЦУКОР ТРОХИ ПОДЕШЕВШАВ
Що по чому?  В п’ятницю цього тижня 
ми поцікавилися цінами на продукти 
харчування на вулиці Василя Земляка, 
ринку «Хлібодар», на «кругу». Порівняно 
з початком жовтня подорожчали 
сало, молочка, деякі крупи, огірки з 
помідорами та цибуля. Подешевшали 
цукор і продукти борщового набору

Â ï’ÿòíèöþ, 12 ëèñòîïàäà, âîíî 
êîøòóâàëî 120 ãðèâåíü çà ê³ëî-
ãðàì. Ñàëî íà øêâàðêè îö³íþ-
âàëè ïî 40 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, 
à ãàðíå íà «Âåëèêîìó áàçàð³» 
êîøòóâàëî 110 ãðèâåíü.

«Ìîëî÷êà» á’º ðåêîðäè. Ë³òð 
ìîëîêà â ñåðåäíüîìó 20 ãðèâåíü 
çà ë³òð. Ï³âòîðà÷êà 35 ãðèâåíü, 
ùîá ïðîäàòè. Ùîá êóïèòè ìîëî-
êî — ìîæíà äîìîâèòèñü çà òðè 

÷åðâ³íö³. Ðîçêðèâàºìî òàºìíè-
öþ: ÷èì âðîäëèâ³øà ïðîäàâ÷èíÿ, 
òèì âîíà ùåäð³øà ³ çãîâ³ðëèâ³øà. 
Ï³âê³ëî ñèðó 50 ãðèâåíü. Ï³âë³òðà 
ñìåòàíè ãëàäóùèêîâî¿ êîøòóº, 
ÿê ï³âê³ëî ñèðó (50 ãðèâåíü). Ñå-
ïàðàòîðíà ñìåòàíà ó ï’ÿòíèöþ 
ïîäåøåâøàëà íà 5 ãðèâåíü. 
Ñòàá³ëüíî çà öåé ïðîäóêò òðåáà 
çàïëàòèòè 75–80 ãðèâåíü çà ï³â-
ë³òðà.

Гречка б'є рекорди. Нині вона на базарах коштує більше 
40 гривень

Â³í ÿê êîøòóâàâ, òàê ³ êîøòóº 
30–50 ãðèâåíü.

Ùîäî öèòðóñîâèõ, òî ïðîòè-
â³ðóñí³ ëèìîíè êîøòóþòü â³ä 
30 äî 52 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
Â òàêó æ ö³íó ìàíäàðèíè, ãðåé-
ïôðóò — 58. Ãðàíàò íèí³ êîøòóº 
â³ä 46 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì, õóðìó 
ïðîäàþòü ïî 40–45.

Ç âèáîðîì ðèáè, ÿê ³ ìèíóëî-
ãî ðàçó, ïðîáëåìè. Ëþäè òðîõè 
íå ðîçóì³þòü, ÷îìó ìàëüîê æèâöÿ 
êîøòóº 35, à á³ëüøèé çà ðîçì³-
ðîì êàðàñü — 25 ãðèâåíü çà ê³ëî-
ãðàì. Ãàðí³ íà âèä ³ çà ðîçì³ðîì 
íà äîëîíþ äîðîñëîãî ÷îëîâ³êà 
êàðàñ³ ïî 40, êîðîï — 70 ãðè-
âåíü çðàíêó ³ 65 — êîëè ïðî-
äàâåöü ðèáè çáèðàºòüñÿ äîäîìó. 
Ñâ³æîìîðîæåíèé õåê 81 ãðèâíÿ 
çà ê³ëîãðàì. Íàì ñïîäîáàëèñÿ 
ñòåéêè ìîðñüêîãî ñîìà. Êóïèëè 
¿õ òðîõè á³ëüøå òðüîõ ê³ëîãðàì³â 
³ çàïëàòèëè 245 ãðèâåíü.

Öóêîð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 
ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ êîøòóâàâ 
27,10 òåïåð â ìàãàçèí³ ïîâåðíó-
ëàñÿ ñòàðà ö³íà 23 ãðèâí³ çà ê³-
ëîãðàì. Ãðå÷êà äîäàëà â ö³í³ â³ä-
ðàçó 7 ãðèâåíü ³ òåïåð êîøòóº 
42 ãðèâí³, ïðîòè 35, ùî áóëà 
ìèíóëîãî ðàçó.

Ñâèíÿ÷à âèð³çêà 135–140 ãðè-
âåíü, íà ê³ñòö³ — 110 ãðèâåíü. 
Ìàéæå â òàêó æ ö³íó ÿëîâè÷è-
íà. Ö³íè íà ñàëî ï³øëè äîãîðè. 

Âîíè ïðè¿æäæàþòü ãîäèí³ 
îá 11 ³ ïîò³ì ö³ëó ãîäèíó öå 
âñå âñòàíîâëþþòü. Òàì æå ³ êñå-
ðîêñè, áî ³ ïðàâà îôîðìëÿþòü, 
òàì äóæå áàãàòî òåõí³êè, öèõ 
äðîòèê³â øòóê 20. Îäèí ñòî¿òü, 
øåâåëèòü äðîòàìè, à ³íøèé ëî-
âèòü ³íòåðíåò. Çëîâèâ, ò³ëüêè 

ïî÷àëî ðîáèòè, òóò ïðîïàâ, çà-
âèñ. ×è â íèõ ñòàðà òåõí³êà, ÷è 
ùî? Öå íåíîðìàëüíî. Ó ìåíå 
äðóç³ êàæóòü: «×îìó òè ñþäè 
ï³øîâ? Ïî¿õàâ áè â Áåðäè÷³â, 
çðîáèâ áè áåç ïðîáëåì». Õî÷à 
òàì á³ëüøå ëþäåé. Öå ïðîñòî 
çíóùàííÿ íàä ëþäüìè!

МРЕВ у Козятині закрили вже давно. Замість нього 
інколи приїжджає мобільний сервісний центр
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ЧЕТВЕР

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.05, 
02.20, 05.25 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05, 00.40, 02.55, 
05.20 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.35 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.35, 00.30, 02.45, 
05.50 Спорт 
15.20 Концерт 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
19.35 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дика природа 
Аргентини” 
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 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Джек . Лондон” 
22.45, 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, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Чи вмiєш ти 
зберiгати секрети?” l  
14.25 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
20.00, 03.40 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Джунглi” s  

ICTV 

05.25, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.50, 13.15 Х/ф “Тремтiння 
землi-6” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. 
День 
14.15, 16.15 Т/с “Дiльничний з 
ДВРЗ” s  
20.20 Прихована небезпека 
Прем’єра 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Свобода слова 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Надприродне” s  
12.55 Х/ф “Бар “Бридкий 
койот” s  
14.55 Х/ф “Розлучення по-
американськи” s  
17.00 “Хто зверху?” l  
19.00 “Пекельна кухня” 
21.00 Х/ф “Лiга видатних 
джентльменiв” s  
23.10 Х/ф “Клаустрофоби: 
Новий рiвень” n  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 

10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
4” l  
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Серце 
матерi” l  
00.10, 02.00 Т/с “Експрес-
вiдрядження” 

СТБ 

08.50, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

05.55 “Таємницi свiту” 
07.20 Х/ф “Доживемо до 
понедiлка” 
09.20 Х/ф “Мiцний горiшок” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
“Свiдок” 
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.40, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
17.00, 03.05, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 

TET 

09.30 М/ф “Синдбад: Легенда 
семи морiв” 
11.15 Х/ф “Чак i Ларрi - тепер 
одруженнi” s  
13.35 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Х/ф “Попелюшка”, 1 с. 
10.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 
11.40 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 Свої 
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 Додолики 
14.00 Веселi саморобки 
14.15, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
15.50 Незвiдана Україна 
16.05 Д/ф “Печернi” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Радянський бруталiзм 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Донбасу 
21.20 Х/ф “Вiнсент на шляху до 
моря” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Життя в цифрi” 
09.00 “Постфактум” 
09.45 “Рецепт здоров’я” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Мобiльний репортер” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.40 “Особливий випадок” 
19.30 “На часi” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05, 02.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дика природа 
Аргентини” 
22.00 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Джек . Лондон” 
22.50, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Один шанс на 
двох” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.45 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Бувай, дитинко, 
бувай!” s  

ICTV 

04.40, 20.20, 01.55 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Х/ф “Схильнiсть” s  
12.10, 13.15 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.35 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.40 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Х/ф “Холодна помста” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.25 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.15 Х/ф “Земля майбутнього: 
Свiт за межами” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Екси” s  
21.05 Х/ф “Острiв фантазiй” s  
23.30 Х/ф “Таємницi райських 
схилiв” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
4” l  
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Серце матерi” l  
00.10, 02.00 Т/с “Експрес-
вiдрядження” 

СТБ 

08.00, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

06.25 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Акцiя” 
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.25 “Будьте здоровi” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.30 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.30 Х/ф “Люди - Iкс: Остання 
битва” s  
13.40 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
10.35 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Свої 
11.50 Вiзуальний код 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 ЕкоЛюди 
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 
13.55 Веселi саморобки 
14.15 Пiщана казка 
14.20, 14.35 “Шо? Як? “ 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Артефакти 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30, 20.00 Населена земля 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.25 Недалечко 
21.00 Новини Одещини 
21.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “Територiя рiшень” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 
16.45 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05, 02.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 
Спорт 
15.20 Концерт. ВIА “Кобза” 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 Т/с “Джек . Лондон” 
21.45, 23.05, 23.55 Т/с “Свати” 
23.45 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

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 “Наречений 
напрокат” s  
14.40, 15.40 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 03.40 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое дело” 
23.50 Х/ф “Довiра” s  

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.00, 13.25 Х/ф “Холодна 
помста” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.50, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.40 Прихована 
небезпека 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Т/с “Пес-2” s  
23.45 Х/ф “Початковий код”” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.35 Т/с “Надприродне” s  
12.15 “Кохання на 
виживання” s  
14.20 Х/ф “Сходження 
Юпитер” s  
16.55 “Хто зверху?” l  
19.00 “Дiти проти зiрок” 
20.40 Х/ф “Воно” s  
23.35 Х/ф “Вони” n  
01.25 Х/ф “Пiвнiчний полюс: 
Вiдкрито на Рiздво” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 

09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
4” l  
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Серце 
матерi” l  
00.10, 03.00 Реальна мiстика 

СТБ 

07.20, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Зниклi серед живих” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.30 “Вартiсть життя” 

TET 

09.30 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
11.30 Х/ф “Люди - Iкс: Перший 
клас” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Енеїда 
12.10, 17.30 Геолокацiя: 
ВОЛИНЬ 
12.40 Народженi рiкою 
12.50 ЕкоЛюди 
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, 14.00 Додолики 
14.10 Пiщана казка 
14.20, 14.30 “Шо? Як? “ 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Я вдома 
20.25 Роздивись 
21.00 Новини Закарпаття 
21.20 Зупини мене, якщо 
зможеш 
22.10 StopFakeNews 
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” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05, 02.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикi Дива” 
13.10, 01.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.10, 05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман 
16.25 Буковинськi загадки 
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Полюси 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 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” 
20.26 “Проспорт” 
20.28 “Чистоnews 2021” 
20.35 Т/с “Свати” 
21.45 “Право на владу 2021” 

IНТЕР 

05.35, 22.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00, 11.00 “Корисна 
програма” 
12.25 Х/ф “Кохання з 
перешкодами” s  
14.40, 15.35 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 02.55 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.00 “Подробицi” 
21.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
23.50 Х/ф “Рекрут” 

ICTV 

04.40, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.40 Х/ф “Початковий код”” s  
12.30, 13.20 Т/с “Розтин 
покаже-2” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.55, 16.20 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Юрчишини-2” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 01.50 Анти-зомбi 
21.25 Т/с “Пес-6” s  
22.45 Т/с “Пес-2” s  
23.50 Х/ф “Без компромiсiв” n  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.30 “Орел i решка” 
09.30 Т/с “Надприродне” s  
11.15 “Кохання на 
виживання” s  
13.25 Х/ф “Темний лицар. 
Вiдродження легенди” s  
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l  
21.10 Х/ф “Брайтбьорн” s  
23.00 Х/ф “Щасливий день 
смертi” s  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
09.00 Мисливцi за дивами 
10.00 Я везу тобi красу 
11.00 Т/с “Виходьте без дзвiнка 
4” l  
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14.10, 15.30, 00.50 Т/с 
“Вiдважнi” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.50 Т/с “Серце 
матерi” l  
23.10 Слiдами львiвського 
смiття. Довгобуд столiття 

СТБ 

08.35, 11.50 “МастерШеф 
Професiонали” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “СуперМама” l  
20.15, 22.50 Т/с “Рiдна мачуха” 
23.20 Т/с “Наречений” s  

НTН 

07.50, 17.00, 03.10, 03.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.40 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Йшов четвертий рiк 
вiйни...” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.25 “Правда життя” 

TET 

09.30 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
11.30 Х/ф “Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього” s  
14.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 04.00 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00, 02.15 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00, 01.00 Сiмейка У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї “ 
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 20.00 Народженi рiкою 
12.50, 20.30 Небезпечна зона 
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 
13.55 Веселi саморобки 
14.10 Пiщана казка 
14.15 “Шо? Як? “ 
14.35 “Шо? Як? 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Країна пiсень 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.55 Правдоборцi 
20.15 Голоси Донбасу 
21.00 Новини Черкащини 
21.20 Брехня вiд полiтикiв. 
Перевiрка 
21.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
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 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “Лiцеїст” 
17.15 т/с “Серцебиття” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 01.55 Земля, наближена 
до неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.10, 05.10 Новини 
07.05 Енеїда 
08.05, 09.05 Погода 
08.10 Т/с “Фаворитка 
короля” s  
09.15 Телепродаж 
09.50 Т/с “Серцебиття” l  
11.35, 18.20 Соцiальне ток-
шоу “По-людськи” 
12.35 Д/с “Дикуни” 
13.10, 00.20 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.45, 00.05, 02.45, 
05.45 Спорт 
15.20 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” l  
16.30 Д/с “Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Дикi острови” 
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
22.55 Д/с “Дикi тварини” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 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” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Чистоnews 2021” 
20.20 Х/ф “П’ятий елемент” 
23.00 Х/ф “Поганi дороги” 

IНТЕР 

05.15, 23.15 “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 “Колишня з того 
свiту” (12+) ПремТєра 
14.30, 15.25, 01.05 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “007: Завтра нiколи 
не помре” s  

ICTV 

04.20, 23.50 Факти 
04.40 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.40 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Скетч-шоу “На трьох” s  
13.55 Т/с “Розтин покаже-2” s  
14.55, 16.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
18.45 Факти. Вечiр 
00.25 Х/ф “Вихiд: Боги та 
царi” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Пекельна кухня” 
11.30 “Екси” s  
13.35 “Дiти проти зiрок” 
15.05 Х/ф “Лiга видатних 
джентльменiв” s  
17.25 Х/ф “Код Да Вiнчi” s  
20.25 Х/ф “Ангели i Демони” s  
23.10 Х/ф “Глибинне зло” n  
01.00 Х/ф “Здобич” s  
02.45 “Служба розшуку дiтей” 
02.50 “Зона ночi” 
03.00 Х/ф “Вальхалла: 
Ра нарок” l  

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 

07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
10.30 Т/с “Втiкачка-2” l  
14.20, 15.30 Т/с “Майже вся 
правда” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 
00.00 Д/ф “Вбиваючи ката” 

СТБ 

06.05, 19.00, 22.50 
“Холостячка Злата Огнєвiч” l  
10.35, 00.00 “Як вийти 
замiж” s  
“Вiкна-Новини” 
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  

НTН 

07.55, 17.00, 03.00, 03.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Тричi про кохання” 
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає 
думки” s  
18.20, 03.20 “Таємницi свiту” 
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

09.30 Х/ф “Творець iгор” 
11.40 Х/ф “Люди - Iкс: Початок. 
Росомаха” s  
13.50 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 01.25 Панянка-селянка 
17.00 Богиня шопiнгу. Битва 
блондинок 
18.00 4 весiлля 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Ромео i Джульєтта з 
Черкас” s  
23.00 Х/ф “Воду слонам” s  

UA:ВIННИЦЯ 

08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
09.50 Художнiй серiал 
“Злочини минулого - 
мiжнароднi версiї” 
11.40 Енеїда 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Незвiдана Україна 
12.50, 17.45 Небезпечна зона 
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 Веселi саморобки 
14.10 Пiщана казка 
14.15 “Шо? Як?” 
15.05 Народженi рiкою 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Населена земля 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15, 22.20 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Шукачi пригод 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 ЕкоЛюди 
20.00 Умандрували:за 
Харковом 
20.30 Роздивись 
21.00 Новини Кiровоградщини 
21.20 Мiжрегiональний 
концерт “ Незалежнiть єднає” 
22.15 Жiнки i цифри 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Серцебиття” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Останнiй кандидат” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.30 Енеїда 
07.00, 08.05, 09.00, 21.00, 
00.00, 02.00, 03.35, 05.35 
Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 04.00, 05.30 Погода 
08.10 Д/с “Дикi Дива” 
08.25 Вiдтiнки України 
09.10 Телепродаж 
09.45 Д/ф “Будинок “Слово” l  
11.10, 01.25 Д/п “Скiльки 
жертв голодомору i чи був вiн 
штучним?” 
11.20 Д/п “Спогади свiдка 
голодомору: як виживали” 
11.30, 22.00 Бабусю, розкажи 
про Голодомор 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01, 21.25 Спецпроєкт “Дiти 
великого голоду” 
12.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
I етап. Вiдкриття сезону. 
Iндивiдуальна гонка, 15 км, 
жiнки 
14.40 Спецпроєкт “Голокост. 
Засвiдчений злочин” 
15.50 Бiатлон. Кубок свiту. 
I етап. Вiдкриття сезону. 
Iндивiдуальна гонка, 20 км, 
чоловiки 
18.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
20.00 Тиждень на Суспiльному 
22.25 Д/п “Голодомор. Свiт 
знав, але мовчав” 
23.00 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
00.25 Д/ф “Iспит на 
людянiсть” l  
01.35 #ВУКРАЇНI 
02.25 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.00, 04.55 “Життя вiдомих 
людей” 
07.00, 10.00 “Свiт навиворiт” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
17.30 “Свiт навиворiт - 
13Еквадор” 
18.30 “Свiт навиворiт - 13. 
Еквадор” 
19.30 ТСН 
20.13 “Проспорт” 
20.15 Х/ф “Механiк” 
22.00 Х/ф “Механiк: 
Воскресiння” 
23.55 Х/ф “Цiна правди” 

IНТЕР 

05.05 “Орел i Решка. 
Перезавантаження” 
06.55 Х/ф “Розправ крила” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Все для тебе” 
11.00 Х/ф “Крiстiна” 
13.05 Х/ф “З тобою i без тебе...” 
14.50, 03.00 Х/ф “Калина 
червона” 
17.00, 20.30 Т/с “Слiдчий 
Горчакова” l  
20.00, 02.30 “Подробицi” 
22.05 Т/с “Таїсiя” l  

ICTV 

05.40 Еврика! 
05.45 Факти 
06.15 Секретний фронт 
07.50 Громадянська оборона 
09.45 Х/ф “Вихiд: Боги та 
царi” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф “Ефект колiбрi” s  
14.55 Х/ф “Смертельнi 
перегони” s  
16.55 Х/ф “Захисник” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Мумiя” (2017) s  
21.10 Х/ф “Боги Єгипту” s  
23.40 Х/ф “Правило бою” s  
01.20 Х/ф “Межа” s  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

05.00 Х/ф “Таємниця 
Рагнарока” s  
07.00 Х/ф “Учень Мерлiна” s  
10.45 Х/ф “Дивовижна подорож 
Мерi Браянт” s  
14.45 Х/ф “Ель Дорадо: Храм 
Сонця” 
16.45 Х/ф “Ель Дорадо: Мiсто 
золота” 
18.40 Х/ф “Конг: Острiв 
черепа” s  
21.00 Х/ф “Армагеддон” s  
00.05 Х/ф “Воно” s  

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00, 05.50 
Сьогоднi 
07.30 Т/с “Бiйся своїх бажань” 
09.00 Зiрковий шлях 
10.35, 15.20 Т/с “У минулого в 
боргу” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Шоу Маска - 2 
23.30 Що? Де? Коли? 
01.00, 02.15 Т/с “Бiля 
причалу” s  

СТБ 

07.05, 10.55 Т/с “Рiдна мачуха” 
07.50 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
19.00 “Україна має талант” 
22.00 Т/с “Одне серце на 
двох” l  

НTН 

06.50 Х/ф “Поїзд поза 
розкладом” 
08.20 Х/ф “Тiнi зникають 
опiвднi” 
14.10 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
15.30 Т/с “Коломбо” s  
19.00, 03.10 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Холодне лiто 53-го” 
21.25 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
23.15 Х/ф “Герой” s  
01.10 “Втеча. Реальнi iсторiї” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.30 Х/ф “Артур i помста 
Вурдалака” s  
12.30 Х/ф “Артур i вiйна двох 
свiтiв” 
14.30 Х/ф “Люди - Iкс: Остання 
битва” s  
16.30 Х/ф “Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього” s  
19.00 Х/ф “Аватар” 
22.15 Х/ф “Форма води” s  
00.35 Одного разу пiд 
Полтавою 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
08.00, 09.00 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.40, 10.30 Культ. Особистостi 
09.10, 12.40 Артефакти 
09.35, 13.25, 19.15 На згадку 
10.05 Мистецтво жити 
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.50, 13.10 Пишемо iсторiю 
11.10 Документальна 
передача “Голодомор. Свiт знав, 
але мовчав” 
11.35, 22.00 Спецпроект “Дiти 
великого голоду” 
11.59 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ 
12.00 “Голодомор: мозаїка 
iсторiї. Невiдомi сторiнки” 
12.10 За покликом с 
12.25 Вчитель 
13.50 Д/ф “Полiськi тенета” 
15.00 Суперкубок України з 
волейболу серед чоловiкiв. Фiнал 
17.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
18.00 Мiж життям та смертю 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голодомор: мозаїка 
iсторiї. Невiдомi сторiнки 
19.45 Створюй з Суспiльним 
.Розслiдування. Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.10 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.30 Новини ( (UA: 
ПЕРШИЙ))) 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.30 “Дикi тварини” 
09.30 “У гарнiй формi” 
10.00 “Новини” 
10.15, 19.50 “На часi” 
10.30 “Територiя рiшень” 
11.00 “На зйомках” 
11.30 “Багатi i знаменитi” 
11.40 “Зiрковi гурмани” 
12.10 “Цiкавий свiт” 
12.30, 15.30 х/ф 
15.00 “Твоє життя” 
17.30 “Цiкаво” 
19.00 “Таємницi та загадки” 
20.30 “Постфактум” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 04.10 Енеїда 
07.00, 08.05, 08.55 Новини 
07.05 М/ф 
07.50 Еко-люди 
07.55 Буковинськi загадки 
08.00, 08.15 Погода 
08.20 Д/с “Дикi тварини” 
09.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України 
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Католицької 
Церкви 
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви в 
Українi 
13.30 “Торговцi мрiями” 
14.35 Бiатлон. Кубок свiту. I 
етап. Спринт, 10 км, чоловiки 
16.20 Студiя “Дорога до Пекiна” 
16.50 Бiатлон. Кубок свiту. I 
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки 
18.40 На вiстрi ножа 
19.45 Мiста та мiстечка 
20.00, 20.00, 21.00, 00.25, 
05.05 Тиждень на Суспiльному 
22.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi” 
23.55 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.20 Х/ф “Страченi свiтанки” 
02.55 Д/ф “Якого любили всi” 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 02.50 “Свiт навиворiт” 
16.30, 17.30 “Мандруй 
Україною з Дмитром Комаровим” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Танцi з зiрками 2021” 
00.20 Х/ф “Росомаха: 
Безсмертний” 

IНТЕР 

05.00 Х/ф “З тобою i без тебе...” 
06.45 “М/ф” 
06.55 Х/ф “Вiйна гудзикiв” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.00 “Вещдок. Большое 
дело” 
17.45 Х/ф “007: Завтра нiколи 
не помре” s  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Пасажир” s  
00.05 Х/ф “Винуватий” s  
01.45 “Вещдок” 

ICTV 

05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40, 08.35 Секретний фронт 
06.45 Прихована небезпека 
07.35 Анти-зомбi 
09.30 Громадянська оборона 
10.35 Х/ф “Професiонал” s  
12.45 Факти. День 
13.05 Х/ф “Паркер” s  
15.25 Т/с “Пес” s  
18.45 Факти тижня 
20.40 Х/ф “Хеллбой-2: Золота 
армiя” s  
23.05 Х/ф “Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви” s  
01.55 Х/ф “Сiкарiо-2: Проти 
всiх” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 23.40 “Вар’яти” l  
06.50, 08.20 “Kids time” 
06.55 М/ф “Як спiймати перо 
Жар-Птицi” 
08.25 Х/ф “Пригоди Паддiнгтона 
2” 
10.25 Х/ф “Могутнiй Джо Янг” 
12.50 Х/ф “Конг: Острiв 
черепа” s  
15.10 Х/ф “Армагеддон” s  
18.15 Х/ф “Скарб нацiї” 
21.00 Х/ф “Скарб нацiї: Книга 
таємниць” s  
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.50, 04.20 Реальна мiстика 
09.05 Т/с “У минулого в 
боргу” l  
17.00, 21.00 Т/с “Крила 
метелика” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Бiйся своїх 
бажань” 

01.30 Телемагазин 
03.50 Гучна справа 

СТБ 

05.30 “Невiдома версiя. Вiрнi 
друзi” l  
06.05 “Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал” l  
07.20 Х/ф “Дачна поїздка 
сержанта Цибулi” 
08.55 Х/ф “В бiй iдуть лише 
“старi” 
10.50 Х/ф “Знахар” 
13.45 “СуперМама” l  
18.40 “Битва екстрасенсiв” s  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  
23.20 “Україна має талант” 

НTН 

05.25 Х/ф “Захар Беркут” 
07.10 “Слово Предстоятеля” 
07.15 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.45 Т/с “Коломбо” s  
13.20 Х/ф “Холодне лiто 53-го” 
15.15 Х/ф “Балада про 
доблесного лицаря Айвенго” 
17.05 Х/ф “Це було в розвiдцi” 
19.00 Х/ф “Золота мiна” 
21.45 Х/ф “Напролом” s  
23.35 Х/ф “Герой” s  
01.25 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 Х/ф “Артур i мiнiпути” 
11.35 Х/ф “Творець iгор” 
13.30, 00.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
16.30 Х/ф “Люди - Iкс: Перший 
клас” s  
19.00 Х/ф “Люди Iкс: 
Апокалiпсис” s  
21.50 Х/ф “Люди Iкс: Темний 
Фенiкс” 
03.15 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Ок, я тобi поясню 
англiйську 
07.45 Лайфхак українською 
08.00, 08.55, 22.00 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.20 Вiдтiнки 
України 
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест 
09.10 Країна пiсень 
09.35 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.20 Люди Є 
10.30 Я вдома 
11.00 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
11.25 Невiдомi Карпати 
11.45 Край пригод 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Мамо, йду в актори 
12.50 Д/ф “Бовсунiвськi 
бабусi” 
14.00 Суперкубок України з 
волейболу серед жiнок. 
Фiнал 
17.00 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
17.15 Телевiзiйний 
серiал “Вiктор Гюго: ворог 
держави” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Маршрутом змiн 
19.15 Правдоборцi 
19.30 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдуваня. 
#Iнсайд 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Пiд прицiлом 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Дебати.Тернопiль 
21.00 Поколiння.Паралелi. 
UA:ВIННИЦЯ 
21.30 Обличчя 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “Highlight по-вiнницькi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ  25 листопада   26 листопада    27 листопада   28 листопада



RIA-Ê, 18 ëèñòîïàäà 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-1013

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

096-177-84-84

Продам магазин вул. 8-ма Гвардійська 2а. 
067-444-20-19, 063-452-00-00

Здам в оренду офісне приміщення до 30 кв. 
м., центр міста. 093-766-78-49

  Ãîð³õ íà äðîâà, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè íà âåñü ä³ì 4.6 
êÂò, ï³äðîñòêîâ³ âåëîñèïåäè á/ó, ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè- 
(êíîïî÷í³, äèñêîâ³, ç ÀÎÍ òà àâòîâ³äïîâ³äà÷åì); áóä³ëüíèêè 
òà ðó÷í³ ÷àñè ÑÐÑÐ 073-004-04-45

  Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-63-75, 
068-155-54-79

  Äà÷ó íà ñò. "Ïëàíîâèé", ñóñï³ëüñòâà "Äóáîê" ç öåãëÿí. 
áóäèíî÷êîì 6 õ 5, º êðèíèöÿ, îãîðîæà, ãîðîä âñêîïàíèé, 
ïîñàæ. ÷àñíèê, öèáóëÿ, ïîëóíèöÿ, ð³çí³ äåðåâà. 063-724-
02-95

  Äâà ëåãêîñïëàâíèõ êîë³ñíèõ äèñêà íà 13 ðîçáîëòîâêà 4 
õ 100. 068-704-95-73

  Äåðåâî íå äîðîãî. 095-412-46-02
  Äåðåâî íå äîðîãî. 095-412-46-82
  Ä³æêà ïëàñòèêîâà 80 ë. Äîñêè äóáîâ³ ñóõ³. Áèäîí àëþì. 

á/ó. Âàò³í ï³äøèâî÷íèé. Áóòë³ ñò³êë. 10 ë 067-319-91-24
  Äîñêè ÿñåí 50 ìì, ìëèí 2-ôàçíèé, ñ³÷êàðíþ, ëèñòîâå 

çàë³çî. 098-449-47-69
  Äîøêà ãëàäèëüíà, ñåðâàíò "Æèòîìèð", â³äëèâè â³êîííí³ 

1,5 õ 0,3-2 øò., 5,70 õ 0,15-1 øò., ï³íîïëàñò 4 ëèñòè. 096-
397-37-02

  Äðîâà ðóáàí³. 068-007-20-71
  Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, áîëãàðêà "Ìàê³òà"-720 

W, ìîòîáëîê Forte, áåíçîïèëà Øò³ëü. 097-238-27-51 
  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì òà äîêóìåíòàìè íà 

áóä³âíèöòâî, íåäîðîãî â ð-í³ ÏÐÁ. 063-347-91-15
  Çåì. ä³ëÿíêó 25 ñîò., ç íåäîáóä., ñò³íè, ãàç, âîäà ïîðÿä, 

äåøåâî, c. Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåðíî, êàðòîïëþ. 067-916-41-20
  Êàðòîïëþ 7 ãðí/êã. 067-969-55-14
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-788-34-85, 093-224-06-11
  Êàðòîïëþ ì³ëêó 1 êã/1 ãðí. 093-798-89-00, 068-053-

64-76
  Êàðòîïëþ ì³ëêó 300-400 êã. 097-409-57-27

500705

501863

  Êàðòîïëþ äð³áíó 2 ãðí/êã, ñ. Ñàäîâå. 063-934-26-12
  Êàðòîïëþ ì³ëêó òà âåëèêó, ìîðñüêèõ ñâèíîê, êàðòî-

ïëåñàæàëêó äî ìîòîáëîêà. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Êàðòîïëþ ñåðåäíþ, íåäîðîãî. 097-436-73-95
  Êàñòðóëþ åìàë. 20 ë., õóñòêè íîâ³ øåðñòÿí³ òà ç ëþ-

ðåêñîì, åëåêòðîñàìîâàð, íîâ³ ìèñêè åìàë. âåëèê³. 096-
307-00-73

  Êèëèì íà ï³äëîãó, åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ 3 øò., óìèâàëüíèê, 
äâåð³ âõ³äí³, âàííà 150 õ 68. 097-820-96-49

  Êèëèì íà ï³äëîãó, ã³òàðó. 063-335-97-80
  Ê³ííèé êîðïóñ õîðîøèé äî ïëóãà ç ïîëèöåþ. 098-600-

21-40
  Êîçó ç äðóãèì îêîòîì, áåçðîãà. 067-879-19-03
  Êîëîäè 12 øò., äëÿ ïåðåêðèòòÿ äàõó, äîâæ 16 ì 40 ñì; 

17 õ12, 7000 ãðí., äîøêè 16 ì 40 ñì 3500 ãðí. 067-368-
56-14, 2-23-74

  Êîìï`þòåð+ìîí³òîð. 096-797-90-53
  Êîðîâó ìîëî÷íó ïîðîäèñòó, äîðîãî, âèñîêà æèðí³ñòü òà 

ïëîòí³ñòü ìîëîêà. 097-793-55-95
  Êîòåë "Äàíêî" á/â, äèìîõ³äíèé 2000 ãðí., ìåáë³ äëÿ 

ñïàëüí³, ðó÷íèé êóõîííèé êîìáàéí 200 ãðí., áîò³íêè ÷îë. 
çèìîâ³ á/â, 500 ãðí. 068-044-24-68

  Êðîëÿ íà ì`ÿñî ÷è ðîçâ³ä. 096-561-68-94
  Êóêóðóäçó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
  Ëåá³äêà íà 1 ò., êîìïðåñîð àâòîìîá³ëüíèé Ç²Ì, áî÷êè 

íà 200 ë. ìåòàëåâ³, ìàòèãà íà ìàëèé òðàêòîð 4 ðÿäêè. 
098-826-20-26

  Ë³æêî âåëèêå áåç ìàòðàöó, 2 ïîëóòîðí³, ïåðèíà, òðè-
ëüÿæ, ïîäâ³éíà øàôà ç àíòðåñîëÿìè, êóõíÿ, ñò³ë ïîë³ð. 
ðîçêëàäíèé. 093-485-07-16

  Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç ïåðèëàìè, ðóêîòðèìà÷ äëÿ ï³ä-
òÿãóâàííÿ, ï³äí³ìàºòüñÿ ñïèíêà ñèä³ííÿ. 068-100-96-73

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëüíà ìà-
øèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 
067-457-08-87

  Ìåáë ³  â  ïåðóêàðíþ:  äçåðêàëî  2  øò .  â 
ïåðóêàðíþ(ïðîôåñ³éí³), øàôà-â³òðèíà, åòàæåðêè-ïîëèö³ 
ðîçêëàäí³, â³øàëêà ñòîÿ÷à çàë³çíà òà ³íøå. 097-712-96-41, 
093-441-18-58

  Ì³äíèé ïðîâ³ä â êàòóøêàõ äëÿ ïåðåìîòêè äâèãóí³â. 
063-626-45-12

  Ìîëîòàðêó äëÿ êóêóðóäçè, â³íòîâèé äðîâîêîë, ïîæèíà-
þ÷èé ìîòîððåäóêòîð. 068-704-95-73

  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ï³ííî-áåòîííèõ áëîê³â 
á/â. 067-785-18-55

  Ïàðèêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó á/ó, áàíêè 0,5 ë, 1ë,1.5 ë, 
ïîäàðóþ âàçîíè 093-884-86-66

  Ïàðó õâèëÿñòèõ ïàïóã, á/â õîëîäèëüíèê "²íäåç³ò", ñ³÷-
êàðíþ, ëþñòðè. 097-763-97-86, 063-630-96-77

  Ïëóã 2-õ êîðï., ïðèöåï äî ì³í³ òðàêòîðà ñàìîñâàë. 
097-391-48-81

  Ïîðîñÿò Ëàíäðàñ-Äþðîê 15 êã., ì. Êîçÿòèí. 097-751-
80-75, 093-760-39-18

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 2 ì³ñ., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 
òîðã 2500 ãðí. 098-834-67-60 

  Ïîðîñÿòà ìàë³ 068-491-78-13
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 10-12 êã. 067-319-08-49
  Ïîðîñÿòà Óêðà¿íñüêà á³ëà + Ïåòðåí ãí³é-ïåðåãí³é 093-

227-64-67, 097-906-39-19
  Ïîðîñÿòà. 098-277-17-26
  Ïîðîñÿòêà ìàë³.  097-577-30-26
  Ïðàëüíó ìàøèíêó Ariston, áîêîâå çàâàíòàæåííÿ 5 êã, 

â³äì³ííèé ñòàí, ãàðàíò³ÿ.  097-327-27-34, 063-293-14-23
  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò "Samsung" â ãàðíîìó ñòàí³ 

098-740-51-13, 073-118-92-55

501122

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

502783

502573

pnanŠ`
  Øâåéíà ôàáðèêà íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóº 

çàâñêëàäà ïî òêàíèí³ òà ôóðí³òóð³, ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Äîâæåíêà 20 Á. 050-444-36-15 Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà

  Íà ðîáîòó â ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðî-
äàâåöü, áàðìåí 063-23-42-975

  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ç õîðîøîþ çàðîá³òíîþ 
ïëàòîþ çàïðîøóºòüñÿ âîä³é òà ïåêàð. 093-615-56-02, 
067-509-08-00

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðî-
áîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà 
ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé 
ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ 
îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî Ç/ï 
8000ãðí. ³ á³ëüøå. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ 
ð³çíîðîáî÷èé. 067-430-02-80  

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ ïðî-
äàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî Ç/ï â³ä 
8000ãðí. 067-430-02-80

pelnmŠ, onqkrch
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

opnd`l
  Á³ëà ãëèíà, çàäíº êîëåñî "Óêðà¿íà",  äóá êðóãëÿê, ñò³ë 

âóëè÷íèé, íîâà ñîêèðà, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 3 ë.,íàêðèòòÿ 
äëÿ êðèíèö³, ïðîâ³ä äëÿ çâàðþâ. àïàðàòó, êàñòðóë³ àëþì. 
10 ë., 6 ë., 8 ë., 3,5 ë. 067-889-49-67, 093-031-24-52, 
063-486-01-79

  Áàðàíà òà ê³òíó ÿðî÷êó Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 096-969-
45-99

  Áåòîíîçì³øóâà÷ íà 260 ë., òåëåâ³çîð "Ô³ë³ïñ", íîóòáóê 
Lenova 555, ï³àí³íî "Ïåòðîâ". 093-821-41-55

  Áè÷êà äóæå ãàðíîãî òà òåëè÷êó íà óòðèìàííÿ. 097-
793-55-95

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ïîëüîâà 9. 068-053-65-
09 Ëþäìèëà

  Âàçîí ìîíñòåðó, ïë³íòóñ äóáîâèé, ôàíåðó, íàë³÷íèêè 
äëÿ äâåðåé, êàíàë³çàö³éíà òðóáà 073-052-93-37

  Âåëèêó òà äð³áíó êàðòîïëþ 067-271-52-14, 097-056-
07-06

  Âóã³ëëÿ 067-369-13-23
  Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿, òðóáè ð³çíîãî äèàìåòðó, áóð-

æóéêó, ëèñòîâå çàë³çî, áî÷êó. 073-712-19-91
  Ãàðàæ â êîîï. "Æèãóë³", ïåðøèé áëîê. 068-007-21-49
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ "Æèãóë³", 3-é áëîê, 147 ãàðàæ. 

063-736-47-19
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ "Æèãóë³", ïåðåêðèòèé äàõ, ñâ³òëî, 

íàâïðîòè ñêâàæèíà. 093-898-29-18
  Ãîëóáè áîéí³ (âåðòóíè), åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì äî 

êîðìîð³çêè. 067-394-60-27

502190

502210

502188

502785

502785
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501418

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò 5 êã, âåðõíÿ çàãðóçêà á/â. 
093-449-79-28

  Ïðàëüíó ìàøèíó íàï³âàâòîìàò á\â â ãàðíîìó ñòàí³. 
063-626-45-12

  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé îäíîîñíèé, ïëóã 3-õ êîðïóñíèé Ò-40. 
098-974-40-68

  Ðåçèíó çèìîâó 175/70 R13, îðèã³íàëüí³ êîâïàêè ÂÀÇ, 
ìåòàëåâèé ñïîéëåð ÂÀÇ íåäîðîãî. 067-589-80-67

  Ñò³íêà ê³ìí., äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí, 
êîìï. ñò³ë, êîìï`þòåð. 063-393-02-59

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæ. 8 êâ. - 100ì., ëèñò ôàíåðè 
òîâù. 20 ìì, º êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, ìàãí.
áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæ. 
åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-
756-39-33

  Ñò³íêà ìåáëåâà 4,05 õ 2,08 - 3500 ãðí., ÷îáîòè çèìîâ³ 
çàìø-öåãåéêà 37 ð., 300 ãðí., ëþñòðà íà 5 ëàìï, 300 ãðí. 
063-992-03-21

  Òâåðäîïàëèâíèé êîòåë "Êðîíîñ". 097-560-54-43, 073-
127-13-26

  Òåëåâ³çîð LG - 200 ãðí, êåðàì³÷íèé îá³ãð³âà÷ íà 600 
Âò-2500 ãðí 093-623-00-91 

  Òåëåâ³çîð ñ³ðîãî êîëüîðó Samsung ä³àìòð 54 ñì (ø 60 
â-47) ðîáî÷èé â õîðîøîìó  ñòàí³, óñåë³òåëü 067-224-08-52

  Òåëèöþ ò³ëüíó íà êîðîâó òà äóæå äîáðó êîðîâó ì`ÿêó, 
ïîðîäèñòó ç äóæå äîáðèì ìîëîêîì. 097-793-55-95

  Òåëè÷êó (òåëÿòêî) íà êîðîâó äæåéñåðñüêî¿ òà óãîðñüêî-
ñ³ðî¿ ïîðîäè, òàêîæ áè÷êà. 073-793-55-95 

  Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé äð³ä òà 
³íøå. 097-712-19-91

  Òóìáó ïîë³ðîâàíó ï³ä òåëåâ³çîð á\â. 063-626-45-12

  Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè, êàðòîïëåñàæàëêó íà 4 ðÿäêè. 
068-546-01-03

  Òþêè ñîëîìè. 067-937-45-39

  Õîëîäèëüíèê "Ñíàéãå" - 1500 ãðí., êîìîä 300 ãðí. 
068-210-06-63

  Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé "Íîðä" â äî-
áðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³ 097-353-17-70, 093-041-69-49

  ß÷ì³íêà òþêîâàíà 20 ãðí/òþê. 099-565-75-73

meprunlIqŠ|
  1-ê³ìí. êâ., 41,5 êâ. ì., º ïîãð³á, ãðÿäêà, ñ. Ãëóõ³âö³. 

067-748-37-54
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà. 

067-457-08-87
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà 2/3 ç ðåìîíòîì. 096-102-03-

13, 093-412-30-41
  1-ê³ìí. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16. 097-585-

86-19
  2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, ð-í ÏÐÁ. 

093-704-31-57
  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07
  2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï 

â³êíà. 093-704-31-57
  2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, 4/9, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 

ñåðåäíÿ óòåïëåíà. 093-596-41-56, 098-597-08-78
  2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë. Â³ííè÷åíêà 31, áåç ðåìîíòó, 

47 êâ. ì. 093-563-31-57
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-676-84-32
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîç-

ä³ëüíèé, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-466-75-40
  2-õ ê³ìí. êâ. íà 2 ïîâåðñ³, çàã. ïëîùåþ 43 êâ.ì. â Êîçÿ-

òèí³, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 61.  098-949-83-34
  2-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ïë. 41. êâ.ì., âèñîê³ 

ñòåë³, áåç ðåìîíòó, ãàç. êîòåë, ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè îêðå-
ìèé âèõ³ä, 1 ïîâ. Âàðò³ñòü11 òèñ., òîðã. 093-553-84-96 
- Êàòåðèíà, 050-59-79-161 - Îëåíà

  3-õ ê³ìí êâàðòèðà â öåíòð³ ì³ñòà. 063-530-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàë., óòåïëåíà, ð-í 

ó÷èëèùà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ, âóë. 

Ñêëÿðîâà 1. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ð-í òàíêà, ³íä. îïàë., æèòëîâèé 

ñòàí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., 2/2, îêðåìèé âõ³ä º äâ³ð, ãîðîä, 

ï³äâàë. 063-367-63-75, 068-155-54-79
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ð-í ÀÒÁ, 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-

704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. á³ëÿ ó÷³ëåùà. 1 ïîâåðõ, äâà áàëêîíè, ìîæ-

ëèâèé òîðã 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 64 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 

áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 5 ïîâåðõ 067-734-48-81
  3-õ ê³ìí. êâ.ïëîùåþ 60 êâ.ì., òåïëà, íå êóòîâà, êîñìå-

òè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë â öåíòð³ Êîçÿòèíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
ê³ìíàòè îêðåì³, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, äâà áàëêîíè. 063-
255-21-63, 096-451-95-94 

  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-176-45-23

502817

502574

502402

  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ñèãíàë. Âñ³ ïèòàííÿ çà òåë. 096-258-
75-22

  Áóäèíîê 2006 ð., ºâðîðåìîíò, ð-í "Öàðñüêîãî ñåëà" 
çàã. ïë. 222 êâ.ì. ç ñàäèáîþ 39 ñîò. 068-830-42-31

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

  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ãàç, ïîãð³á,áàíÿ, ñàäîê, öèãàíñüêèé 
ïîñåëîê.096-132-97-74, 063-829-27-46

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ì. Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12, 4 
ê³ìíàòè, âåëèêèé ñàðàé, ãàðàæ, ñ³íîâàë, êóðíèê, ñàäîê, 
ãîðîä, ãàç òà òâåðäîïàëèâíèé êîòëè, öåíòð. âîäîïîñòà÷, 
êðèíèöÿ. 096-307-21-94

  Áóäèíîê 81 êâ. ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ä³ëÿíêà 12 ñî-
òîê, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, áàíÿ 097-130-02-57

  Áóäèíîê â öåíòð³ 60 êâ.ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, 
öåíò., êàíàë³çàö³ÿ òà âîäîïàñòà÷àííÿ, º âàííà, òóàëåò, 
ãàðàæ, ïîãð³á, 5 ñîò.îãîðîäà, æèòëîâèé ñòàí áåç ºâðîðå-
ìîíòó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ 063-190-39-89

  Áóäèíîê âóë. Óêðà¿íñüêà 27, ãàç òà ï³÷íå îïàë., ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðà¿, 5 ñîò., çåìë³. 073-083-26-65, 096-855-
53-70

  Áóäèíîê äîáðîòíèé, ìàëüîâíè÷å ì³ñöå, ñ. Êîçÿòèí, ïðè-
ñàäèá. ä³ëÿíêà, ñàðà¿, ãàðàæ, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á, ìîëîäèé 
ñàä, äî ì³ñòà 10 õâ. 097-423-20-66

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, àáî ì³íÿþ íà Áåðäè÷³â, 78 êâ. ì., 
ãàç, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³ â 
ãàðíîìó ì³ñö³. 093-058-78-43

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, çàã. ïëîù. 65,1 
êâ. ì., æèòë. ïëîù. 41,3, êóõíÿ, âåðàíäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, óáèð. ë³òíÿ, îãîðîæà, ãàç+ï³÷íå 
îïàë. 063-392-91-02

  Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì. ä³ëÿíêà 20 ñîò., 
ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 093-704-31-57

  Áóäèíîê íåâåëè÷êèé áåç çðó÷íîñòåé 25,5 êâ. ì., öåíòð 
ì³ñòà, âóë. Øåâ÷åíêà 9 à, çåì. ä³ë. 4 ñîò. 067-960-67-49

  Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî 
Ñ³÷íÿ. 096-184-63-54

  Áóäèíîê ð-í àâòîïàðêó. 063-857-86-20, 096-443-32-38
  Áóäèíîê ñ. Áëàæ³¿âêà, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 38 ñîò. 

çåìë³, ñàä, ñàðàé, ãàðàæ, ë³ò. êóõíÿ, ïîãð³á. 068-762-82-70 
  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, òóàëåò, âàííà, 

âñå â áóäèíêó, ãîñï. áóä³âë³, øêîëà ïîðó÷, 125 òèñ. ãðí. 
098-903-68-45

  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà 
ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-
486-01-79, 093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 10 ñîò., âóë. Âîäîêà÷í³é ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,ñàðàé ïîãð³á.067-368-56-14, 2-23-74

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïèðîãîâà 4, ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàë., 4 ê³ìíàòè, ãîñï. áóä³âë³. 093-753-73-25, 093-762-
03-76

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 47 
ñîò. 096-813-11-16, 8921-306-40-09

  Áóäèíîê ñ. Ìåäâåä³âêà, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. 
áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 068-056-55-46

  Áóäèíîê ñ. Ïëÿõîâà 103.6 êâ. ì, öåãëÿíèé, ïàíåëüíå 
ïåðåêðèòòÿ, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìí. ðîçä³ëüí³ 
096-757-05-02 

  Áóäèíîê ñ. Ïðóøàíêà, 67 êâ. ì., ãàç òà ï³÷íå îïàë., ãîñï. 
áóä., ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, öåíòð. âîäîïðîâ³ä, 30 
ñîò. ãîðîäó, ñàäîê. 097-126-12-63, 063-619-55-63 

  Áóäèíîê ñ. Ïóñòîõà. 063-393-01-78
  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãàçèô³êîâàíèé, ãîñï. áóä³âë³, 

70000 ãðí., òîðã. 096-924-38-10
  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå 

îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî 
âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê 
ñòàâîê. 063-296-92-18

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

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ì. Êîçÿòèí, 112 êâ. ì., ð-í øêîëè 
¹3, 4-è ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êëàäîâêè, ãàçîâå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë. 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê öåãë. çàã. ïë. 97 êâ.ì., âåëèêà êóõíÿ, 4 ê³ìíàòè, 
âàííà òóàëåò, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. 
ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà, 30. 098-676-25-96

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, 15 ñîò. çåì. 
ä³ëÿíêà, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, çåì. 
ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî 124. 068-051-93-60
  Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà. 063-870-87-80
  Äà÷íà ä³ëÿíêà â êîîïåðàòèâ³ "Âèøåíüêà". 096-443-32-

38, 063-857-86-20
  Çåì. ä³ëÿíêà 41 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì ï³ä áóäèíîê º 

ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, âóë. Ïîä³ëüñüêà 114.
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì òà ñàäêîì, 

âóë. Îäåñüêà 15. 093-800-75-76
  Ï³â áóäèíêó, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 26, êâ. 2, ïëîùåþ 30 

êâ. ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á. 068-623-36-49
  Ï³â áóäèíêó, ì. Ôàñò³â, 57 êâ. ì., ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 

ïîãð³á, ìåáë³, 5 ñîò., ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. 067-784-32-15, 
093-022-60-03

  ×àñò. áóäèíêó, 32 êâ. ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íåäî-
ðîãî. 093-704-31-57

  ×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

  ×àñòèíà áóäèíêó, âóë. Ñòóñà, öåíòð, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåò. ãàðàæ 3,5õ6, ñàðàé, êðèíè-
öÿ, ïîãð³á. 068-548-59-98, 093-63-22-412

  ×àñòèíà áóäèíêó, ïëîù. 50 êâ.ì., ïðîâ. Âîëäàºâñüêèé, 
2, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò., âñ³ çðó÷íîñò³. 11500. 068-830-42-31

  ×àñòèíó áóäèíêà ð-í ðèíêà "Õë³áîäàð". 063-020-88-40
  ×àñòèíó áóäèíêó ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 3,6 ñîò., âóë. 

Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. 093-586-
43-88

  ×àñòèíó áóäèíêó íàä âîäîêà÷êîþ 66,4 êâ. ì., 3-ê³ìíàòè, 
18 ñîò., ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³. 093-986-81-33

`bŠnlnŠn
  ÂÀÇ 2121 "Íèâà". 067-136-87-97
  Äâèãóí ßÌÇ-236,  êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿãîâà 

êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

  ÇÀÇ 110307 "Ñëàâóòà", 2001 ð., ïðîá³ã 140 òèñ., ãàç/
áåíçèí. 067-783-39-14, 063-353-06-12

  Çèìîâó ðåçèíó 185/70 R 14 ç äèñêàìè íà Ôîëüêñâàãåí, 
ðîçáîëòîâêà 4 õ 100 äîáðîòíèé ñòàí. 097-029-61-88

  Êîìáà¿í Êëàñ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097-577-26-86
  Îïåëü Êàäåò 1,3, 1989 ð., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³, 

ïîâàðåíèé, ãîòîâèé äî çèìè. 068-330-68-43
  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé îäíîîñíèé, ïëóã 3-õ êîðïóñíèé Ò-40. 

098-974-40-68
  Ñèòðîåí Áåðëèíãî 2006 ð., 1,6 äèçåëü. 098-034-42-59
  Òðàêòîð ÿïîíñüêèé Êóáîòà LG 40 ç êàá³íîþ+ôðåçà. 

097-577-26-86
  ×åð³ Àìóëåò, 2007 ð.â., áåíçèí.067-94-96-991

jrok~
  Áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåê-

òðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 
097-529-10-20

  Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. êîëîíêè, 
ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé õëàì. 073-011-
00-94, 097-712-19-91

  Áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè â³ä 
2 êâò ³ á³ëüøå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 068-216-34-20

  Ãîð³õè íå áèò³ - 20 ãðí/êã. 063-153-00-29
  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. 097-793-
55-95

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êóïëþ êàðòîïëþ, ìîðêâó, áóðÿê 063-384-00-41
  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
  Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü, 

íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá. 097-793-55-95

  Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, 
õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, ÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, 
ÿëîâ³, ³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìî-
íåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà 
ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62

  Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæëèâî â òþêàõ. 073-793-55-95
  Ö³ëèé ãîð³õ, äîðîãî. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  ×èñòîêðîâíó â³â÷àðêó 2-5 ì³ñ. 067-973-61-82
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 

063-585-23-50, 097-648-46-69
  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-

ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85 
  Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21

lPm“~
  Áóäèíîê 10 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ íà êâàðòèðó. 

096-561-68-94

pIgme
  Áàæàþ ïîçíàéîìèòèñü ç æ³íî÷êîþ äëÿ ïîäðóæí³õ â³ä-

íîñèí 60-62 ðîêè, íå õóäîþ. 098-876-16-40
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè â³ñëîâóõèõ êîøåíÿò ïðèâ÷àí³ äî 

ëîòêà 097-839-18-09
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 098-222-98-98, 063-

504-00-86
  Â³ääàì ùåíÿ â äîáð³ ðóêè. 063-626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó. 063-628-59-

25, 063-628-59-15
  Çàãóáëåíî â³éñüêîâèé êâèòîê ââàæàòè íå ä³éñíèì íà 

³ì'ÿ Àíä³ºâñüêèé ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ 
  Çàãóáëåíî çàäí³é áîðò â³ä ïðèöåïà â ð-í³ ñåëà Ðóáàíêà, 

ïðîñèìî ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó 067-837-52-27
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ. â ð-í³ 3 øêîëè. 097-323-84-96
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ìåáë³â. 099-374-59-80, 

096-450-95-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ÷àñòêîâî º ìåáë³, ³íä. îïàë., 

íà òðèâàëèé òåðì³í, ãàðíèì ëþäÿì. 096-415-61-69
  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàë., áåç ìåáë³â. 

093-704-31-57
  Çäàì 2-ê³ìí. êâàðòèðó ð-í ÏÐÁ. 093-798-99-08
  Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, óñ³ çðó÷íîñò³, õîëîäíà òà 

ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94, 096-935-12-47
  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 260 ãðí./äîáà. 063-170-20-95
  ×îëîâ³ê 37 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, øóêàº ïîðÿäíó 

æ³íêó, ãîòîâèé íà ïåðå¿çä. 098-859-01-33, 073-325-66-26
  Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ çà ëþäüìè, ÿê³ ïîòðåáó-

þòü äîïîìîãè òà ñï³ëêóâàííÿ. 097-712-96-41, 093-441-
18-58

  063-829-40-45

502784
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Чим спокійніше цього тижня ви 
дивитиметеся на поточну ситуацію, 
тим більшого успіху зможете досягти. 
Постарайтеся використовувати ділові 
контакти та допомогу друзів. Можлива 
конструктивна розмова з начальством, 
яка може стати основою для вашого 
кар'єрного зростання. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
За свої права доведеться боротися. 
Менше емоцій, більше аргументації, 
тоді до вас прислухаються. У четвер вам 
необхідно сховати свої вразливі місця 
подалі від поглядів оточуючих, це необ-
хідно для вирішення важливих справ і 
щоб уникнути помилок.

БЛИЗНЮКИ 
Ви багато працювали і заслужили 
повноцінний відпочинок. Ви відчуєте, 
що ваші мрії справджуються. Крім того, 
може виникнути хороший шанс для 
кар'єрного зростання.

РАК 
Тиждень сповнений подій та різноманіт-
них пригод, тільки бажано не втрачати 
голову та вчасно зупинитися. Ви могли 
запланувати занадто багато, ймовірно, 
вам доведеться відмовитися від частини 
наміченого, просто щоб не втомитися. 

ЛЕВ 
Ви можете отримати привабливу ді-
лову пропозицію. Однак не поспішайте 
говорити так, спочатку наведіть довідки. 
Якщо минулого тижня ви були достат-
ньо зосереджені та уважні, то зараз вам 
забезпечено успіх на роботі, на який 
ви зовсім не очікували. Намічається 
розв’язання, хоч і дещо болісне, вашої 
серйозної проблеми, що давно турбує..

ДІВА 
Не варто нервувати через дрібниці. Об-
ставини сприятимуть тому, що ви опини-
теся у потрібний час у потрібному місці. 
У четвер можливі несподівані зміни у 
планах і навіть переоцінка цінностей. 
Поставтеся з увагою до своїх обов'язків, 
не упускайте з уваги дрібниць, у цьому 
випадку є шанс зберегти свої позиції або 
навіть просунутися вперед. 

ГОРОСКОП 18 – 24 ЛИСТОПАДА

ТЕРЕЗИ 
Сконцентруйтеся на ідеях та планах, 
зацікавте потенційних однодумців, і 
разом ви зможете багато чого досягти за 
короткий проміжок часу. Постарайтеся 
обмірковувати свої слова, щоб ненаро-
ком не образити близьку людину. 

СКОРПІОН 
Цього тижня зросте навантаження 
інтелектуального характеру, від вас буде 
потрібно більше відповідальності, зате 
ви зможете добре заробити. П'ятниця 
принесе натхнення та незвичайні нові 
ідеї. Сприятлива діяльність, спрямована 
на розширення кордонів у всіх сенсах.

СТРІЛЕЦЬ 
На ваші плечі, схоже, ляже місія мирот-
ворця: на роботі, серед близьких людей 
і друзів. Прислухайтеся до голосу своєї 
інтуїції, можливо саме вона підкаже 
вам, як діяти далі. Не варто поспішати 
з нововведеннями: вони, звичайно, 
корисні, але поки що несвоєчасні. У 
п'ятницю ви опинитеся у полі зору на-
чальства. 

КОЗЕРІГ 
Не виключено, що вас спробують зва-
бити або обдурити, будьте напоготові 
і не попадайте на гачок. У четвер по-
старайтеся не уникати важкої розмови 
з партнерами по роботі або по життю, 
буде внесена ясність у ваші стосунки. 
 
ВОДОЛІЙ 
Тиждень сприяє початку нових проектів 
і нових справ, але при цьому не завжди 
у вас знайдуться на них сили і час. Буде 
важко все встигнути. На початку тижня 
можливі кардинальні зміни на роботі, 
які піднімуть вас на новий професійний 
рівень. 

РИБИ 
Цього тижня будь-який прояв оригі-
нальності з вашого боку сприймати-
меться оточуючими дуже по-різному. Не 
варто впадати в крайнощі. Безнадійні, 
з погляду колег по роботі, проекти вам 
вдасться втілити в середині тижня, ви-
кликавши навколо шепіт захоплення та 
здивування. Ви блискуче продемонстру-
єте свій професіоналізм.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â ñïîðòçàë³ çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà ïðîé-
øîâ òóðí³ð, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ çàñíóâàííÿ 
ÔÊ «Ìîíîë³ò». Â ãîñò³ äî ³ìåíèííèê³â 
ìàëè ïðè¿õàòè âåòåðàíè ôóòáîëó Êàëè-
í³âêè, Ðóæèíà òà Æèòîìèðà. Êàëèí³â÷àíè 
ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè íå ïðè¿õàëè òà ñâÿòî 
ôóòáîëó â Êîçÿòèí³ âñå æ â³äáóëîñÿ.

Ïåðøèìè íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê 
âèéøëè âåòåðàíñüê³ êîìàíäè ÔÊ «Ðó-
æèí» òà «Ïîë³ññÿ» (Æèòîìèð). Âîíè ïðî-
âåëè ãðó â ôîðìàò³ 4+1. Ïåðøà ôóòçàëüíà 
20-õâèëèíêà áóëà ãðîþ ð³âíèõ ñóïåðíèê³â 
³ çàâåðøèëàñÿ ç ðàõóíêîì 2:2. Â äðóãî-
ìó òàéì³ êîìàíäà îáëàñíîãî öåíòðó áóëà 
êðàùîþ ³ ïåðåìîãëà ðóæèíö³â ç ðàõóíêîì 
6:3. Çà ³íôîðìàö³ºþ ñàìèõ ôóòáîë³ñò³â 
Ðóæèíà, âîíè òðåíóþòüñÿ ³ ãðàþòü íà ìàé-
äàí÷èêó ç³ çíà÷íî ì’ÿê³øèì øòó÷íèì ïî-
êðèòòÿì. Ìàíåæ ó Êîçÿòèí³ âèÿâèâñÿ äëÿ 
íèõ òðîõè æîðñòêèé ³ êîìàíäà â äðóãîìó 
òàéì³ áóëà ìåíø ðóõëèâîþ.

Ó äðóã³é ãð³ çóñòð³ëèñÿ ÔÊ «Ìîíîë³ò» 
òà ÔÊ «Ðóæèí». Â öüîìó ìàò÷³ áóëà çëèâà 
ãîë³â. Âîíè áóëè çàáèò³ ç ð³çíèõ ïîçèö³é, 
ç ð³çíèõ äèñòàíö³é ³ íà âñ³ ñìàêè. Ó ãîñ-
ïîäàð³â ìàéäàí÷èêà çà â³äñóòíîñò³ ãîëê³-
ïåðà ó ðàìö³ «Ìîíîë³òà» ñòîÿâ ïîëüîâèé 
ãðàâåöü — ãîëîâà Êîçÿòèíñüêî¿ ôåäåðàö³¿ 
ôóòáîëó Îëåêñàíäð Øåâ÷óê. Â³í, õî÷ â äè-

òèíñòâ³ íå ñòîÿâ ó âîðîòàõ, òà êîìàíäà 
âæå ÷åòâåðòèé ðàç âèð³øóº, ùî Îëåêñàíäð 
íàéêðàùà êàíäèäàòóðà íà ðîëü ãîëê³ïåðà.

Ìîíîë³òîâö³ ïåðåìîãëè ÔÊ «Ðóæèí» 
ç ðàõóíêîì 10:3. Ó ô³íàë³ çà ïåðøå ì³ñ-
öå çóñòð³ëèñÿ «Ìîíîë³ò» òà «Ïîë³ññÿ». 
Ïåðøèé òàéì íå âèÿâèâ ïåðåìîæöÿ. 
Êîìàíäè ï³øëè íà ïåðåðâó çà ðàõóíêó 
2:2. Â äðóã³é ïîëîâèí³ çóñòð³÷³ ìîíîë³-
òîâö³ âèéøëè âïåðåä ³ ìàëè ³í³ö³àòèâó 
ó âåäåíí³ ãðè íà ïîë³. Ïîë³ñö³ ïî÷àëè 
ï³äêëþ÷àòè äî àòàê ñâîãî âîðîòàðÿ. Òàêà 
òàêòèêà ãîñòåé äàëà ïëîäè. Âîíè íå ò³ëüêè 
äî ô³íàëüíîãî ñâèñòêà çð³âíÿëè ðàõóíîê, 
à é ì³í³ìàëüíî ïåðåìîãëè ç ðàõóíêîì 5:6.

Ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî ñâèñòêà áèòâà íà ìàíå-
æ³ çàâåðøèëàñü ðóêîñòèñêàííÿì ³ îá³éìàìè 
äðóç³â ñóïåðíèê³â. Òàê çàâæäè ä³þòü ãðàâö³ 
âåòåðàíè, ÿê³ çà äîâãèé ôóòáîëüíèé â³ê 
íàâ÷èëèñÿ ïîâàæàòè îäèí îäíîãî.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ôóòáîëüíîãî ñâÿòà ìè 
çàïèòàëè ó ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ ôåäåðà-
ö³¿ ôóòáîëó, ÷è º ïåðñïåêòèâà â³äðîäèòè 
â Êîçÿòèí³ ôóòáîë íà ð³âí³ òðüîõ îñòàíí³õ 
ñåçîí³â. — Íàä â³äðîäæåííÿì «Ìîíîë³òà» 
äóìàºìî. Åêñïåðèìåíò ç «Ëîêîìîòèâîì» 
ñåáå íå âèïðàâäàâ. ×è âäàñòüñÿ ñòâîðèòè 
êîìàíäó, ÿêà áóäå ë³äåðîì ÷åìï³îíàòó, àëå 
âîíà òî÷íî íå ïðîãðàº âñ³ì? Âñå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ÿê³ ó íàñ áóäóòü ñïîíñîðè, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Øåâ÷óê
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