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ДИТИНА ЩОНОЧІ ПРОКИДАЄТЬСЯ І ПИТАЄ:

«А ЦЯ СТІНА НЕ ВПАДЕ ХОЧ?»
Днями Козятин знову був
на вустах у всієї країни — у
четвер, 25 листопада, у
дев’ятиповерхівці в самісінькому
центрі міста стався вибух через
витік газу


У двох квартирах позносило
стіни. Що розповідають про той
страшний ранок постраждалі і
як вони оговтуються після того,
що сталося?
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ПЕРЕТВОРЮЮТЬ
ВУЛИЦЮ НА СМІТНИК

ЧИ РОЗХОДЯТЬСЯ СЛОВА
З ДІЛАМИ?

Навпроти

Перед виборами Тетяна

старої бані на
Винниченка раніше були
контейнери для збору
твердих побутових відходів. Їх
перенесли, втім люди за звичкою
продовжують виносити сміття.
Куди поділися баки і чому?
с. 4

Єрмолаєва часто писала у Фейсбуці
про свої плани і бачення того, що
має бути у місті й громаді, якщо
її оберуть міським головою. Чи
вдалося втілити у життя те, про що
йшлося в дописах у соцмережі?
с. 6
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КОРОТКО
Незаконно
рубали дерева
²íñïåêòîðè Äåðæåêî³íñïåêö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðîâåëè ïîçàïëàíîâó
ïåðåâ³ðêó íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Ñïåö³àë³ñòè
âèÿâèëè, ùî ó ìåæàõ Êîðäèø³âêè 187 äåðåâ ð³çíèõ
ïîð³ä òà ä³àìåòðó âèäàëèëè
íåçàêîííî òà ïîøêîäèëè äî
ñòóïåíÿ ïðèïèíåííÿ ðîñòó.
Çáèòêè ñòàíîâëÿòü 1,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
«Íà îñîáó, â³äïîâ³äàëüíó
çà çáåðåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ñêëàëè ïðîòîêîë
ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ çà ñòàòòåþ 153
Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³íïîðóøåííÿ òà íàêëàëè
øòðàô», — ³íôîðìóº Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Êð³ì òîãî, ó ïîðÿäêó ñòàòò³ 214 Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè,
çàçíà÷åí³ ìàòåð³àëè ïåðåâ³ðîê íàïðàâèëè äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè
äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ùîäî
â³äêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ.

Про бебі-бокси
Äî ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ
Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË íàä³éøëî
40 ïàêóíê³â ìàëþêà. Îäèí
áåá³-áîêñ âàæèòü 16 ê³ëîãðàì³â, äî íüîãî âõîäÿòü ïîíàä
90 ïðåäìåò³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ
íîâîíàðîäæåíèõ. Ïðî öå ïèøóòü íà ñòîð³íö³ ìåäè÷íîãî
çàêëàäó ó Ôåéñáóê.
«ßêùî âàøà ñ³ì’ÿ íå îòðèìàëà «áåá³-áîêñ» ç ïðè÷èí,
ÿê³ â³ä âàñ íå çàëåæàëè, çâåðí³òüñÿ ó öåíòð ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó çà êîìïåíñàö³ºþ.
Áàòüêè ìîæóòü îáðàòè íà âèá³ð ïàêóíîê ìàëþêà, ÿêùî
â³í º ó ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³, àáî íàïèñàòè â³äìîâó â³ä
íüîãî. Ó îñòàííüîìó âèïàäêó
âàì êîìïåíñóþòü 6 030 ãðèâåíü», — éäåòüñÿ â äîïèñ³.
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ВУЛИЦЯ ГОНЧАРОВА —
ОДНА З ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ
Бездоріжжя  Ми продовжуємо серію
публікацій про найгірші вулиці Козятина.
Козятинчани нам підказують, на котру
дорогу варто звернути увагу. Цього
тижня до нашого рейтингу додаємо
вулиці Гончарова, Данила Галицького та
провулок Лікарняний
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

ßêáè ïðîâóëîê Ë³êàðíÿíèé
áóâ äåñü íà îêîëèö³, òî ìàáóòü
áóëî á ãð³õ éîãî âèä³ëÿòè. Â³í
íå íàéã³ðøèé ó Êîçÿòèí³ çà ñòàíîì äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ. Àëå
â³í çíàõîäèòüñÿ â öåíòð³ ì³ñòà.
Ñàìå òîìó â³í ïîòðàïëÿº äî ðåéòèíãó íàéã³ðøèõ âóëèöü.
Âóëèöÿ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî
ïîòðàïèëà äî íàøîãî ðåéòèíãó,
ÿê ÷åìï³îí â³äñóòíîñò³ ðåìîíòó
ïðîòÿãîì äóæå òðèâàëîãî ÷àñó.
Íàâ³òü ìåøêàíö³ âóëèö³, ç êèì
ìè çóñòð³ëèñÿ, íå ïàì’ÿòàþòü,
êîëè ¿¿ ðåìîíòóâàëè. Ìîæëèâî
¿¿ çàëèøàþòü ó òàêîìó âèãëÿä³
òîìó, ùî âîíà â Êîçÿòèí³ íà÷å
ïàì’ÿòêà ïåðøèõ øîñåéíèõ äîð³ã? Òàì áàãàòî ÿì, ï³ä ÷àñ äîùó
â íèõ óòâîðþþòüñÿ êàëþæ³ ³ ïðî¿æäæàþ÷³ àâò³âêè ãîðíóòü áðóäíó
âîäó ìåøêàíöÿì âóëèö³ â äâîðè.
Íà âóëèö³ Ãîí÷àðîâà ïåðøèì ó íàøå ïîëå çîðó ïîòðàïèâ òðàíñôîðìàòîð ç ïðîâîäàìè
ìàëî íå äî çåìë³. Ïðàöþþ÷èé
òîé òðàíñôîðìàòîð ÷è í³ — íåâ³äîìî. Çãðàÿ ãîðîáö³â, ùî îñåëèëèñÿ â íèæí³é éîãî ÷àñòèí³,
ìàáóòü ñâÿòêóâàëè íîâîñ³ëëÿ ³ ìè
íå ÷óëè, ÷è ïîäàâàâ îçíàêè æèòòÿ
òðàíñôîðìàòîð. Àëå â áóäü-ÿêîìó
âèïàäêó â³í ìàº áóòè çàêðèòèì
äëÿ ä³òåé òà ñòîðîíí³õ îñ³á.
Íà ïî÷àòêó âóëèö³ õî÷ ç êàëþæàìè, àëå º äîðîãà. Äîíèçó
âîíà çì³éêîþ ïåðåõîäèòü ó ñòåæêó. Ç äâîõ ñòîð³í ñòîÿòü ñò³íîþ
áóð’ÿíè. Ìåøêàíêà âóëèö³ ïàí³

Îëüãà ïðèãàäàëà, ùî çî äâà ðîêè
òîìó òàê³ áóð’ÿíè õòîñü ï³äïàëèâ.
Òîä³ â³ä âîãíþ ñèëüíî ïîñòðàæäàëî äåðåâî. Âèêëèêàëè åíåðãåòèê³â ³ âîíè ñïèëÿëè éîãî íàïîëîâèíó, çàëèøèâøè ÷àñòèíó
îáãîð³ëîãî ñòîâáóðà ÿê ðåêëàìó,
÷îãî íå ìîæíà ðîáèòè.
Â ñàì³é äîëèí³ âóëèöÿ á³ëüøå
ñõîæà íà ñòåæêó, ÿêîþ ïðî¿æäæàþòü àâò³âêè. Ï³âìåòðà â ñòîðîíó
³ ñêåðîâóºø ñâîãî çàë³çíîãî êîíÿ
â êàíàâó.
Òðîõè âèùå ³ áëèæ÷å äî ïîëÿ
åëåêòðîîïîðà âèñîêîâîëüòíî¿
ë³í³¿ ñòàëà õèëèòèñÿ äî çåìë³,
ïðàêòè÷íî òðèìàºòüñÿ íà äðîòàõ.
— Äåñÿòü òèñÿ÷ âîëüò íà çåìë³ — öå íå æàðòè, — êàæóòü ì³ñöåâ³.
— Òà é ç íàïðóãîþ ó 220 ó íàñ
òàêîæ ïðîáëåìè. Åíåðãåòèêè
íà çàì³íó ñòîâï ïðèâåçëè, ñêàçàëè, ùî çàì³íÿòü. Ò³ëüêè òà îïîðà
âæå 2 ì³ñÿö³ ëåæèòü, — ðîçïîâ³â
ïàí Âàëåð³é ³ ï³øîâ ó ñâî¿õ ñïðàâàõ, à ìè ùå çóñòð³ëè ïàí³ ²ííó.
— ß æèâó íà âóëèö³ Äóá³í³íà. Ñôîòîãðàôóéòå ¿¿ ³ â³äíåñ³òü
äî âóëèöü ç õîðîøèì ðåéòèíãîì, — êàæå æ³íêà. — Íà íàø³é
âóëèö³ âñå äîáðå, à äëÿ ìåíå íàøà
âóëèöÿ ïðîñòî ÷óäîâà, à ãîëîâíå,
ùî òàêèõ áóð’ÿí³â íåìàº.
Ïîäóìàëîñü, ÿê äîáðå, ùî
ó íàñ º ëþäè, ÿê³ áà÷àòü ùîñü
õîðîøå. Âæå áóëî ìàéæå òåìíî ³ ìè íå ïî¿õàëè íà âóëèöþ
Äóá³í³íà. Àëå îáîâ’ÿçêîâî òóäè
ïî¿äåìî ³ ç íå¿ ïî÷íåìî ïåðåë³ê
íàéêðàùèõ âóëèöü.

Вулиця Данила Галицького. Вже й ніхто не пам’ятає, коли її
ремонтували

Провулок Лікарняний. Дорога тут не відповідає статусу
центру міста

Встановила
рекорд
Ïàðàë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó
Ìàð’ÿíà Øåâ÷óê íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç ïàóåðë³ôòèíãó
çäîáóëà çîëîòó ìåäàëü òà
âñòàíîâèëà íîâèé ñâ³òîâèé
ðåêîðä, ïîáèâøè ñâ³é æå ïîïåðåäí³é. Ïðî öå íà ñòîð³íö³
ó Facebook íàïèñàâ êåð³âíèê
ÊÇ «Â³ííèöüêèé ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ «²íâàñïîðò» Äìèòðî
Ëóêàâèé.

На табличках — вулиця Гончарова. Перед очима — «змійка»
між бур’янами

Стовп для заміни енергетики привезли. Але лежить він
мертвим вантажем вже другий місяць
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«ДИТИНА ЩОНОЧІ ПРОКИДАЄТЬСЯ І
ПИТАЄ: «А ЦЯ СТІНА НЕ ВПАДЕ ХОЧ?»
Нещастя  Днями Козятин знову
був на вустах у всієї країни — у четвер,
25 листопада, у дев’ятиповерхівці
в самісінькому центрі міста стався
вибух через витік газу. У двох квартирах
позносило стіни. Що розповідають про
той страшний ранок постраждалі і як
вони оговтуються після того, що сталося?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК,
ОЛЕНА УДВУД

Çà äåíü äî âèáóõó 82-ð³÷íà ãîñïîäèíÿ âèð³øèëà çàì³íèëà ãàçîâó
ïëèòó. ×è ñàìà âîíà ïðèéíÿëà
ð³øåííÿ íå çâåðòàòèñÿ äî ñïåö³àë³ñò³â ãàçîâî¿ ñëóæáè, ÷è òàêå ð³øåííÿ ïðèéíÿëè çà íå¿ ¿¿ ð³äí³ —
íå â³äîìî. Ìàºìî ñóïåðå÷ëèâó
³íôîðìàö³þ ñòîñîâíî òîãî, õòî
ñàìå ç ð³äíèõ ïðîâîäèâ çàì³íó
ãàçîâîãî ïðèëàäó. Çà ³íôîðìàö³ºþ êîì³ñ³é, ÿê³ ïðàöþâàëè ï³ñëÿ
âèáóõó, ïëèòó çàì³íÿâ í³áèòî çÿòü
ãîñïîäèí³ êâàðòèðè. Íàòîì³ñòü
ñóñ³äè êàæóòü, ùî òî áóâ ñèí.
Õòî á òàì íå áóâ, ñóòü ó òîìó,
ùî çàì³íó ïëèòè ïðîâîäèâ
íå ñïåö³àë³ñò ãàçîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Óðàíö³ íàñòóïíîãî äíÿ
áàáóñÿ âèð³øèëà íà íîâ³é ïëèò³
íàãð³òè ÷àéíèê. Àëå â³ä â³äêðèòîãî âîãíþ ñòàâñÿ âèáóõ. Âèáóõîâà õâèëÿ ïðîíåñëàñÿ ÷åðåç
òðè êâàðòèðè. ²íöèäåíò òðàïèâñÿ
âðàíö³ ó ÷åòâåð, 25 ëèñòîïàäà,
íà 9 ïîâåðñ³ áóäèíêó íà âóëèö³
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 17.
Çà ñâ³ä÷åííÿìè ëþäåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ö³é áàãàòîïîâåðõ³âö³,
íàâ³òü íå âñ³ ÷óëè ñàìîãî âèáóõó.
Ïàí³ Òåòÿíà ç ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó
êàæå, ùî ïî÷óëà õëîïîê. Íà òîé
ìîìåíò æ³íêà áóëà ó âàíí³é.
Äóæå ðîçãóáèëàñÿ ³ íå çíàëà, ùî
ðîáèòè. Òà öå áóëà ìèòü, ï³ñëÿ
ÿêî¿ âñå ïðèïèíèëîñÿ.
— Ï³çí³øå ä³çíàëàñÿ, ùî
íà 9 ïîâåðñ³ ç³ðâàâñÿ ãàç ³ óäàðíà õâèëÿ ïðîéøëà íà÷å äóãîþ, —
êàæå Òåòÿíà.
— Âèáóõ ñòàâñÿ íà êóõí³ áàáóñ³, à óäàðíà õâèëÿ çðîáèëà äóãó ³
âèéøëà áàëêîíîì êâàðòèðè, ùî
íàâïðîòè, — ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà. — ×è öå òàêà êîíöåíòðàö³ÿ
ãàçó áóëà, ÷è öå â íàøîìó áóäèíêó íàñò³ëüêè ïîãàí³ ñò³íè.
Îäíà çà îäíîþ âèõîäèëè ç

ï³ä’¿çäó áóäèíêó ¹ 17 íà Ãåðî¿â
Ìàéäàíó ð³çí³ ñëóæáè. Ïðàâîîõîðîíö³ í³÷îãî íå ñêàçàëè, ïîñèëàþ÷èñü íà òàºìíèöþ ñë³äñòâà.
Ó ïðåññëóæá³ «Â³ííèöÿãàç»
ïîâ³äîìèëè, ùî ¿õíÿ êîì³ñ³ÿ ùå
ïðàöþº, òîæ âèñíîâê³â êîì³ñ³¿
ïîêè íåìàº, àëå çà ïîïåðåäí³ìè
äàíèìè âèáóõ ñòàâñÿ ÷åðåç âèò³ê ãàçó. Ï³çí³øå ó «Â³ííèöÿãàç»
ïîïåðåäí³ âèñíîâêè ï³äòâåðäèëè ³ íàãîëîñèëè íà òîìó, ùî âñ³
ðîáîòè ³ç çàì³íè ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ ïîâèíåí âèêîíóâàòè
ôàõ³âåöü ãàçîâî¿ ñëóæáè, ÿêèé
äîòðèìóºòüñÿ íàñàìïåðåä òåõí³êè
áåçïåêè ç ãàçîâèìè ïðèëàäàìè.
Òàêîæ ó ïðåññëóæá³ «Â³ííèöÿãàç»
ï³äòâåðäèëè, ùî â ïîìåøêàíí³,
äå ñòàâñÿ âèáóõ, çàì³íþâàëè ãàçîâó ïëèòó ³ ïðàö³âíèêè ãàçîâî¿
ñëóæáè çà äàíîþ àäðåñîþ æîäíèõ
ðîá³ò ïî çàì³í³ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ â òîé äåíü íå ïðîâîäèëè.
ДІТИ ДОСІ НЕ МОЖУТЬ ВІДІЙТИ
Âèáóõîâà õâèëÿ çàâäàëà íàéìåíøèõ ðóéíóâàíü ó êâàðòèð³, äå
ñòàâñÿ âèáóõ. Ñàìà 82-ð³÷íà êîçÿòèí÷àíêà îòðèìàëà îï³êè ³ çàðàç
ë³êóºòüñÿ ó Â³ííèö³. Ì³æêâàðòèðíà ïåðåãîðîäêà, ÿêà çðóéíóâàëàñÿ
ó ïîìåøêàíí³ æ³íêè, âïàëà ó ñóñ³äí³é äâîê³ìíàòí³é êâàðòèð³, äå
ìåøêàº Âàñèëü ²âàíîâ ³ç ñ³ì’ºþ.
Òàì ç³ðâàëî äâ³ ñò³íè. Íà òîé ìîìåíò ³ Âàñèëü ç äðóæèíîþ, ³ ¿õí³
äâîº ä³òîê áóëè âäîìà.
— Ó ìåíå äèòèíà ïñèõîëîã³÷íó
òðàâìó îòðèìàëà, âîíà ùîíî÷³
ïðîêèäàºòüñÿ, ïëà÷å ³ êàæå ìàì³:
«À öÿ ñò³íà íå âïàäå õî÷»? —
ðîçïîâ³äàº Âàñèëü. — Ìàëèé
ïîñòðàæäàâ. Äèòèíó ïðèâàëèëî
ïîâí³ñòþ øàôîþ ³ ïëèòàìè. Ëåäâå ä³ñòàëè. Äÿêóâàòè Áîãîâ³, ùî
ïðîñòî ïîð³çè íåãëèáîê³ ³ ñàäíà,
í³ ïåðåëîì³â, í³÷îãî íåìàº.
Ó êâàðòèð³ Âàñèëÿ âèáóõîâà
õâèëÿ ïîâàëèëà äâ³ ñò³íè. Äè-
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âàíè, ñò³íêà — âñ³ ìåáë³ ïîëåò³ëè. Âö³ë³ëà ëèøå îäíà ê³ìíàòà.
Ïîìåøêàííÿ ó òàêîìó ñòàí³, ùî
ïîêè òàì æèòè íåìîæëèâî —
îïàëåííÿ íåìàº, ãàçîâà òðóáà
îïå÷àòàíà, òîìó ùî âåäóòüñÿ
ñë³ä÷³ ä³¿, ñâ³òëà òàêîæ íåìàº.
Òîæ ìóñèëè øóêàòè ñîá³ ³íøèé
êóòîê.
— Æèâåìî â òåù³ íà êóï³ â îäí³é ê³ìíàò³ â÷îòèðüîõ, ñïàòè
íåìàº äå, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — Íà ìàòðàö³ ñïèìî íàäóâíîìó, òîìó ùî âñ³ ìåáë³ ó íàñ
ïîøêîäæåí³.
Äîïîìàãàþòü ò³ëüêè ðîäè÷³.
Âàñèëü íàïèñàâ çàÿâó íà ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó â ì³ñüêó ðàäó,
ïîêè ÷åêàº. Òèì ÷àñîì ñò³íè
ó êâàðòèð³ âæå ïî÷àëè â³äíîâëþâàòè. Àëå ïîâåðíóòèñÿ íàçàä
çìîæóòü ùå íå ñêîðî.
— Öå ÿê ì³í³ìóì ì³ñÿöü òðåáà,
ùîá â³äíîâèòè, — êàæå Âàñèëü. —
Öå ÿêùî êîæåí äåíü ðîáèòè,
òî ìîæå ìåíøå. Àëå òåæ íå ìîæíà
çà îäèí äåíü éîãî âñå çðîáèòè.

Çà ñâ³ä÷åííÿìè ëþäåé,
ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ö³é
áàãàòîïîâåðõ³âö³,
íàâ³òü íå âñ³ ÷óëè çâóêó
ñàìîãî âèáóõó. Ïðî âñå
ä³çíàëèñÿ ïîò³ì
Ñò³íè ïîêëàëè, îò ñüîãîäí³ ó íèõ
âèõ³äíèé, òîìó ùî òðåáà, ùîá âèñîõëî âñå. Çàâòðà ìàþòü øïàêëþâàòè ñò³íè, òåæ òðåáà, ùîá âèñîõëî
âîíî. À äî òîãî æ, òåïëà íåìàº.
Ó ìåíå â ê³ìíàò³, ÿêà çà÷èíåíà,
13 ãðàäóñ³â çàðàç. À â òèõ ÿ íàâ³òü
íå çíàþ, ñê³ëüêè.
ПОЩАСТИЛО, ЩО БУЛА
НЕ ВДОМА
Íàéñèëüí³øå ðóéíóâàííÿ ÷åðåç
âèáóõ ó êâàðòèð³, ùî íàâïðîòè.
Òóò ìåøêàº á³áë³îòåêàð Ñâ³òëàíà Íàóìåíêî. Æ³íêà íàâ³òü ïðèïóñòèòè íå ìîãëà, ùî ÷åðåç âèò³ê
ãàçó â ñóñ³ä÷èíîìó ïîìåøêàíí³
â ¿¿ îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³ ïîñèïëÿòüñÿ ñò³íè, íåìîâ ó êàðòêîâîìó
áóäèíî÷êó.
Âèáóõîâà õâèëÿ ïðîíåñëàñÿ
êâàðòèðîþ Ñâ³òëàíè ³ çðóéíóâàëà
âñå íà ñâîºìó øëÿõó. Ñò³íè, ìåáë³ — âñå ïîøêîäæåíå. Ñòåðëàñÿ
â ïîðîõ ñò³íêà-ñåðâàíò, óñå äîâåëîñÿ â ì³øêàõ âèâîçèòè. Äÿêóâàòè Áîãîâ³, ñàìà Ñâ³òëàíà íà òîé
ìîìåíò íå áóëà óäîìà — òîãî äíÿ
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Потрібна наша допомога
На відновлення помешкання потрібен не лише час, а й чималі
кошти. Разом ми зможемо допомогти. Реквізити для допомоги:
І ва н о в В а с и л ь Ол е к са н âîíà ìàëà ¿õàòè â ñàíàòîð³é. Ïðî
òå, ùî â ¿¿ êâàðòèð³ ñòàâñÿ âèáóõ,
ä³çíàëàñÿ â äîðîç³.
— ß çàâæäè âèõîäæó äåñü
î 8.40–8.30 ç õàòè. À öå ó ìåíå
ùå ï³â â³äïóñòêè áóëî, ÿ õîò³ëà
òð³øêè ï³äë³êóâàòèñÿ, áî äóæå
ñåáå ïîãàíî ïî÷óâàëà. Âçÿëà â³ä
ë³êàðí³ íàïðàâëåííÿ íà 25 ÷èñëî,
ç³áðàëàñÿ, ïåðåâ³ðèëà êîòëà, ïåðåâ³ðèëà âèòÿæêè, ïîçàêðèâàëà âñå.
Ñèíó ñêàçàëà, ùîá âàçîíè ìåí³
ïîëèâàâ. À ÿ ïî¿äó òðîøêè ï³äë³êóþñÿ. Ñåñòðà ç ÷îëîâ³êîì ìåíå
ï³äâåçëà ìàøèíîþ ³ ùå íå äî¿õàëè ìè, ÿê ñèí ìåí³ äçâîíèòü,
êàæå: «Ìàìî, ç íàøîþ êâàðòèðîþ
âèáóõ», — ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà
Íàóìåíêî, íå ñòðèìóþ÷è ñë³ç. —
ß çëÿêàëàñÿ, àëå äóìàþ, ÿ æ âñå
ïåðåâ³ðèëà, íå ìîæëèâî, ùîá áóâ
âèáóõ. Áî ÿ äî âñüîãî äóæå ñêðóïóëüîçíî ñòàâëþñÿ, àëå æ ìîæå
âñå áóòè. Ñèí êàæå: «Ìàìî, íàøîãî áàëêîíà âèðâàëî, â íàñ âèáóõ. Âåðòàéñÿ». Òî ïîâåðíóëàñÿ ³
ïîáà÷èëà öå âñå. Àëå äîáðå, ùî
ÿ âèéøëà ç õàòè î ñüîì³é äåñÿòü,
à âèáóõ áóâ î âîñüì³é. Öå ùå ìîº
ùàñòÿ, ùî ÿ ¿õàëà ³ âèéøëà ç õàòè
ðàí³øå. Áî ÿêáè ÿ áóëà íà ðîáîò³,
òî ÿ áóëà á â òîé ÷àñ ùå â õàò³
³ ÿ íå çíàþ, äå á ÿ áóëà — ÷è
íà êóõí³, ÷è â ê³ìíàò³.
×åðåç âèáóõ îäíà ñò³íà ó êâàðòèð³ Ñâ³òëàíè çðóéíóâàëàñÿ ïîâí³ñòþ, ³íøà âïàëà äî ïîëîâèíè,

дрович, картка Монобанку
4441114449246485
Науменко Світлана Леонідівна, картка ПриватБанку
4731219123587473
àëå òå, ùî â³ä íå¿ çàëèøèëîñÿ,
âèãíóëîñÿ ³ ï³øëî òð³ùèíàìè,
òîæ ¿¿ äîâåëîñÿ ðîçáèðàòè. Ñò³íè âæå ïî÷àëè â³äáóäîâóâàòè, ùå
ìàþòü ïðîêëàäàòè åëåêòðè÷í³
äðîòè, äàë³ äîðîáëÿòè äî âåðõó,
ï³ñëÿ ÷îãî øòóêàòóðèòè.
— Íå çíàþ, ùî ç áàëêîíîì,
â³í ó ìåíå íîâèé ³ äóæå äîðîãèé,
à íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³í ùå
äîðîæ÷èé, — ïðîäîâæóº Ñâ³òëàíà
Íàóìåíêî. — Ïðèéøëè ëþäè, ÿê³
çíàþòü, ñêàçàëè, ùî öå 45 ç ëèøí³ì òèñÿ÷, ùîá éîãî ïîì³íÿòè.
Öå çàðàç ÿ ÷åêàþ ëþäèíó, ÿêà
ïî áàëêîíàõ, ³ ìè áóäåìî îö³íþâàòè, ìîæå ùî çàëèøèòüñÿ, áî
âèëåò³ëè ðàìè, ñòðàøíî ïðîñòî.
Êâàðòèðà ó òàêîìó ñòàí³, ùî
æèòè òàì ïîêè ùî ïðîñòî íåìîæëèâî — ãàçó íåìàº, ïîðîõ ñòî¿òü òàêèé, ùî íåìà ÷èì äèõàòè.
Ïåðø³ ê³ëüêà äí³â Ñâ³òëàíà æèëà
ó ðîäè÷³â, çàðàç, êàæå, áóäå ïåðåáèðàòèñÿ äî ñèíà. À êîëè çìîæå
ïîâåðíóòèñÿ â ñâîþ êâàðòèðêó —
³ ïðîãíîçóâàòè íå áåðåòüñÿ.
— Ìåí³ äóæå âàæêî ïñèõîëîã³÷íî. ß õîò³ëà ï³äë³êóâàòèñÿ,
à âèõîäèòü, ùî ÿ ùå á³ëüøå çàõâîð³ëà, í³æ º, — êàæå æ³íêà êð³çü
ñëüîçè. — Öå æàõ. Íà íåðâîâó
ñèñòåìó öå äóæå âàæêî, àëå ìóøó
òðèìàòèñÿ. Ð³äí³ ìåíå ï³äòðèìóþòü. Ó ìåíå äóæå ãàðíà ð³äíÿ. Âñ³
äçâîíÿòü, êàæóòü, ùî áóäå ïîòð³áíî, áóäåìî äàâàòè. Ïîêè òàê.
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ПЕРЕТВОРЮЮТЬ ВУЛИЦЮ
НА СМІТТЄЗВАЛИЩЕ
Проблема  Навпроти старої бані
на вулиці Винниченка раніше були
контейнери для збору твердих
побутових відходів. Їх перенесли, втім
люди за звичкою продовжують виносити
сміття і складати його на тому місці, де
стояли баки. Куди поділися контейнери і
чому їх забрали?
ОЛЕНА УДВУД

Ïàì’ÿòàºòå ñòàð³ äîáð³ ÷àñè,
êîëè ñì³òòÿ ó Êîçÿòèí³ âèíîñèëè
íà ìàøèíó? Ðàç íà äåíü ïðè¿çäèëà âàíòàæ³âêà, îïóñêàâñÿ ìåòàëåâèé ê³âø, êóäè ñêèäàëè ïîáóòîâ³ â³äõîäè ìåøêàíö³ áóäèíê³â.
À õòî íå âñòèã íà ìàøèíó, øóêàâ àëüòåðíàòèâó, òîæ ÷àñòåíüêî
ïàêåòè ç³ ñì³òòÿì çàëèøàëè, äå
ïðèéäåòüñÿ. Ñõîæå, ö³ ÷àñè ïîâåðòàþòüñÿ. Í³, ìè íå ïðî òå,
ùî òâåðä³ ïîáóòîâ³ â³äõîäè çíîâó
òðåáà áóäå âèíîñèòè íà ìàøèíó.
Ìè ïðî òå, ùî êîçÿòèí÷àíè çíîâó çàñì³÷óþòü ñâîº ì³ñòî.
Ãîðà ñì³òòÿ íà óçá³÷÷³ äî-

ðîãè — öå êàðòèíà, ÿêó ÷àñòî
ìîæíà ïîáà÷èòè íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà á³ëÿ â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿
ïîøòè». Ö³ëó êóïó ñì³òòÿ íàø³
æóðíàë³ñòè ïîì³òèëè òóò íàäâå÷³ð
ó ï’ÿòíèöþ, 26 ëèñòîïàäà. Ó ïîíåä³ëîê çíîâó ïðèéøëè íà öþ
âóëèöþ ³ çíîâó òå ñàìå — ç äåñÿòîê ïàêåò³â äëÿ ñì³òòÿ ëåæèòü ï³ä
áîðäþðàìè òðîòóàðó. Íàñòóïíîãî äíÿ íàâ³äàëèñÿ òóäè ïîâòîðíî
âæå îï³âäí³. ² çíîâó êóïà ñì³òòÿ,
ºäèíà â³äì³íí³ñòü — öüîãî ðàçó
âì³ñòîì îäíîãî ç ïàêåò³â ëàñóâàâ
ê³ò. Öå íàøòîâõóº íà äóìêó, ùî
ñì³òòÿ ñþäè âèíîñÿòü ñèñòåìàòè÷íî.
Ïðî öå âæå ³ â ñîöìåðåæàõ ïè-

Вулиця Винниченка. Сміття викидають просто на узбіччі

ñàëè. Âò³ì, ó êîìåíòàðÿõ äóìêè
êîçÿòèí÷àí ç ïðèâîäó ö³º¿ ñèòóàö³¿ ðîçä³ëèëèñÿ. Á³ëüø³ñòü,
çâ³ñíî, âèñëîâëþâàëà îáóðåííÿ
òàêèìè ä³ÿìè ëþäåé. Òà áóëè é
òàê³, ÿê³ ïèñàëè «ïîâåðí³òü êîíòåéíåðè ³ ñòàíå ÷èñòî».
Íå òàê äàâíî íàâïðîòè ïðèì³ùåííÿ ñòàðî¿ áàí³ áóëè êîíòåéíåðè äëÿ ñì³òòÿ. Âîíè ñòîÿëè
íà óçá³÷÷³ äîðîãè, ó íåâ³äâåäåíîìó äëÿ öüîãî ì³ñö³. Âò³ì, Âèííè÷åíêà — íå ºäèíà âóëèöÿ ó öåíòð³ ì³ñòà, äå êîíòåéíåðè ñòîÿòü
íå òàì, äå òðåáà. Äàëåêî íå òðåáà
éòè — íà Ïèëèïà Îðëèêà íàâïðîòè «Îðàíòè» äåê³ëüêà áàê³â
òàê ñàìî ñòîÿòü íà óçá³÷÷³. ¯õ
ïîêè íå ÷³ïàþòü. À îò ò³, ùî ðà-

Âèêèäàòè ñì³òòÿ íà
äîðîç³ ÷è òðîòóàð³
– íå ìîæíà. Çà öå
ïåðåäáà÷åíèé øòðàô
â³ä 850 äî 1700
ãðèâåíü
í³øå áóëè íàâïðîòè ñòàðî¿ áàí³,
çàáðàëè. Àëå öå áóëè íå ºäèí³
êîíòåéíåðè íà ö³é âóëèö³.
Íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà ìè
íàðàõóâàëè 10 áàê³â. Çâ³ñíî,
âîíè ñòîÿòü íå á³ëÿ êîæíîãî
áóäèíêó. Îäèí êîíòåéíåð ñòî¿òü ïåðåä ìîñòîì. Ùå äâà áàêè
äëÿ òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â
³ ñ³òêà äëÿ ïëàñòèêó — ó äâîð³
áóäèíêó íàâïðîòè ïðèì³ùåííÿ
õóäîæíüî¿ ìàéñòåðí³. ² àæ ö³ëèõ
ï’ÿòü áàê³â á³ëÿ êîëèøíüîãî «Äóêàíà». Òðè ³ç íèõ äëÿ òâåðäèõ
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, äâ³ ñ³òêè äëÿ
ïëàñòèêó, îäèí — äëÿ ìàêóëàòóðè. Â³äñòàíü â³ä òîãî ì³ñöÿ, äå
âèêèäàþòü ñì³òòÿ íà óçá³÷÷ÿ, ³
êîíòåéíåðàìè á³ëÿ «Äóêàíà» —

Баки, які стояли біля «Нової пошти», перенесли
до «Дукана». Відстань між новим і старим місцем
контейнерів — 250 метрів
250 ìåòð³â. Òîæ àëüòåðíàòèâà,
êóäè âèêèíóòè â³äõîäè, º. Àëå
íåþ êîðèñòóþòüñÿ íå âñ³.
Òå, ùî á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè
ñì³òòÿ âèêèäàþòü ðåãóëÿðíî,
ï³äòâåðäæóþòü ³ ëþäè. Ó äâîð³
ï’ÿòèïîâåðõ³âêè íà Ñêëÿðîâà,
1 ìè çóñòð³ëè Ë³ä³þ. Áóäèíîê,
äå ìåøêàº æ³íêà, ÿêðàç á³ëÿ òîãî
ì³ñöÿ, êóäè âèíîñÿòü ñì³òòÿ.
— Öå êîæíîãî äëÿ ó âàñ òàì
òàêå, ÷è áóâàº ÷èñòî? — çàïèòóºìî æ³íêó.
— Îé, ÿêå ÷èñòî, — â³äïîâ³äàº
Ë³ä³ÿ. — Òóò âåñü ÷àñ òàêå.
— À ðîçäèðàþòü ñîáàêè ³ êîòè
ì³øêè ö³ ç³ ñì³òòÿì?
— À ÷îãî æ í³. ² ñþäè äî ÿáëóí³ âñå ëåòèòü. Éîãî çàáèðàþòü.
ß íå çíàþ, ÷è êîæåí äåíü, àëå çàáèðàþòü. Áóâàº ïðèéäåø, òî âæå
íåìàº. Áóâàº ïðîñòî ïðîõîäèìî,
çíàºòå, ÿê ñòàð³ ëþäè, äèâèìîñü,
âæå ÿêèéñü îäèí ïàêåò ëåæèòü
³ âæå çíîâ âîíî íàçáèðóºòüñÿ.
Çâ³ñíî, öå ïðîáëåìà. Òàì ìàøèíè ñòàâëÿòü, òî íåìàº äå ìàøèíè ïîñòàâèòè.
Ë³ä³ÿ êàæå, ùî áàêè çàáðàëè
ïðèáëèçíî äâà ì³ñÿö³ òîìó. Êóäè,

à ãîëîâíå ÷îìó ¿õ ïåðåíåñëè, ìè
ïîö³êàâèëèñÿ â Óïðàâë³íí³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.
— Ìåøêàíö³ áóäèíê³â, á³ëÿ
ÿêèõ ñòîÿëè ö³ áàêè, ñàì³ çâåðíóëèñÿ äî íàñ ³ç ïðîõàííÿì çàáðàòè áàêè ç òîãî ì³ñöÿ, — êàæå
Àíäð³é Êîðí³é÷óê, íà÷àëüíèê
óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ. — Òîìó ùî ³
ñì³òòÿ áóëî, ³ êîòè é ñîáàêè éîãî
ðîçòàñêóâàëè. Áóëî ïðîâåäåíå îáãîâîðåííÿ. ßêùî âè çâåðíóëè
óâàãó, ó íàñ ïî ì³ñòó áàêè çàáðàëè ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, ó íàñ
íåìàº ïðàêòè÷íî áàê³â íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, ìè âñ³ ïîçàáèðàëè
íà ìàéäàí÷èêè. Òàê ñàìî ö³ áàêè
çàáðàëè ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ³
ïîñòàâèëè äî àâòîçàïðàâíî¿ ñòàíö³¿ «Äóêàí». Á³ëÿ êîòåëüí³ ¹ 10,
ÿêà çà «Ãðîøåì», òåæ º ìàéäàí÷èê äëÿ ñì³òòÿ.
Äîäàìî, ùî âèêèäàòè ñì³òòÿ
íà äîðîç³ ÷è òðîòóàð³ º ïîðóøåííÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîþ. Çà öå
ïåðåäáà÷åíå àäì³í³ñòðàòèâíå
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â³ä
50 äî 100 íåîïîäàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, òîáòî
â³ä 850 äî 1700 ãðèâåíü.

Зупинка – це просто місце, де спиняється транспорт?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â ðåäàêö³þ íàøîãî ùîòèæíåâèêà çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ Ìàõàðèíåöü. «×îìó â öåíòð³ Êîçÿòèíà
íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ ï³ä ñì³òòºâ³ áàêè çáóäóâàëè ìàéäàí÷èê ç
íàêðèòòÿì, à ó íàñ íà êðàþ ñåëà
íà çóïèíö³ íå òå, ùî íàêðèòòÿ,
íàâ³òü ëàâêè íåìàº?» — éäåòüñÿ
â ïîâ³äîìëåíí³.
Îáóðåííÿ ìàõàðèí÷àí ìîæíà
çðîçóì³òè. Àëå çàðàäè ñïðàâåäëèâîñò³ õî÷åìî çàóâàæèòè, ùî
ëàâêà, ïðî ÿêó éäå ìîâà, íà çóïèíö³ â Ìàõàðèíöÿõ º. ßêà òà
ëàâêà — òî âæå ³íøà ³ñòîð³ÿ.
Âîíà ñõîæà íà ëàâêó-ïðèâèä ³
íà çóïèíêàõ Êîçÿòèíùèíè âîíà
òàêà íå îäíà. Íàäòî íèçüêà ³ íà-

ãàäóº ëèæó íà çóïèíö³ Ïëàíîâèé.
Òàêà æ êàðèêàòóðà á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî ïåðå¿çäó ðîçâèëêè äîð³ã Çàë³çíè÷íå, Ãëóõ³âö³, Íåïåä³âêà.
Íå ïåðøèé ð³ê ÷åêàþòü ëàâîê
ïàñàæèðè Êîðäèø³âêè òà Ôëîð³àí³âêè á³ëÿ áóä³âë³ íèí³ çàêðèòîãî ñòîìàòöåíòðó. Ùîñü ñõîæå
íà ëàâêó íà ñòàð³é àâòîñòàíö³¿
ì³ñòà Êîçÿòèí. À çâ³äòè â³äïðàâëÿþòüñÿ àâòîáóñè äî Êàøïåð³âêè, Á³ëîï³ëëÿ, Ñåëèùà, Âåëèêå,
Âåðíèãîðîäêà, Ãîðáà, ë³ñíèöòâà
«Ñåñòðèí³âñüêà äà÷à», Ñåñòðèí³âêè òà Ìàõàðèíåöü. ² öåíòðàëüíà
àâòîñòàíö³ÿ ïåðåæèâàº íåïðîñò³
÷àñè. Ùå íàâåñí³ ìè ãîâîðèëè ç
äèñïåò÷åðîì, ùîá â³äðåìîíòóâàòè çóïèíêó íà Ãîðáó ³ ïîñòàâèòè
íîâó á³ëÿ ë³ñíèöòâà. Òà, çà éîãî

ñëîâàìè, âîíè â ô³íàíñîâîìó
ïëàí³ ëåäâå çâîäÿòü ê³íö³ ç ê³íöÿìè. Òàê ùî ïàñàæèðè, ÿê³ ¿äóòü
â ñòîðîíó Êàøïåð³âêè, íå ââàæàéòå òó çóïèíêó çà ðîçâàëþõó,
òî âæå ìóçåéíà ð³äê³ñòü.
Ïåðåðàõîâóâàòè, äå íåìàº ëàâîê, ìîæíà áóëî á äîâãî. Õîò³ëîñÿ ïî÷óòè â³ä ëþäåé, äå º ëàâêè
³ ïîêð³âëÿ íàä ãîëîâîþ.
— Ó íàñ ó Âåðíèãîðîäêó º çóïèíêè íà âñ³ íàïðÿìêè ³ êîæíà
îáëàøòîâàíà ëàâêàìè äëÿ ñèä³ííÿ, — ðîçïîâ³äàº ïàí Âîëîäèìèð.
Ïèøàþòüñÿ àâòîáóñíèìè çóïèíêàìè ñåëÿíè Ïèêîâöÿ.
— Ó íàøîìó ñåë³ áàãàòî ìàéñòðèíü íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³, òîìó
âïåâíåíà, ùî íàø³ çóïèíêè íàéêðàù³, — ñòâåðäæóº ñòóäåíòêà ç

Проcто трава. Зупинка маршруту № 3 на провулку
Партизанському
Ïèêîâöÿ, ÿêà íå ñêàçàëà ñâîãî
³ìåí³. Ìè ¿¿ çàïèòàëè: «À çóïèíêó
«Óìêà» íà Çàë³çíè÷íîìó áà÷èëè?»
— Íå áà÷èëà ÿ «Óìêè». Àëå

âñå îäíî çóïèíêè ó Ïèêîâö³ êðàù³, — ïåðåêîíóº íàñ ñòóäåíòêà.
«Íåõàé áóäå òàê» — ïîãîäèëèñÿ
ç ä³â÷èíîþ ìè.
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ЗАРПЛАТИ, ПЕНСІЇ, ПРАВИЛА.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ГРУДНІ?
Новації  Перший місяць зими багатий
на зміни. З першого грудня зросла
мінімальна зарплата та прожитковий
мінімум. Це потягнуло за собою збільшення
податків і соцвиплат. До того ж, дещо
змінили правила карантину й розширили
перелік професій, де обов’язкова
вакцинація від коронавірусу
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Â Óêðà¿í³ íà 500 ãðí çð³ñ ðîçì³ð
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Òåïåð âîíà
ñòàíîâèòü 6 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü.
Ï³äâèùåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà
âïëèíóëî, çîêðåìà, íà ïîäàòêè
äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â.
Ç 1 ãðóäíÿ ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð
ºäèíîãî ñîöâíåñêó íà ì³ñÿöü ³ç
çàðïëàòè ïðàö³âíèê³â òà äîõîä³â
ÔÎÏ (çà ñåáå) òåïåð äîð³âíþº
1 òèñÿ÷à 430 ãðèâåíü. Ðàí³øå áóëî 1 òèñÿ÷à 320 ãðèâåíü.
Ìàêñèìàëüíèé îáñÿã ªÑÂ çð³ñ ç
19 òèñÿ÷ 800 ãðèâåíü äî 21 òèñÿ÷³
450 ãðèâåíü.
АЛІМЕНТИ ТА ІНШІ ВИПЛАТИ
НА ДІТЕЙ
Çð³ñ ç 1 ãðóäíÿ ³ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì: 2 òèñÿ÷³ 393 ãðèâí³
íà îäíó ëþäèíó â ì³ñÿöü. À öå
ïîòÿãíóëî çà ñîáîþ çá³ëüøåííÿ ³íøèõ ïîêàçíèê³â. Çîêðåìà,
çðîñëà ìàêñèìàëüíà ñóìà äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ — 9 òèñÿ÷
924 ãðèâí³. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð
äîïîìîãè çàëèøèâñÿ áåç çì³í.
À îò ì³í³ìàëüíà ñóìà àë³ìåíò³â,
ÿêà òàêîæ ïðèâ’ÿçàíà äî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó, òåïåð ñêëàäàº
1 òèñÿ÷ó 50 ãðèâåíü (íà ä³òåé
äî 6 ðîê³â) ³ 1 òèñÿ÷ó 309 ãðèâåíü
(íà ä³òåé 6–18 ðîê³â).
Ò³ ëþäè, ÿê³ º îï³êóíàìè àáî
ï³êëóâàëüíèêàìè ä³òåé äî 6 ðîê³â, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè
íà äåðæàâíó äîïîìîãó â ðîçì³ð³
5 òèñÿ÷ 250 ãðèâåíü, à äëÿ ä³òåé
â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â — 6 òè-

ñÿ÷ 545 ãðèâåíü. Íà ä³òåé, ÿê³
ìàþòü ³íâàë³äí³ñòü, ðîçì³ð äîïîìîãè âèùèé: 7 òèñÿ÷ 350 ãðèâåíü,
ÿêùî äèòèíà ìîëîäøà 6 ðîê³â, ³
9 òèñÿ÷ 163 ãðèâí³, ÿêùî ¿é â³ä
6 äî 18 ðîê³â.
Ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò «Ïàêóíêà ìàëþêà» ñòàíîâèòü íå ìåíøå
òðüîõ ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè: ç
1 ãðóäíÿ öÿ ñóìà çðîñëà äî 6 òèñÿ÷ 300 ãðèâåíü. ßê ³ ðàí³øå,
«Ïàêóíîê ìàëþêà» ìîæíà îòðèìàòè ðå÷àìè àáî ãðîøèìà.

Ãðîøîâèé åêâ³âàëåíò
«Ïàêóíêà ìàëþêà» òåïåð
ñêëàäàº 6300 ãðèâåíü.
ßê ³ ðàí³øå, äîïîìîãó
ìîæíà îòðèìàòè
ðå÷àìè àáî ãðîøèìà
ПЕНСІЇ
Çðîñòàííÿ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ïîòÿãíóëî çà ñîáîþ ïåíñ³¿.
Â Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿþòü, ùî çðîáèëè àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê âèïëàò.
Â³äòàê, ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ
çà â³êîì òåïåð ñêëàäàº 1 òèñÿ÷ó
934 ãðèâí³. Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð
ïåíñ³¿ çà â³êîì äëÿ íåïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â, ÿê³ äîñÿãëè â³êó
65 ðîê³â òà ìàþòü ñòðàõîâèé ñòàæ
(÷îëîâ³êè — 35 ðîê³â, æ³íêè —
30 ðîê³â) çá³ëüøèâñÿ ç 2 òèñÿ÷
400 äî 2 òèñÿ÷ 600 ãðèâåíü.
Çðîñëè òàêîæ äîïëàòà çà ïîíàäíîðìîâèé ñòàæ, íàäáàâêè,
ï³äâèùåííÿ, ïåíñ³ÿ çà îñîáëèâ³

ГОЛОВНІ ЗМІНИ

6 500
Мінімальна
зарплата

Мінімальний
ЄСВ

1 430
грн

Прожитковий
мінімум

2 393
грн

Пенсії

2 600
грн

1 934
грн

Мінімальна пенсія за наявності повного
страхового стажу

Мінімальна пенсія за віком

Дитячі виплати

1 050

1 309

грн

грн

6 300
грн

Мінімальні аліменти
на дітей до 6 років

Мінімальні аліменти
на дітей 6–18 років

Виплатять грошима
«Пакунок малюка»

Карантин
30 днів діятиме «жовтий» сертифікат
з 9 грудня розширюють перелік професій, де потрібна обов’язкова вакцинація
çàñëóãè, äåðæàâíà àäðåñíà äîïîìîãà òîùî.
«ВОВИНА ТИСЯЧА»
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé îãîëîñèâ, ùî ç 19 ãðóäíÿ âñ³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðîéøëè ïîâíèé êóðñ

Змінили правила карантину в «жовтій» зоні
На брифінгу 30 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про
зміни правил карантину в «жовтій» зоні. З
6 грудня вони суттєво посиляться і не сильно відрізнятимуться від «червоного» рівня
обмежень. Зокрема, буде заборонено:
Робота закладів освіти, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше
ніж 100% працівників;
Масові заходи;
Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
Робота закладів громадського харчування,
крім замовлень на винесення та доставки;

грн

Робота спортзалів, басейнів;
 Діяльність об’єктів з розміщення (виняток — готелі, санаторії та соціальні заклади);
Міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діятимуть, якщо є сертифікат про хоча б одне щеплення від коронавірусу, або негативний тест на COVID-19
у всіх співробітників, відвідувачів/клієнтів
закладів чи заходів.
Також варто зазначити, що термін дії «жовтого» сертифікату про вакцинацію однією
дозою з 6 грудня скоротиться до 30 днів
(раніше було 120 днів).

âàêöèíàö³¿, çìîæóòü îòðèìàòè
1 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ãðîø³ ö³ áóäóòü
â³ðòóàëüíèìè, ó äîäàòêó «Ä³ÿ».
Âèòðàòèòè ¿õ ìîæíà:
Íà ïîäîðîæ³ â ìåæàõ êðà¿íè;
Ïðè â³äâ³äóâàíí³ òðåíàæåðíèõ
çàë³â, ô³òíåñ-êëóá³â àáî áàñåéí³â;

Äëÿ ïîêóïêè êâèòêà íà ðîçâàæàëüíèé çàõ³ä (òåàòð, ê³íî, òîùî).
Ëþäè, ÿê³ íå êîðèñòóþòüñÿ
äîäàòêîì, ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà àëüòåðíàòèâíèé âàð³àíò
âèêîðèñòàííÿ êîøò³â, àëå âæå
ó 2022 ðîö³.

Кому ще обов’язково вакцинуватися
Указ МОЗ України набуде чинності з
9 грудня 2021 року. За ним, крім педагогів і працівників центральних і місцевих
органів, вакцину від коронавірусу повинні
отримати працівники:
установ, що надають соціальні послуги,
установ соціального захисту дітей, реабілітаційних установ;
підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 підприємств, установ та організацій,
включених до переліку об’єктів державної
власності, що мають стратегічне значення

для економіки та безпеки держави.
Щодо останнього пункту, то «стратегічними» у Вінницькій області визнані:
Казенне науково-виробниче об’єднання
«Форт» МВС України»;
ДП «Вінницятрансприлад»;
 ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону».
Тобто, якщо співробітники цих та інших
підприємств не нададуть сертифікат про
вакцинацію, вони будуть відсторонені від
роботи без збереження зарплати. Звільняти заборонено. Відновлення на посаді
можливе тільки при наявності щеплення.
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ЧИ РОЗХОДЯТЬСЯ СЛОВА З ДІЛАМИ?
Актуально  Перед виборами Тетяна
Єрмолаєва часто писала у Фейсбуці про
свої плани і бачення того, що має бути
у місті й громаді, якщо її оберуть міським
головою. Чи вдалося втілити у життя те,
про що йшлося в дописах у соцмережі?
ОЛЕНА УДВУД

Ïîêè ùî ìèíóëà ëèøå ï’ÿòà
÷àñòèíà ÷àñó, â³äâåäåíîãî äëÿ
êàäåíö³¿ ì³ñüêîãî ãîëîâè. Ïîïåðåäó ùå ÷îòèðè ðîêè. À ùî âæå
çðîáèëè çà öåé ð³ê? Ïî÷íåìî ç
íàéá³ëüø áîëþ÷îãî äëÿ óñ³õ êîçÿòèí÷àí — âîäè. Íàâîäèìî öèòàòó
ç äîïèñó ñòîð³íêè Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ ó Ôåéñáóê çà 23 æîâòíÿ
2020 ðîêó:
«ßêùî ÿ — ì³ñüêèé ãîëîâà,
òî âîäîã³í â³äíîâëþâàòè íå áóäó!
Í³ ç Ìåäâåä³âêè, í³ ç Ðàñòàâèö³,
í³ ç Âåðíèãîðîäêà. Â 21 ñòîë³òò³
áðàòè âîäó ç â³äêðèòî¿ âîäîéìè —
íå åêîëîã³÷íî, íå ðîçóìíî òà çàñòàð³ëî. Ì³é ïëàí — öå ïîâíèé
ïåðåõ³ä íà âîäó ç àðòåç³àíñüêèõ
ñâåðäëîâèí (…) Íàøå ì³ñòî ðîçä³ëåíå çàë³çíèöåþ íà òðè ÷àñòèíè
³ â êîæí³é ç íèõ ïîòð³áíî îáëàøòîâóâàòè àðòåç³àíñüê³ ñâåðäëîâèíè. Â ñõ³äí³é ÷àñòèí³ (Ïîñüîëîê, øâåéíà ôàáðèêà, øêîëà ¹ 3)
ñâåðäëîâèíè º â Ñîê³ëüö³. Íå âñ³
ç íèõ ïðàöþþòü, òîìó â ïåðøó
÷åðãó ïîòð³áíî áóäå çàìîâèòè
åêñïåðòèçó ³ ïî-ñó÷àñíîìó ¿õ îáëàøòóâàòè. Âîäó ïîòð³áíî ðîçâåñòè àæ äî ê³íöÿ âóëèö³ Ôðàíêà ³
ïî âñ³ì ïðèëåãëèì âóëèöÿì.
Â ñåë³ Ñèãíàë º äîäàòêîâà ðîçâ³äàíà ä³ëÿíêà, ç ÿêî¿ ìîæëèâî
ðîçâåñòè âîäó ïî ÏÐÁ ³ ðàéîíó
ó÷èëèùà. ²âàíê³âöÿì ïîòð³áíî
áóäå îáëàøòîâóâàòè îêðåìèé âîäîã³í. Öåíòðàëüíó ÷àñòèíó ì³ñòà
³ ñåëî Êîçÿòèí ïîòð³áíî áóäå çàáåçïå÷èòè âîäîþ ç íîâîñòâîðåíèõ
ñâåðäëîâèí íà ¿õ òåðèòîð³¿. Öå âñå
ùå ïîòð³áíî äîñë³äæóâàòè, àëå âàð³àíòè º».
Àðòåç³àíñüêèõ ñâåðäëîâèí ìè
ïîêè íå äî÷åêàëèñÿ. Ì³ñòî ïðîäîâæóº áðàòè âîäó ç Ìåäâåä³âêè ³
Ðîñòàâèö³, òîæ ¿¿ ÿê³ñòü çà öåé ð³ê
òàêîæ íå çì³íèëàñÿ. Âò³ì íå âàðòî
çàáóâàòè, ùî ïîêè ùî âîäîã³í —
âëàñí³ñòü Óêðçàë³çíèö³, à íå ì³ñòà.
À îñü ³ç áóä³âíèöòâîì íîâî¿
ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ óæå º
ðóõ. Íàðàç³ ãîòóþòü ïðîåêòíîêîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ äëÿ
áóä³âíèöòâà ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ íà ò³é ñòîðîí³, à äëÿ âîäîãîíó â ²âàíê³âöÿõ ³ Ñèãíàë³ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ
âæå ãîòîâà.
Òàêîæ ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³
Òåòÿíà ªðìîëàºâà ïèñàëà, ùî äëÿ
íå¿ ïèòàííÿ âîäè ñòî¿òü íå ëèøå
â êîíòåêñò³ âîäîïîñòà÷àííÿ, à é
âîäîâ³äâåäåííÿ. Çà öåé ð³ê â³äðåìîíòóâàëè ³ î÷èñòèëè ÷îòèðè
êàíàë³çàö³éíî-íàñîñí³ ñòàíö³¿ ³

ïî÷àëè ñïîðóäæóâàòè íîâó íà âóëèö³ Äîâæåíêà.
ОПАЛЕННЯ
Ùå îäíà ç ïðîáëåì, ÿêà òóðáóâàëà êîçÿòèí÷àí îñòàíí³ ê³ëüêà
ðîê³â — äèì â³ä êîòåëåíü. ² ïðî öå
òàêîæ ïèñàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà
ïåðåä âèáîðàìè. Íàâîäèìî öèòàòó
ç äîïèñó çà 16 æîâòíÿ 2020 ðîêó:
«Çàäèìëåí³ñòü â ì³ñò³ öå â³äïîâ³äàëüí³ñòü îäí³º¿ ºäèíî¿ ëþäèíè —
ì³ñüêîãî ãîëîâè. ßêùî ïàëèòè
ñåðòèô³êîâàíèé ïàëèâîì, äèìó
³ ñàæ³ íå áóäå. Çà ï’ÿòü îñòàíí³õ
ðîêè ì³ñüêà âëàäà í³ íà êðîê
íå ïðîñóíóëàñü â öüîìó ïèòàíí³.
Àëå í³. Ïîñòàâèëè ì³í³ îïàëþâàëüíèé ïóíêò â ñàäêó ³ «áóäèíêó
ï³îíåð³â». Ç äèìîì ïîòð³áíî ïîê³í÷èòè».
ßêùî ìèíóëèé îïàëþâàëüíèé
ñåçîí êîòåëüí³ ùå äîïðàöþâàëè
íà ñîíÿøíèêîâîìó ëóøïèíí³,
òî öüîãîð³÷ ÿê ïàëèâî íà êîòåëüíÿõ ó öåíòð³ ì³ñòà ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè äåðåâèíó. Äèõàòè ³
ñïðàâä³ ñòàëî ëåãøå, áî äèì óæå
áåç ¿äêîãî çàïàõó.
МЕДИЦИНА
«Æîäåí ÔÀÏ ÷è àìáóëàòîð³ÿ íå ìàº áóòè çàêðèòîþ, õî÷à
äåÿê³ ç íèõ íåóêîìïëåêòîâàí³
ôàõ³âöÿìè», — öèòàòà ç äîïèñó
Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ çà 19 æîâòíÿ
2020 ðîêó.
Âò³ì, íà æàëü, çà öåé ð³ê îäèí
ÔÀÏ òàêè çàêðèâñÿ. Â³ä ïî÷àòêó áåðåçíÿ ïåðåñòàâ ïðàöþâàòè
ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò
ó ñåë³ Êîçÿòèí. Õî÷ ïðîòè öüîãî ³ âèñòóïèëè ìåøêàíö³, ÔÀÏ
çàêðèëè, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî
éîãî â³äâ³äóâàëî ìàëî õâîðèõ ³
óòðèìóâàííÿ ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêîãî ïóíêòó íå âèã³äíå äëÿ
áþäæåòó.
Òà öå íå ºäèíà çì³íà, ÿêà òðàïèëàñÿ ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
çà îñòàíí³ 12 ì³ñÿö³â. Òîìó ùî íàïðèê³íö³ òðàâíÿ ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðèºäíàòè Ì³ñüêó
ë³êàðíþ ³ ñòîìàòîëîã³÷íó ïîë³êë³í³êó äî Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Ïðî ìîæëèâå îá’ºäíàííÿ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â Òåòÿíà ªðìîëàºâà ïèñàëà ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³. Íàâîäèìî öèòàòó:
«Íàì ïîòð³áíî áóäå ïðàöþâàòè
íàä àäåêâàòíèì îá’ºäíàííÿì äâîõ
ë³êàðåíü âòîðèííîãî ð³âíÿ (çëèòòÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ, òîùî). ²íàêøå
ìè ìîæåìî âòðàòèòè ë³êàðíþ,
à â³äïîâ³äíî ñïåö³àë³ñò³â, ³ öå äóæå
ïîã³ðøèòü ÿê³ñòü íàøîãî æèòòÿ».
Òåïåð ìè ìàºìî ëèøå îäèí ìå-

äè÷íèé çàêëàä âòîðèííîãî ð³âíÿ. Íàéìåíøå â³ä öüîãî âèãðàëè
ïðàö³âíèêè ë³êàðí³, àäæå ï³ñëÿ
îá’ºäíàííÿ áàãàòüîì çàãðîæóº
ñêîðî÷åííÿ. Çàãàëîì òðîõè á³ëüøå ï³âòîðè ñîòí³ ïðàö³âíèê³â çàëèøàòüñÿ áåç ðîáîòè, çâ³ëüíåííÿ
âæå ïî÷àëîñÿ.
ДОРОГИ
Öèòóºìî äîïèñ Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ çà 1 æîâòíÿ 2020 ðîêó:
«Ìîÿ ö³ëü — çðîáèòè òàê, ùîá
ìàìà ç â³çêîì ìîãëà ïðîéòè áóäüÿêó äîðîãó â³ä ïî÷àòêó äî ê³íöÿ
ïî îäí³é ñòîðîí³, à íå õîäèëà
ïî âñ³é âóëèö³ ðàçîì ç â³çêîì, áî
òðîòóàðè ïîêëàäåí³ ïî 50 ìåòð³â
òî òàì, òî òàì (âóë. Âèííè÷åíêî),
à â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïî íèõ âçàãàë³
íåìîæëèâî éòè (àáî æ ¿õ çîâñ³ì
íåìà), ÿê íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà.
Âóëèöÿ Ìàòðîñîâà âçàãàë³ º
÷è íå íàéãîëîâí³øîþ âóëèöåþ
â ðàéîí³ øâåéíî¿ ôàáðèêè, ïî í³é
âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé õîäèòü
íà ðîáîòó, ä³òè éäóòü â øêîëó,
àëå òðîòóàðó òàì íåìàº. ×åðåç
òå, ùî äîðîãà õîðîøà, ìàøèíè
òàì ¿çäÿòü, ñèëüíî ïåðåâèùóþ÷è øâèäê³ñòü. Ìîº áà÷åííÿ ö³º¿
âóëèö³ — íàÿâí³ñòü òðîòóàðó,
çâóæåííÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ
ç ìåòîþ çíèæåííÿ øâèäêîñò³ àâ-

Òåïåð ìè ìàºìî ëèøå
îäèí ìåäè÷íèé çàêëàä
âòîðèííîãî ð³âíÿ.
Áàãàòüîì ïðàö³âíèêàì
ë³êàðí³ çàãðîæóº
ñêîðî÷åííÿ
òîìîá³ë³â. Êð³ì öüîãî, õîò³ëîñü
áè ìàòè òàì ùå é âåëîñèïåäíó
äîð³æêó, àëå äîðîãà äëÿ öüîãî,
íà æàëü, äóæå âóçüêà. ª áàãàòî
âóëèöü, ÿê âóëèöÿ Ìàòðîñîâà, ³
äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâî çðîáèòè
¿õ áåçïå÷íèìè».
Òðîòóàð íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà
ïîêè ùî íå çðîáèëè. Âò³ì âîñåíè
öüîãî ðîêó ïî÷àëè êàï³òàëüíèé
ðåìîíò âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî, äå
çà ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî òàêîæ
ïîëàãîäèòè òðîòóàð ³ çðîáèòè
âåëîñèïåäíó äîð³æêó. Îá³éäåòüñÿ öå âñå ìàéæå â 13 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. Ïðè öüîìó ëèøå 30%
ô³íàíñóº ì³ñüêèé áþäæåò, ðåøòà
70% — öå ãðîø³ äåðæàâíîãî äîðîæíüîãî ôîíäó. Äî ðå÷³, ïðî
êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîð³ã Òåòÿíà
ªðìîëàºâà òåæ ïèñàëà ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³. Öèòóºìî:
«Ìîÿ ³äåÿ òàêà — äîðîãè ìàþòü
áóòè ÿê³ñí³, ñëóæèòè ÿêíàéäîâøå,
ïðîéòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò (öå
êîëè âåðõí³é øàð àñôàëüòó ïîâí³ñòþ çí³ìàºòüñÿ ³ äîðîãà áóäóºòüñÿ ïîâí³ñòþ çàíîâî)».
Íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî êàïðåìîíò ÿêðàç ³ ïî÷àëè ç òîãî,
ùî âèäàëèëè äåðåâà, áîðäþðè ³
çíÿëè ñòàðå àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ. À îò íàñê³ëüêè â³í ÿê³ñíèé
³ ÷è ñëóæèòèìå äîâãî — ïîáà÷èìî çãîäîì.

В одному зі своїх дописів Тетяна Єрмолаєва писала, що
дороги мають пройти капітальний ремонт. Куликівського —
поки що єдина вулиця у Козятині, де почали робити капремонт
ОСББ
Ùå îäíà ïîä³ÿ, ÿêà â³äáóëàñÿ
öüîãî ðîêó — ë³êâ³äàö³ÿ «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿». Âîíà îáñëóãîâóâàëà áàãàòîêâàðòèðí³ áóäèíêè
ó Êîçÿòèí³ ³ Çàë³çíè÷íîìó, ùî
íå âèçíà÷èëèñÿ ç ôîðìîþ óïðàâë³ííÿ. Ïðî «Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ» Òåòÿíà ªðìîëàºâà çãàäóâàëà ó ñâîºìó äîïèñ³ çà 15 æîâòíÿ
2020 ðîêó. Íàâîäèìî öèòàòó:
«Ìîÿ ïîçèö³ÿ ÷³òêà: ïðèâàòíå
æèòëî ïîâèíí³ îáñëóãîâóâàòè éîãî
âëàñíèêè.
Âñ³ ïîïåðåäí³ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ì³ñüêà âëàäà äåñÿòèë³òòÿìè äîâîäèëà äî áàíêðóòñòâà
ñâ³äîìî ÷è íåñâ³äîìî, à ïîò³ì
ñòâîðþâàëà íàñòóïíå. Ëþäè ðîêàìè ñïëà÷óâàëè êâàðòèðíó ïëàòó,
îäíàê í³ÿêèõ çíà÷íèõ ïîêðàùåíü
ìè òàê ³ íå â³ä÷óëè.
Äî ðå÷³, óïðàâë³íñüêà êîìïàí³ÿ
ìàéæå áàíêðîò, öå ëèøå ïèòàííÿ
÷àñó. Íà îñòàíí³é ñåñ³¿ ¿ì âèä³ëèëè
600 òèñ. ãðí íà çàðîá³òíó ïëàòó
ïðàö³âíèêàì. Â ¿õíüîìó óïðàâë³íí³ çàëèøèëîñü äåñü á³ëÿ äâîõ
äåñÿòê³â áóäèíê³â».
Ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿» ïðèéíÿëè ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó, à ç ëþòîãî âîíà
íå îáñëóãîâóº áàãàòîêâàðòèðí³
áóäèíêè. Ùîïðàâäà, ïåðåä òèì,
ÿê ¿¿ çàêðèëè, âîíà îáñëóãîâóâàëà
íå äâà äåñÿòêè, à òðîõè á³ëüøå ñîòí³ áóäèíê³â, ïðî ùî íàì ãîâîðèâ
äèðåêòîð êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà, ³ íå âñ³ ç íèõ äî öüîãî
÷àñó ñòâîðèëè ÎÑÁÁ ÷è ïåðåéøëè
íà ñàìîñò³éíå óïðàâë³ííÿ. Ñòàíîì
íà 1 ëèñòîïàäà 2021 ðîêó ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ 70 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â äîñ³ íå îáðàëè
ñîá³ ôîðìó óïðàâë³ííÿ. Íàòîì³ñòü
129 áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â
ïåðåéøëè íà ÎÑÁÁ. Ó âèùåçãàäàíîìó äîïèñ³ Òåòÿíà ªðìîëàºâà
ïèñàëà, ùî ìàº ó ïëàíàõ ¿õ ï³äòðèìóâàòè. Íàâîäèìî öèòàòó:
«ß é íàäàë³ áóäó çàéìàòèñü
òà âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàòè öþ ³í³ö³àòèâó — ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ. ª
äâ³ âåëèêèõ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè
áóäèíêè íå âïîðàþòüñÿ: çàì³íà
äàõ³â òà ë³ôò³â. Íà æàëü, äîïîìîãà, ÿêó îá³öÿëà ì³ñüêà ðàäà,
íàäàºòüñÿ íå â÷àñíî, â³ðíî ñêàçàòè — ìàéæå íå íàäàºòüñÿ. Ì³é

ïëàí òàêèé — ñï³âô³íàíñóâàííÿ
ïðîåêò³â ÎÑÁÁ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà
äîïîìîãà ó âäîñêîíàëåíí³ æèòëîâîãî ôîíäó ì³ñòà».
Íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó
ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ïðîãðàìó
ïðî íàäàííÿ îäíîðàçîâî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ÎÑÁÁ, æèòëîâî-áóä³âåëüíèì êîîïåðàòèâàì
³ áàãàòîêâàðòèðíèì áóäèíêàì,
â ÿêèõ óïðàâë³ííÿ çä³éñíþºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè. Çà ïåðø³ 11 ì³ñÿö³â öüîãî ðîêó êîøòè
çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ îòðèìàëè
13 ÎÑÁÁ. Ïðèéíÿëè òàêîæ ïðîãðàìó ñï³âô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ç
êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, â³äïîâ³äíî
äî ÿêî¿ ïðîâåëè êàïðåìîíò òðüîõ
ë³ôò³â ³ âíóòð³øíüîáóäèíêîâî¿ âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çàö³éíî¿ ìåðåæ³.
ТРАНСПОРТ
Öèòóºìî äîïèñ Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ çà 19 æîâòíÿ 2020 ðîêó:
«Ïèòàííÿ ðåãóëÿðíîãî òà ÿê³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî ñïîëó÷åííÿ
ìîæíà âèð³øèòè øëÿõîì ðîçâèòêó
ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó. Ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò õîðîøèé òèì, ùî
ó íüîãî íåìà âèõ³äíèõ, â³í õîäèòü
ðåãóëÿðíî, çà ðîçêëàäîì, áåç ïåðåáî¿â, à éîãî ïðàö³âíèêè îòðèìóþòü çàðïëàòó íåçàëåæíî â³ä òîãî,
÷è ñ³â õòîñü â ¿õ àâòîáóñ, ÷è í³.
Â³ííèöÿ — ë³äåð Óêðà¿íè ó ñôåð³ ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó. Öå
ì³ñòî, ùî âèïóñêàº âëàñí³ òðàìâà¿
³ òðîëåéáóñè äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ïàñàæèð³â, à òàêîæ ïðîêëàäàº
íîâ³ ìàðøðóòè, áóäóº íîâ³ êîë³¿.
Êîìàíäà Óêðà¿íñüêî¿ Ñòðàòåã³¿
Ãðîéñìàíà â Êîçÿòèíñüê³é ÎÒÃ
áóäå ïåðåéìàòè äîñâ³ä Â³ííèö³
ó ö³é ñôåð³ òà âäîñêîíàëþâàòè
íàø ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò».
Ó Â³ííèö³ º êîìóíàëüíèé òðàíñïîðò ³ ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè.
Íàòîì³ñòü ó Êîçÿòèí³ ïîêè ùî
êîìóíàëüíîãî òðàíñïîðòó íåìàº,
íà ìàðøðóòàõ ïî ì³ñòó, ÿê ³ ðàí³øå, ïðàöþþòü ïðèâàòí³ ïåðåâ³çíèêè. ² öå íå ºäèíà â³äì³íí³ñòü
íàñ â³ä Â³ííèö³, áî â îáëàñíîìó
öåíòð³ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
¿çäèòü äî ï³çíüî¿ ãîäèíè, òîä³ ÿê
ó Êîçÿòèí³ ï³ñëÿ 7 âå÷îðà ¿çäèòü
õ³áà ùî àâòîáóñ «Êîçÿòèí-Â³ííèöÿ».
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«СВІТ НЕ БЕЗ ДОБРИХ ЛЮДЕЙ»
Потрібна допомога  У Козятині
вже 11 років працює спортивний клуб
дітей з інвалідністю «Повір у себе». Його
вихованці неодноразово перемагали
в обласних і всеукраїнських змаганнях.
Але нині клуб переживає складні часи
ВІКТОР СКРИПНИК

Íàãîäîþ ïðèâåðíóòè óâàãó
äî òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ º Ì³æíàðîäíèé äåíü ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ,
ùî â³äçíà÷àºòüñÿ 3 ãðóäíÿ. Êåð³âíèê êëóáó «Ïîâ³ð ó ñåáå» Âîëîäèìèð Øóëüãà ìàº íàì³ð îðãàí³çóâàòè çóñòð³÷ ñâî¿õ âèõîâàíö³â,
ÿê êàæå, ó ñ³ìåéíîìó êîë³ — ç
ïîäàðóíêàìè, ñîëîäîùàìè.
У ПОСАДОВЦІВ МАЄ БУТИ
СВІТЛО В ДУШІ
— Íàâ³òü ÿêùî íå áóäå ï³äòðèìêè, ìè âñå îäíî çáåðåìîñÿ, —
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Øóëüãà. —
Ìè ïðîâåäåìî ñâ³é çàõ³ä ñêðîìíî,
âñóïåðå÷ ³ãíîðóâàííÿì ì³ñüêîþ
âëàäîþ Êîçÿòèíà íàøèõ ïðîáëåì.
Õî÷à âñå-òàêè ùèðî ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé.
Â³ðèìî, ùî çíàéäóòüñÿ íåáàéäóæ³,
ÿê³ ïîäàäóòü ðóêó äîïîìîãè òèì,
õòî, íà æàëü, º áåççàõèñíîþ ÷àñòèíîþ íàøîãî ñóñï³ëüñòâà.

Ì³æíàðîäíèé äåíü ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ ñàìå äëÿ òîãî é
â³äçíà÷àºòüñÿ, àáè ïðèâåðíóòè
óâàãó äî íèõ. Öå íàãàäóâàííÿ
ïðî âåëèêó ãóìàí³òàðíó ì³ñ³þ —
ñïðèÿòè ñîö³àë³çàö³¿ òàêèõ ëþäåé,
äîïîìàãàòè ¿ì ñàìîñòâåðäèòèñÿ,
òóðáóâàòèñÿ ïðî ¿õ ô³çè÷íèé ³

«Ó êîë³ îäíîäóìö³â
ö³ ä³òè çì³íþþòüñÿ.
Âîíè íàìàãàþòüñÿ
ð³âíÿòèñÿ íà òèõ, õòî
óæå äîñÿã ðåçóëüòàò³â ó
ô³çêóëüòóð³ ³ ñïîðò³»
äóõîâíèé ðîçâèòîê.
— Ïðèêðî ãîâîðèòè íàïåðåäîäí³ òàêî¿ äàòè, ùî íàø³é îðãàí³çàö³¿, íà æàëü, íå âäàºòüñÿ
çíàéòè ñï³ëüíî¿ ìîâè ç íèí³øíüîþ ì³ñüêîþ âëàäîþ, — ïðîäîâæóº Øóëüãà. — Ïðèãàäóþ ³íø³
÷àñè. Âêîòðå õî÷ó ïîäÿêóâàòè

Без допомоги небайдужих не обійтися людям з інвалідністю з ГО «Повір у себе»
çà ñï³âïðàöþ ³ ï³äòðèìêó íàøèõ
âèõîâàíö³â êîëèøíüîìó ãîëîâ³
Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè Â³êòîðó Ñëîáîäÿíþêó. Íåçâàæàþ÷è
íà âñ³ òðóäíîù³, êîëèøí³ êåð³âíèêè ì³ñòà Îëåêñàíäð Ãâåëåñ³àí³,
Îëåêñàíäð Ïóçèð, äåïóòàòè ïîïåðåäí³õ ñêëèêàíü ï³äòðèìóâàëè
êëóá «Ïîâ³ð ó ñåáå», òèì ñàìèì
ïîäàâàëè ä³òÿì íàä³þ ³ â³ðó.
Âñ³ ö³ 11 ðîê³â ñïîðòêëóá «Ïîâ³ð ó ñåáå» âèæèâàº ò³ëüêè çàâäÿêè ï³äòðèìö³ íåáàéäóæèõ.
МАЄМО 25 ПРИЗЕРІВ
І МАЙСТРА СПОРТУ
МІЖНАРОДНОГО КЛАСУ
— ßê áè äî íàñ íå ñòàâèëàñÿ
âëàäà, ìè ïðîäîâæóºìî ïðàöþ-

âàòè ç ä³òüìè ç ³íâàë³äí³ñòþ,
âñåëÿòè ó ¿õí³ ñåðöÿ ïðîì³íü
íàä³¿, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð
Øóëüãà. — Óæå ñàì ôàêò çàëó÷åííÿ ¿õ äî ñï³ëêóâàííÿ, äëÿ
íèõ ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ. Ó êîë³
îäíîäóìö³â âîíè çì³íþþòüñÿ.
Ðàçîì ç òèì, âîíè íàìàãàþòüñÿ
ð³âíÿòèñÿ íà òèõ, õòî óæå äîñÿã
ðåçóëüòàò³â ó ô³çêóëüòóð³ ³ ñïîðò³.
Íàø êëóá âèõîâàâ 25 çîëîòèõ
³ ñð³áíèõ ìåäàë³ñò³â, ïðèçåð³â
çìàãàíü âñåóêðà¿íñüêîãî ³ îáëàñíîãî ð³âí³â. Ìàºìî ìàéñòðà
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó, äâîõ
ìàéñòð³â ñïîðòó Óêðà¿íè. Ïèøàºìîñÿ íàøîþ âèõîâàíêîþ Ìàð³ºþ Øïàòê³âñüêîþ. Çà äåâ’ÿòü
ðîê³â ìîº¿ ðîáîòè ç íåþ òðåíåðîì

Що каже міський голова Козятина?
Дізнатися думку міського голови Козятина
Тетяни Єромлаєвої про ставлення влади
до міського спортивного клубу «Повір
у себе», спершу не вдалося — керівник
міста не відповідала на телефонні дзвінки.
Пізніше пані Тетяна перетелефонувала журналісту. За її словами, міська рада готова
підтримати вихованців спортивного клубу

âäàëîñÿ âèáîðîòè âèñîêå çâàííÿ ìàéñòðà ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó. Ìàð³ÿ âèñòóïàëà íà çìàãàííÿõ ó ÷îòèðüîõ êðà¿íàõ — Í³ìå÷÷èí³, ÎÀÐ, Ïîëüù³, Ôðàíö³¿.
Âîíà ðåçåðâ³ñòêà ïàðàîë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè.
Çàðàç ó íàøîìó êëóá³ ç’ÿâèâñÿ
äóæå ïåðñïåêòèâíèé õëîïåöü. Öå
Âîëîäÿ Àâäººâ, ÿêèé, íà æàëü,
âòðàòèâ îáèäâ³ íîãè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, â³í òðåíóºòüñÿ. Áåç
ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæó ñêàçàòè,
ùî ìè ùå ïîáà÷èìî Àâäººâà
íà çìàãàííÿõ íàéâèùîãî ð³âíÿ,
ìîæëèâî, íàâ³òü íà Ïàðàë³ìï³àä³.
Êàæó öå ÿê òðåíåð, ÿêèé áà÷èòü
ïåðñïåêòèâè ó ô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòÿõ ñâîãî âèõîâàíöÿ.

Віримо у щирі серця

«Повір у себе» подарунками чи призами.
— Надати окреме приміщення для занять у нас немає такої можливості, — каже
міський голова. — До речі, у місті є дитячоюнацька спортивна школа, у її штаті працює
тренер по роботі з дітьми з особливими
потребами. Батьки можуть скористатися
можливістю для своїх дітей.

Від імені вихованців спортклубу людей з
інвалідністю «Повір у себе» звертаємося
до уже згаданих керівників Козятинської
громади, депутатів різних рівнів, керівництва Хмільницької громади, підприємців — усіх, хто має можливість підтримати
нас бодай напередодні Міжнародного дня
людей з інвалідністю. Кожному з таких лю-

дей висловлюємо щиру вдячність.
Координати ГО «спортивний клуб дітей з
інвалідністю «Повір у себе»
АТ«Ощадбанк»
ЄДРПОУ 37077173
МФО 302076 Філія Вінницьке обласне
У АТ «Ощадбанк»
№UA423020760000026000300414642

Трагедія під Бродецьким. У ДТП загинув наш земляк
ДМИТРО АРТЕМЧУК

Ó ïîíåä³ëîê, 29 ëèñòîïàäà,
íà àâòîäîðîç³ Êðåìåíåöü — Á³ëà
Öåðêâà â ðàéîí³ Áðîäåöüêà ç³òêíóëèñü ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü Renault
Duster òà âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü
Ç²Ë. Ó ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ âîä³é ³íîìàðêè çàãèíóâ íà ì³ñö³ ïîä³¿.
Áëèçüêî 17.50 äî ñëóæáè ïîðÿòóíêó 101 íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÄÒÏ. Ïðèáóâøè íà ì³ñöå
âèêëèêó, ðÿòóâàëüíèêè ÄÏÐ×-11
ì³ñòà Êîçÿòèí çà äîïîìîãîþ
ñïåöîáëàäíàííÿ äåáëîêóâàëè ç
òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ò³ëî âîä³ÿ
ëåãêîâèêà.
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ
ñë³äñòâà, 34-ð³÷íèé æèòåëü Áåðäè÷åâà, ÿêèé º âèõ³äöåì îäíîãî
ç ñ³ë êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêî-

ãî ðàéîíó, êåðóþ÷è àâòîìîá³ëåì
Renault Duster, äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì Ç²Ë, ùî ðóõàâñÿ
ïîïåðåäó ³íîìàðêè. Ó ðåçóëüòàò³
íà¿çäó ëåãêîâóøêè íà Ç²Ë, âàíòàæ³âêà ïåðåêèíóëàñü.
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ää³ëó êîìóí³êàö³é ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³, çà êåðìîì âàíòàæ³âêè
çíàõîäèâñÿ 62-ð³÷íèé æèòåëü Éîñèï³âêè Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó,
â³í íå ïîñòðàæäàâ.
Àâòîìîá³ë³ ïîì³ñòèëè íà àðåøòìàéäàí÷èê. Îáñòàâèíè òà ïðè÷èíè àâòîïðèãîäè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ ðÿäó
åêñïåðòèç.
Ñë³ä÷å óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ â³äêðèëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 2 ñò. 286 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó.

ЗІЛ перевернувся від удару іномарки

Іномарка 34-річного бердивчанина
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ НА ВОДОКАЧЦІ.
ПРИВЕЗЛИ 250 КІЛОГРАМІВ РИБИ
Добре діло  Їдучи в середу,
24 листопада, попід Водокачку, помітили,
що біля водойми припаркувався білий
бус, а у воді стоять чоловіки з підхватами
та відром. Цікавість взяла своє. А якщо
відверто — то думали, що серед білого
дня на незаконному вилову риби
впіймали браконьєрів, але помилилися
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ï³ä’¿õàëè áëèæ÷å, òî ïîì³òèëè, ùî öå ðèáàëêè Êîçÿòèíñüêîãî ðèáîëîâíîãî êëóáó ï³äõâàòàìè ç äíà âèëîâëþþòü ëèñòÿ,
à â³äðîì íàáèðàþòü âîäó â á³äîí.
Çàïèòóºìî ó Þð³ÿ Ñòàñåâè÷à:
ùî öå ó âàñ çà ðèáíèé ðèòóàë,
÷è ÿêàñü ïðîöåäóðà äëÿ ðèáè?
— Öÿ ïðîöåäóðà íàçèâàºòüñÿ
ï³äãîòîâêà äî çàðèáëåííÿ, — êàæå
ïàí Þð³é. — Ïðè¿æäæàéòå î òðåò³é ãîäèí³ äíÿ, áóäåìî ó Âîäîêà÷êó ðèáó ïóñêàòè.

— À íàâ³ùî ÷åêàòè äî 15 ãîäèíè?
— Òàê ðèáè ùå íåìàº, ìè
ïî íå¿ ò³ëüêè ïî¿äåìî, — â³äïîâ³äàþòü ðèáàëêè ³ ðîçïîâ³ëè, ÿêèì
ñêëàäíèì º ïðîöåñ çàðèáëåííÿ.
Ñïî÷àòêó ãîòóþòü ºìí³ñòü äëÿ
ïåðåâåçåííÿ ðèáè. ßê ïðàâèëî,
â ðèáàëîê Êîçÿòèíñüêîãî êëóáó
ðèáàëîê — öå ñïåö³àëüíèé ì³øîê. Ïðè çàðèáëåíí³ âë³òêó ³íîä³
âîäó äîâîäèòüñÿ îõîëîäæóâàòè
çà äîïîìîãîþ ëüîäó. Â öþ ïîðó
ðîêó âåëèêî¿ ð³çíèö³ íåìàº, ç
ÿêî¿ âîäîéìè âîäà. Àáè íå ç

Юрій Стасевич дякує активістам клубу за добру справу
зариблення Водокачки

êðàíà. Òîæ ðèáàëêè, êîëè ¿äóòü
êóïóâàòè ðèáó, çàâæäè áåðóòü
âîäó ç ñîáîþ.
Ïîñëóõàâøè ö³êàâó ðîçïîâ³äü, ìè ïî¿õàëè ó ñâî¿õ ñïðàâàõ,
à áëèçüêî 15-¿ ïðè¿õàëè çíîâ.
Ðèáàëêè âæå áóëè íà ì³ñö³.
— Ïðèâåçëè 250 ê³ëîãðàì³â
êîðîïà ð³çíèõ ðîçì³ð³â òà ìàëüêà á³ëîãî àìóðà. Âåñü çàðèáîê
50 ãðèâåíü çà ê³ëî. Âåñíîþ çàïóñòèëè ùóêó. Ùóêà äîðîæ÷å —
70 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Âë³òêó ùå
çàïóñòèëè ÷îòèðè òèñÿ÷³ ìàëüêà
ùóêè, — ðîçïîâ³äàº áóõãàëòåð
Êîçÿòèñüêîãî êëóáó ðèáàëîê
Ìàêñèì ²ëü÷óê. — Ïëàíóâàëè
çàïóñòèòè òîâñòîëîáà òà íå ïîòÿãíóëè ô³íàíñîâî. Òîâñòîëîá —

Коропа та білого амура з 4-го ставка запускають
у Водокачку

«ßêà ðèáîëîâëÿ? Êîëè
áóëà â³ëüíà ãîäèíà, òî
ëàòàëè òðóáó. Çàðàç
ëþáî ãëÿíóòè, íàâ³òü
âîäè ó Âîäîêà÷ö³
á³ëüøå ñòàëî»
öå ïð³ñíîâîäíà ðèáà ³ç ñ³ìåéñòâà
êîðîïîâèõ, ÿêà øâèäêî çðîñòàº.
Àëå ïëàòîñïðîìîæíèõ ðèáàëîê
â öüîìó ðîö³ º âñüîãî 64. Ó ìèíóëîìó ðîö³ òàêèõ áóëî 80.
— Ìàêñèìå, ðîçêàæ³òü ïðî
á³ëîãî àìóðà ³ ïðî ðèáó, ÿêà º
ó Âîäîêà÷ö³?
— Ùî ïðî íå¿ ìîæíà ðîçïîâ³äàòè? Á³ëèé àìóð, öå ðèáà
ñ³ìåéñòâà êîðîïîâèõ, ÿêà ìîæå
äîñÿãàòè âàãè 30 êã ³ ðîñòè á³ëüøå
ìåòðà. Àìóð äóæå øâèäêî ðîñòå,
ìàº ñìà÷íå, ñîêîâèòå ì’ÿñî ³ ðèáà
íå âèáàãëèâà äî óìîâ óòðèìàííÿ. Êîðîï — âñå¿äíà ïð³ñíîâîäíà
ðèáà. Ðîçâîäèìî äëÿ ðèáîëîâë³.
Ùóêà — ïð³ñíîâîäíèé õèæàê,
ó ÿêîãî äóæå ñìà÷íå ³ ö³ííå
ì’ÿñî. Ùóêó ðîçâîäèìî ÿê ñàí³òàðà Âîäîêà÷êè. Âîíà âè¿äàº
íåïîâíîö³ííèõ ìàëüê³â ³ õâîðó
ðèáó. Ñóäàêà ìàëî — öå òàêîæ

Останній мальок пішов на глибину. Як кажуть рибалки,
тепер можна змотувати вудки
õèæà, ïðîìèñëîâà ðèáà ó ÿêî¿
íå æèðíå, àëå ïîæèâíå ì’ÿñî.
Ïîêè ãîâîðèëè ç Ìàêñèìîì,
ðèáàëêè ÿê ñòð³÷êîþ êîíâåºðà
ç ì³øêà âèïóñòèëè âñþ ðèáó.
Îäí³ åêçåìïëÿðè ï³øëè íà ãëèáèíó, äåÿê³, çàíóðèâøèñü â ëèñòÿ, ñòîÿëè á³ëÿ áåðåãà, àëå êîëè
ïàí Þð³é ïðîâ³â ïî äíó ðàç ï³äõâàòîì, ìàëüêè êîðîïà òà àìóðà
ï³øëè íà ãëèáèíó.
Íàîñòàíîê ìè ó ðèáàëîê çàïèòàëè, õòî ç íèõ íàéá³ëüøó â öüîìó
ðîö³ ðèáó çëîâèâ? Âèÿâëÿºòüñÿ,
ùî ðèáàëêè, êîòð³ çäàþòü ãðîø³, ç âóäêàìè ìàëî õîäÿòü. Þð³é

Ñòàñåâè÷ ò³ëüêè ïàì’ÿòàº, ùî ç
1992 ðîêó ðèáàëèâ íà Âîäîêà÷ö³
2 ðàçè. Ìàêñèì êàæå, ùî ðèáàëèâ
á³ëüøå, àëå êîëè çàêèäàâ ñï³í³íã,
íå ïàì’ÿòàº. Ãåîðã³é ðîçïîâ³â,
ùî áóâ òîä³, êîëè íà Âîäîêà÷ö³
áóëî ðèáàëîê ñò³ëüêè, ùî íå áóëî
äå ñàìîìó ñ³ñòè. À Þð³é êàæå:
«ßêà ðèáîëîâëÿ? Êîëè áóëà ÿêàñü
â³ëüíà ãîäèíà, òî ëàòàëè òðóáó.
Çàðàç ëþáî ãëÿíóòè, íàâ³òü âîäè
ó Âîäîêà÷ö³ á³ëüøå ñòàëî».
Ïîæàðòóâàëè ñàì³ íàä ñîáîþ òà é êàæóòü: «Çðîáèìî âñå
íà Âîäîêà÷ö³, òîä³ é ç âóäêàìè
ïîñèäèìî».

Більше двох десятків людей померли у листопаді
від коронавірусу
ОЛЕНА УДВУД

Äèíàì³êà ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó çàãàëîì ó êðà¿í³
ïðîäîâæóº íàãàäóâàòè àìåðèêàíñüê³ ã³ðêè. Ï³ä ê³íåöü ìèíóëîãî òèæíÿ ê³ëüê³ñòü íîâèõ
³íô³êîâàíèõ ïî÷àëà ïîñòóïîâî
çíèæóâàòèñÿ ³ äîñÿãëà ïîçíà÷êè
5,8 òèñÿ÷³ çà äîáó. Âò³ì, â³ä ïîíåä³ëêà öèôðè çíîâó ïîïîâçëè
âãîðó ³ âæå çà ñåðåäó, 1 ãðóäíÿ,

äîäàëîñÿ ìàéæå 12 òèñÿ÷ íîâèõ
õâîðèõ.
Ìàéæå ó âñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè äîñ³ çáåð³ãàºòüñÿ «÷åðâîíèé»
ð³âåíü åï³äåì³îëîã³÷íî¿ íåáåçïåêè. Ñåðåä íèõ ³ Â³ííè÷÷èíà.
Âò³ì ó íàø³é îáëàñò³ äèíàì³êà
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ò³º¿ êàðòèíè, ÿêà áóëà
çàãàëîì ïî êðà¿í³. Äî âèõ³äíèõ
íà Â³ííè÷÷èí³ ñòàá³ëüíî äîäàâàëîñÿ òðîõè á³ëüøå 800 íîâèõ

õâîðèõ ùîäíÿ. Àëå âæå â íåä³ëþ
ê³ëüê³ñòü íîâèõ ³íô³êîâàíèõ ïî÷àëà çìåíøóâàòèñÿ ³ ó â³âòîðîê,
30 ëèñòîïàäà, äîñÿãíóëà ïîçíà÷êè 237 çà äîáó. Âò³ì, ó ïåðøèé äåíü çèìè äîäàëîñÿ îäðàçó
608 íîâèõ õâîðèõ.
Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó çà îñòàíí³
ñ³ì äí³â äîäàëîñÿ 185 íîâèõ ³íô³êîâàíèõ. Öå âñüîãî íà 5 ìåíøå,
í³æ òèæäåíü òîìó. Çà äàíèìè

Â³ííèöüêîãî öåíòðó êîíòðîëþ
òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ñòàíîì
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 1 ãðóäíÿ,
ó íàñ çàðåºñòðóâàëè 4531 âèïàäîê â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.
ßêùî ïðèð³ñò õâîðèõ ïðîäîâæóº òðèìàòèñÿ íà òîìó æ ð³âí³,
ùî é ìèíóëîãî òèæíÿ, òî ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé çðîñëà ó 3,5 ðàçè.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â ùå 7 ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó ïîìåðëè â³ä óñêëàäíåíü,

âèêëèêàíèõ COVID-19. Ìèíóëîãî òèæíÿ áóëî ëèøå 2 ëåòàëüíèõ
âèïàäêè.
Ëèñòîïàä âçàãàë³ ó ë³äåðàõ
çà ê³ëüê³ñòþ ñìåðòåé. Çàãàëîì
çà ì³ñÿöü êîðîíàâ³ðóñ óáèâ 22 íàøèõ çåìëÿêè. Á³ëüøå ñìåðòåé
áóëî ëèøå ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó —
òîä³ çà ì³ñÿöü íà òîé ñâ³ò ï³øëè 30 ëþäåé. Íàðàç³ ê³ëüê³ñòü
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â â³ä ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿ — 111.
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ДВІ ДОЛІ: ПАВЛО ВТРАТИВ НОГИ,
А МИКОЛА — ФОРТУНУ
Людяність  Ця розповідь про двох
жителів Іванковець Павла Мельника та
Миколу Костенчука. Наші герої майже
одного віку. Вони були успішними
у школі і на службі в армії та мали
плани на майбутнє. Та нерідко в плани
людини вмішується прикрий випадок
чи відвертається фортуна. Так було і
в нашій історії
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ²âàíê³âöÿõ áóâ ñõ³ä ñåëà.
Ëþäè ç³áðàëèñÿ ç ïðèâîäó
ïðîêëàäàííÿ â ñåë³ âîäîãîíó
äî êîæíî¿ õàòè. Íà çáîðè ñåëÿí
ïðè¿õàëà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà
ªðìîëàºâà. Ñåðåä âñüîãî ³íøîãî
³âàíê³â÷àíè çâåðíóëèñÿ äî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ùîá âîíà äîïîìîãëà
äâîì îäíîñåëüöÿì ó âèð³øåíí³
¿õí³õ ïðîáëåì. Ïàí Ïàâëî, ìàþ÷è íåâåëèêó ïåíñ³þ, íå ìîæå
ñàìîòóæêè ïðîâåñòè â áóäèíîê
âîäó. Çà ³íâàë³äà áåç í³ã, ÿêèé
ó ñâîºìó îá³éñò³ äàº ñîá³ ðàäó
ñàì, çàñòóïèâñÿ êîîïåðàòèâ ç
ïðîêëàäàííÿ âîäè. Âîíè ïîîá³öÿëè, ùî ïðîâåäóòü éîìó âîäó
çà ðàõóíîê êîîïåðàòèâó.
Ç ïàíîì Ìèêîëîþ âèéøëî
çíà÷íî ñêëàäí³øå. ×îëîâ³ê äîâ³â ñåáå äî òîãî, ùî ç òðóäíîùàìè ïåðåñóâàâñÿ, ³ ó âëàñí³é õàò³
íå ìàº óìîâ, ùîá çèìóâàòè.
Ìèêîëà ìàâ íåàáèÿêèé òàëàíò
äî íàóêè òà âèð³øèâ ï³ñëÿ ñëóæáè

â àðì³¿ ï³òè ïðàöþâàòè. Ïåðøèì
éîãî ì³ñöåì ðîáîòè áóëà çàë³çíèöÿ. Ïîò³ì â³í âèð³øèâ, ùî êðàùå
ïðàöþâàòè íà ñåáå. Ïåðåáèâàâñÿ
âèïàäêîâèìè çàðîá³òêàìè. Òðîõè
éîãî ñïðàâè ï³øëè âãîðó, êîëè
â³í ïðàöþâàâ ó ïàð³ ç ìàéñòðîì
íà âñ³ ðóêè ªâãåíîì. Àëå íåâäîâç³ ªâãåí ïîìåð ³ Ìèêîëà çíîâ
ñòàâ ïåðåáèâàòèñÿ òèì÷àñîâèìè
çàðîá³òêàìè. Ïîêè æèâà áóëà
ìàòè, Ìèêîëà æèâ ó ñâîº çàäîâîëåííÿ, êîëè ìàòåð³ íå ñòàëî,
äåñü ïî¿õàâ. Íà äóìêó äàëåêèõ
ñóñ³ä³â Ìèêîëè, â³í áóâ ó ñåñòðè,
òîìó ùî ïîâåðíóâñÿ îäÿãíåíèì
çà îñòàíí³ì ïèñêîì ìîäè. Çíîâ
òèì÷àñîâ³ çàðîá³òêè, à ï³çí³øå
ïî¿õàâ ïðàöþâàòè ó ðèáãîñï ñåëà
Êàìåí³. Ïîò³ì òðóäèâñÿ íà ñòàâêàõ á³ëÿ Ìàõí³âêè.
Õîëîäíà âîäà ï³äêîñèëà
çäîðîâ’ÿ ÷îëîâ³êà, à êîëè Ìèêîë³ Êîñòåí÷óêó ñòàëî âàæêî
ïåðåñóâàòèñÿ, éîãî â³äïðàâèëè
â ²âàíê³âö³. Øêîäà ñòàëî Ìèêîëó æèòåëÿì ñåëà ³ âîíè ïî-

ïðîñèëè ì³ñüêîãî ãîëîâó, ùîá òà
äîïîìîãëà, ùîá â³í õî÷à á äåñü
ïåðåçèìóâàâ.
Òàê Ìèêîëà îïèíèâñÿ ó òåðöåíòð³. Àëå ïåðåä öèì ïðîéøîâ
ó ÖÐË íåîáõ³äí³ ïðîöåäóðè òà
êóðñ ðåàá³ë³òàö³¿.
Â òåðöåíòð³ íàì ïîâ³äîìèëè,
ùî Ìèêîëà ó íèõ íå ò³ëüêè çóñòð³íå âåñíó, à é ïîêðàùèòü ñâîº
çäîðîâ’ÿ. ßêùî â ïåðø³ äí³ éîãî
ïåðåáóâàííÿ éîìó ¿ñòè ïðèíîñèëè äî ë³æêà, òî òåïåð ó ¿äàëüíþ
â³í õîäèòü ñâî¿ìè íîãàìè, à ïåðñîíàë ðåàá³ë³òàö³éíî¿ óñòàíîâè
ïåðåéìàºòüñÿ ùå é òèì, ùîá
¿õí³é ïàö³ºíò çì³íèâ ñâîº ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ.
— Íà ïåðøèõ ïîðàõ çàçâè÷àé
íàì öå âäàºòüñÿ, — êàæå êåð³âíèê òåðöåíòðó Îëüãà Äàöþê. —
À ïîò³ì, ÿê ïðàâèëî, ïîâòîðþþòü
ïîìèëêè ìèíóëîãî. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî ïàí Ìèêîëà áóäå
âèíÿòêîì ç òèõ ïðàâèë.
Çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ ó Ïàâëà
Ìåëüíèêà. Íèí³ â³í ³íâàë³ä ² ãðóïè. Ìàþ÷è 22 ðîêè òðóäîâîãî
ñòàæó, 15 ñåðïíÿ 2000 ðîêó éøîâ
ç ðîáîòè, ùîá äîïîìîãòè ñåñòð³.
Ùîá âèãðàòè ÷àñ òà ñêîðîòèòè
äîðîãó, ï³øîâ ÷åðåç êîë³¿, ï³ðíóâ ï³ä ãðóïó íåðóõîìèõ âàãîí³â,
à âîíè â òîé ÷àñ áóëè ïðèâåäåí³
â ä³þ ³íøèì ñöåïîì, ÿê³ êîòèëèñÿ ç ñîðòóâàëüíî¿ ã³ðêè. ßê ðåçóëüòàò — âòðàòà îáîõ í³ã. Ùå
îäèí óäàð â³í îòðèìàâ â³ä äðóæèíè. Âîíà çëÿêàëàñÿ òðóäíîù³â
³ ï³øëà â³ä íüîãî. Ïåðåêîíóâàòè
äðóæèíó íå ñòàâ, âèòðèìàâ óñå
³ íå çëàìàâñÿ. Âñ³ ãîñïîäàðñüê³
ðîáîòè íàìàãàâñÿ âèêîíóâàòè

Нині Микола Костенчук у козятинському терцентрі. Якщо
в перші дні його перебування у закладі йому їсти приносили
до ліжка, то тепер у їдальню він ходить своїми ногами
ñàì. ªäèíå, ÷îãî â³í íå íàâ÷èâñÿ çà á³ëüø í³æ 20 ðîê³â — öå
õîäèòè çà ìîòîáëîêîì ïðè îðàíö³
÷è ñàä³íí³ êàðòîïë³. Êàæå: à ùî
ðîáèòè? Ñåñòðà äî ìåíå ç Êîçÿòèíà íå íàá³ãàºòüñÿ.
— Ò³ëüêè âè í³÷îãî íå ïèø³òü,
ÿ íå ïóáë³÷íà ëþäèíà, — çàóâàæóº
ïàí Ïàâëî.
Òîæ âñå íàïèñàíå ç äîçâîëó
éîãî ñåñòðè ïàí³ Íàä³¿.
— Â³í ä³éñíî, áóäó÷è ³íâàë³äîì
íàâ÷èâñÿ áàãàòî â ÷îìó îáõîäèòèñü áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè,
íàìàãàºòüñÿ âñå ðîáèòè ñàì, —
êàæå Íàä³ÿ. — Â öüîìó ðîö³ íàâ³òü çäèâóâàâ ìåíå. ß ïðè¿õàëà

êîïàòè éîìó êàðòîïëþ, à â³í
¿¿ âæå âèêîïàâ. Êîðèñòóþ÷èñü
âèïàäêîì õî÷ó ïîäÿêóâàòè êîîïåðàòèâó ñåëà çà ðîçóì³ííÿ ³
äîïîìîãó. Âäÿ÷íà ìåøêàíöÿì
íàøîãî ñåëà, ùî âîíè ñàì³ ïðîòÿíóëè ìîºìó áðàòó ðóêó äîïîìîãè. Òàêîæ âäÿ÷íà ì³ñüêîìó ãîëîâ³
Òåòÿí³ ªðìîëàºâ³é. Âîíà âèä³ëèëà ç ì³ñüêîãî áþäæåòó éîìó
òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ùîá â³í çà ö³
êîøòè ïðîâ³â âîäó â³ä öåíòðàëüíîãî âîäîãîíó äî êðàíà ó õàò³.
Ïàâëó ãðîìàäîþ äîïîìîãëè
ó ô³íàíñîâîìó ïëàí³. Ç Ìèêîëîþ
òåæ ïèòàííÿ âèð³øåíå — ïåðåçèìóº, íå çàìåðçíå.

Лушпиння від сушки кукурудзи дошкуляє
козятинчанам, що живуть на тій стороні
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðî òå, ùî ìåøêàíö³ âóëèö³
Ïðîëåòàðñüêî¿ ïîòåðïàþòü â³ä
ïðîöåñó ñóøêè çåðíà íà åëåâàòîð³, íàì ïîâ³äîìèëè ì³ñöåâ³
ìåøêàíö³ ê³ëüêà òèæí³â òîìó.
— Êîëè åëåâàòîð ïðàöþº,
ïîäâ³ð’ÿ âêðèâàºòüñÿ ïèëîì ³ äèõàòè í³÷èì, à ùå òîé åëåâàòîð ñèëüíî
ãóäå, — êàçàëè êîçÿòèí÷àíè.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî ïîâ³äîìëåííÿ
ìè ïîáóâàëè â ðàéîí³ åëåâàòîðà
ó â³âòîðîê, 16 ëèñòîïàäà. Íà ñàìîìó åëåâàòîð³ í³ÿêèõ âèêèä³â
íå ïîì³òèëè. Ïèë ³ ëóøïèííÿ â³ä
íàñ³ííÿ êóêóðóäçè ïîòðàïëÿþòü
ó ïîâ³òðÿ ï³ä ÷àñ ïåðåâàíòàæåííÿ çåðíà. Ïðàö³âíèêè åëåâàòîðà
ïîì³òèëè ëþäåé ç ôîòîàïàðàòîì
³ â³äêîìàíäèðóâàëè äî íàñ îõî-

ðîíöÿ. Ïðè çóñòð³÷³ îõîðîíåöü
íàìàãàâñÿ çàøêîäèòè íàì ôîòîãðàôóâàòè ³ ïðèãðîçèâ, ÿêùî
íå ïðèïèíèìî çéîìêè â ïîë³,
òî â³í áóäå âèìóøåíèé âèêëèêàòè ïîë³ö³þ. Íà òó ïîðó ìè âæå
âèêîíàëè ñâîþ ðîáîòó. Çàô³êñóâàëè, ùî çàâàíòàæóâàëè àâòîìîá³ë³ çåðíîì äàëåêî â³ä åëåâàòîðà.
Áîðîøíî, ÿêå ëåò³ëî íà ïîäâ³ð’ÿ
êîçÿòèí÷àí, âæå ïàäàëî â ïîë³.
×åðåç äâà òèæí³, 29 ëèñòîïàäà,
ìåøêàíö³ âóëèö³ Ïðîëåòàðñüêî¿,
Îñèïåíêà, Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òà Âàòóò³íà çâåðíóëèñÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ
ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí». Îäí³ äîçâîíþâà÷³ ïîâ³äîìëÿëè, ùî íà ¿õí³
ïîäâ³ð’ÿ ïàäàº ïèë áóðîãî êîëüîðó
íåâ³äîìîãî ïîõîäæåííÿ. ²íø³ áóëè
âïåâíåí³, ùî öå ëåòÿòü ïðîäóêòè ïåðåðîáêè çåðíà ç åëåâàòîðà.

Ëèøå ìåøêàíö³ Ïðîëåòàðñüêî¿,
ìàþ÷è âæå äîñâ³ä, íàçâàëè ðå÷³
ñâî¿ìè ³ìåíàìè. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî ó íèõ ïàäàº ëóøïèííÿ â³ä
íàñ³ííÿ êóêóðóäçè.
— Éîãî ëåòèòü òàê áàãàòî, ùî
íàëèïàº íà â³êíàõ, íà äâåðÿõ, çàë³òàº â õàòó, âàæêî äèõàòè ëþäÿì,
ÿê³ ìàþòü õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ îðãàí³â äèõàííÿ, — ãîâîðèëè
ìåøêàíö³ Ïðîëåòàðñüêî¿. Ïàí³
Íàä³ÿ ç âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿
çðîáèëà ïðèïóùåííÿ, ùî ëóøïèííÿ ëåòèòü íà ãîëîâè ëþäÿì
÷åðåç â³äñóòí³ñòü â åëåâàòîð³
î÷èñíèõ ô³ëüòð³â. Ò³ëüêè ï³äòâåðäèòè ÷è ñïðîñòóâàòè âåðñ³þ
êîçÿòèí÷àíêè íàì íå âäàëîñÿ.
Åëåâàòîð 30 ëèñòîïàäà ïðàöþâàâ ³ âèêèä³â áóðîãî êîëüîðó ìè
â òîé äåíü íå ïîì³òèëè.

Лушпиння від кукурудзи осідало на подвір’я козятинчан.
Несло його вітром і на Білоцерківську трасу
Ëþäè çàïèòóþòü: êóäè íàì
çâåðòàòèñÿ ³ ùî íàì ðîáèòè?
Íà öå çàïèòàííÿ äàëà â³äïîâ³äü
äîçâîíþâà÷êà, ùå îäíà ïàí³ Íàä³ÿ. Öèòóºìî äîñë³âíî: «Òå, ùî
ëåòèòü íàì íà ãîëîâè — ìè ñàì³
âèíóâàò³. Òàê³ îá’ºêòè ÿê åëåâàòîð

òðåáà áóäóâàòè ïîäàë³ â³ä æèòëîâèõ êâàðòàë³â. Ïèòàííÿ ìîæíà âèð³øèòè, êîëè çàáóäîâíèê
ò³ëüêè îòðèìàâ çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ï³ä çàáóäîâó. Êîëè ï³äïðèºìñòâî
ïðàöþº, éîãî âæå íå çàêðèºø ³
íå ïåðåíåñåø».
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Жахи минулого  Четверта субота
листопада — день вшанування пам’яті
жертв голодоморів. Україна пережила
їх чотири — у 20-их, 30-их і 40-их роках
минулого століття, та найбільше життів
забрав саме голод 1932–33. Не обійшов
стороною він і Козятин. Що відбувалося
у нашому місті в ті часи?
ОЛЕНА УДВУД

Ïåðåäóìîâîþ äî âèíèêíåííÿ
ãîëîäîìîðó 1932–33 ðîê³â ñòàëà
÷åðãîâà õâèëÿ òîòàëüíî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿, ÿêà ïî÷àëàñÿ íà ïî÷àòêó
30-èõ ðîê³â. Ñåëÿí ïðèìóøóâàëè
âñòóïàòè ó êîëãîñïè òà ðàäãîñïè,
à òèõ, õòî â³äìîâëÿâñÿ, øòðàôóâàëè, êîíô³ñêîâóþ÷è ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ. Íåð³äêî ëþäèíó
ìîãëè âèçíàòè êóðêóëåì ëèøå
÷åðåç òå, ùî âîíà æèëà ó òðîõè
á³ëüøîìó äîñòàòêó, í³æ ¿¿ îäíîñåëü÷àíè. Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ö³ë³
ñ³ì’¿, ÿêèõ âèçíàëè êóðêóëÿìè,
âèñåëÿëè äî Ñèá³ðó. ¯õ â³äïðàâëÿëè çàë³çíè÷íèìè åøåëîíàìè,
çîêðåìà ³ ÷åðåç íàø Êîçÿòèí.
Îñü ùî ïðî öå ãîâîðèâ ïðàö³âíèê ñòàíö³¿ Êîçÿòèí íà ïð³çâèùå
Ãàëÿñ, ÿêîìó äîâåëîñÿ áà÷èòè öå
âñå íà âëàñí³ î÷³:
«Ðàäÿíñüêà âëàäà ñâî¿ìè ì³ðîïðèºìñòâàìè çàãóáèëà íàéêðàùèõ ñåëÿí-õë³áîðîá³â, äàíèõ
ëþäåé íàçâàëè êóðêóëÿìè ³ âèâåçëè íà ÿâíó çàãèáåëü. Ïîäèâ³òüñÿ, ÿêèé ïëà÷ ñòî¿òü ïî ñåëàõ,
çàáèðàþòü ìàëåíüêèõ ä³òåé ³ æ³íîê öèõ êóðêóë³â ³ âåçóòü òàêîæ
íà ñìåðòü, ö³ íåâèíí³ ä³òè çàãèíóòü, àäæå âîíè áîñ³ òà ãîë³, ùî
ðîáèòüñÿ, íåìàº í³ÿêî¿ ìîæëèâîñò³ óòðèìàòèñÿ â³ä ñë³ç. Ïëàêàòè íåîáõ³äíî ³ âñå öå ïîòð³áíî çàíåñòè â ³ñòîð³þ ëþäñüêîãî æèòòÿ,
ùî âèòâîðÿëà Ðàäÿíñüêà âëàäà».
Öå öèòàòà ç Íàö³îíàëüíî¿
êíèãè ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó
1932–33 ðîê³â, äå ç³áðàí³ ñïîãàäè
î÷åâèäö³â, ôàêòè ³ äîêóìåíòè ïðî
øòó÷íèé ãîëîä, ñòâîðåíèé ðàäÿí-

ñüêîþ âëàäîþ, à òàêîæ íåïîâíèé
ñïèñîê æåðòâ.
ЗЕРНО ВИВОЗИЛИ ВАГОНАМИ
Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî íà ïî÷àòêó 30-èõ ðîê³â âèéøîâ çàêîí
ïðî õë³áîçàãîò³âë³, â³äïîâ³äíî
äî ÿêîãî êîëãîñïè ³ ðàäãîñïè
áóëè çîáîâ’ÿçàí³ âèêîíóâàòè íîðìè õë³áîçàãîò³âë³. Ïðè ÷îìó ï³ä
õë³áîçàãîò³âëåþ ìàëîñÿ íà óâàç³
íå ëèøå òå, ùî çàáèðàòèìóòü
çåðíî, à é êàðòîïëþ, öóêðîâèé
áóðÿê òà ³íø³ ïðîäóêòè. Ç³áðàíå
ó êîëãîñïàõ ³ çàáðàíå ó ñåëÿí
ïðîäîâîëüñòâî âàíòàæèëè ó òîâàðíÿêè ³ â³äïðàâëÿëè ç³ ñòàíö³¿
Êîçÿòèí.
Ó ñàìîìó Êîçÿòèí³ êîëãîñï³â
íå áóëî, âîíè áóëè ó íàéáëèæ÷èõ
äî íàñ ñåëàõ — ñåë³ Êîçÿòèí³ òà
²âàíê³âöÿõ. Äëÿ ñåëÿíèíà ï³òè
ó êîëãîñï áóëî ÷è íå ºäèíèì
øàíñîì âèæèòè. Òàì ïðàöþâàëè çà òàê çâàí³ çâàí³ òðóäîäí³:
òðåáà áóëî âèêîíàòè ïåâíó íîðìó ðîáîòè, çà ùî äàâàëè îïëàòó
â îñíîâíîìó õàð÷àìè. Àëå çàðîáèòè íàâ³òü îäèí òðóäîäåíü áóëî
íå òàê ïðîñòî, à ïëàòà çà íüîãî
áóëà ì³çåðíîþ. Öå çìóøóâàëî
ëþäåé ïåðåõîäèòè äî ðàäèêàëüíèõ ä³é. Âæå ó áåðåçí³ 1932 ðîêó
ó ñåë³ Êîçÿòèí³ ëþäè íàìàãàëèñÿ
ðîç³áðàòè ç³áðàíó êàðòîïëþ ³ ïîñ³âíèé ìàòåð³àë.
САМЕ БОРОШНО, І ТЕ ТРОХИ
Òèì, õòî æèâ ó ì³ñò³, ïîùàñòèëî òðîõè á³ëüøå — ó íàñ
íà òîé ÷àñ áóëà ³ çàë³çíèöÿ, ³
äåê³ëüêà âåëèêèõ ï³äïðèºìñòâ,
ñåðåä íèõ êîîïòàõ — ñó÷àñíèé

ì’ÿñîêîìá³íàò ³ ïëîäîâî-îâî÷åâèé êîìá³íàò, çàì³ñòü ÿêîãî
òåïåð øâåéíà ôàáðèêà. Àëå òàê
çâàí³ «ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³», ÿê
¿õ íàçèâàëà âëàäà ó äîêóìåíòàõ,
áóëè ³ â íàñ. Íàâ³òü çàë³çíè÷íèêàì íå äàâàëè â÷àñíî çàðïëàòó ³
íå âèäàâàëè ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³
ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ÷åðåç ùî
ñåðåä ïðàö³âíèê³â çàë³çíèö³ áóëè
áóíò³âí³ íàñòðî¿, ïðî ÿê³ âëàäà
ä³çíàâàëàñÿ çàâäÿêè äîíîùèêàì.
«Òåïåð íà ðîá³òíèêà í³õòî
íå çâåðòàº óâàãè, ðîáîòó âèìàãàþòü âèêîíóâàòè óäàðíó, à æåðòè
í³÷îãî, õîðîøèé ïàéîê îòðèìóþòü ëèøå â³éñüêîâ³. Àëå í³÷îãî, ÿêùî ò³ëüêè äî ë³òà íå áóäå
â³éíè, òî ñàì³ ðîá³òíèêè îãîëîñÿòü â³éíó, áî á³ëüøå í³õòî òàêîãî òåðï³òè íå áóäå», — öèòóâàâ
ñëîâà, ñêàçàí³ çìàçóâàëüíèêîì
äåïî ñòàíö³¿ Êîçÿòèí íà÷àëüíèê
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî â³ää³-

Çà äâà ðîêè ó ðàéîí³
ïîìåðëî â³ä ãîëîäó
á³ëüøå 8 òèñÿ÷ ëþäåé.
Öå îô³ö³éí³ äàí³,
íàñïðàâä³ æåðòâ ìîæå
áóòè çíà÷íî á³ëüøå
ëó Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³
ó ñâîºìó ñïåöïîâ³äîìëåíí³ äî ñåêðåòàðÿ Â³ííèöüêîãî îáêîìó.
Çàë³çíè÷íèê³â òðîõè çàáåçïå÷óâàëè õàð÷àìè, âò³ì çàáåçïå÷óâàëè — äóæå ãó÷íî ñêàçàíî.
Ó âèùåçãàäàíîìó ñïåöïîâ³äîìëåíí³ çàçíà÷àëîñÿ, ùî äëÿ çàë³çíè÷íèê³â íà òðàâåíü îòðèìàëè
ëèøå áîðîøíî, ³ òå â íåäîñòàòí³é
ê³ëüêîñò³. À ì’ÿñà, îë³¿, êðóïè ³
ðèáè íå îòðèìàëè çîâñ³ì.
² öå âñå ëèøå ïðî 1932 ð³ê.
Ñïðàâæí³ æàõè ÷åêàëè íà ëþäåé ïîïåðåäó, ó 1933-ìó. Ó ïðèêîðäîííèõ ðàéîíàõ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ ñòàíîâèùå áóëî òðîõè
êðàùèì, íàòîì³ñòü ó ðàéîíàõ,
áëèçüêèõ äî Êè¿âñüêîãî, â ÷èñë³
ÿêèõ Êîçÿòèíùèíà, áóëè «ïðîäîâîëü÷³ òðóäíîù³ ³ âèïàäêè
íåäî¿äàííÿ» — òàê ïèñàëè â äîêóìåíòàõ, ÿê³ ìàëè ãðèô «ö³ëêîì
òàºìíî».

Голод вбив тисячі людей
Вже на кінець квітня у всіх населених пунктах Козятинського району
погіршало становище. Опухлих від
голоду ставало все більше і більше.
«У селі Козятині здохла корова,
коли її везли на салотопку, за нею
йшов натовп селян, осіб 20 з сокирами і ножами, вони благали
конюха віддати їм труп тварини», — це цитата з доповідної записки начальника Козятинського
районного відділу Державного по-

літичного управління. Мешканець
того ж таки села Козятина Дмитро
Шкільнюк заробив 300 трудоднів
у колгоспі, та попри це і він, і вся
його сім’я опухли від голоду.
За два роки у Козятинському районі померло від голоду більше
8 тисяч людей. І це лише офіційні
дані, насправді жертв може бути
значно більше. У списку померлих
за 1933 рік мешканців села Козятина серед офіційних причин смерті

часто трапляються декомпенсація
серця, туберкульоз і старість, часто-густо причина смерті взагалі
не вказана. Є у цьому списку і чотирирічне дитя, яке померло через
дистрофію. У списку жертв серед
мешканців Талимонівки (нині це мікрорайон Козятина) є чотирирічна
дитина, офіційна причина смерті —
головний біль. Кількість померлих
у самому Козятині за роки голодомору не відома.

ФОТО З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

ЯК ЖИВ КОЗЯТИН
У РОКИ ГОЛОДОМОРУ

У Козятині людей, що померли від голоду, ховали
у братській могилі на старому російському цвинтарі.
Сьогодні на тому місці пам’ятний знак у формі хреста,
де щороку у день пам’яті жертв голодоморів проводять
богослужіння
РЯТУВАЛА САЛОТОПКА
¯ñòè áóëî í³÷îãî. Ëþäè ÷àñòî-ãóñòî çàëèøàëè ñâî¿õ ÷àä
íà âîêçàëàõ, áî íå áóëî ÷èì ¿õ
ïðîãîäóâàòè. Â îäí³é ç äîïîâ³äíèõ çàïèñîê éäåòüñÿ ïðî òå,
ùî íà âîêçàë³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ç
1 ñ³÷íÿ ïî 11 ëþòîãî 1933 ðîêó
çàëèøèëè 8 ä³òåé, â ³íø³é çàïèñö³
çà áåðåçåíü òîãî æ ðîêó éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî çà 11 äí³â íà âîêçàë
ï³äêèíóëè 18 ä³òåé.
Ëþäè ïî÷àëè ìàñîâî ïóõíóòè
â³ä ãîëîäó. Ùîá õî÷ ÿêîñü ïðîõàð÷óâàòèñÿ, ó ñóñ³äí³õ ç íàìè
²âàíê³âöÿõ ðîáèëè áîðîøíî ç
êàøòàí³â. Äî ðå÷³, ó öüîìó ñåë³
â áåðåçí³ 1933-ãî áóëî òðè âèïàäêè ñìåðò³ â³ä ãîëîäó ñåðåä
êîëãîñïíèê³â.
Áàãàòüîõ ðÿòóâàëà â³ä ãîëîäíî¿ ñìåðò³ ñàëîòîïêà, ùî áóëà
â ðàéîí³ ñó÷àñíî¿ Á³ëî¿ Êàçàðìè.
Òóäè âèêèäàëè ïîìåðëèõ êîíåé,
ñîáàê, êîò³â òà ³íøèõ òâàðèí ³ äîâåäåí³ äî áåçâèõîä³ ãîëîäí³ ëþäè
ç íàâêîëèøí³õ ñ³ë ÿê âíî÷³, òàê
³ âäåíü ïðèõîäèëè ç íîøàìè ³
ñîêèðàìè çàáèðàòè ì’ÿñî. Áóëè
íàâ³òü âèïàäêè, êîëè áèëè ñòîðîæà ÷åðåç òå, ùî â³í íàìàãàâñÿ
çàâàäèòè ñåëÿíàì.
ХАРЧІ ЛЕЖАЛИ НА СКЛАДАХ
Íå êðàùå òîä³ æèëîñÿ ³ â ì³ñò³. Ëþäè õî÷ ³ îòðèìóâàëè ³ç çàòðèìêîþ çàðïëàòó, ìàéæå í³÷îãî
íå ìîãëè êóïèòè íà ò³ ãðîø³, áî
ïðîäóêòè ïîäîðîæ÷àëè.
«Â÷èòåëü ÔÇÑ-6 (ñó÷àñíå ó÷èëèùå — àâò.) Ãîòë³á Äàâèä íà ïèòàííÿ, ÿê ñÿ ìàºø, â³äïîâ³äàº:
«Õ³áà ìîæíà íàçâàòè æèòòÿì
òå, ÿê ìè æèâåìî — öå ñóö³ëüíà ìóêà. Çàðïëàòè çà ëþòèé ùå

íå âèäàëè, êîîïåðàö³ÿ æîäíèõ
ïðîäóêò³â îêð³ì õë³áà íå âèäàº,
íà áàçàð³ æàõëèâà äîðîãîâèçíà,
ÿ òåïåð äóæå ð³äêî îá³äàþ, â³ä
ãîëîäó çíåñèëèâñÿ ³ íå ìîæó
òàê ïðàöþâàòè ÿê ðàí³øå».
Â ó÷èòåëüñüê³é ÔÇÓ 20 ëþòîãî
â÷èòåëü ñïåöäèñöèïë³íè Àíòîí
Âåðáèöüêèé âèñëîâèâñÿ: «Ö³íè
òåïåð íà âñå, íå ëèøå íà áàçàð³,
à é â êîîïåðàö³¿ íå â³äïîâ³äàþòü
íàø³é çàðïëàò³. ß òåïåð ëèøå ðàç
íà äîáó ¿ì â ¿äàëüí³, êîëè ãîëîäíèé éäåø äî êëàñó, òî é íàñòð³é ïîãàíèé, ÷åðåç ùî ðîáîòà
éäå ïîãàíî, à öå âñå âïëèâàº
íà óñï³øí³ñòü íàøèõ ó÷í³â. Òà
é ó÷í³ íàø³ ãîëîäóþòü — õ³áà
éîìó íàóêà â ãîëîâ³, êîëè â³í
íà óðîêàõ ñèäèòü ãîëîäíèé ³ äóìàº ëèøå ïðî îäíå — ÿêîìîãà
øâèäøå øìèãíóòè â ¿äàëüíþ ³
òàì ç’¿ñòè äâà îá³äè». Â÷èòåëüêà Ïåòðîâà, ïðîäîâæóþ÷è ðîçìîâó Âåðáèöüêîãî, â³äçíà÷èëà:
«Íàø³ ó÷í³ çîâñ³ì çíåñèëåí³ ³ ¿ì
÷àñòî íà óðîêàõ ñòàº çëå ÷åðåç
ìàëîêð³â’ÿ», — öå öèòàòè îäí³º¿
ç äîïîâ³äíèõ çàïèñîê.
Áà á³ëüøå, äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà
ìàëè íà ñêëàäàõ ïðîäóêòè, àëå
íå ìîãëè âèäàòè ïðàö³âíèêàì
äîïîìîãó ÷åðåç òå, ùî íå ìàëè
íà öå ïèñüìîâèõ äîçâîë³â. Íà ñåðåäèíó êâ³òíÿ 1933 ðîêó íà Êîçÿòèíñüêîìó ïëîäîâî-îâî÷åâîìó
êîìá³íàò³ áóëî 15 òîíí îâî÷³â, ç
ÿêèõ æîäíîãî ãðàìà íå äàëè äëÿ
äîïîìîãè ïðàö³âíèêàì.
Çìîðåí³ ãîëîäîì ëþäè âìèðàëè ïðîñòî íà âóëèö³. Ó êâ³òí³
1933 ðîêó îáëàñíó âëàäó ïîâ³äîìëÿëè ïðî òå, ùî íà âîêçàë³
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ïî÷àñò³øàëè
âèïàäêè ñìåðòåé.
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06.05, 02.50 Невiдомi Карпати
06.30 М/ф “Пригоди Тайо”
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.05,
02.10, 05.25 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с “Краща половина”
09.05, 00.40, 02.45, 05.20
Погода
09.15 Телепродаж
09.50 Офiцiйнi урочистостi до
Дня Збройних сил України
11.00 Спецпроєкт “Спадок”
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.35, 00.30, 02.35,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Наталiя
Валевська
16.05 Мiста та мiстечка
16.30 Д/с “Свiт дикої природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, дiвчата, фiнали
19.50 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн 1 м, юнаки, фiнал
А.Вишка 10 м, юнаки, фiнал В
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”

1+1
05.35, 04.10 “Життя вiдомих
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.10 Х/ф “Рiзниця у
вiцi” l
21.45 Т/с “Свати”
22.45 “Твiй вечiр”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
23.55 Х/ф “Три горiшки для
Попелюшки”
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6 грудня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

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 Агенти справедливостi l
14.10, 15.30 Т/с “Вiдважнi” s
17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм’ю” s

СТБ
08.05, 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 “Швабра” s

НTН
06.25 “Таємницi свiту”
07.50 Х/ф “Тегеран-43”
10.50, 21.15 Т/с “Менталiст” s
12.30, 16.30, 19.00, 03.00
“Свiдок”
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
14.45, 23.00 Т/с “Той, що читає
думки” s
17.00, 03.30, 04.05
“Випадковий свiдок”
18.20, 03.35 “Свiдок. Агенти”

TET
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з
Черкас” s
10.30 Х/ф “Росомаха.
Безсмертний” s
12.55, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Битва блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ”
23.00, 02.15 Країна У

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

7 грудня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Роздивись
06.30 М/ф “Пригоди Тайо”
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 Т/с “Краща половина”
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Серцебиття” l
10.35 Т/с “Любов та помста” s
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 05.45
Спорт
15.20 Концерт. Анатолiй Гнатюк
16.25 Буковинськi загадки
16.30 Д/с “Свiт дикої природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн 3 м, юнаки, фiнал В
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, 21.10 Х/ф “Рiзниця у
вiцi” l
21.45 Т/с “Свати”
22.45 “Твiй вечiр”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”

14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм’ю” s
23.10 Т/с “Вiддай мою мрiю” l
01.25 Телемагазин
01.55 Гучна справа
02.50 Реальна мiстика

СТБ
03.05 “Найкраще на ТБ”
05.20 Т/с “Коли ми вдома”
06.00 Т/с “Комiсар Рекс”
07.55, 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 “Швабра” s
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s

НTН
06.20 “Свiдок. Агенти”
07.50, 17.00, 03.00, 03.45
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Товариш генерал”
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, 03.15 “Будьте здоровi”
00.45 “Легенди карного
розшуку”
04.45 “Top Shop”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з
Черкас” s
10.30 Х/ф “Логан: Росомаха” s
13.10, 18.00 4 весiлля
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу.
IНТЕР
Битва блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
05.35, 22.00 “Слiдство вели... з галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.00 Одного разу пiд
17.40 Новини
Полтавою
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ”
23.00, 02.15 Країна У
IНТЕРом”
10.00 “Корисна програма”
00.00 Т/с “Батько рулить 2”
UA:ВIННИЦЯ
12.25 Х/ф “Операцiя
05.50 Кориснi пiдказки
“Тушонка”” s
IНТЕР
08.00, 09.00, 17.15 Новини
14.40, 15.40 “Вещдок”
16.25 “Вещдок. Особый
UA:ВIННИЦЯ
(UA: ПЕРШИЙ)
05.15, 22.00 “Слiдство вели... з 08.05 Ранок на Суспiльному
случай”
09.10 Художнiй серiал “Злочини 18.00, 19.00, 04.15 Ток-шоу
08.00, 09.00, 17.15 Новини
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
минулого - мiжнароднi версiї”
“Стосується кожного”
(UA: ПЕРШИЙ)
17.40 Новини
10.35 Коли не повернувся з
20.00, 03.45 “Подробицi”
08.05 Ранок на Суспiльному
07.10, 08.10 “Ранок з IНТЕРом” вiйни
21.00 “Вещдок. Большое
09.10 Телевiзiйний серiал
09.20 Ранок з IНТЕРом
11.05 Сильнi
дело”
“Комiсар Алекс”
10.05, 18.00, 19.00, 04.15 Ток- 11.25 Земля , наближена до
11.25 Земля , наближена до
шоу “Стосується кожного”
неба
неба
12.25 Х/ф “Корсиканець”
11.40 Енеїда
ICTV
11.40, 15.20 Енеїда
14.20 “Вещдок”
12.10, 17.30 Умандрували: за
12.10 Умандрували: за
16.05 “Жди меня.
04.35, 10.10, 20.20
Харковом
Харковом
12.40 Край пригод
Громадянська оборона
12.40 Край пригод
Україна”
20.00, 03.45 “Подробицi”
12.50 Свої
06.30 Ранок у великому мiстi 12.50 ЕкоЛюди
21.00 “Вещдок. Большое
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 08.45 Факти. Ранок
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05, 15.50 Незвiдана Україна 09.15, 19.20 Надзвичайнi
13.05 Народженi рiкою
дело”
23.45 Х/ф “Крутi стволи” s
13.25 Лайфхак українською
новини з Костянтином Стогнiєм 13.25 Лайфхак українською
13.35 Ок, я тобi поясню
11.00, 13.25 Х/ф “Мiцний
13.40 Ок, я тобi поясню
13.45 Веселi саморобки
англiйську
захист” s
ICTV
13.45 Веселi саморобки
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
13.50 Додолики
13.50, 16.20 Т/с “Пес” s
14.20 Додолики
04.35, 10.05 Громадянська
14.15 Пiщана казка
17.50 Т/с “Дiльничний з
14.45 Пiщана казка
14.20, 14.35 “Шо? Як? “
15.05 Сковорода. Гастробайки
оборона
ДВРЗ” s
06.30 Факти тижня
15.05 Древо
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
15.45, 17.30, 20.00 Населена
08.45 Факти. Ранок
15.20 “Баба Єлька”.
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра земля
09.10, 19.20 Надзвичайнi
22.30 Т/с “Пес-2” s
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
Експедицiя на пiч
16.05 Д/ф “Хто створив Змiєвi
23.35 Т/с “Схованки” s
18.05 Прозоро. Про головне
новини з Костянтином
19.00 Сьогоднi. Головне
Вали?”
Стогнiєм
11.10, 13.15 Х/ф “Вуличний
18.05 Прозоро. Про головне
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
19.00 Сьогоднi. Головне
НОВИЙ КАНАЛ
стати овочем”
боєць” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
19.50 ЕкоЛюди
20.25 Недалечко
20.00 Радянський бруталiзм
06.00, 07.50 “Kids time”
21.00 Новини Житомирщини
День
13.50, 16.15 Т/с “Пес” s
20.25 Недалечко
06.05 М/с “Том i Джеррi”
21.20 Суспiльно-полiтичне
17.40 Т/с “Дiльничний з
21.00 Новини Буковини
07.55 “Орел i решка”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
10.00 Т/с “Надприродне” s
ДВРЗ” s
20.20 Хто хоче стати
12.40 “Суперiнтуїцiя”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
14.50 Х/ф “Крок уперед 3”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
мiльйонером? Iгрове шоу
17.00 “Хто зверху?” l
Прем’єра
21.05 Факти. Вечiр
08.45 “Життя в цифрi”
19.00 “Екси” s
08.45 “Мобiльний репортер”
21.25 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра 09.00 “Постфактум”
20.55 Х/ф “Перевага” s
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
22.45 Свобода слова
09.45 “Рецепт здоров’я”
23.30 Х/ф “Репродукцiя” s
09.30 “Територiя рiшень”
10.15 “Фокус Європи”
01.35 “Вар’яти” l
09.45, 19.30 “На часi”
10.45 “Мобiльний репортер”
02.40 “Зона ночi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
НОВИЙ КАНАЛ
11.00 т/с “Курорт”
04.50 “Абзац!”
10.45 “Твiй навiгатор”
12.35 “Знайомство з
11.00 т/с “Курорт”
07.55 “Орел i решка”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
10.05 Т/с “Надприродне” s
13.00 “Новини Life”
УКРАЇНА
тваринами”
12.45 Х/ф “Крок уперед”
13.15 “Час змiн”
13.00 “Новини Life”
14.50 Х/ф “Крок уперед 2:
15.00 т/с “Справа Дойла”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
13.15 “Час змiн”
16.00, 19.00 “Новини”
15.00 т/с “Срправа Дойла”
Україною
Вулицi”
16.50 “Хто зверху?” l
16.15 “Територiя рiшень”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 “Highlight по-вiнницькi”
23.00 Сьогоднi
19.00 “Пекельна кухня”
16.30 “Природа сьогоднi”
16.45 “Природа сьогоднi”
20.55 Х/ф “Робот Чаппi” s
17.30 т/с “Серцебиття”
09.00 Мисливцi за дивами
17.30 т/с “Серцебиття”
23.30 Х/ф “Готель Артемiда” s 18.40 “Особливий випадок”
10.00 Агенти справедливостi l 18.30 “Код вiдвертостi”

8 грудня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”
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 Т/с “Краща половина”
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Любов та помста” s
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Свiт дикої природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки, фiнал
20.10 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата, фiнал В
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта

1+1
05.35, 04.50 “Життя вiдомих
людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
людей 2021”
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
17.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”
20.43 “Проспорт”
20.45, 21.10 Х/ф “Рiзниця у
вiцi” l
21.45 Т/с “Свати”
22.45 “Твiй вечiр”
23.45 “ТСН: 10 вражаючих
подiй дня”
23.55 Х/ф “Той, що бiжить
лабiринтом 2” s

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 “Лашкаво прошимо”
14.40, 15.40 “Вещдок”
16.30 “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 “Серед бiлого дня” 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
11.20, 13.25 Х/ф “Таємний
агент” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20 Т/с “Пес” s
17.50 Т/с “Дiльничний з
ДВРЗ” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Хто хоче стати
мiльйонером? Iгрове шоу
Прем’єра
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.35 Т/с “Пес-2” s
23.40 Т/с “Схованки” s
02.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.20 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Надприродне” s
13.00 “Суперiнтуїцiя”
15.00 Х/ф “Крок уперед:
Революцiя”
17.00 “Хто зверху?” l
19.00 “Дiти проти зiрок”
20.45 Х/ф “Не такi” s
22.50 Х/ф “Знаки” s
01.00 Х/ф “Boss Level:
Врятувати колишню” 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 Агенти справедливостi l
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм’ю” s
23.10 Т/с “Вiддай мою мрiю” l

СТБ
08.50, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s

НTН
07.50, 17.00, 03.05, 03.45
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Версiя полковника
Зорiна”
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, 03.15 “Вартiсть життя”

TET
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з
Черкас” s
10.30 Х/ф “День незалежностi” s
13.20, 18.00 4 весiлля
14.10, 17.00 Богиня шопiнгу.
Битва блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ”
23.00, 02.15 Країна У

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00, 17.15 Новини
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
11.25 Земля , наближена до
неба
11.40, 15.20 Енеїда
12.10 Умандрували: за
Харковом
12.40 Край пригод
12.50 Небезпечна зона
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Народженi рiкою
13.20 Лайфхак українською
13.30 Кiношкола вдома
13.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
13.45, 14.30 Веселi саморобки
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
14.05 Додолики
14.40 “Шо? Як? “
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
15.45 Населена земля
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
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 Полтавщини
21.20 Помилка 83

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 т/с “Курорт”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
17.35 т/с “Серцебиття”
18.30 “Ульотне вiдео”
18.40 “Територiя рiшень”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Роздивись
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”
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 Т/с “Краща половина”
09.10 Телепродаж
09.40 Т/с “Любов та помста” s
11.35, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.35 Д/с “Дикуни”. Дикi
забави в зоопарку Сан-Дiєго
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.45, 00.10, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Свiт дикої природи”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Трамплiн, 3 м, дiвчата, фiнали
19.55 Чемпiонат свiту зi
стрибкiв в воду серед юнiорiв.
Вишка 10 м, юнаки, фiнали
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”
20.33 “Чистоnews 2021”
20.38 “Проспорт”
20.40, 21.05 Х/ф “Рiзниця у
вiцi” l
21.45 “Право на владу 2021”

IНТЕР
05.00, 04.45 “Телемагазин”
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 “Клуб холостякiв”
(16+) Прем’єра
14.35, 15.35 “Вещдок”
16.25 “Вещдок. Особый
случай”
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.35 “Подробицi”
21.00 “Вещдок. Большое
дело”

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
11.40, 13.25 Х/ф “Людина
пiтьми” s
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.25 Т/с “Пес” s
16.50 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Анти-зомбi
21.20 Т/с “Пес-6” 16+ Прем’єра
22.40 Т/с “Пес-2” s
23.45 Т/с “Схованки” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.20 “Орел i решка”
09.20 Т/с “Надприродне” s
12.45 “Суперiнтуїцiя”
14.45 Х/ф “Крок уперед: Все або
нiчого”
17.00, 19.00 “Хто зверху?” l
21.00 Х/ф “Фантом” s
22.50 Х/ф “Колiр з iнших
свiтiв” 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 Агенти справедливостi l

12
9 грудня
14.10, 15.30, 17.00 Т/с “Дитячий
охоронець” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Я заберу твою
сiм’ю” s
23.10 Слiдами президентської
медiаiмперiї
23.50, 02.15 Т/с “Вiддай мою
мрiю” l

СТБ
05.30 Т/с “Коли ми вдома”
06.00 Т/с “Комiсар Рекс”
08.55, 11.50 “МастерШеф
Професiонали” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
12.00, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.35, 18.05 Т/с “Слiд” s
19.05 “СуперМама” l
20.15, 22.50 Т/с “Швабра” s
23.05 Т/с “Нiконов i Ко” s

НTН
07.50, 17.00, 03.05, 03.45
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.35 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Хазяїн тайги”
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, 03.15 “Правда життя”

TET
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з
Черкас” s
10.30 Х/ф “День незалежностi.
Вiдродження”
12.50, 18.00 4 весiлля
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
Битва блондинок
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
галлiвуд
16.00, 03.15 Панянка-селянка
19.00 Одного разу пiд
Полтавою
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ”
23.00, 23.30, 02.15 Країна У
00.00 Т/с “Батько рулить 2”

UA:ВIННИЦЯ
08.00, 09.00 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
09.10 Телевiзiйний серiал
“Комiсар Алекс”
11.25 Земля , наближена до
неба
11.40, 15.20 Енеїда
12.10 Умандрували: за
Харковом
12.40, 20.00 Край пригод
12.50, 20.30 Небезпечна зона
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ
13.05 Народженi рiкою
13.25 Лайфхак українською
13.35 Ок, я тобi поясню
13.45, 14.30 Веселi саморобки
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
14.00 Додолики
14.40 “Шо? Як? “
15.05 Мистецтво жити
15.45 Населена земля
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
17.15 Новини (iз
сурдоперекладом) (UA:
ПЕРШИЙ
17.30 Радянський бруталiзм
18.05 Прозоро. Про головне
19.00 Сьогоднi. Головне
19.55 Правдоборцi
20.15 Голоси Донбасу
21.00 Новини Херсонщини
21.20 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка
21.30 Схеми. Корупцiя в
деталях
22.00 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
22.05 Жiнки i цифри

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 т/с “Курорт”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “Лiцеїст”
17.15, 20.10 т/с “Архiварiус”
18.25 “Рецепт здоров’я”

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ
RIA-Ê, 2 ãðóäíÿ 2021

П'ЯТНИЦЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.05 Роздивись
06.25 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 23.30, 02.00,
05.10 Новини
07.05 Енеїда
08.05 Т/с “Краща половина”
09.15 Телепродаж
09.45 Д/с “Дикуни”
10.15 Т/с “Любов та помста” s
11.15, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
12.15 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт, 10 км, чоловiки
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Спринт, 7,5 км, жiнки
16.40 Д/с “Свiт дикої природи”
17.00, 01.05 Прозоро: про
головне
19.10 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
20.00 Д/ц “Дика природа Чилi”
21.45, 00.05, 02.35, 05.45
Спорт
22.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
22.55 Д/с “Боротьба за
виживання”

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

10 грудня
21.00 Свобода слова Савiка
Шустера
00.00, 02.00 Т/с “Вiддай мою
мрiю” l
01.30 Телемагазин

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
18.00, 21.00, 00.00, 02.25,
05.35 Новини
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.55, 05.30 Погода
08.05 Д/с “Дикi Дива”
08.25 Вiдтiнки України
09.10 Телепродаж
09.40, 14.30 #ВУКРАЇНI
10.10 Х/ф “Обручка до весни” l
11.45 Д/ф “Якого любили всi”
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Гонка переслiдування, 12,5
км, чоловiки
14.15 Мiста та мiстечка
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. III
етап. Естафета 4х6 км, жiнки
16.35 Країна пiсень
17.00 Концерт. ВIА “Кобза”
18.15, 21.25 Д/с “Боротьба за
виживання”
18.50 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
22.00 Д/ц “Дика природа Чилi”
23.00 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”
00.25 Х/ф “Сватання на
Гончарiвцi”

11 грудня
14.25, 15.20 Т/с “Авантюра” l
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска - 2
23.30, 02.00 Музична
платформа. Краща пiсня року

12 грудня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00
Новини
СТБ
СТБ
07.05 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.55, 08.15, 05.05 Погода
05.25 Т/с “Коли ми вдома”
05.15 Т/с “Коли ми вдома”
08.20 Д/с “Дикi тварини”
06.45, 19.00, 22.50
05.30 Х/ф “Клуб перших
09.00 Божественна Лiтургiя
“Холостячка Злата Огнєвiч” l
Православної Церкви України
дружин” s
10.30, 11.50, 14.50, 18.05 Т/с
07.50 “Неймовiрна правда про 11.00 Недiльна Лiтургiя
“Слiпа” l
зiрок”
Української Греко-Католицької
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
10.55 Т/с “Швабра” s
Церкви
“Вiкна-Новини”
19.00 “Україна має талант”
12.30 Недiльна Свята Меса
23.35 “Битва екстрасенсiв” s
22.00 “МастерШеф” l
Римсько-Католицької Церкви в
Українi
13.30 Бiатлон. Кубок свiту. III
НTН
НTН
етап. Естафета 4х7.5 км, чоловiки
15.20 Бiатлон. Кубок свiту. III
06.15 “Правда життя”
05.20 Х/ф “Поводир” s
етап. Гонка переслiдування, 10
07.50, 17.00, 03.05, 03.45
07.35 Х/ф “Викликаємо вогонь
км, жiнки
“Випадковий свiдок”
16.30 Студiя “Дорога до
на себе” l
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
13.45 “Випадковий свiдок.
Пекiна”
02.35 “Свiдок”
17.05 Концерт. Наталiя
Навколо свiту”
09.00 Х/ф “Зникнення свiдка”
14.55 Т/с “Смерть у раю” s
Валевська
10.45, 21.15 Т/с “Менталiст” s
19.00, 02.30 “Свiдок”
18.15 Д/ф “За вашу i нашу
13.00, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s
19.30 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”
свободу”
14.50, 23.00 Т/с “Той, що читає
21.15 Х/ф “Невиправний
19.15 Д/с “Боротьба за
виживання”
думки” s
брехун”
18.20, 03.15 “Таємницi свiту”
22.45 Х/ф “Вуличний боєць” s
19.55 Д/с “Тваринна зброя”
00.50 “Легенди карного
00.30 “Втеча. Реальнi iсторiї”
21.00, 00.25, 05.10 Тиждень на
01.10 “Легенди карного
розшуку”
Суспiльному
1+1
04.45 “Top Shop”
1+1
22.00 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”
розшуку”
03.00 “Випадковий свiдок”
23.55 Розважальна програма з
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
05.55, 07.00 “Життя вiдомих
Майклом Щуром s
“Снiданок з 1+1”
TET
01.15 Д/с “Дика планета”
людей”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
TET
02.00 Торговцi мрiями
14.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 “Свiт навиворiт”
02.50 Х/ф “Iван Франко”
09.25, 10.20 “Життя вiдомих
09.30 Т/с “Ромео i Джульєтта з 17.30, 18.30 “Свiт навиворiт 06.00 ТЕТ Мультиранок
04.30 Проєкт “Свої”
10.30 М/ф “Життя комах”
людей 2021”
13. Еквадор”
Черкас” s
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 10.30 М/ф “Воллi”
19.30 ТСН
12.15, 23.45 Одного разу пiд
14.45 “Одруження наослiп”
12.30, 18.00 4 весiлля
20.13 “Проспорт”
1+1
Полтавою
17.10 Т/с “Величне столiття.
14.00, 17.00 Богиня шопiнгу.
20.15 “Чистоnews 2021”
17.15 Х/ф “До зустрiчi з тобою”
20.20 “Вечiрнiй квартал”
19.25 Х/ф “Лара Крофт:
07.00 “Життя вiдомих людей”
Битва блондинок
Роксолана”
20.13 “Проспорт”
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
22.15 “Жiночий квартал”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
Розкрадачка гробниць”
20.15 “Чистоnews 2021”
23.35 “Свiтське життя. 2021”
21.30 Х/ф “Лара Крофт:
10.00, 03.40 “Свiт навиворiт”
галлiвуд
20.20 Х/ф “1+1”
16.00, 03.15 Панянка-селянка 00.45 Х/ф “Не впiймали - не
16.30, 17.30 “Мандруй
Розкрадачка гробниць 2 22.35 “Вечiрнiй квартал 2021” 19.00 Одного разу пiд
Україною з Д.Комаровим”
злодiй” s
Колиска життя” s
03.00 Країна У
18.30 “Свiтське життя. 2021”
Полтавою
22.00 Т/с “#ЯЖЕБАТЬ”
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень”
IНТЕР
23.00, 02.15, 02.45 Країна У
IНТЕР
21.00 Х/ф “Роман з каменем” s
00.00 Т/с “Батько рулить 2”
UA:ВIННИЦЯ
23.10 Х/ф “Перлина Нiлу” s
05.15, 23.00 “Слiдство вели... з 05.50 Кориснi пiдказки
05.35 “Орел i Решка.
01.15 Х/ф “Вiйна подружжя
07.40 Ок, я тобi поясню
Леонiдом Каневським”
Перезавантаження”
Роузiв” s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
06.40 Х/ф “Чотири мушкетери
англiйську
17.40 Новини
UA:ВIННИЦЯ
07.45 Лайфхак українською
Шарло”
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
09.00 “Готуємо разом.
08.00, 09.00 Новини (UA:
IНТЕР
08.00, 09.00 Новини (UA:
IНТЕРом”
Домашня кухня”
ПЕРШИЙ)
10.00, 11.00 “Корисна
10.00 “Все для тебе”
08.10 Ранок на Суспiльному.
05.05 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
11.00 “Корисна програма”
програма”
Дайджест
вулицi”
12.25 Х/ф “Без комплексiв”
09.10 Телевiзiйний серiал
12.00 Х/ф “Висота”
08.40 Країна пiсень
07.00 Х/ф “Четверо проти
13.50 Х/ф “Дiвчина без адреси” 09.10 Вiдтiнки України
“Комiсар Алекс”
Прем’єра
кардинала”
14.30, 15.30, 00.50 “Вещдок”
11.25 Земля , наближена до
15.35 Х/ф “Весна на Зарiчнiй
09.35 Енеїда
09.00 “Готуємо разом”
16.25 “Вещдок. Особый
10.05 Мистецтво жити
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше
неба
вулицi”
11.40 Енеїда
17.30 Т/с “Два серця” (12+) 1-2 сс 10.20 Прем’єра. Глушина на
случай”
життя”
18.00 Ток-шоу “Стосується
12.10 Умандрували: за
20.00 “Подробицi”
13.35 “Вещдок. Большое
кордонi
20.30 Т/с “Два серця” (12+) 3-4 10.30 Я вдома
кожного”
Харковом
дело”
20.00 “Подробицi”
12.40 Край пригод
11.00 Сковорода. Гастробайки 18.00 Х/ф “Законослухняний
сс. Заключна
21.00 Х/ф “Законослухняний
12.50 Небезпечна зона
22.20 “Концерт Таїсiї Повалiй 11.15 Культ .Особистостi
громадянин” s
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ “Сердце - дом для любви””
11.25 Невiдомi Карпати
20.00 “Подробицi тижня”
громадянин” s
13.05, 15.05 Народженi рiкою 00.35 Д/п “Таїсiя Повалiй.
11.45 Народженi рiкою
22.00 Х/ф “Вiтряна рiка” s
13.20 Лайфхак українською
12.00 Прем’єра.
00.05 Х/ф “Вирок” l
Сьогоднi i назавжди”
ICTV
13.30 Кiношкола вдома
Умандрували:за Харковом
13.40 Ок, я тобi поясню
12.25 Вчитель
04.40 Громадянська оборона
ICTV
12.40 Х/ф “Бiлий птах з чорною ICTV
англiйську
06.30 Ранок у великому мiстi 13.45 Веселi саморобки
ознакою”
08.45 Факти. Ранок
13.50 М/с “Пiнгвиня Пороро”
06.20 Т/с “Юрчишини” s
14.20 Незвiдана Україна
04.25 Скарб нацiї
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.20 Додолики
09.15 Х/ф “Смертельна
14.45 Д/с “Свiт дикої природи” 05.35 Еврика!
15.15 Д/с “Секрети iсторiї.
05.40 Факти
новини з Костянтином Стогнiєм 14.45 Веселi саморбки
зброя” s
10.10, 21.30 Дизель-шоу l
14.50 Пiщана казка
11.30, 13.00 Х/ф “Смертельна
06.05 Прихована небезпека
Портрети”. Єлизавета I:
11.40, 13.15, 23.00, 01.40
15.20 Вiдтiнки України
07.00 Секретний фронт
зброя-2” s
незаймана королева
Скетч-шоу “На трьох” s
15.50 Населена земля
12.45 Факти. День
16.55 Гендернi окуляри
08.00 Анти-зомбi
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
13.55 Х/ф “Смертельна
17.15 Мiж життям та смертю
09.00 Громадянська оборона
13.50, 16.25 Т/с “Пес” s
17.15, 22.20 Новини ( (UA:
17.45 Крутий замiс
10.00, 10.55 Хто хоче стати
зброя-3” s
17.40 Скетч-шоу “На трьох”
16.10 Х/ф “Смертельна
18.20, 21.55 Курс iнфогiгiєни
ПЕРШИЙ)
мiльйонером? Iгрове шоу
17.30 Шукачi пригод
11.55, 13.00 Х/ф “Ганна.
16+ Прем’єра
“Як не стати овочем”
зброя-4” s
18.45 Факти. Вечiр
18.00 Церемонiя нагородженнi 18.45 Факти. Вечiр
18.30 В УКРАЇНI
Досконала зброя” s
20.05 Дизель-шоу 12+ Прем’єра переможцiв конкурсу “ADAMI
19.10 Х/ф “Термiнатор: Фатум” 19.00 Голоси Донбасу
12.45 Факти. День
03.10 Я зняв!
19.15 Маршрутом змiн
14.20 Т/с “Пес” s
16+ Прем’єра
Media Prize - Projeсt Pitсhing”
19.00 Сьогоднi. Головне
21.40 Х/ф “Термiнатор-3:
19.30 Прем’єра. Праця, втрата, 18.45 Факти тижня
19.50 ЕкоЛюди
20.40 Х/ф “Термiнатор-5:
досвiд:(пост)iндустрiальнi
Повстання машин” s
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 Умандрували:за
23.50 Х/ф “Ганна. Досконала
еенеза” s
бiографiї мiста
19.45 “Створюй iз Суспiльним. 23.10 Х/ф “Термiнатор-4: Нехай
Харковом
зброя” s
06.00, 07.25 “Kids time”
20.30 Роздивись
Розслiдування. . #Iнсайд
прийде спаситель” s
06.05 М/с “Том i Джеррi”
21.00 Новини
20.00 ЕкоЛюди
01.30 Х/ф “Людина пiтьми” s
07.30 “Орел i решка”
НОВИЙ КАНАЛ
20.05 Правдоборцi
03.10 Я зняв!
Днiпропетровщини
09.30 “Пекельна кухня”
21.20 Осiння мозаїка 2021
20.10 Суспiльно-полiтичне
11.35 “Екси” s
07.45, 10.00 “Kids time”
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
13.35 “Дiти проти зiрок”
07.50 Х/ф “Готель для собак”
22.15 Прем’єра. Дiагноз: вiльнi НОВИЙ КАНАЛ
15.10 Х/ф “Репродукцiя” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
10.05 “Орел i решка. Земляни” 22.30 Новини ( (UA: ПЕРШИЙ)
17.20 Х/ф “Бладшот” s
11.00 “Орел i решка. Чудеса
06.00, 23.50 “Вар’яти” l
19.30 Х/ф “Зоряний десант”
08.45 “Мобiльний репортер”
07.50, 09.45 “Kids time”
свiту”
22.00 Х/ф “Дум” n
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
13.00 “Хто зверху?” l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.55 М/ф “Татко гусак”
09.30 “На часi”
15.00 М/ф “Кiт у чоботях”
09.50 Х/ф “Бригада “М”
10.15 “В гарной формi”
16.50 М/ф “Ваяна”
08.30 “Дикi тварини”
11.40 М/ф “Ваяна”
УКРАЇНА
10.45 “Життя в цифрi”
18.50 Х/ф “Алiта: Бойовий
09.30 “У гарнiй формi”
13.40 Х/ф “Алiта: Бойовий
11.00 т/с “Курорт”
10.00 “Новини”
ангел” l
ангел” l
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.35 “Знайомство з
21.15 Х/ф “Валерiан i мiсто
10.15, 19.50 “На часi”
16.05 Х/ф “Валерiан i мiсто
10.30 “Територiя рiшень”
Україною
тваринами”
тисячi планет” l
тисячi планет” l
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
13.00 “Новини Life”
11.00 “На зйомках”
19.00 Х/ф “Вiдьмина гора”
Сьогоднi
13.15 “Час змiн”
11.30 “Багатi i знаменитi”
21.00 Х/ф “Першому гравцю
09.00 Зiрковий шлях
15.00 т/с “Справа Дойла”
УКРАЇНА
11.40 “Зiрковi гурмани”
приготуватися” l
10.20, 04.30 Т/с “Наша
16.15 “Життя у цифри”
12.10 “Цiкавий свiт”
02.00 Профiлактика
16.30 “IМПЕРIЯ”
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
12.30, 15.30 х/ф
лiкарка” l
14.20, 15.30 Т/с “Хiба можна
17.30 т/с “Серцебиття”
07.30 Т/с “Наша лiкарка” l
15.00 “Твоє життя”
18.30 “Планета кiно”
08.30 Зiрковий шлях
17.30 “Цiкаво”
УКРАЇНА
мрiяти про бiльше” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
19.30 “Код вiдвертостi”
10.20 Т/с “Нiколи не буває
19.00 “Таємницi та загадки”
20.10 т/с “Архiварiус”
20.30 “Постфактум”
06.00 Сьогоднi
Україна”
пiзно” l

06.55, 04.30 Реальна мiстика
08.25 Т/с “Я заберу твою
сiм’ю” s
17.00, 21.00 Т/с “Я не вiрю” s
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
Олегом Панютою
23.25, 02.00 Т/с “Ворожка”
01.30 Телемагазин
04.00 Гучна справа

СТБ
05.15
сини”
09.25
13.45
18.40
21.00
22.10

Т/с “Було

у батька два

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

НTН
05.20 Х/ф “Дама з папугою”
07.05 “Слово Предстоятеля”
07.15 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
09.50 Т/с “Смерть у раю” s
14.05 Х/ф “Ти - менi, я - тобi”
15.45 Х/ф “Невиправний
брехун”
17.15 Х/ф “Чорна стрiла”
19.00 Х/ф “Особливо важливе
завдання”
21.35 Х/ф “Ескобар” s
23.45 Х/ф “Вуличний боєць” s
01.35 “Легенди карного
розшуку”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 М/ф “Життя комах”
10.45 М/ф “Принцеса та жаба”
12.30, 23.25 Одного разу пiд
Полтавою
17.00 М/ф “Супер Шiстка”
19.00 Х/ф “Атака кобри” s
21.15 Х/ф “G.I.Joe: Атака кобри
2” s
02.40 Країна У
03.10 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
07.45 Лайфхак українською
08.00, 08.55 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.10, 09.00 Ранок на
Суспiльному. Дайджест
08.20 Вiдтiнки України
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
11.40 “Баба Єлька”.
Експедицiя на пiч
12.05 Мамо, йду в актори
12.35 Бiатлон. Кубок свiту.
III етап. Естафета 4х7.5 км,
чоловiки
14.15 Д/ф “Печернi”
15.15 Д/с “Секрети iсторiї.
Портрети”. Сiсi - iмператриця
Австрiї: кохання, слава й
трагедiя
16.55 Гендернi окуляри
17.15, 19.00 Маршрутом змiн
17.45 Цикл “Нашi тридцять”
18.15 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
18.30 В УКРАЇНI
19.15 Правдоборцi
19.30 Прем’єра. Праця, втрата,
досвiд: iндустрiальнi бiографiї
мiста
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування. Червона лiнiя
20.00 ЕкоЛюди
20.05 Дебати. Суми
21.00 Поколiння. Паралелi
21.30 Обличчя
22.00 Тиждень на Суспiльному
(UA: ПЕРШИЙ)

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

502573
502783

503107

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

503703

501863

503696

Продам будинок терміново, недорого, 97
кв. м., котли газовий та дров`яний, з усіма
зручностями, земельна ділянка 48 сот.,
садок, колодязь, гараж, сарай. 063-530-14-85
Здам в оренду офісне приміщення 15 кв. м.,
з ремонтом та сигналізацією в приміщенні
коридору є вбиральня, гаряча вода, опалення
приміщення котел на твердому паливі. 093631-89-49

pnanŠ`
 Ãàñòðîíîì çàïðîøóº íà ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöþ,
áàðèñòó, ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà. 096-889-20-24
 «Àòëàíò Ïàðêåò» çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà
ñîðòóâàëüíèöþ ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 067410-40-45

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

opnd`l
 Àâòîêëàâ 1300 ãðí., òþêè ñîëîìè 20 ãðí., çåðíî
ïøåíèö³ 6500 ãðí. 097-021-19-64
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, âèðîáíèöòâà ÑÑÑÐ.063-032-98-23
 Áåíçîïèëó «Ãóäëàê», «Øò³ëü», áåíçîêîñó, åëåêòðîäâèãóíè, åëåêòðîëîáç³ê, ìëèíîê, áîëãàðêó, ßâó-350,
åëåêòðîíàñîñè äëÿ ñêâàæèíè. 068-216-34-20
 Áî÷êà ïëàñòèêîâà 80 ë. Äîñêè äóáîâ³ ñóõ³. Áèäîí
àëþì. á/ó. Âàò³í ï³äøèâî÷íèé. Áóòë³ ñò³êë. 10 ë 067319-91-24
 Áóðÿêè, ãàðáóçè, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Âàçîí «Ìîíñòåðó» âèñîòà 1 ì. 073-052-93-37
 Âàçîí ìîíñòåðó, ïë³íòóñ äóáîâèé, ôàíåðó, íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, êàíàë³çàö³éíà òðóáà 073-052-93-37
 Âóã³ëëÿ ñîðòîâå, 1 ò/8000 ãðí. 063-391-62-73
 Ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 063-032-98-23
 Ãîñïîäàðñüê³ïðèì³ùåííÿ. 063-032-98-23
 Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿, òðóáè ð³çíîãî äèàìåòðó,
áóðæóéêó, ëèñòîâå çàë³çî, áî÷êó.. 073-712-19-91
 Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³», ïåðåêðèòèé äàõ,
ñâ³òëî, íàâïðîòè ñêâàæèíà. 093-898-29-18
 Ãîëóáè áîéí³ «Âåðòóíè», äåêîðàòèâíîãî â³ñëîâóõîãî
êðîëÿ, ïîð³ñí³ êðîëèö³, åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì
äî êîðìîð³çêè, ñ³÷êàðíþ, ðó÷íèé òðóáî÷èñò. 067-39460-27

502785

502785

 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
 Ãîð³õè ö³ë³, øèíåë³ íîâ³ øåðñòÿí³, ñ³íî, êàðòîïëþ
äð³áíó. 096-717-97-88
 Äâåð³ âõ³äí³ á/â, åëåêòðîîá³ãð³âà÷³, êèëèì íà ï³äëîãó. 097-820-96-49
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
àäàïòîð äî ìîòîáëîêà (áðè÷êà). 093-375-06-61
 Äèâàí òà 2 êð³ñëà øê³ðÿí³ á\â, ãàç ïëèòà á\â. 063292-64-86
 Äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, êîìï. ñò³ë,
êîìï`þòåð, ìàíåêåòè òîðñ, ÷îëîâ³÷³. 063-393-02-59
 Äîøêà ãëàäèëüíà, ñåðâàíò «Æèòîìèð», â³äëèâè
â³êîíí³ 1.5 õ 0.3-2 øò.,5.70 õ 0.15-1 øò., ï³íîïëàñò 4
ëèñòè. 096-397-37-02
 Äðîâà 1,5 ì. êóá. 067-359-87-74, 063-503-47-28
 Äóøîâà êàá³íà, íîâà, çàïàêîâàíà, òåðì³íîâî. 093695-55-09
 Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720 W, ìîòîáëîê Forte, áåíçîïèëà Øò³ëü. 097238-27-51
 Åëåêòðîë³÷èëüíèê 3-ôàçíèé, 2-çîíèé, çàïðîãðàì³ðîâàíèé. 068-040-01-28, 093-388-41-39
 Åëåêòðîëîáçèê (Ãåðìàí³ÿ), øóáà 48 ð., íèòêè äëÿ
âÿçàííÿ, ÷îë. äóáëüîíêà 52 ð., æ³íî÷à äóáë. 56 ð. ñèíÿ,
ñàïîãè æ³íî÷³ 42 ð. 39 ð., õóä. ë³òåðàòóðà, ìàãíèòîôîíè 2 øò., ãàçîâèé áàëîí. 093-850-01-60
 Æóðíàëüíèé ñòîëèê, äâà ïóôà, øâåéíà ìàø. íîæíà, ñò³íêà ê³ìí. 4 ì., ñò³ë-òóìáà, òåëåâ³çîð 32 äþéìè,
òåëåâ³çîð LG. 063-629-52-33
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 Çåì. ä³ëÿíêó, âóë. Êàòóêîâà 53, 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó
º ñâ³òëî. 098-835-45-97
 Çåðíî êóêóðóäçè, â³äðî/55 ãðí., äð³áíó êàðòîïëþ.
096-846-87-64
 Êàðòîïëþ äð³áíó 2 ãðí/êã, ñ. Ñàäîâå. 063-934-26-12
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 097-409-57-27
 Êèëèì íà ï³äëîãó, âàííó á/â. 096-152-82-97
 Êîçó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-605-75-71, 068-42943-17

 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
 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
 Êîòåë òâåðäîïàë. äâîñòîðîí³é, îá³ãð. ïëîùó äî 100
êâ. ì., òðàíñôîðìàòîð çâàðþâ. äâîôàçíèé âèïóñê 80õ. 067-754-44-65
 Êðîëåíÿò ãàðíèõ. 067-889-16-25
 Êðîë³â ð³çíîãî â³êó, ð³çíèõ ïîð³ä íåäîðîãî, ñ. Êîçÿòèí, á³ëÿ òóíåëþ. 093-677-26-41, 067-495-80-82
 Êóêóðóäçó 1 ò.,ïàé. 098-992-40-27, 093-704-06-26
 Êóêóðóäçó ïàé, æèòî, ìîòîáëîê Ôîðòå-25, ìîòîôðåçó ìàëó, êàðòîïëþ ð³çíó, áóðÿê. 068-216-34-20
 Êóêóðóäçó ï³âòîíè, 1 ò/5000 ãðí. 068-174-51-79
 Êóêóðóäçó, ïøåíèöþ. 097-436-73-95
 Êóêóðóäçó. 096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ëåá³äêà íà 1 ò., êîìïðåñîð àâòîìîá³ëüíèé Ç²Ë,
áî÷êè íà 200 ë. ìåòàëåâ³, ìàòèãà íà ìàëèé òðàêòîð 4
ðÿäêè. 098-826-20-26
 Ë³æêî äâîñïàëüíå, õîëîäèëüíèê «ÍÎÐÄ», øàôà
3-ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, ê³ëüöå äî êðèíèö³, øâåéíó ìàø.
«Ç³íãåð» íîæíó, ïðàëüíó ìàø. «Ìàëþòêà». 096-325-6508, 063-398-87-40
 Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç ïåðèëàìè, ðóêîòðèìà÷ äëÿ
ï³äòÿãóâàííÿ, ï³äí³ìàºòüñÿ ñïèíêà ñèä³ííÿ. 068-10096-73
 Ìîëîäíÿê íóòð³é ñàìêè 3 ì³ñÿö³. 063-695-98-23,
093-091-65-99

 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, õîëîäèëüíèê á/â , ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà ï³ííîáåòîííèõ áëîê³â.
067-785-18-55
 Ïàðó õâèëÿñòèõ ïàïóã, á/â õîëîäèëüíèê «²íäåç³ò»,
ñ³÷êàðíþ, ëþñòðè. 097-763-97-86, 063-630-96-77
 Ïîðîñÿ 30 êã. 097-758-68-58, 097-758-68-66
 Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè, ì. Êîçÿòèí. 068-33437-86
 Ïîðîñÿòîê äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó, âãîäîâàíèõ
â`ºòíàìö³â 60-80 êã., õàð÷³ ò³ëüêè äîìàøí³. 099-06567-78
 Ïðàëüíó ìàøèíó á/â Zanussi, 5 êã, âåðõíÿ çàãðóçêà.
096-215-55-60
 Ïðàëüíó ìàøèíó íàï³âàâòîìàò á\â â ãàðíîìó ñòàí³.
063-626-45-12
 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. 067-430-7937, 093-756-39-33
 Ñ³íî â âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-903-68-45
 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 â äîáðîìó ñòàí³. 067-745-00-51
 Òî÷èëî 380 âîëüò, ä³àìåòð êðóãà 450 ìì., ïàòðîí
250 ìì äî òîêàðíîãî ñòàíêà â õîðîøîìó ñòàí³. 098826-20-26
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

502574
502402
502817

503105

503695

502784

 Òåëåâ³çîð, ñò³ë ðîçêëàäíèé, ïîë³ð., 2 êð³ñëà. 093807-91-94
 Òåëèöþ â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 093-133-47-26,
067-880-89-03
 Òðèëüÿæ, êóõíÿ, ãàç. ïëèòà, ñïàëüíÿ, 2 ïîëóòîðíèõ
ë³æêà, òåëåâ³çîð «Åëåêòðîí». 093-485-07-16
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé äð³ä
òà ³íøå. 097-712-19-91
 Òþêè ñîëîìè. 067-937-45-39
 Õóñòêè íîâ³ øåðñòÿí³ - 20 ãðí., òîíåíüê³ - 15
ãðí.,êàñòðóë³ åìàë. 40 ë., 20 ë., åëåêòðè÷íèé ñàìîâàð,
íîâ³ ºìêîñò³ 60 ë. 096-307-00-73
 Öèêëàìåíè, ä³òêè öèêëàìåí³â, îêñàë³ñ, ÷àéíèé ãðèá.
093-109-83-83, 097-556-89-47
 Öóöåíÿò òàêñè, ñ³íî, áóðÿêè, êàðòîïëþ íàñ³íåâó
«Ì³íåâðà», ì³ëêó òà âåëèêó, áîëãàðêó íà àêêóìóëÿòîð³,
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³. 068-216-34-20
 ß÷ì³íêà òþêîâàíà 20 ãðí/òþê. 099-565-75-73

meprunlIqŠ|
 1/2 áóäèíêó, 32 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ òà ï³÷íå, 4 ñîò çåì ä³ë., íåäîðîãî, 4000. 093704-31-57
 1-ê³ìí. êâ. â îäíîïîâðõîâîìó áóäèíêó, â öåíòð³
ì³ñòà. 063-818-47-69
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâ., â ì. Êè¿â, íîâîáóäîâà ç äîêóìåíòàìè,
33,9 êâ. ì., òåðèòîð³ÿ ç îõîðîíîþ. 093-774-81-64
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà 2/3 ç ðåìîíòîì. 096-10203-13, 093-412-30-41
 1-ê³ìí. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî. 097-58586-19
 2-ê³ìí. êâ, ð-í ÏÐÁ, 44 êâ. ì. ³íä. îïàë., êàï. ðåìîíò
âñ³º¿ êâàðòèðè òà áàëêîíà, ê³ìíàòè îêðåì³. 093-375-0661, 096-644-40-35
 2-ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, 3 ïîâ ³íä. îïàë. 097-935-63-27

 2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, ð-í
ÏÐÁ. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë.,
ì/ï â³êíà. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Øåâ÷åíêà 1, ³íä. îïàë., æèòëîâèé ñòàí. 093-704-31-57
 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, 4 ïîâ/9-âêè, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñåðåäíÿ óòåïëåíà. 093-596-41-56,
098-597-08-78
 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. 050-67684-32
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-46675-40
 3-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàë., óòåïëåíà, ð-í
ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ, âóë.
Ñêëÿðîâà 1. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ð-í òàíêà, ³íä. îïàë., æèòëîâèé
ñòàí. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 60 êâ. ì., îêðåì³ ê³ìíàòè, öåíòð, Ãðóøåâñüêîãî, 30, íå êóòîâà, êîñì. ðåìîíò, ï³äâàë, ³íä
îïàëåííÿ, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, 2 áàëêîíè. 063-25521-63, 096-451-95-94
 3-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,
ìîæëèâèé òîðã 063-733-28-00
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 64 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 5 ïîâåðõ 067734-48-81
 3-õ ê³ìí.êâ. â ñ. Ñèãíàë. Âñ³ ïèòàííÿ çà òåë. 096258-75-22
 4-ê³ìí. êâ., 2/2, 86 êâ. ì., ÷àñòêîâî ðåìîíò íå êóòîâà, á³ëÿ áóäèíêó 1 ñîò. çåìë³. 096-176-45-23
 Áóäèíêè äâà, ïîðó÷ ñ. ²âàíê³âö³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ãîñï. áóä³âë³, 4,5 êì., â³ä öåíòðó ì. Êîçÿòèí, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20
 Áóäèíîê 70 êâ. ì., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ãîí÷àðîâà 1, 18
ñîò. çåìë³. 063-605-27-69

 Áóäèíîê 2-õ ïîâ, 93 êâ. ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ; 0,15 ãà
çåì. ä³ëÿíêà, âóë. Ñîô³¿âñüêà. 067-754-44-65
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12,
4 ê³ìí., ãàç òà òâåðäîïàë. êîòëè, âîäîïîñòà÷, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ. 096-307-21-94
 Áóäèíîê 81 ì2 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ä³ëÿíêà 12
ñîòîê, 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 ºâðîðåìîíòó, 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 ð-í àâòîïàðêó. 063-857-86-20, 096-44332-38
 Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, òóàëåò,
âàííà, âñå â áóäèíêó, ãîñï. áóä³âë³, øêîëà ïîðó÷, 125
òèñ. ãðí. 098-903-68-45
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 10 ñîò., âóë. Âîäîêà÷í³é ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,ñàðàé ïîãð³á.067-368-56-14,
2-23-74
 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà
êðèíè÷íà, ãàç+ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàä, ãîðîä, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ. 067-415-23-49
 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, ãàðàæ, ñàðàé, äâà ïîãð³áè,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä. 067-735-78-91
 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë.
47 ñîò. 096-813-11-16, 8921-306-40-09
 Áóäèíîê ñ. Ïëÿõîâà 103.6 êâ. ì, öåãëÿíèé, ïàíåëüíå
ïåðåêðèòòÿ, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìí. ðîçä³ëüí³
096-757-05-02
 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 òåðì³íîâî, ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, âåëèêà êóõíÿ, 5 ê³ìí., ãàç, ãàðàæ, ïîãð³á,
ãîñï. áóä., 10 ñîò. ãîðîäó, êðóãîì çàãîðîæà, ñàäîê,
âóë. Ïîä³ëüñüêà. 097-628-48-13, 073-058-41-21, 098225-34-83
 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 öåãëÿíèé, ñ. Òèòóñ³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³,
ãàç+äðîâà, ãîðîä 0,30 ãà, ñàäîê. 096-075-70-17
 Áóäèíîê, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, âñ³ çðó÷íîñò³, áåç ðåìîíòó. 093-427-67-22
 Äà÷íà ä³ëÿíêà â êîîïåðàòèâ³ «Âèøåíüêà». 096-44332-38, 063-857-86-20
 Çåì. ä³ëÿíêà 41 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì ï³ä áóäèíîê º
ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, âóë. Ïîä³ëüñüêà 114. 063829-40-45
 Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., êðèíèöÿ,
ñàðàé, áóäìàòåð³àëè óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî.
097-354-76-68
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ, ãàðàæ). 063-342-67-53
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,15 ãà ï³ä çàáóäîâó, âóë. Æèòîìèðñüêà. 063-320-32-07
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî
áóäèíêó â ñ. Êîçÿòèí³. 093-631-89-49
 Ï³â áóäèíêó, ì. Ôàñò³â, 57 êâ. ì., ãàç, êðèíèöÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, ìåáë³, 5 ñîò., ïîðÿä ð³÷êà òà ë³ñ. 067784-32-15, 093-022-60-03
 ×àñò. áóäèíêó ç çåì. ä³ëÿíêîþ 3.6 ñîò., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. 093-586-43-88
 ×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 â öåíòð³, íåäîðîãî. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó, ïëîù. 50 êâ.ì., ïðîâ. Âîëäàºâñüêèé, 2, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò., âñ³ çðó÷íîñò³. 11500.
068-830-42-31
 ×àñòèíó áóäèíêó, ð-í ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-02088-40

`bŠnlnŠn
 Citroen Berlingo 2006 ð., 1,6 äèçåëü. 098-034-42-59
 Áàãàæíèê íîâèé â³ä 1 äî 7 ìîäåë³, ñòàðòåð êëàñèêà
äëÿ âñ³õ âèä³â, ðåçèíà çèìîâà R 15, àìîðòèçàòîð äî
«Ëàíîñ», òðàìáëåð. 063-696-39-22
 ÂÀÇ 21099, áåíçèí, ÷åðâîíà, 2000 ð. â., 1.5. 096903-57-04, 063-776-65-19
 ÂÀÇ «Êàëèíà» 118, ñèí³é-ìåòàë³ê, 2006 ð., 1,6 áåíçèí. 098-112-43-51, 099-548-67-70
 ÂÀÇ 2015, 2006 ð. 063-021-81-18
 ÂÀÇ 21093, 2003 ð., êîë³ð çåëåíèé, ãàç/áåíçèí.
063-689-85-43, 098-225-48-55
 ÂÀÇ 21114, 2008 ð. â., 90000 ãðí. 097-446-20-00
 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿãîâà êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíîôðåçåðíèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Çèìîâó ðåçèíó «Áåëøèíà» â õîðîøîìó ñòàí³,
195/65/R 15. 067-407-62-92
 Çèìîâó ðåçèíó 185/70 R 14 ç äèñêàìè, â³äì³ííèé
ñòàí. 097-029-61-88
 Êîìáà¿í Êëàñ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097-57726-86
 Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé îäíîîñíèé, ïëóã 3-õ êîðïóñíèé
Ò-40. 098-974-40-68
 Òðàêòîð ÿïîíñüêèé Êóáîòà LG 40 + ôðåçà ç êàá³íîþ. 097-577-26-86
 Ô³àò Äîáëî 2005 ð. â., äèçåëü 1,9, äâèãóí ÓÇÌÄ
3/2, äâèãóí Òóëà - 200. 063-313-17-35
 Ôîðä Ôîêóñ 2 Óíèâåðñàë 2002 ð.â. 067-911-73-67
 Ôîðä Ôîêóñ 2 Óíèâåðñàë 2007 ð.â. 067-911-73-67
 ×åð³ Àìóëåò, 2007 ð.â., áåíçèí.067-94-96-991

jrok~
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-529-10-20
 Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. êîëîíêè, ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé õëàì.
073-011-00-94, 097-712-19-91
 Áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè
â³ä 2 êâò ³ á³ëüøå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 068-216-34-20
 Áóðÿê êîðìîâèé. 067-430-79-37
 Âèñ³÷êó çóá³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïèë, ôàíåðó 20 ìì.
096-467-88-03
 Ãîð³õ ö³ëèé, ï³ð`ÿ, ïåðèíè, äîðîãî. 098-572-42-44,
063-530-27-48
 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
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
 Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é,
ì³äü, íåðæ. ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ
âëàñíèõ ïîòðåá. 097-793-55-95
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó,
õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60
 Ðàä³îäåòàë³, ï³ð`ÿ, ïèðèíè, ïîäóøêè, ãîð³õè, â³äåîìàãí. ÂÌ 12, ñâàðî÷í. àïàðàò, åëåêòðîìîòîðè, êàáåëÿ,
ïðîâ³ä. 068-222-91-86
 Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, ÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³,
ÿëîâ³, ³ãðàøêè ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè,
ìîíåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèííèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè,
ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
 Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæëèâî â òþêàõ. 073-793-55-95
 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
 Áàãàòî ðîê³â õâîð³þ, çàëèøèëàñü í³êîìó íåïîòð³áíîþ òà ñàìîòíüîþ â 60 ðîê³â, ìîæëèâî º æ³íêè, ÿê³ òåæ
ïîòðåáóþòü ñï³ëêóâàííÿ òà ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè îäíà
îäíî¿. 096-561-68-94
 Â³ääàì ï³àí³íî. 063-316-28-84, 096-690-84-07
 Â³ääàì ùåíÿ â äîáð³ ðóêè. 063-626-45-12
 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó áåç ìåáë³â, öåíòð. 096-45095-49
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 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë. Ì³÷óð³íà. 063-445-86-75
 Çäàì 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-782-94-43
 Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, óñ³ çðó÷íîñò³, õîëîäíà
òà ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì áóäèíîê, ãàçîô³ê., ìåáë³, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çëèâ âîäè, ÷èñòî, æèëèé ñòàí. 073-052-93-37
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ äëÿ áóäü-ÿêîãî àâòî. 067-35987-74, 063-503-47-28
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 52 êâ. ì., â öåíòð³ ì³ñòà.
067-293-29-41
 Çäàì â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí, 2-ê³ìí. êâ., íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè òà ïîáóò. òåõí³êîþ. 098808-56-01
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè, ð-í ÏÐÁ. 097300-31-13
 ×îëîâ³ê 37 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, øóêàº ïîðÿäíó æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì`¿, ãîòîâèé íà ïåðå¿çä,
ñóäèìèõ òà ç³ øê³äëèâèìè çâè÷êàìè ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. 098-859-01-33, 073-325-66-26

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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Відгадай!
ВИПУСК №24
Ïîïóëÿðí³ äâîõîäîâ³ çàäà÷³-ì³í³àòþðè.
ЗАДАЧА №36-38 (ДЛЯ ШКОЛЯРІВ)
l. o=!.%ме…*%

(д!3*3G2ь“ "Cе!ше)

Ìàò çà 2 õîäè
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
ГАЗЕТА «RIA-КОЗЯТИН» №47
ВІД 25 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ.
Задача №35

À) 1. Th4! Öóãöâàíã;
1… Kpa3|a3 2. Th3|Tb4x;
B) 1. Tg4! Öóãöâàíã;
1...Kpa3|a3 2. Tg3|Tb4x;
C) 1. Tf4! Öóãöâàíã;
1… Kpa3|a3 2. Tf3|Tb4x;
D) 1. Te4! Öóãöâàíã;
1...Kpa3|a3 2. Te3|Tb4x.
М. Пархоменко

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

АНЕКДОТИ
***
Дві подружки одночасно вийшли заміж. На третій день зідзвонюються поділитися враженнями.
— Ти знаєш, у мого чоловіка — золоті руки! Кран
на кухні потік — за 5 хвилин полагодив.
— А я і досі не знаю, де в нас кухня…
***
До одруження Петро лежав, гуляв, їв. Тепер валяється, тиняється та обжирається.
***
Петро приходить до священника, каже, що хоче
розлучитися з дружиною. Священник починає його
вмовляти не робити цього.
— Петре, навіщо ти хочеш розлучатися, тобі ж буде
гірше.
— Ні, мені буде краще.
Ну, так вони довго сперечаються, нарешті священник каже:
— Послухай, Петре. Твоя дружина така красива,
така приємна, вона радує око, про таку кожен
хлоп мріє. Всі знають її гідності, а ти її хочеш
кинути, ну чому?
Петро мовчки знімає свої мешти і ставить їх перед
священником.
— Що ти мені сунеш свої мешти?
— Панотець, подивіться на ці мешти.
— Навіщо мені дивитися на ці мешти? При чому тут
взагалі мешти?
— Отче, це чудові мешти. Всі бачать, які вони
красиві, які вони приємні, як вони радують око, всі
хочуть мати такі мешти. Але тільки я один знаю, як
ці мешти, мене, курва, тиснуть!
***
Ким будеш одягатися на карнавал?
— Шреком
— Маску купив?
— Поки ні, а ти ким будеш?
— Красунею!
— Маску купила?
***
Прогноз погоди на завтра:
Вдень буде видно, вночі буде темно.
Не дякуйте!
***
Повертатись, то погана прикмета.
Особливо якщо ти заміжня і три доби не була
вдома…
***
Операційна. Медсестра кричить:
— У нього з’явився пульс, він повертається!
Тут лікар вирубає електрику:
— Повертатися — погана прикмета.
***
Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів.
На екрані з’являється монстр.
Дружина:
— Ой, мама…
Чоловік:
— Впізнала, так?
***
Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер
я не їм хліб. Сьогодні були на м’ясокомбінаті.
Тепер я не їм м’ясо. Завтра екскурсія на лікерогорілчаний. Я не їду.
***
Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист
здивовано питає:
— Що це ви, бабусю, та й з автоматом?
— Такі часи настали — ґвалтують!
— Та хто ж вас таку стару ґвалтувати буде!?
Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту:
— А ти і будеш!

ГОРОСКОП 2 ГРУДНЯ – 8 ГРУДНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Тиждень сприятливий для рішучих дій
та прямолінійних заяв. П’ятниця може
виявитися для вас складною, коли,
погнавшись за вигідною особистою чи
діловою пропозицією, ви ризикуєте потрапити у пастку.

Успіх залежатиме від вашого вміння
швидко навчатися та застосовувати
отримані знання на практиці. Начальство допоможе вам у досягненні
поставленої мети, але вона має бути
реальною.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Постарайтеся завершити справи, які ви
так довго відкладали. Ще кілька днів
зволікання, і вам уже не вдасться вирішити ці питання самостійно, доведеться просити допомоги. Робота може
займати багато часу, проте не принести
великого прибутку.

Цього тижня оточуючі прислухатимуться до вашої думки, не проґавте
можливість вплинути на ситуацію. Використовуйте лише перевірені методи,
нововведення зачекають. Не зайве
слідувати порадам близьких людей,
вони бажають вам добра.

БЛИЗНЮКИ

СТРІЛЕЦЬ

Цього тижня дуже бажано стримувати
негативні емоці. Якщо ваша душа попросить спокою та самотності, влаштуйте собі перепочинок, це сприятливо
позначиться на вашому здоров’ї.

Ваші плани поступово починають
реалізовуватись. Своєю енергійністю
та активністю ви зможете зміцнити свої
позиції. Це буде активний тиждень,
який принесе прибуток, але загрожує
емоційно вимотати.

РАК
Настає досить активний, наповнений
подіями тиждень. Можливі поїздки,
контакти з партнерами та обговорення
нових проектів. У вівторок ваші задуми
вдало реалізуються, чого не скажеш про
наступні два дні, коли можна чекати
бурхливого зіткнення ваших інтересів з інтересами оточуючих. Однак до
п’ятниці все буде відновлено.

КОЗЕРІГ

ЛЕВ
Перед вами можуть відкрити нові
кар’єрні горизонти. Справи на роботі
йдуть благополучно і не дуже турбують вас. Але не варто зупинятися на
досягнутому, час намітити проекти на
майбутнє. Постарайтеся розповідати про себе якнайменше, у тому числі
друзям та сім’ї.

Вам тиждень загрожує розчаруванням.
Можливо, ви дізнаєтеся про інтриги
колег або зраду близької людини. Не
впадайте у відчай. Ви подолаєте усі
перепони. І вийдете на новий рівень.
Середину тижня краще присвятити
дрібним справам, перш за все – паперовим. У вихідні найкращий спосіб відпочити - демонстративне байдикування.

ДІВА

РИБИ

Цей тиждень треба розпочати з аналізу
ситуації. Якщо вас щось не влаштовує
на роботі або в особистому житті,
зрозумійте, як це змінити. Не треба
загострювати стосунки, але й мовчки
терпіти також не варто. Вам доведеться
прийняти відповідальність не лише за
свої дії та вчинки, а й за справи інших
людей.

Настає сприятливий час для кар’єрних
досягнень, але вам доведеться підвищити свій професійний рівень. Покажіть
рішучість та активність, а якщо виникнуть якісь неточності, то найближче
майбутнє розставить усе на свої місця.
Не відмовляйтеся від фінансової допомоги, якщо її запропонує близька
людина.

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 2 ÃÐÓÄÍß

ÍÅÄІËß, 5 ÃÐÓÄÍß

+1°Ñ
+9°Ñ

-5°Ñ
+0°Ñ

+2°Ñ
+7°Ñ

-2°Ñ
+2°Ñ

Ï’ßÒÍÈÖß, 3 ÃÐÓÄÍß

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 6 ÃÐÓÄÍß

-4°Ñ
+3°Ñ

0°Ñ
+4°Ñ

0°Ñ
+4°Ñ

-3°Ñ
0°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 4 ÃÐÓÄÍß

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 7 ÃÐÓÄÍß

-3°Ñ
+1°Ñ

-6°Ñ
+1°Ñ

-5°Ñ
0°Ñ

-2°Ñ
0°Ñ

494597

Тиждень сприяє новим знайомствам.
Розумна порада, непомітно підказана
начальству, може сприятливо позначитися на вашій кар’єрі. Блисніть своєю
ерудицією, оточення це оцінять. Можливе просування вгору соціальними
сходами.

ВОДОЛІЙ

