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ПОДІЇ РОКУ, ЯКІ НАС ВРАЗИЛИ
За

2021-ий рік трапилося
чимало — і хороше, і не
дуже. Навесні нарешті
відбулося те, на що ми
так чекали – відкриття
Білоцерківського мосту

Влітку

до нас знову
завітала знімальна група. А
восени не лише нас, а й усю
Україну приголомшив вибух
у житловому будинку
Ми

зібрали для вас події
року, які запам’яталися с.4

СВЯТА ЦЬОГО РОКУ

РІЗДВЯНИЙ БАЛ

У
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2020-му через пандемію
коронавірусу не було навіть
Дня міста. Цьогоріч ми
призвичаїлися до життя в
нових умовах, і концерти зі
святами повернулися. Чим
запам’яталися найголовніші
культурні події Козятина?

ці вихідні залізничний вокзал
станції Козятин поринув у
казкову атмосферу. В ошатній
залі ресторану «Імператор»
влаштували справжній Різдвяний
бал. Чоловіки у фраках і жінки у
вечірніх сукнях кружляли у танку
с. 9
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ТАРИФИ, ЗАРПЛАТИ ТА КАСОВІ
АПАРАТИ. ЩО ЗМІНИТЬСЯ В СІЧНІ
Нове  Перший місяць 2022 року
багатий на нововведення. Зростуть
тарифи на доставку газу. Медикам і
деяким категоріям пенсіонерів держава
буде платити більше. А з 1 січня
підприємці 2–4 групи оподаткування
мають продавати тільки з чеком
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

20 òèñÿ÷ ãðí — ë³êàðÿì.

Ç ïðèºìíèõ çì³í — ó ñ³÷í³ ïîêè
íå ïëàíóþòü ï³äâèùóâàòè òàðèôè
íà ãàç ³ åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ íàñåëåííÿ. Àëå äàâàéòå ïî ÷åðç³.
Äåùî çá³ëüøèòüñÿ âàðò³ñòü
äîñòàâêè ãàçó. Íàöêîì³ñ³ÿ äåðæðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã âñòàíîâèëà, ùî ç 1 ñ³÷íÿ
2022 ðîêó êîçÿòèí÷àíè, ùî º
ñïîæèâà÷àìè «Â³ííèöÿãàçó»,
ïëàòèòèìóòü 2,112 ãðí çà êóá
ãàçó. Ïîïåðåäí³é, ùå ÷èííèé
òàðèô, ñêëàäàº 2,016 ãðí çà êóá
íà ì³ñÿöü.
Íàòîì³ñòü âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ òà ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ
áóäå íåçì³ííîþ äî 30 êâ³òíÿ
2022 ðîêó.

КАСОВІ АПАРАТИ
Ëåäü íå äëÿ âñ³õ ÔÎÏ³â ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó ñòàíå îáîâ’ÿçêîâèì
âèêîðèñòàííÿ êàñîâèõ àïàðàò³â.
Àëå òóò º íþàíñè.
Íàïðèêëàä, ÿêùî ëþäèíà êóïèòü ê³ëîãðàì êàðòîïë³ ó ÔÎÏà
òà ïðîâåäå áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê, öå áóäå ðîçðàõóíêîâà îïåðàö³ÿ ³ ïîòð³áåí êàñîâèé àïàðàò.
Àëå ÿêùî êîìïàí³ÿ çàìîâèòü
ïîñëóãó ç äîñë³äæåííÿ ðèíêó
êàðòîïë³ ó ÔÎÏà, òî öå íå ââàæàòèìåòüñÿ ðîçðàõóíêîâîþ îïåðàö³ºþ: îïëàòà áóäå çä³éñíåíà
ó âèãëÿä³ áàíê³âñüêîãî ïåðåêàçó
çà àêòîì âèêîíàíèõ ðîá³ò. Òîáòî,
êàñîâèé àïàðàò íå ïîòð³áåí.
Êàáì³í äîçâîëèâ íå ñòàâèòè êàñîâèé àïàðàò ïëàòíèêàì ºäèíîãî
ïîäàòêó 1-¿ ãðóïè, ùî íå ìàþòü
íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â ³ çä³éñíþþòü ðîçäð³áíó òîðã³âëþ çà ãîò³âêó
íà ðèíêàõ.
Òàêîæ íàïðèê³íö³ 2021 ðîêó
óðÿä ñõâàëèâ ð³øåííÿ, ùî âèäàâàòè ÷åêè íå òðåáà ÔÎÏàì, ÿê³
ïðàöþþòü â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³
(êð³ì òèõ ï³äïðèºìö³â, ùî òîðãóþòü àëêîãîëåì, ñèãàðåòàìè òà ³íøèìè ï³äàêöèçíèìè òîâàðàìè —
àâò.), ïðè óìîâ³ íå ïåðåâèùåííÿ
ãðàíè÷íîãî ðîçì³ðó ð³÷íîãî îáñÿãó
ðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é: 1 ì³ëüéîíà 85 òèñÿ÷ 500 ãðèâåíü.
Ïîäàòê³âö³ ìîæóòü ïåðåâ³ðÿòè
âèêîðèñòàííÿ êàñîâèõ àïàðàò³â
òà øòðàôóâàòè ï³äïðèºìö³â ó ðàç³
âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü. Øòðàôè çàëåæàòü â³ä ê³ëüêîñò³ íåçàêîííèõ
ðîçðàõóíêîâî-êàñîâèõ îïåðàö³é:
ïåðøà — 100% â³ä ñóìè ÷åêà, äðóãà
òà íàñòóïí³ — 150% â³ä ñóìè ÷åêà.

ПЕНСІЇ ТА ЗАРПЛАТА
Ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ êîæíîìó ç
íåïðàöåçäàòíèõ áàòüê³â, äðóæèí³ (÷îëîâ³êó) çàõèñíèê³â (çàõèñíèöü), ùî çàãèíóëè â çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ/ÎÎÑ, ñòàíîâèòèìå
íå ìåíøå 7 800 ãðí, âñòàíîâèâ
óðÿä.
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ñîöïîë³òèêè äîäàëè, ùî ç 1 ñ³÷íÿ çðîñòóòü ïåíñ³¿ äëÿ ÷îðíîáèëüö³â. Âèïëàòè
áóäóòü íå ìåíøèìè çà: 14 òèñÿ÷
600 ãðí — ïî 1 ãðóï³ ³íâàë³äíîñò³;
9 òèñÿ÷ 500 ãðí — ïî 2 ãðóï³ ³íâàë³äíîñò³; 7 òèñÿ÷ ãðí — ïî 3 ãðóï³
³íâàë³äíîñò³.
Ïåíñ³¿ äëÿ ³íøèõ êàòåãîð³é
íå çá³ëüøàòü ó ñ³÷í³ 2022 ðîêó.
Íàòîì³ñòü á³ëüøó çàðïëàòó ïî÷íóòü îòðèìóâàòè ìåäèêè.
Ó Äåðæáþäæåò³ íà 2022 ð³ê çàïðîâàäèëè ïîêàçíèê ì³í³ìàëüíî¿
çàðïëàòè: 13,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü —
ñåðåäí³ì ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì,

ЗАПРОВАДИЛИ
НОВИЙ ПОДАТОК ДЛЯ
ЗЕМЛЕВЛАСНИКІВ
Ùîäî íîâèõ ïîäàòê³â, òî ç
1 ñ³÷íÿ ïî÷íå ä³ÿòè «ì³í³ìàëüíå
ïîäàòêîâå çîáîâ’ÿçàííÿ» (ÌÏÇ).
Öå ñóìà ïîäàòê³â, ÿêó êîæåí
âëàñíèê ñ³ëüãîñïçåìë³ ìàº ñïëà-

÷óâàòè äî áþäæåòó. Öÿ ñóìà ñòàíîâèòèìå áëèçüêî 5% â³ä âàðòîñò³
çåìë³ íà ð³ê.
Òîáòî ÿêùî ñóìà âñ³õ ïîäàòê³â (ïîäàòêó íà çåìëþ, ïîäàòêó
íà ïðèáóòîê, ºäèíîãî ïîäàòêó),
ÿê³ ñïëà÷óº ñ³ëüãîñïâèðîáíèê,
áóäå ìåíøîþ çà ÌÏÇ, òî éîìó

äîâåäåòüñÿ äîïëàòèòè ð³çíèöþ.
Öåé ïîäàòîê íå âèçíà÷àºòüñÿ
äëÿ ãîðîä³â, çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê
äà÷íî-áóä³âåëüíèõ òà ñàä³âíè÷èõ
(ãîðîäíèöüêèõ) êîîïåðàòèâ³â,
à òàêîæ äëÿ ñ³ëüãîñïçåìåëü, ùî
ïåðåáóâàþòü ó ìåæàõ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â.

Найбільше народилося Тимофіїв та Вікторій
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó ì³ñò³ Êîçÿòèí ñòàíîì
íà 24 ãðóäíÿ ç ïî÷àòêó ðîêó
â³äãóëÿëè âåñ³ëëÿ 243 ïîäðóæí³
ïàðè. Òðîõè ìåíøå ñòàëî ìîëîäèõ ñ³ìåé â êîëèøíüîìó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³. Ñòàòèñòèêó
øëþá³â â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³
ìàºìî çà 11 ì³ñÿö³â. Îòæå â Ìàõ-

í³âñüê³é òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ íà âåñ³ëüíèé ðóøíèê ñòàëè
16 ïàð. Âäâîº ìåíøå ìîëîäèõ
ñ³ìåé çàðåºñòðîâàíî â Ñàìãîðîäîöüê³é ÎÒÃ. Ó Ãëóõ³âåöüê³é
ãðîìàä³ â³äãóëÿëè — 22 âåñ³ëëÿ.
Òîáòî 46 øëþá³â íà âñ³ ñåëà êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Òàêó ³íôîðìàö³þ íàì íàäàëà Îêñàíà Äàöþê — ãîëîâíèé

ñïåö³àë³ñò Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó
ÄÐÀÖÑ Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Öåíòðàëüíî-Çàõ³äíîãî ì³æðåã³îíàëüíîãî
óïðàâë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿.
Íàéá³ëüøå ñâÿòî â ñ³ì’¿ — öå
íàðîäæåííÿ äèòèíè. Ó ì³ñò³ Êîçÿòèí ñòàíîì íà 24 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó íàðîäèëîñÿ 330 ìàëÿò.
Â Ìàõí³âñüê³é ãðîìàä³ — 30,

â Ãëóõîâåöüê³é ãðîìàä³ — 11,
â Ñàìãîðîäîöüê³é ÎÒÃ íàðîäèëîñÿ 26 ä³òîê. Âñüîãî â ñ³ëüñüê³é
ì³ñöåâîñò³ íàðîäèëîñÿ 67 íåìîâëÿò.
ßêèìè ³ìåíàìè áàòüêè íàçèâàëè ñâî¿õ ÷àä? Ñåðåä õëîï÷à÷èõ
³ìåí íèí³ ïîïóëÿðí³ Òèìîô³é,
Äåíèñ, Àðòåì, Îëåêñàíäð, Ìàêàð. À º é ð³äê³ñí³. Öüîãîð³÷ ó íà-

ø³é ãðîìàä³ ç’ÿâèâñÿ Ì³ðàí, Äàì³ð, Ìàðñåëü, Ìàðê³ÿí, Åëüäàð,
Ìàêñèì³ë³àí.
Áàãàòî ä³â÷àòîê íàçèâàëè Ì³ëàíàìè, Â³êòîð³ÿìè, Çëàòàìè,
Ñîô³ÿìè. Ñåðåä ð³äê³ñíèõ ³ìåí
Ñàì³ðà, Âàðâàðà-Ìàð³ÿ, ÀííàÌàð³ÿ, Àâðîðà, ²ìàíóåëà, ²ëàð³ÿ, Àóð³êà, Àí³ìà¿ñà, Ìîí³êà,
Ì³øåëü.
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ПРО ЦІНИ НА СВЯТКОВУ СИМВОЛІКУ
І ДОРОГИЙ ВІНЕГРЕТ У КОЗЯТИНІ
Що по чому?  Минулої суботи ми
поцікавилися цінами на новорічні ялинки
та продукти харчування. Цього разу ми
за традицією побували на вулиці Василя
Земляка та на «кругу», а ще на вулиці
Склярова біля магазину «Сундучок».
Не забули порівняти ціни на продукти
харчування, які були на ринках майже
два тижні тому
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìàáóòü, ëþäè âòîìèëèñü â³ä
ðîêó, ÿêèé äîá³ãàº ê³íöÿ, ³ íàñòóïíèé õî÷óòü çóñòð³òè â íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ. À ÿêèé Íîâèé
ð³ê áåç ÿëèíêè?
Ç îïèòóâàíü, ÿê³ ìè ðîáèëè
íàïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ íîâîð³÷íîãî ÿðìàðêó, ä³çíàëèñÿ, ùî
êîçÿòèí÷àíè ïîëþáëÿþòü âèñîê³ ÿëèíêè, àëå ùîá âåðõ³âêà
íå âïèðàëàñÿ ó ñòåëþ. Íàéá³ëüø
ïîïóëÿðí³ äâîìåòðîâ³ êðàñóí³.
Òðîõè ìåíøèé ïîïèò íà ÿëèíêè ï³ä 3 ìåòðè ³ çîâñ³ì íå áàãàòî
ëþäåé ö³êàâëÿòüñÿ ìàëåíüêèìè
ÿëèíêàìè, äî ìåòðà ³ ìåíøèìè.
СКІЛЬКИ ХОЧУТЬ ЗА ЯЛИНКУ?
ßêó æ ÿëèíêó âèáðàòè: øòó÷íó
÷è íàòóðàëüíó? Ñìàêè êîçÿòèí÷àí ïîð³âíÿíî ç ìèíóëèì ðîêîì ìàëî ÷èì çì³íèëèñÿ. Îäí³
êàæóòü, ùî ÿêùî êóïèòè æèâå
äåðåâî, áóäå â³ä÷óâàòèñÿ çàïàõ
Íîâîãî ðîêó. Â³í äàðóº â³ä÷óòòÿ
ñâÿòà, à ùå õâîÿ ìàº áàêòåðèöèäíó ä³þ ³ æèâå äåðåâî çíà÷íî
äåøåâøå â³ä øòó÷íîãî.
Îäèí ³ç ãîëîâíèõ ïëþñ³â øòó÷íîãî äåðåâà — âåëèêèé âèá³ð
òà â³äñóòí³ñòü ãîëîê íà ï³äëîç³. Ùîäî ö³í øòó÷íî¿ êðàñóí³,
òî â òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ íàøîãî
ì³ñòà âîíà 25 ãðóäíÿ êîøòóâàëà
â³ä 700 äî 4500 ãðèâåíü.
Çà ìåòð íàòóðàëüíî¿ ÿëèíêè
ö³íè ð³çí³. Íà âóëèö³ Âàñèëÿ
Çåìëÿêà ÿëèíà ÷è ñîñíà êîøòóº

250 ãðèâåíü çà ìåòð. Òðîõè íèæ÷³ ö³íè íà âóëèö³ Ñêëÿðîâà, ùî
á³ëÿ ìàãàçèíó «Ñóíäó÷îê». Òàì
ÿëèíêó ïðîäàþòü ïî 150 ãðèâåíü
çà ìåòð, íàâ³òü º çà îêðåìó ïëàòó ï³äñòàâêè äî íèõ. ª ÿëèíêè
íà «êðóãó». Òàì çåëåí³ êðàñóí³
ïðîäàþòü ïî 250 ãðèâåíü, íåçàëåæíî â³ä ðîçì³ð³â.
Ó ìèíóëîìó ðîö³ íàéíèæ÷³
ö³íè íà ñèìâîëè Íîâîãî ðîêó
áóëè â Êîçÿòèíñüêîìó ë³ñíèöòâ³. Â öüîìó ðîö³ â çâ’ÿçêó ç
ðåîðãàí³çàö³ºþ Õì³ëüíèöüêîãî
äåðæë³ñãîñïó âîíè ÿëèíêàìè
íå òîðãóþòü.
ОВОЧІ, РИБА, М’ЯСО ТА
МОЛОЧКА
Ùîäî òîðã³âë³ ïðîäóêòàìè
õàð÷óâàííÿ, òî íà âóëèö³ Âàñèëÿ
Çåìëÿêà ëþäåé çíà÷íî ïîá³ëüøàëî — òîðãóâàëè ó «ðàêóøêàõ»,
íà ïðèâàòíèõ ñòîëèêàõ. Íà çåìë³
â ñóáîòó, 25 ãðóäíÿ, íå òîðãóâàëè,
íå äîçâîëèëà ïîãîäà.
Ö³íè íà ïðîäóêòè áîðùîâîãî
íàáîðó çíîâ äîäàëè â ö³í³ â³ä
ãðèâí³ äî òðüîõ. Ìîðêâà êîøòóâàëà 13 ãðèâåíü, òåïåð 14–
15 ãðèâåíü. ×åðâîíèé áóðÿê ïîäîðîæ÷àâ íà òðè ãðèâí³ ³ êîøòóº
15 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Íà äâ³
ãðèâí³ äîäàëà â ö³í³ öèáóëÿ. Òåïåð âîíà ïî 14 ãðí çà ê³ëîãðàì.
Ö³íà íà á³ëîêà÷àííó êàïóñòó ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. Â äåÿêèõ
òîðãîâåëüíèõ òî÷êàõ ¿¿ ìîæíà
áóëî êóïèòè ïî çàêóï³âåëüí³é
ö³í³ — 12 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Найбільший попит на ялинки близько 2-х метрів заввишки
Íèí³ çà ê³ëîãðàì ïðàâëÿòü â³ä
14 äî 16 ãðèâåíü. Êîëüîðîâà êàïóñòà — 25 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ïåê³íñüêà êàïóñòà â îäí³é ö³í³
ç êîëüîðîâîþ. Çåëåíà öèáóëÿ —
150 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. ª «äåøåâà», âñüîãî — 15 ãðèâåíü, ïðàâäà
çà 100 ãðàì³â.
Íà «êðóãó» ïîêóïö³â ìàéæå
íå áóëî. Ïðîäàâàëè ìîëîêî
ïî 20 ãðèâåíü çà ë³òð, ñàëî íàéâèùîãî ãàòóíêó ìè áà÷èëè ò³ëüêè
26 ãðóäíÿ ³ ïðàâèëè çà íüîãî —
90 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ñâèíèíà
â ñóáîòó áóëà â³ä 110 äî 135 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Êîëè ïðîäàâö³
çáèðàëèñÿ äîäîìó, ì’ÿñî ìîæíà
áóëî êóïèòè çà 100 ãðèâåíü. Ïðîäàâö³ — äîäîìó, à ìè — íà «õèòðèé» áàçàð÷èê.
ßêùî ïðèâîçí³ ïîì³äîðè çà äâà
òèæí³ íà 3–7 ãðèâåíü ïîäåøåâøàëè, òî îã³ðêè äîäàëè â ö³í³
15 ãðèâåíü ³ â ñóáîòó âîíè êîøòóâàëè 60 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ö³íè íà âèíîãðàä — 60–65 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ùîäî öèòðóñîâèõ, òî ëèìîíè

ç àïåëüñèíàìè â ñåðåäíüîìó êîøòóþòü 41 ãðèâíþ çà ê³ëîãðàì.
Ìàíäàðèíè — â³ä 43 äî 50 ãðèâåíü.
Âèá³ð ðèáè öüîãî ðàçó êðàùèé:
êîðîï — 65–70 ãðí çà ê³ëîãðàì,
òîâñòîëîá äî òðüîõ ê³ëî —
40 ãðèâåíü, â³ä 4-õ ê³ëîãðàì³â
³ á³ëüøå — 45. Ð³÷êîâèé ñîì —
80 ãðèâåíü, ñâ³æîìîðîæåíèé
õåê — 89 ãðèâåíü, ñêóìáð³ÿ ñâ³æîìîðîæåíà — 95 ãðèâåíü. Òà,
ùî ï³ñëÿ ðîçìîðîçêè ðîçëàçèòüñÿ — 80 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Õåê
áàãàòîðàçîâî¿ çàìîðîçêè ìîæíà
êóïèòè ïî 80–81 ãðèâí³.
Ö³íè íà ìîëî÷êó ï³ñëÿ âñòàíîâëåíèõ ðåêîðä³â ñòàá³ë³çóâàëèñÿ. Ë³òð ìîëîêà â ñåðåäíüîìó
20 ãðèâåíü. Ï³âòîðà÷êà â ñóáîòó
êîøòóâàëà — 30 ãðèâåíü ³ òîðãó
íåìàº. Ïðîäàâ÷èíÿ ìîëî÷êè ïàí³
Ãàëèíà êàæå: «ßêèé òîðã? Ìîÿ
êîðîâà êíèæîê ³ ãàçåò íå ÷èòàº,
âîíà ñòî¿òü â õë³â³ ³ õî÷å «ãàì».
¯¿ äîíüêà Òàíÿ ìàò³ð ïîïåðåäèëà — ÿêùî âîíà é â íàñòóïíîìó
ðîö³ ïîñàäèòü ñò³ëüêè êàðòîïë³,

òî áóäå ñàìà ¿¿ îáðîáëÿòè.
— Ïðèáóòêó — íóëü ³ ìîëîäü
íå õî÷å ïðàöþâàòè á³ëÿ ñêîòèíè.
Òàê ùî â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ì³ñòî áóäå ¿ñòè êîðîâ’ÿ÷èé
ñèð íå â³ä êîðîâè. Îñü òàê ³ íàïèø³òü, — ñêàçàëà ïàí³ Ãàëèíà.
Ï³âê³ëî ñèðó — 55 ãðèâåíü.
Ï³âë³òðà ñìåòàíè ãëàäóùèêîâî¿
êîøòóº 50 ãðèâåíü. Çà ñåïàðàòîðíó ñìåòàíó ïðàâèëè 80 ãðèâåíü
çà ï³âë³òðà. Äîìàøíº ìàñëî —
300 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
Ö³íà ÿºöü — 35 ãðèâåíü çà äåñÿòîê, ö³íè íà ÿéöÿ êóðêè äîìàøíüî¿ ïîëåò³ëè äîãîðè. Â ñóáîòó, 25 ãðóäíÿ, ¿õ ïðîäàâàëè
ïî 60 ãðèâåíü.
Ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ â ñåðåäíüîìó äîäàº â ö³í³ äâ³ ãðèâí³ êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Ìè êóïèëè äâà ë³òðè ³
çàïëàòèëè çà íå¿ 96 ãðèâåíü.
Âäðóãå çà ì³ñÿöü ï³äí³ìàþòüñÿ ö³íè íà õë³áîáóëî÷í³ âèðîáè
³ ñîðòè ñîö³àëüíîãî õë³áà. Êîçÿòèíñüêèé áàòîí âæå êîøòóº
16 ãðèâåíü, à áóõàíåöü ÷îðíîãî
õë³áà –17 ãðèâåíü ç õâîñòèêîì.

Для нашої лікарні нарешті купили кисневу станцію
ОЛЕНА УДВУД

Ùå äâà ðåã³îíè ïîêèíóëè
«÷åðâîíó» çîíó ³ ïåðåéøëè îäðàçó äî «æîâòî¿», ÿê ³ Â³ííè÷÷èíà äâà òèæí³ òîìó. Â íàø³é
îáëàñò³ öüîãî òèæíÿ çíîâó áóëè
êîðîíàâ³ðóñí³ ã³ðêè — äî âèõ³äíèõ äîäàâàëîñÿ òðîõè á³ëüøå 200 íîâèõ âèïàäê³â çà äîáó,
ï³ñëÿ öüîãî äèíàì³êà ï³øëà

íà ñïàä ³ ó â³âòîðîê çíèçèëàñÿ
äî 43, àëå âæå ó ñåðåäó ê³ëüê³ñòü
íîâèõ õâîðèõ çðîñëà âòðè÷³ ³
ñêëàëà 161 âèïàäîê çà äîáó.
Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó çà îñòàíí³
ñ³ì äí³â äîäàëîñÿ 29 íîâèõ õâîðèõ. Öå á³ëüø í³æ âäâ³÷³ ìåíøå,
í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ. Çà äàíèìè
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó
êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâî-

ðîá, ñòàíîì íà ðàíîê ñåðåäè,
29 ãðóäíÿ, ó íàñ áóëî 4843 âèïàäêè â³ä ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.
Âò³ì ê³ëüê³ñòü ñìåðòåé ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Çà öåé òèæäåíü êîðîíàâ³ðóñ çàáðàâ æèòòÿ
òðüîõ íàøèõ çåìëÿê³â. Çà äàíèìè Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî
öåíòðó êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â — 125.

Àëå ìàºìî äëÿ âàñ ³ õîðîøó
íîâèíó. Äëÿ Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ íàðåøò³ ïðèäáàëè êèñíåâó ñòàíö³þ.
Òåíäåð íà çàêóï³âëþ îãîëîøóâàëè ê³ëüêà ðàç³â. Ïåðøèé ðàç
ó æîâòí³, àëå òîðãè ñêàñóâàëè
÷åðåç â³äñóòí³ñòü â ó÷àñíèê³â
óñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â.
Ïîâòîðíî çàêóï³âëþ ñïðîáóâàëè ïðîâåñòè ó ëèñòîïàä³,

àëå òîðãè çíîâó çàâåðøèëèñÿ
íåâäàëî, òîìó ùî ïðîïîçèö³¿
íàä³éøëè ò³ëüêè â³ä îäíîãî
ó÷àñíèêà, à ìàº áóòè ÿê ì³í³ìóì
äâîº. Íàðåøò³ ç òðåòüîãî ðàçó
âäàëîñÿ ïðîâåñòè çàêóï³âëþ.
Äîãîâ³ð ï³äïèñàëè ó â³âòîðîê,
28 ãðóäíÿ. Êèñíåâó ñòàíö³þ äëÿ
íàøî¿ ë³êàðí³ çàêóïëÿòü ó ô³ðìè «Çåëêî Ãðóï» çà 2 ì³ëüéîíè
ãðèâåíü.
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Нарешті відремонтували Білоцерківський міст.
Тепер можна ним їхати й не боятися, що машина
провалиться на колії

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

Після об’єднання деякі приміщення Міської
лікарні зайняли немедичні установи. Зокрема –
сервісний центр Пенсійного фонду

Трагедія на День залізничника. Під колесами
вантажних вагонів загинув мешканець Козятинської
громади

ПОДІЇ ЦЬОГО РОКУ, ЯКІ НАС ВРАЗИЛИ
Огляд  За 2021-ий рік трапилося
чимало — і хороше, і не дуже. Навесні
нарешті відбулося те, на що ми так
чекали: відкрили Білоцерківський міст,
а влітку до нас знову завітала знімальна
група. А восени не лише нас, а й усю
Україну приголомшив вибух у житловому
будинку. Ми зібрали для вас події року,
які запам’яталися
ОЛЕНА УДВУД

Íà ïîðîç³ Íîâèé ð³ê, à ïîêè
2021-èé ùå íå çàê³í÷èâñÿ, ï³äâåäåìî éîãî ï³äñóìêè ³ çãàäàºìî
ïîä³¿, ÿê³ òðàïèëèñÿ öüîãîð³÷.
ВІДКРИЛИ МІСТ
×åòâåð, 29 êâ³òíÿ. Äî Êîçÿòèíà ïðè¿õàëè îáëàñí³ ÷èíîâíèêè.
Òîãî äíÿ òðàïèëàñÿ çíàêîâà ïîä³ÿ — ï³ñëÿ ðåìîíòó â³äêðèëè
àâòîìîá³ëüíèé ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³.
Éîãî âïåðøå ðåêîíñòðóþâàëè
çà 65 ðîê³â ³ñíóâàííÿ, àäæå â³ä
ìîìåíòó çäà÷³ â åêñïëóàòàö³þ,
à öå áóëî ó äàëåêîìó 1956-ìó, Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò æîäíîãî ðàçó
íå áà÷èâ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.
Ðåêîíñòðóêö³ÿ øëÿõîïðîâîäó
ñòàðòóâàëà ùå íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ
2020-ãî. Â³äòîä³ ïðîòÿãîì ñåìè
ì³ñÿö³â â³í áóâ çàêðèòèé äëÿ ïðî¿çäó òðàíñïîðòó. Ï³äðÿäíà êîìïàí³ÿ çáèðàëàñÿ çàâåðøèòè ðåìîíòí³ ðîáîòè äî ïî÷àòêó 2021 ðîêó,
âò³ì íå âñòèãëà, òîìó â³äíîâèëè

ðîáîòó ìîñòó âæå ó öüîìó ðîö³.
Êàïðåìîíò íàøîãî øëÿõîïðîâîäó êîøòóâàâ á³ëüøå
100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Êîëè
ðåêîíñòðóþâàëè ì³ñò, çàë³çíèöþ íå ïåðåêðèâàëè. Öå ³ ñòàëî
îäí³ºþ ç ïðè÷èí, ÷îìó ðåìîíò
òàê çàòÿãíóâñÿ. À ïîêè òðèâàëà
ðåêîíñòðóêö³ÿ Á³ëîöåðê³âñüêîãî
ìîñòó, êîçÿòèí÷àíè ³ ìåøêàíö³
ñ³ë ìóñèëè ïîòåðï³òè íåçðó÷íîñò³, àäæå òðàíñïîðòó äîâåëîñÿ êóðñóâàòè ïî-íîâîìó — ÷åðåç
îá’¿çíó òðàñó â Òèòóñ³âö³. ×åðåç
öå áàãàòî àâòîáóñ³â, ÿê³ õîäÿòü
íà ñåëà, íà ïåð³îä ðåìîíòó íàâ³òü
çì³íèëè ñâîþ ê³íöåâó çóïèíêó.
ЗАКРИЛИ МІСЬКУ ЛІКАРНЮ
Ï’ÿòíèöÿ, 28 òðàâíÿ. Íà 11 ñåñ³¿ äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ïðèéìàþòü ð³øåííÿ «Ïðî
ðåîðãàí³çàö³þ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ»,
ï³ñëÿ ÷îãî ñòàðòóâàëî îá’ºäíàííÿ
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³, ñòîìàòïîë³êë³í³êè
³ Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Öå — áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ³ñòî-

Наприкінці листопада в самісінькому центрі міста рвонув
газ. У трьох квартирах повалило стіни

ðè÷íà ïîä³ÿ, òîìó ùî ó Êîçÿòèí³
çàâæäè áóëî äâ³ ë³êàðí³ âòîðèííîãî ð³âíÿ. Òàê áóëî ³ çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ³ íàâ³òü â äîáó
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿. Ð³øåííÿ ïðî
ðåîðãàí³çàö³þ ïîêëàëî êðàé
ö³é òðàäèö³¿. Ë³êàðí³ âèð³øèëè
îá’ºäíàòè, áî ¿õ óòðèìàííÿ áóëî
íåâèã³äíå äëÿ ì³ñüêîãî áþäæåòó.
Òåïåð ìàºìî ëèøå Öåíòðàëüíó
ðàéîííó ë³êàðíþ. Á³ëüøó ÷àñòèíó
ïðèì³ùåíü, äå ðàí³øå ðîçì³ùóâàëàñÿ Ì³ñüêà ë³êàðíÿ, âæå çàéíÿëè
çîâñ³ì ³íø³ ñòðóêòóðè. À á³ëüøå
ï³âòîðè ñîòí³ ïðàö³âíèê³â, ñåðåä
ÿêèõ ³ ìîëîäøèé ìåäè÷íèé ïåðñîíàë, ³ áóä³âåëüíà ãðóïà, çàëèøèëèñÿ áåç ðîáîòè.
КАМЕРА! МОТОР! ЗНЯТО!
Ïîíåä³ëîê, 20 âåðåñíÿ. Âîêçàë
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ïåðåòâîðèâñÿ
íà çí³ìàëüíèé ìàéäàí÷èê. Òîãî
äíÿ ô³ëüìóâàëè ïðîäîâæåííÿ
«Êð³ïîñíî¿». Öåé ñåð³àë ïîïó-

Äî Êîçÿòèíà âòðåòº
íàâ³äàëèñÿ ê³íîøíèêè
³ çí³ìàëè ïðîäîâæåííÿ
ñåð³àëó, ïîïóëÿðíîãî
íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é
çà êîðäîíîì
ëÿðíèé íå ëèøå â Óêðà¿í³, à é
çà êîðäîíîì. Òâîðö³ «Êð³ïîñíî¿»
øóêàëè áóä³âëþ, ÿêà áóëà á ñõîæà íà âîêçàë ó ªâðîï³. ² ñàìå
ïåðëèíà íàøîãî ì³ñòà ï³ä³éøëà
çà âñ³ìà ïàðàìåòðàìè.
Çéîìêè ïî÷àëèñÿ î ñüîì³é
ðàíêó íà íàø³é ïðèâîêçàëüí³é
ïëîù³. Ñåðåä àêòîð³â ìàñîâêè
áóëî áàãàòî êîçÿòèí÷àí, ÿê³
ñïðîáóâàëè ñåáå ó ðîë³ ïàí³â ³
ïàíÿíîê ç Õ²Õ ñòîë³òòÿ. Ïîêè ùî
íàøîãî ì³ñòà ó ñåð³àë³ ìè íå ïîáà÷èëè. Íîâèé ñåçîí, ÿêèé âèéøîâ íà åêðàíè ó ëèñòîïàä³ öüîãî
ðîêó, áóâ áåç Êîçÿòèíà.
Äîäàìî, ùî öå âæå âòðåòº íàø
âîêçàë ïîòðàïèâ ó êàäð. Âïåðøå ê³íîøíèêè ïðè¿çäèëè äî íàñ
òðîõè á³ëüøå 10 ðîê³â òîìó. Òîä³
òóò ô³ëüìóâàëè ñåð³àë «Ñìåðòü
øïèãóíàì. Êðèì». Íàø âîêçàë
íà äåÿêèé ÷àñ ñòàâ Ñ³ìôåðîïîëüñüêèì. Çéîìêè ïðîâîäèëè
íà ïåðîí³, íà ïðèâîêçàëüí³é

Улітку в Козятині знімали «Кріпосну». Привокзальна площа
на цілий день поринула в атмосферу ХІХ століття
ïëîù³ ³ â ïðèì³ùåíí³ ðåñòîðàíó
«²ìïåðàòîð».
×åðåç òðè ðîêè çí³ìàëüíà ãðóïà
ïðè¿çäèëà äî íàñ âäðóãå. Òîä³ çí³ìàëè ñåð³àë «Äîðîãà â ïóñòîòó».
Çéîìêè ïðîâîäèëè íà ïåðîí³ —
ô³ëüìóâàëè, ÿê ãîëîâíà ãåðî¿íÿ
ñ³äàº íà ïî¿çä. Ùîïðàâäà, íàø
âîêçàë ëèøå ïðîìàéíóâ ó êàäð³ — õðîíîìåòðàæ â³äð³çêó, äå
éîãî âèäíî, âñüîãî ëèø òðîõè
á³ëüøå õâèëèíè.
СМЕРТЬ НА КОЛІЯХ
×åòâåð, 4 ëèñòîïàäà. Íà îäíå
ç íàéãîëîâí³øèõ äëÿ Êîçÿòèíà
ñâÿò — Äåíü çàë³çíè÷íèêà —
òðàïèëàñÿ òðàãåä³ÿ. Ï³ä êîëåñàìè âàíòàæíîãî âàãîíà îïèíèâñÿ 63-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ïðàöþâàâ ó áóä³âåëüí³é ãðóï³
Öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Â³í ïîâåðòàâñÿ ââå÷åð³ ç ðîáîòè
äîäîìó. Éøîâ ÷åðåç ñëóæáîâèé
ïåðåõ³ä, ùî âåäå äî âîäîíàï³ðíî¿
âåæ³ íà ò³é ñòîðîí³ ³ Äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü (ÄÍ-2). ²ç
ã³ðêè ïóñòèëè âàãîíè. ² 63-ð³÷íèé
ìåøêàíåöü Ñèãíàëó îïèíèâñÿ
ï³ä ðóõîìèì ñêëàäîì. Â³ä îòðèìàíèõ òðàâì â³í ïîìåð íà ì³ñö³.
Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÷îëîâ³ê ïîòðàïèâ
ï³ä âàãîíè, ÿê³ ïóñêàëè ç ã³ðêè,
íà íüîãî íà¿õàâ ùå é ëîêîìîòèâ.
Ìàøèí³ñò çàñòîñóâàâ åêñòðåíå
ãàëüìóâàííÿ, àëå óíèêíóòè íà¿çäó íå çì³ã.
Öå íå ºäèíèé âèïàäîê òðàâìóâàííÿ íà çàë³çíèö³ çà öåé ð³ê, àëå

ºäèíèé ëåòàëüíèé ó Êîçÿòèí³.
Íå âàðòî çàáóâàòè, ùî çàë³çíèöÿ — öå çîíà ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè, à ïåðåõîäêè ïðèçíà÷åí³ äëÿ
ñëóæáîâîãî êîðèñòóâàííÿ.
ВИБУХ У БАГАТОПОВЕРХІВЦІ
×åòâåð, 25 ëèñòîïàäà. Áëèçüêî âîñüìî¿ ãîäèíè ðàíêó
ó äåâ’ÿòèïîâåðõ³âö³ íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 17 ïðîãðèì³â âèáóõ. Ðâîíóëî â îäí³é ³ç êâàðòèð
íà ãîð³øíüîìó ïîâåðñ³. Âèáóõîâà
õâèëÿ ïðîíåñëàñÿ äâîìà ñóñ³äí³ìè ïîìåøêàííÿìè ³ ïîâàëèëà
ì³æêâàðòèðí³ ïåðåãîðîäêè òà
ñò³íè, áåòîííèìè áëîêàìè ïðèâàëèëî äèòèíó. Íà ùàñòÿ, ñåðéîçíèõ òðàâì ÷è ïåðåëîì³â âîíà
íå îòðèìàëà, àëå äóæå çëÿêàëàñÿ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ãàçîâèê³â,
âèáóõ òðàïèâñÿ ÷åðåç âèò³ê áëàêèòíîãî ïàëèâà ó êâàðòèð³, äå
ìåøêàº 82-ð³÷íà êîçÿòèí÷àíêà.
Íàïåðåäîäí³ ¿¿ ðîäè÷³ ñàìîñò³éíî
çàì³íèëè ãàçîâó ïëèòó. Â³ä âèáóõó
æ³íêà îòðèìàëà îï³êè ³ ïîòðàïèëà äî ë³êàðí³.
Ìåøêàíöÿì äâîõ ñóñ³äí³õ ïîìåøêàíü, ÿê³ çà÷åïèëà âèáóõîâà
õâèëÿ, äîâåëîñÿ òèì÷àñîâî øóêàòè ñîá³ ³íøó äîì³âêó ³ ïîâí³ñòþ
â³äíîâëþâàòè ñâîº æèòëî, àäæå
ìàñøòàáè ðóéíóâàíü áóëè ñåðéîçí³. Çà ïðèáëèçíèìè îö³íêàìè
åêñïåðò³â, îð³ºíòîâíà ñóìà çáèòê³â ñòàíîâèëà ìàéæå 200 òèñÿ÷
ãðèâåíü ïî òðüîõ êâàðòèðàõ. ² öå
áåç óðàõóâàííÿ ïîøêîäæåíèõ ìåáë³â, òåõí³êè òà îñîáèñòèõ ðå÷åé.
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ДЕПУТАТАМ ПРИДБАЮТЬ ҐАДЖЕТИ
ЗА ГРОШІ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
Гроші  Міська рада крокує в ногу
з часом. Обранцям мають закупити
електронні носії, з якими вони будуть
працювати під час сесій. Це зроблять з
метою економії коштів, які витрачають
на папір. Детальніше про це у нашій
публікації
ОЛЕНА УДВУД

Ó ï’ÿòíèöþ, 24 ãðóäíÿ, â³äáóëàñÿ îñòàííÿ ó öüîìó ðîö³ ñåñ³ÿ,
âæå 20-òà çà ðàõóíêîì. Çàñ³äàííÿ òðèâàëî ö³ëèõ ÷îòèðè ãîäèíè.
Çà öåé ÷àñ äåïóòàòè âñòèãëè ðîçãëÿíóòè ìàéæå ï³âñîòí³ ïèòàíü,
ñåðåä ÿêèõ — çåìåëüí³, áþäæåò
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè íà íàñòóïíèé ð³ê, ô³íàíñîâèé ïëàí
ë³êàðí³ é ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè,
à ùå ö³ëà íèçêà ïðîãðàì. Çà îäíó
ç òàêèõ — ïðîãðàìó çàáåçïå÷åííÿ
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàò³â Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
íà 2022 ð³ê, îáðàíö³ ãîëîñóâàëè
ïåðåä òèì, ÿê îãîëîñèëè ïåðåðâó
â çàñ³äàíí³.
Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó ïðîºêòó
ð³øåííÿ, ó ðàìêàõ âèùåçãàäàíî¿ ïðîãðàìè äëÿ äåïóòàòñüêîãî
êîðïóñó ìàþòü çàêóïèòè ïèòíó
âîäó, à òàêîæ ´àäæåòè. Ïåðøèé
ïóíêò áóâ ó ïîä³áíèõ ïðîãðàìàõ
³ ìèíóë³ ðîêè, à îñü äðóãèé —
íîâèíêà.
— Ñüîãîäí³ ìè íà öþ ñåñ³þ
âèâåëè ò³ëüêè òðè ç ïîëîâèíîþ
ÿùèêè ïàïåðó, — ñêàçàëà ï³ä
÷àñ îáãîâîðåííÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà. — Ïàï³ð
ïîäîðîæ÷àâ ó äâà ðàçè. Çàâîä çà÷èíèâñÿ ³ öå áóäå ïðîñòî äóæå
âåëè÷åçíà ñóìà. ß âæå íå ãîâîðþ
ïðî òå, ñê³ëüêè ðàç³â äðóêóâàâñÿ
áþäæåò, äîêóìåíòè íà âèêîíêîì
³ ðåøòó çàõîä³â.

— Òîìó òàêà ïðîïîçèö³ÿ: êóïèòè âñå-òàêè åëåêòðîíí³ êíèãè.
Îòðèìóâàòè ¿õ íà ïî÷àòêó, êîëè
ïðèõîäèòå, ó âàñ òàì áóäå çàâåäåíà åëåêòðîíêà, îäíî÷àñíî áóäóòü ïðèõîäèòè äîêóìåíòè âàì ³
íà âàø³ íîñ³¿, ³ íà ö³, âè áóäåòå
ïðèõîäèòè íà êîì³ñ³¿, îòðèìóâàòè
ïëàíøåò ³ ïðàöþâàòè ç ïëàíøåòîì, — äîäàëà ñåêðåòàð ðàäè Òåòÿíà Ðèìøà. — Öå ìîÿ ïðîïîçèö³ÿ.
Âàøà äóìêà — ÷è âîíî áóäå äëÿ
âàñ ïðàêòè÷íî. À í³, òî òîä³ áóäåìî ìàòè çíîâ ðîáîòó ç ïàïåðàìè,
âèòðà÷àòè òàêó ê³ëüê³ñòü ãðîøåé.
×îòèðè òèñÿ÷³ íà îäíó ñåñ³þ —
ÿ äóìàþ, öå çàáàãàòî áóäå. ß äóìàþ, ùî êîæåí âì³º ïðàöþâàòè,
³ â òåëåôîíàõ ÷èòàºòå çàðàç âñ³,
à â ïëàíøåòàõ òèì á³ëüøå.
Äåïóòàò â³ä «Ñëóãè íàðîäó»
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé ñêàçàâ,
ùî öå — äîðå÷íà ³äåÿ. Ê³ëüêà
ì³ñÿö³â òîìó â³í âæå ïðîïîíóâàâ ïðèäáàòè ´àäæåòè äëÿ ðîáîòè
íà ñåñ³¿, àëå òîä³ öÿ ³äåÿ íå ìàëà
ï³äòðèìêè, ïðî ùî Øóìñüêèé
íàãàäàâ íà ñåñ³¿. Íà ùî Òåòÿíà
Ðèìøà çàïåðå÷èëà, ùî öå â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó áóëà ¿¿ ïðîïîçèö³ÿ.
— ¯õ òðåáà áóäå ðîçäàòè ï³ä
ðîçïèñè ç ³íâåíòàðíèìè íîìåðàìè, — çàóâàæèëà Àë³íà Ä³äåíêî, ïðåäñòàâíèöÿ ïîë³òè÷íî¿
ñèëè «Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà —
çà æèòòÿ».
— ² ùå óòâîðèòè ñïîñòåðåæíó
ðàäó ³ îáîâ’ÿçêîâî ñë³äêóâàòè

Щоб зменшити витрати на папір, обранцям придбають електронні носії. Ними депутати
користуватимуться на сесіях та під час роботи в комісії
çà ïëàíøåòàìè, — ïîæàðòóâàâ
äåïóòàò Îëåêñàíäð ªâòóøîê.
— ªäèíà ïðîïîçèö³ÿ —
íå åëåêòðîíí³ êíèãè, à ïëàíøåòè, — âêëþ÷èâñÿ â îáãîâîðåííÿ
Îëåêñàíäð Ïóçèð â³ä «Ñëóãè
íàðîäó». — Åëåêòðîíí³ êíèãè
íå äàþòü ò³º¿ ìîæëèâîñò³.
— Òàê, âîíè íå äàþòü ìîæëèâîñò³ ãðàòèñÿ â ³ãðè, öå ïðàâäà, —
â³äïîâ³ëà íà öå Òåòÿíà Ðèìøà.
— Íå â ³ãðè, à â÷àñíî ðîçñèëàòè ðîçñèëêè, — ñêàçàâ Ïóçèð.
— Îëåêñ³é (ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò-ïðîãðàì³ñò çàãàëüíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè — àâò.)
âæå ö³êàâèâñÿ ³ êàçàâ, ùî º òàê³
åëåêòðîíí³ êíèãè, ÿêèìè ìîæíà
êîðèñòóâàòèñÿ ³ ïåðåêèäêó ðîáèòè, — çàóâàæèëà Ðèìøà.
— ß íå çðîçóì³â: åëåêòðîíí³
êíèãè ÷è ïëàíøåòè? Öå æ ð³çí³
ðå÷³, — âêëþ÷èâñÿ â îáãîâîðåííÿ
Äìèòðî Áåðíàòîâè÷, ïðåäñòàâíèê

«ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³».
— Éøëà ìîâà âçàãàë³ ïðî åëåêòðîíí³ êíèãè, — â³äïîâ³ëà ñåêðåòàð ðàäè. — Ö³íà â åëåêòðîííèõ
êíèã ³ ïëàíøåò³â îäíà ³ òà ñàìà.
— Äåïóòàòè õî÷óòü ïëàíøåòè,
äàâàéòå ïëàíøåòè, — çàïðîïîíóâàâ Ñåðã³é Ìàòâ³þê, ïðåäñòàâíèê âñåóêðà¿íñüêîãî îá’ºäíàííÿ
«Áàòüê³âùèíà».
— Äåïóòàòè õî÷óòü ïëàíøåòè? — ïåðåïèòàëà Òåòÿíà Ðèìøà.
— Í³, ÿ í³÷îãî íå õî÷ó âçàãàë³, ÿ ïðîñòî óòî÷íþþ òåõí³÷í³
ìîìåíòè, — ñêàçàâ Áåðíàòîâè÷.
— Ìè íàïèøåìî â ð³øåíí³
ñåñ³¿ çàðàç åëåêòðîíí³ íîñ³¿, —
ï³äñóìóâàëà Òåòÿíà ªðìîëàºâà.
— Åëåêòðîííà êíèãà ³ ïëàíøåò — öå ö³íà ïðèáëèçíî â äâà
ðàçè ð³çíèòüñÿ, — çàóâàæèâ
Îëåêñ³é Êëºìºíòüºâ, ãîëîâíèé
ñïåö³àë³ñò-ïðîãðàì³ñò çàãàëüíîãî
â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè.

— Êíèãà ïî ÷îòèðè òèñÿ÷³,
à ïëàíøåò á³ëüø-ìåíø ÿê³ñíèé — öå áóäå ì³í³ìóì ñ³ì-â³ñ³ì,
iPad ç 12.
Ð³øåííÿ ïðî ïðîãðàìó çàáåçïå÷åííÿ äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äòðèìàâ 21 îáðàíåöü ³ç ïðèñóòí³õ 24. Â³äïîâ³äíî äî êîøòîðèñó, ÿêèé çàçíà÷åíèé ó òåêñò³
ïðîºêòó, íà çàêóï³âëþ åëåêòðîííèõ íîñ³¿â ïëàíóþòü âèòðàòèòè
120 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå ïðèáëèçíî
ïî 4,4 òèñÿ÷³ íà ´àäæåò, îñê³ëüêè
ó äåïóòàòñüêîìó êîðïóñ³ 27 îñ³á
âêëþ÷íî ç ì³ñüêèì ãîëîâîþ ³
ñåêðåòàðåì ðàäè.
Äîäàìî, ùî íà íàøîìó ñàéò³
kazatin.com ìè çàïèòóâàëè ÷èòà÷³â, ÷è òðåáà êóïóâàòè åëåêòðîíí³ íîñ³¿ äëÿ äåïóòàò³â? Ñòàíîì íà 11.50 ñåðåäè, 29 ãðóäíÿ,
äî îïèòóâàííÿ äîëó÷èëîñÿ 68 îñ³á,
³ç íèõ 16 âèáðàëè âàð³àíò «òàê»,
à 52 ïðîãîëîñóâàëè çà âàð³àíò «í³».

Смертельне ДТП
на Львівщині

Прикрили незаконний
гральний заклад

Ó ï’ÿòíèöþ, 24 ãðóäíÿ, íà òðàñ³
Òåðíîï³ëü-Ëüâ³â ñòàëàñÿ àâàð³ÿ.
Ó ñåë³ Êóðîâè÷³ Ëüâ³âñüêîãî ðàéîíó Volkswagen Passat, ÿêèì êåðìóâàâ êîçÿòèí÷àíèí, âè¿õàâ íà òðîòóàð, ïî ÿêîìó ñàìå éøëà 79-ð³÷íà
æ³íêà. Àâò³âêà çáèëà ìåøêàíêó
Êóðîâè÷³â. Â³ä îòðèìàíèõ òðàâì
æ³íêà ïîìåðëà íà ì³ñö³ ïîä³¿. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³.
Çà öèì ôàêòîì ñë³ä÷³ â³ää³ëó

Ó â³âòîðîê, 22 ãðóäíÿ, ó
Êîçÿòèí³ ïðàâîîõîðîíö³
âèÿâèëè íåçàêîííèé ãðàëüíèé çàêëàä, ùî ïðàöþâàâ
íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Õì³ëüíèöüêèé ðàéîííèé â³ää³ë
ïîë³ö³¿.
Âèëó÷èëè êîìï’þòåðíå
îáëàäíàííÿ òà íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿, à òàêîæ ïðèñòðî¿, çà
äîïîìîãîþ ÿêèõ íàäàâàëèñü
ãðàëüí³ ïîñëóãè. Ñë³äñòâî

ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ó ñôåð³
òðàíñïîðòó ïîë³ö³¿ Ëüâ³âùèíè â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó). ßêùî ïðîâèíó êîçÿòèí÷àíèíà äîâåäóòü, éîìó çàãðîæóº
óâ’ÿçíåííÿ íà ñòðîê â³ä òðüîõ
äî âîñüìè ðîê³â ç ïîçáàâëåííÿì
ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè
çàñîáàìè íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â
àáî áåç òàêîãî.

ðîçïî÷àëî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè
ñòàòò³ 203–2 (Çàíÿòòÿ ãðàëüíèì á³çíåñîì) Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà
ùî ïåðåäáà÷åíèé øòðàô â³ä
äåñÿòè äî ñîðîêà òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â
äîõîä³â ãðîìàäÿí. Ãðàëüíèé
çàêëàä çàêðèëè.
Âèëó÷åíå îáëàäíàííÿ
íàïðàâèëè íà åêñïåðòèçó.
Ñë³äñòâî òðèâàº.
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ЧОМУ У НАС ЗАЛИШИЛИСЬ ВУЛИЦІ
З РАДЯНСЬКИМИ НАЗВАМИ
Декомунізація  У різних
мікрорайонах Козятина є декілька вулиць
і провулків, які носять імена діячів епохи
СРСР. Невже про них просто забули чи
вони взагалі не підпадають під дію закону
«Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного тоталітарного
режимів та заборону пропаганди їхньої
символіки»?
ОЛЕНА УДВУД

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó ó Êîçÿòèí³
â³äáóëàñÿ ÷åðãîâà õâèëÿ äåêîìóí³çàö³¿. Òîä³ íîâ³ íàçâè îòðèìàëî
òðè äåñÿòêè ïðîâóëê³â òà âóëèöü,
ÿê³ áóëè íàçâàí³ íà ÷åñòü ðàäÿíñüêèõ ä³ÿ÷³â ÷è óâ³êîâ³÷íþâàëè
ïîä³¿ ç ³ñòîð³¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Òàê êîëèøíÿ Ïàðõîìåíêà
íà ÏÐÁ ñòàëà Çîðÿíîþ, ³ õî÷à
íà á³ëüøîñò³ áóäèíê³â äîñ³ âèñÿòü òàáëè÷êè ç³ ñòàðîþ íàçâîþ,
îô³ö³éíî öÿ âóëèöÿ íàçèâàºòüñÿ
³íàêøå ç ëþòîãî 2016 ðîêó.
Çà 400 ìåòð³â â³ä âèùåçãàäàíî¿ Çîðÿíî¿ çàõîâàâñÿ ïðîâóëîê
Âàòóò³íà, íàçâàíèé íà ÷åñòü ðàäÿíñüêîãî â³éñüêîâîãî, ÷ëåíà
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. Æèòîìèð,
Ìèêîëà¿â, Õìåëüíèöüêèé — öå
ëèøå òðè ì³ñòà ç³ ñïèñêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äå âóëèöþ Âàòóò³íà
ïåðåéìåíóâàëè. Âò³ì ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ âèð³øèëè íå ÷³ïàòè, ñåðåä
íèõ ³ Êîçÿòèí.
×èì â³äîìèé Ìèêîëà Âàòóò³í?
Êîëè éîìó áóëî 19 ðîê³â, âñòóïèâ
äî ëàâ ×åðâîíî¿ àðì³¿. Ïðîôåñ³éíèé â³éñüêîâèé. Ñïåðøó áðàâ
ó÷àñòü ó âñòàíîâëåíí³ ðàäÿíñüêî¿
âëàäè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ï³ä
÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â³éñüêà
1-ãî Óêðà¿íñüêîãî ôðîíòó, ÿêèìè êåðóâàâ Âàòóò³í, âèçâîëèëè
â³ä í³ìö³â Äí³ïðî òà Êè¿â, à òàêîæ ñï³ëüíî ç 2-èì Óêðà¿íñüêèì
ôðîíòîì ðîçãðîìèëè íàöèñò³â

â õîä³ Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêî¿
îïåðàö³¿. Îñòàííþ âäàëîñÿ ïðîâåñòè óñï³øíî ö³íîþ âåëèêèõ
æåðòâ — âòðàòè í³ìåöüêî¿ àðì³¿ ñòàíîâèëè 30 òèñÿ÷, ðàäÿíñüêî¿ — 80 òèñÿ÷, ³ öå ïðè òîìó,
ùî ×åðâîíà àðì³ÿ ìàëà ïåðåâàãè ÿê ó òåõí³ö³, òàê ³ â ê³ëüêîñò³
ñîëäàò³â.
Ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ ì³ñòà º âóëèöÿ Ì³÷óð³íà, íàçâàíà
íà ÷åñòü ðàäÿíñüêîãî íàóêîâöÿ.
Äî ëèïíÿ öüîãî ðîêó ïðîâóëîê
³ç òàêîþ æ íàçâîþ áóâ ³ â Õìåëüíèöüêîìó, ïîêè éîãî íå ïåðåéìåíóâàëè íà Ìàëüîâíè÷èé.
×èì â³äîìèé ²âàí Ì³÷óð³í?
Ùå çà ÷àñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿
ïî÷àâ ïðîâîäèòè äîñë³äè ç ðîñëèíàìè. Íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³,
ÿêó âèêóïèâ ó ñâÿùåííèêà, çðîáèâ ðîçïë³äíèê, äå êóëüòèâóâàâ
ðîñëèíè-ã³áðèäè. Íà ¿¿ áàç³ âæå
çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ñòâîðèëè ãåíåòè÷íó ëàáîðàòîð³þ. ²âàí Ì³÷óð³í âèâ³â á³ëüø í³æ ï³âòîðè ñîòí³
íîâèõ ã³áðèäíèõ ñîðò³â ïëîäîâèõ
äåðåâ ³ êóù³â.
Òðîõè á³ëüøå, í³æ çà ê³ëîìåòð
â³ä âèùåçãàäàíî¿ Ì³÷óð³íà ðîçòàøîâàíà âóëèöÿ Øì³äòà. Öå òàêîæ öåíòð ì³ñòà, ùîïðàâäà, âæå
áëèæ÷å äî Á³ëî¿ Êàçàðìè. Âò³ì
ÿêùî ç ïîïåðåäíüîþ âóëèöåþ
÷³òêî çðîçóì³ëî, íà ÷åñòü êîãî
âîíà íàçâàíà, òî ç³ Øì³äòîì âñå
ñêëàäí³øå. Òîìó ùî áóëî äâîº ³ñòîðè÷íèõ ïîñòàòåé ³ç òàêèì ïð³ç-

На Шмідта адресних табличок зовсім мало. А на тих, що подекуди трапляються
на будинках, не вказане ані ім’я, ані ініціали, тож на честь якого з двох Шмідтів названа
вулиця — невідомо
âèùåì — îäèí Îòòî, ³íøèé —
Ïåòðî. Ñï³ëüíå ì³æ íèìè ëèøå
òå, ùî îáèäâà íàðîäèëèñÿ â ÷àñè
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿.
Îòòî Øì³äò áóâ ó÷åíèì —
ïðàöþâàâ ó ãàëóçÿõ ìàòåìàòèêè,
àñòðîíîì³¿, ãåîô³çèêè. Éîìó íàëåæèòü àâòîðñòâî ïåðøîãî âèäàííÿ «Âåëèêî¿ ðàäÿíñüêî¿ åíöèêëîïåä³¿». Îêð³ì òîãî, ùî Îòòî
Øì³äò áóâ íàóêîâöåì, â³í òàêîæ
áóâ êîìóí³ñòîì. ßê âêàçàíî
ó ðîñ³éñüê³é Â³ê³ïåä³¿, ïðîòÿãîì
1918–1919 ðîê³â â³í áóâ ÷ëåíîì
Öåíòðàëüíîãî êîì³òåòó ÊÏÐÑ.
Íàòîì³ñòü éîãî òåçêà, Ïåòðî
Øì³äò — â³éñüêîâèé ìîðÿê.
Â³í áóâ îäíèì ³ç êîìàíäóâà÷³â
Ñåâàñòîïîëüñüêîãî ïîâñòàííÿ
1905 ðîêó ïðîòè âëàäè ³ìïåðàòîðà Ìèêîëè ²², ÿêå çàê³í÷èëîñÿ
ïîðàçêîþ.
Øì³äòà âçÿëè ï³ä âàðòó ³ çàñóäèëè äî ðîçñòð³ëó. Âò³ì, íà ÷åñòü
ÿêîãî ç öèõ äâîõ Øì³äò³â íàçâàíà

âóëèöÿ ó Êîçÿòèí³, — íåâ³äîìî.
Òàáëè÷îê íà áóäèíêàõ òóò ìàëî,
à íà òèõ, ùî òðàïëÿþòüñÿ, íåìàº
àí³ ³ìåí³, àí³ ³í³ö³àë³â, ñàìå ëèøå
ïð³çâèùå.
À ìè ðóõàºìîñÿ ó ñõ³äíó ÷àñòèíó ì³ñòà, íà òó ñòîðîíó, ÿê êàæóòü
ó íàðîä³. Òóò º âóëèöÿ Âàñüêîâñüêîãî. ² ñàìå âîíà íàøòîâõíóëà
íàñ íà ³äåþ íàïèñàòè öþ ñòàòòþ.
Ðàí³øå ìè ïèñàëè ïðî ³ñòîð³þ
ö³º¿ âóëèö³ ³, çîêðåìà, ïîÿñíèëè,
íà ÷åñòü êîãî âîíà íàçâàíà. Ó êîìåíòàðÿõ íà íàøîìó ñàéò³ îäèí
³ç ÷èòà÷³â íàïèñàâ, ùî âóëèöÿ
íàçâàíà íà ÷åñòü êîìóí³ñòà, à ìè
«ïèøåìî áàéêè ïðî óìàíñüêèé
áóäèíîê».
Òî õòî æ òàêèé òîé Ôåä³ð Âàñüêîâñüêèé? Â³í íå òàêèé â³äîìèé,
ÿê Ì³÷óð³í, Âàòóò³í ÷è Øì³äò,
òîìó Â³ê³ïåä³ÿ ïðî íüîãî í³÷îãî
íå çíàº. Âò³ì ìè çíàéøëè ³íôîðìàö³þ ïðî íüîãî â ³íøîìó
äæåðåë³ — êíèç³ «Íàøà ³ñòîð³ÿ»

Çî¿ Â³ëü÷èíñüêî¿. Ôåä³ð Âàñüêîâñüêèé ìåøêàâ ó Êîçÿòèí³,
ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³. Ó ïðàö³
äîñë³äíèö³ ³ñòîð³¿ â³í çãàäóºòüñÿ
â êîíòåêñò³ ïîä³é 1918–1919 ðîê³â, êîëè á³ëüøîâèêè íàìàãàëèñÿ
âêîð³íèòèñÿ íà Êîçÿòèíùèí³.
Çàãàëîì ïðî Ôåäîðà Âàñüêîâñüêîãî â³äîìî íåáàãàòî. Âîñåíè
1918 ðîêó â³í óâ³éøîâ äî íåëåãàëüíî¿ ïàðò³éíî¿ ãðóïè á³ëüøîâèê³â ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, ÿê³ ïðîòèñòîÿëè í³ìåöüêèì â³éñüêàì, ï³ä
îêóïàö³ºþ ÿêèõ íà òîé ìîìåíò
ïåðåáóâàëî ì³ñòî. ×åðåç ð³ê â³í
î÷îëèâ ðåâêîì ñòàíö³¿ — òèì÷àñîâèé îðãàí Ðàäÿíñüêî¿ âëàäè
ï³ä ÷àñ â³éíè 1917–1921 ðîê³â.
Ï³ä êåð³âíèöòâîì Âàñüêîâñüêîãî
â íàøîìó ëîêîìîòèâíîìó äåïî
çáóäóâàëè áðîíåïî¿çä «3-³é ²íòåðíàö³îíàë», íà ÿêîìó á³ëüøîâèêè
çàõîïëþâàëè ì³ñòà. Òàêîæ â³äîìî, ùî Ôåä³ð Âàñüêîâñüêèé áóâ
êåð³âíèêîì ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿.

Що каже закон?
Òåïåð ðîçáåðåìîñÿ, ÷è ï³äëÿãàþòü âèùåçãàäàí³ âóëèö³ äåêîìóí³çàö³¿. Ï³ä ä³þ çàêîíó «Ïðî
çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà
íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà çàáîðîíó
ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿ ñèìâîë³êè»
ï³äïàäàþòü âóëèö³ ³ ïðîâóëêè,
ó ÿêèé âèêîðèñòàí³:
— ³ìåíà ÷è ïñåâäîí³ìè îñ³á,
ÿê³ îá³éìàëè êåð³âí³ ïîñàäè
â êîìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿ (ïîñàäó
ñåêðåòàðÿ ðàéîííîãî êîì³òåòó ³
âèùå), âèùèõ îðãàíàõ âëàäè òà
óïðàâë³ííÿ ÑÐÑÐ, ÓÐÑÐ (ÓÑÐÐ),

³íøèõ ñîþçíèõ àáî àâòîíîìíèõ
ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê;
— ïðàöþâàëè â ðàäÿíñüêèõ
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ áåçïåêè;
— íàçâè ÑÐÑÐ, ÓÐÑÐ (ÓÑÐÐ),
³íøèõ ñîþçíèõ àáî àâòîíîìíèõ
ðàäÿíñüêèõ ðåñïóáë³ê òà ïîõ³äí³
â³ä íèõ;
— íàçâè, ïîâ’ÿçàí³ ç ä³ÿëüí³ñòþ
êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ (âêëþ÷àþ÷è
ïàðò³éí³ ç’¿çäè), ð³÷íèöÿìè Æîâòíåâîãî ïåðåâîðîòó 25 æîâòíÿ
(7 ëèñòîïàäà) 1917 ðîêó, âñòàíîâëåííÿì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè àáî â îêðåìèõ
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíèõ

îäèíèöÿõ, ïåðåñë³äóâàííÿì ó÷àñíèê³â áîðîòüáè çà íåçàëåæí³ñòü
Óêðà¿íè ó XX ñòîë³òò³ (êð³ì íàçâ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç îïîðîì òà âèãíàííÿì íàöèñòñüêèõ îêóïàíò³â ç
Óêðà¿íè àáî ç ðîçâèòêîì óêðà¿íñüêî¿ íàóêè òà êóëüòóðè).
Àí³ Âàòóò³í, àí³ Ì³÷óð³í
íå ï³äõîäÿòü ï³ä æîäåí ³ç öèõ
ïóíêò³â. Ùî ñòîñóºòüñÿ Øì³äòà, òî âçàãàë³ íå çðîçóì³ëî, ïðî
ÿêîãî ç íèõ éäå ìîâà. Êð³ì òîãî,
ó 2015 ðîö³ Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò
íàö³îíàëüíî¿ ïàì’ÿò³ âèäàâ çá³ðíèê ìàòåð³àë³â ³ ðåêîìåíäàö³é,
äå ïîäàíî ñïèñîê ïð³çâèù îñ³á,

ÿê³ ï³äëÿãàþòü ï³ä ä³þ çàêîíó
«Ïðî äåêîìóí³çàö³þ». Ó òîìó
ïåðåë³êó Âàòóò³íà, Ì³÷óð³íà òà
Øì³äòà íåìàº.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Âàñüêîâñüêîãî,
òî öå ïèòàííÿ ùå òðåáà âèâ÷àòè. Ç îäíîãî áîêó, â³í âõîäèâ
äî êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ ³ ïåâíèé
÷àñ íàâ³òü î÷îëþâàâ ì³ñöåâó ïàðòîðãàí³çàö³þ, àëå çàêîí íå ñòîñóºòüñÿ óñ³õ êîìóí³ñò³â, à ëèøå
îñ³á, ÿê³ îá³éìàëè êåð³âí³ ïîñàäè
â êîìïàðò³¿ (ïî÷èíàþ÷è â³ä ñåêðåòàðÿ ðàéêîìó). Ç ³íøîãî, â³í
î÷îëþâàâ ðåâîëþö³éíèé êîì³òåò
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, à öå ÿêðàç ðà-

äÿíñüêèé îðãàí âëàäè, àëå íå âèùèé, âò³ì ó ïåðåë³êó ïð³çâèù,
ÿê³ ï³äïàäàþòü ï³ä çàêîí «Ïðî
äåêîìóí³çàö³þ», º ê³ëüêà ïîñòàòåé, ÿê³ áóëè ãîëîâàìè ðåâêîì³â.
Âò³ì, ÿêùî Âàñüêîâñüêèé
ï³ä ïèòàííÿì, òî ³íøà âóëèöÿ
íà ò³é ñòîðîí³, Ïðîëåòàðñüêà,
ÿêðàç ï³äïàäàº ï³ä çàêîí «Ïðî
äåêîìóí³çàö³þ». Öÿ íàçâà íàâ³òü
âõîäèòü ó ïåðåë³ê òèõ, ÿê³ Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò íàö³îíàëüíî¿
ïàì’ÿò³ ðåêîìåíäóº ïåðåéìåíóâàòè, îñê³ëüêè ïðîëåòàð³ áóëè ñêëàäîâîþ ðàäÿíñüêî¿ ïðîïàãàíäè òà
³äåîëîã³¿.
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Головною родзинкою Дня молоді стало те,
що вимкнули світло. Довелося двічі запускати
генератор, щоб врятувати свято

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

Другий концерт до Дня міста відбувся
на центральній площі. Козятинчани приходили
разом із дітьми

На День Незалежності провели патріотичний
забіг. Учасники подолали дистанцію в 2,5 кілометра

П’ЯТЬ НАЙГУЧНІШИХ СВЯТКОВИХ
ЗАХОДІВ ЦЬОГО РОКУ
Згадати все  У 2020-му через
пандемію коронавірусу не було навіть
Дня міста. Цьогоріч ми призвичаїлися
до життя в нових умовах, і концерти зі
святами повернулися. Чим запам’яталися
найголовніші культурні події Козятина?
ОЛЕНА УДВУД

Îäíà ç ãîëîâíèõ â³äì³ííîñòåé
öüîãî ðîêó â³ä ïîïåðåäíüîãî —
ïîâåðíåííÿ êîíöåðò³â ³ ñâÿò.
ФОРС-МАЖОР
Ïî÷íåìî ³ç Äíÿ ìîëîä³. Öüîãîð³÷ â³í ïðèïàâ íà íåä³ëþ,
27 ÷åðâíÿ, ïðîòå ñâÿòêóâàííÿ
ïåðåíåñëè íà ï’ÿòíèöþ, 25-ãî.
Íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà ç³áðàëèñÿ ó÷àñíèêè êîíöåðòó òà
ãîñò³ çàõîäó. Ïîïðè òå, ùî áóëà
âæå øîñòà ãîäèíà âå÷îðà, íà âóëèö³ ñòîÿëà øàëåíà ñïåêà.
ßê öå ÷àñòî òðàïëÿºòüñÿ ç êîíöåðòàìè, ñòàðòóâàâ â³í íà ï³âãîäèíè ï³çí³øå. ² ùîéíî âåäó÷à ï³ä³éøëà äî ì³êðîôîíà, ÿê íà çëî,
âèìêíóëîñÿ ñâ³òëî. Çàïóñòèëè
ãåíåðàòîð, òåõí³êà çàïðàöþâàëà
³ âåäó÷à çíîâó âèéøëà äî ì³êðîôîíà, àëå ãåíåðàòîð íå âèòðèìàâ
ëèõî¿ äîë³ ³ âèéøîâ ç ëàäó.
Äîáðå, ùî îêð³ì êîíöåðòó äëÿ

ãîñòåé ñâÿòà ï³äãîòóâàëè òàêîæ
ö³êàâ³ ëîêàö³¿ — ôîòîâèñòàâêó ³
âèñòàâêó ðåòðî-îäÿãó, àêâàãðèì,
ñìàêîëèêè òîùî. Òàê õî÷ â ðåæèì³ î÷³êóâàííÿ íå äîâîäèëîñÿ
íóäüãóâàòè.
Ï³çí³øå ãåíåðàòîð çàïóñòèëè
ïîâòîðíî ³ êîíöåðò íàðåøò³ ðîçïî÷àâñÿ. Âèñòóïàëè ì³ñöåâ³ êîëåêòèâè, ÷åðë³äåðè, íàãîðîäèëè
íàéêðàùèõ âîëîíòåð³â, ïðîâåëè
òàíöþâàëüíèé ôëåøìîá, à íàîñòàíîê ïîòàíöþâàëè íà äèñêîòåö³.
РІК ТОМУ ЖОДНОГО,
ЦЬОГОРІЧ ЗРАЗУ ДВА
Öüîãî ðîêó Êîçÿòèíó âèïîâíèëîñÿ 147. Òðàäèö³éíî íà Äåíü
ì³ñòà âëàøòîâóþòü ãó÷í³ ñâÿòêóâàííÿ. Äî öüîãî ìè âæå çâèêëè.
Àëå ô³øêîþ Äíÿ ì³ñòà-2021 ñòàëî òå, ùî éîãî ñâÿòêóâàëè äâ³÷³.
Ïåðøèé êîíöåðò â³äáóâñÿ
4 ëèïíÿ. Éîãî îðãàí³çóâàëà äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè. Çàõ³ä ïðèóðî-

Відкриття ялинки. Попри добрячий мороз, людей було багато

÷èëè îäðàçó äî äâîõ ñâÿò — ²âàíà Êóïàëà ³ Äíÿ ì³ñòà. Êîíöåðò
â³äáóâñÿ íà ñòàä³îí³ ó÷èëèùà.
Íà ñöåí³ âèñòóïàëè ì³ñöåâ³ âèêîíàâö³, à òàêîæ Êàëèí³âñüêèé
ðîê-ãóðò «Ìàòåðèê» ³ êàâåð-ãóðò
«Grange». À ùå íà ãîñòåé ñâÿòà
÷åêàëè ôàºð-øîó, âè¿çíà êóõíÿ
òà äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè.
Çàõîäè äî Äíÿ ì³ñòà, ÿê³ âëàøòóâàëà ì³ñüêà ðàäà, ñòàðòóâàëè
7 ëèïíÿ. Öüîãîð³÷íà êîíöåïö³ÿ
ñâÿòà â³äð³çíÿëàñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ. Ðàí³øå äèòÿ÷ó ïðîãðàìó
ïðîâîäèëè íà ïëîù³ ó ïåðåääåíü
ãîëîâíîãî êîíöåðòó, öüîãî ðàçó
ñâÿòî äëÿ íàéìîëîäøèõ êîçÿòèí÷àí âëàøòîâóâàëè ó ð³çíèõ
ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà, à òàêîæ
ó Çàë³çíè÷íîìó.

Öüîãîð³÷íèé Äåíü
Íåçàëåæíîñò³
êîçÿòèí÷àíè
â³äñâÿòêóâàëè ç òàêèì
ðîçìàõîì, ÿêîãî íå
áóëî çà âñ³ ö³ 30 ðîê³â
Ó ÷åòâåð, 8 ëèïíÿ, â ïàðêó
â³äáóâñÿ êîíöåðò õîðó âåòåðàí³â ïðàö³ «Ïðîìåòåé» ³ ãîñòåé ç
Áåðäè÷åâà — åñòðàäíî-äóõîâîãî
îðêåñòðó. Óâå÷åð³ íàñòóïíîãî äíÿ
êîçÿòèí÷àíè çàïàëþâàëè ï³ä õ³òè
80-èõ ó êë³òö³.
Îñíîâí³ ñâÿòêóâàííÿ â³äáóëèñÿ
ó ñóáîòó, 10 ëèïíÿ. Êîíöåðò, ÿê
çàâøå, ïðîéøîâ íà ïëîù³. Âèñòóïàëè Ðîìàí Ðóäèé, Àíàñòàñ³ÿ
Íå÷àºâà, ãóðòè «×åðâîí³ ìàêè»
òà «Ãåòüìàí». Çàê³í÷èëîñÿ âñå
äèñêîòåêîþ.
ЦЕ БУЛО ВПЕРШЕ
Öüîãîð³÷íèé Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ìè â³äñâÿòêóâàëè ç òàêèì
ðîçìàõîì, ÿêîãî íå áóëî çà âñ³ ö³
30 ðîê³â. Çàõîäè â³äáóëèñÿ íàïåðåäîäí³, 23 ñåðïíÿ, ³ ñêëàäàëèñÿ
ç äâîõ ÷àñòèí.
Óðàíö³ ïðîâåëè ïàòð³îòè÷íèé çàá³ã «Øàíóþ âî¿í³â. Á³æó
çà ãåðî¿â Óêðà¿íè». Òàêèé çàõ³ä

На День захисників і захисниць четверо воїнів запасу
і колектив «Зорянка-Арт» танцювали вальс. Це було
зворушливо
â³äáóâñÿ ó íàøîìó ì³ñò³ âïåðøå.
Êîçÿòèí÷àíè á³ãëè ïîíàä äâà ê³ëîìåòðè. Á³ëüøå ñîòí³ ó÷àñíèê³â ñòàðòóâàëè â³ä öåíòðàëüíî¿
ïëîù³, çðîáèëè êîëî äî âóëèö³
Íåçàëåæíîñò³ ³ ÷åðåç òàíê ïîâåðíóëèñÿ íàçàä íà ïëîùó.
Óâå÷åð³ íà êîçÿòèí÷àí ÷åêàâ
ôåñòèâàëü «Ðîê-Êîçÿòèí», ÿêèé
âëàøòîâóþòü ó ì³ñò³ ç 2005 ðîêó.
Òîð³ê ÷åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ ðîê-ôåñòèâàëü íå ïðîâîäèëè. Íàòîì³ñòü öüîãîð³÷íèé
â³äáóâñÿ ó á³ëüøèõ ìàñøòàáàõ ³
íà íîâ³é ëîêàö³¿ — ñòàä³îí³ á³ëÿ
ó÷èëèùà. Òåðèòîð³þ ïåðåòâîðèëè
íà ñïðàâæíº ôåñòèâàëüíå ì³ñòå÷êî — áóëè ³ äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè,
³ âè¿çí³ êàôå. Íà ñöåí³ âèñòóïàëè ÿê êîçÿòèíñüê³ ãóðòè òà âèêîíàâö³, òàê ³ ãîñò³ ç ³íøèõ ì³ñò,
à õåä-ëàéíåðîì ðîê-ôåñòèâàëþ
ñòàâ â³äîìèé ãóðò «Mad heads».
ВАЛЬС ІЗ ЗАХИСНИКАМИ
Äåíü çàõèñíèê³â ³ çàõèñíèöü
Óêðà¿íè, ÿêèé ìè ñâÿòêóâàëè
14 æîâòíÿ, ïðîâåëè íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà. Òóò îðãàí³çóâàëè âèñòàâêó â³éñüêîâî¿ òåõí³êè,
íà ÿêó ìîæíà áóëî íå ëèøå ïîäèâèòèñÿ, à é ïîñèä³òè âñåðåäèí³.
Óñ³õ îõî÷èõ ïðèãîùàëè ñîëäàòñüêîþ êàøåþ.
Îäí³ºþ ç ðîäçèíîê ñâÿòà ñòàâ
ìàëþíîê âèõîâàíö³â õóäîæíüîãî

ãóðòêà Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè ³ Íàòàë³¿ Ñàëèíêî. Âîíè
ïðÿìî íà ñöåí³ ïåðåä ãëÿäà÷àìè çîáðàçèëè íà ïîëîòí³ îáðàç ñó÷àñíîãî çàõèñíèêà Óêðà¿íè. À òàíöþâàëüíèé êîëåêòèâ
«Çîðÿíêà-Àðò» ñï³ëüíî ç ÷îòèðìà
âî¿íàìè çàïàñó òàíöþâàëè âàëüñ.
КРАЩЕ ПІЗНО, НІЖ НІКОЛИ
Îñòàííÿ êóëüòóðíà ïîä³ÿ íàøîãî îãëÿäó — â³äêðèòòÿ ÿëèíêè.
Ïðèêðàñèëè ¿¿ ùå 15 ãðóäíÿ, òîæ
÷èìàëî êîçÿòèí÷àí ÷åêàëè, ùî â³äêðèòòÿ â³äáóäåòüñÿ íà Äåíü ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ, âò³ì, êîëè âèÿâèëîñÿ, ùî
19 ãðóäíÿ ãîëîâíà ÿëèíêà ì³ñòà òàê
³ íå çàñÿº, áàãàòüîõ ëþäåé öå îáóðèëî. Âñå æ òàêè ñâÿòî ïðîâåëè, àëå
íà ê³ëüêà äí³â ï³çí³øå — 22 ãðóäíÿ.
Á³ëÿ ÿëèíêè îôîðìèëè ôîòîçîíè ³ç íîâîð³÷íèìè ô³ãóðàìè.
À ùå íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà
âñòàíîâèëè áóäèíî÷îê ³ç âåðòåïîì. Äî ñëîâà, òàêå ó íàøîìó
ì³ñò³ áóëî âïåðøå.
Ïîïðè äîáðÿ÷èé ìîðîç, íà â³äêðèòòÿ ÿëèíêè ç³áðàëîñÿ áàãàòî
ëþäåé. Àáè õî÷ òðîõè ç³ãð³òè ãîñòåé ñâÿòà, ðîçäàâàëè áåçêîøòîâíèé
÷àé. Ï³ñíÿìè ³ òàíöÿìè ãëÿäà÷³â
ðîçâàæàëè âèõîâàíö³ Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ ³ ì³ñöåâ³
âèêîíàâö³. À êîëè ñòåìí³ëî, âëàøòóâàëè ôàºð-øîó. Íà çàâåðøåííÿ
ïðîâåëè òàíöþâàëüíèé ôëåøìîá.

8

ÑÌÀÊÎÒÀ
RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2021

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

ОБОВ’ЯЗКОВО МАЄ БУТИ М’ЯСО:
НОВОРІЧНЕ МЕНЮ 2022
Святкуємо  Символ 2022 року —
Чорний Водяний Тигр. Це хижа й
дуже горда тварина, яка вимагає
до себе особливої поваги. Тому
новорічний стіл має бути накритим
із розмахом
ЧОГО НЕ ПОВИННО БУТИ
НА НОВОРІЧНОМУ СТОЛІ 2022
 Корейські страви. Річ у тім, що корейці їдять
м’ясо тигра, яке вважається там делікатесом.
 Риба і морепродукти, бо тигр не вміє їх
ловити.
 Страви з короткої лапші. Якщо хочете
бачити на вашому новорічному столі макаронні
вироби, обирайте «довгі» сорти. Вони символізують тривале та щасливе життя.
 Гострі приправи та соуси.
 Міцний алкоголь та газовані напої.

САЛАТ ТИГРЕНЯ

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Íà ñâÿòêîâîìó ñòîë³ 2022 ðîêó
îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè ì’ÿñî, ïðè÷îìó, çà ìîæëèâîñò³, ê³ëüêà âèä³â.
Áàæàíî ãîòóâàòè éîãî âåëèêèìè
øìàòêàìè.
Îñíîâíà ñòðàâà — øàøëèê, çàïå÷åíà áàðàíÿ÷à íîãà, æóëüºí, ïå÷åíÿ
â ãîðùèêàõ, êóðêà àáî ³íøèé ïòàõ,

 Зварити яйця, відділити жовтки від білків та
натерти на дрібній терці. Білок від одного яйця
залишити для декорування.
 Починаємо збирати салат. На плоскому підносі викладаємо картоплю в формі голови тигра.
 Наступні шари — варена ковбаса, огірки,
цибуля, яйця. Кожен із них потрібно змастити
майонезом.
 Покрити весь салат тертою морквою.
 Прикрасити, як на фото, за допомогою яєчного білка, маслин, ковбаси та огірка.

ïðèãîòîâëåíèé ó äóõîâö³ ö³ëêîì.
Ãàðí³ð — ö³ëà â³äâàðåíà àáî çàïå÷åíà êàðòîïëÿ, îâî÷³-ãðèëü.
Ñàëàòè — ñèòí³, ç ì’ÿñíèìè ³íãðåä³ºíòàìè. Âò³ì, àáè ìåíþ íå âèéøëî íàäòî âàæêèì äëÿ òðàâëåííÿ,
âàðòî äîäàòè é ê³ëüêà îâî÷åâèõ
ñàëàò³â, íàïðèêëàä, ãðåöüêèé ³ ç
ïåê³íñüêî¿ êàïóñòè.
Õîëîäí³ çàêóñêè — áóòåðáðîäè,

 У надрізи вкласти скибочки сиру, помідорів і
часнику.
 Загорнути свинину в фольгу і вкласти у форму для запікання.
 Запікати в духовці при температурі 180 градусів Цельсія 1 годину.
 Через 45 хвилин розгорнути фольгу і запікати
ще 15 хвилин.

ì’ÿñí³ òà êîâáàñí³ íàð³çêè, ñâ³æ³
îâî÷³.
Äåñåðòè — ÷åðâîíîãî òà ÿñêðàâî
ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðó. Ï³ä³éäå çàïå÷åíèé ãàðáóç, ìîðêâÿíèé òîðò,
ÿã³äíå ñóôëå, æåëå, òîðòè ç âèøíåâèì, àáðèêîñîâèì àáî ìàëèíîâèì
ñîóñîì.
Íàïî¿ — íåãàçîâàí³. Âèíî, íàëèâêè, êîìïîòè, ôðóêòîâ³ ñîêè.

СИРНИЙ ДЕСЕРТ БЕЗ ВИПІЧКИ

ФАРШИРОВАНІ ГРИБИ В БЕКОНІ

ГАРМОШКА ЗІ СВИНИНИ
В ДУХОВЦІ

Інгредієнти:
 сир 5–9% жир. — 300 г
 сметана — 3–5 ст. л.
 цукор — 100 г
 банани — 2 шт.
 печиво цукрове (ювілейне) — 150 г
 шоколад, будь-які фрукти або ягоди — для
прикраси.
Інгредієнти:
 гриби печериці великі — 7 шт.
 бекон — 10 скибочок
 цибуля 1/2 шт.
 сир — 40 г
 куряче філе — 250–300 г
 бекон — 200 г
Інгредієнти:
 картопля — 400 г
 морква — 400 г
 варена ковбаса — 200 г
 свіжі огірки — 2 шт.
 цибуля — 100 г
 яйця — 3 шт.
 майонез
 маслини для прикрашання
Приготування:
 Відварити, остудити, начистити та натерти
картоплю та моркву.
 Дрібно нарізати огірки та ковбасу.
 Покришити цибулю, залити її окропом і залишити на 15 хвилин, потім злити.

Інгредієнти:
 свинина — 500 г
 сир твердий — 200 г
 помідор — 2 шт.
 часник — 3 зуб.
 сіль
 перець
Приготування:
 Сир нарізати на тонкі скибочки.
 Помідори також нарізати на тонкі скибочки.
 Часник нарізати на тонкі пластинки.
 У шматку свинини зробити глибокі надрізи
на відстані 1 сантиметр один від одного, не дорізаючи дощенту 1,5–2 сантиметри.
 Натерти сіллю, перцем, приправами (за бажанням) зовні і всередині.
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Приготування:
 У грибів акуратно видаляємо ніжки і шаткуємо їх разом з ріпчастою цибулею.
 Подрібнюємо кілька скибочок бекону і обсмажуємо все це впродовж 7–8 хвилин.
 Кожен капелюшок грибів обертаємо смужкою
бекону і викладаємо начинку.
 Зверху присипаємо тертим сиром і поміщаємо в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 25 хвилин.
 Перша закуска готова.
 Для другої закуски філе курячої грудки нарізаємо шматочками, кожен з яких обертаємо
смужкою бекону.
 Розміщуємо в духовку, розігріту до 200 градусів на 20–30 хвилин!

Приготування:
 Сир змішуємо зі сметаною і цукром за допомогою погружного блендера. Сир краще
вибирайте жирністю 5–9%.
 Сметану краще використовувати жирністю
15%, але це не принципово, можна вибрати і
іншу жирність.
 Банани нарізаємо кружечками.
 Збираємо десерт у формі розміром 20 *
15 см.
 На дно викладаємо печиво (можна «Ювілейне традиційне»).
 Далі йде шар сирного крему і шар бананів.
 Повторюємо, викладаємо шар печива.
 Далі — шар сирного крему і бананів.
 Зверху десерт можна прикрасити тертим шоколадом, будь-якими фруктами або ягодами!
 Готовий десерт закриваємо харчовою плівкою
і прибираємо в холодильник на 2 години.
 Після закінчення часу дістаємо десерт з холодильника, нарізаємо на порційні шматочки і
подаємо до столу!

Смачного!
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У КОЗЯТИНІ ПРОВЕЛИ ПЕРШИЙ
РІЗДВЯНИЙ БАЛ
Подія  У вихідні вокзал станції Козятин
поринув у казкову атмосферу. В ошатній
залі ресторану «Імператор» влаштували
Різдвяний бал. Таке дійство відбулося
у нашому місті вперше
ОЛЕНА УДВУД

Ïðè âõîä³ äî çàëè ãîñòåé çóñòð³÷àëè ïðåäñòàâíèêè òîâàðèñòâà «ÄÎÌ» Àíäð³é Ìîðäþê,
Îëåêñàíäð Áîíäàð òà Îëåêñàíäð
Ñêîðîäç³ºâñüêèé. Âîíè ïåðåâò³ëèëèñÿ ó ñïðàâæí³õ øâåéöàð³â ³ ç ïîñì³øêîþ ïðîâîäæàëè
íà áàë óñ³õ, õòî çàâ³òàâ íà ä³éñòâî. Âåñåëèé íàñòð³é íà ñâÿò³
çàäàâàëè ó÷àñíèêè òâîð÷î¿ ñòóä³¿ «Íàìè100» Îêñàíà Êóë³êîâà,
Ãåííàä³é Ïàí÷óê òà Àíàòîë³é
Õîìàíåöü.
Êðàñåí³ ÷îëîâ³êè, âáðàí³
ó ôðàêè, ³ êðàñóí³ æ³íêè ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ êðóæëÿëè â òàíêó ï³ä
ìóçèêó ó âèêîíàíí³ êâàðòåòó «Ãàëüÿðäà». Áàë â³äáóâñÿ çà êëàñè÷íîþ òàíöþâàëüíîþ ïðîãðàìîþ,
òîìó ãîñò³ òàíöþâàëè íå ëèøå
â³äåíñüêèé âàëüñ, à é ïîëîíåç,
ïîëüêó, ìàçóðêó òà ìåíóåò. À äîïîìàãàâ ¿ì ãîëîâíèé õîðåîãðàô
áàëó, õóäîæí³é êåð³âíèê ñïîðòèâíîãî áàëüíîãî òàíöþ «Ãðàö³ÿ»
Â³ííèöüêîãî ïàëàöó øêîëÿð³â òà
þíàöòâà Îëåêñàíäð Ìàöþê. Â³í
ñóïðîâîäæóâàâ âåñü áàë ³ ïðîâîäèâ ìàéñòåð-êëàñè.

Äëÿ ãîñòåé ï³äãîòóâàëè òàêîæ
ôóðøåò. À ñâÿòêîâèé íàñòð³é
ñâî¿ìè âèñòóïàìè ñòâîðèëè
òàíöþâàëüí³ ñòóä³¿ «Grand Jete»
³ «Ãðàö³ÿ», à òàêîæ êîçÿòèí÷àíèí
Êàð³ì Øàõ³í, ÿêèé ñòàâ ô³íàë³ñòîì ï³ñåííîãî êîíêóðñó «Iveria
ªâðîáà÷åííÿ» òà Îëåêñàíäð
Îíîôð³é÷óê.
Êîðîëåâîþ áàëó áóëà Îëüãà
Ãóáàð÷óê. Ñàìå çàâäÿêè ¿é Ð³çäâÿíèé áàë çàâ³òàâ äî Êîçÿòèíà.
Îëüãà Ãóáàð÷óê äåê³ëüêà ðîê³â
ïîñï³ëü â³äíîâëþº ³ñòîðè÷í³
òðàäèö³¿ ³ ïîïóëÿðèçóº áàëüíó
êóëüòóðó — âîíà ìàíäðóº ð³çíèìè ì³ñòàìè Óêðà¿íè, äîñë³äæóº ñòàðîâèííó àðõ³òåêòóðó òà
îáèðàº ì³ñöå äëÿ ïðîâåäåííÿ
áàëó. Äî Êîçÿòèíà âîíà ïðè¿õàëà
íà çàïðîøåííÿ Â³êòîð³¿ Õîìàíåöü ³ íàø âîêçàë íàñò³ëüêè ¿é
ñïîäîáàâñÿ, ùî ñàìå éîãî âèð³øèëè îáðàòè ÿê ëîêàö³þ äëÿ
ïðîâåäåííÿ öüîãîð³÷íîãî áàëó.
Îëüãà Ãóáàð÷óê ïîäÿêóâàëà
âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ äî çàõîäó,
à òàêîæ ñïîíñîðàì ïðîºêòó.
Àäì³í³ñòðàòîð ìóçåéíîãî êîìïëåêñó âîêçàëó Â³êòîð³ÿ Õîìàíåöü
ðîçïîâ³ëà, ùî âåñü êîëåêòèâ âîê-

Різдвяний бал провели у залі ресторану «Імператор». Чоловіки у фраках і жінки у вечірніх
сукнях кружляли у танку. Фото Людмили Кирилюк
çàëó íà ÷îë³ ç êåð³âíèêîì Àíàòîë³ºì ×àáàíîì ³ç çàäîâîëåííÿì òà
íàòõíåííÿì äîëó÷èëèñÿ äî ïðîºêòó. Îñîáëèâèõ çóñèëü äîêëàëè
ðåìîíòíî-áóä³âåëüíà áðèãàäà òà
âñ³ ïðèáèðàëüíèêè âîêçàëó. Âîíè
âëàñíîðó÷ ÷åïóðèëè ²ìïåðàòîð-

Медалями нагородили
12 козятинчан
ОЛЕНА УДВУД

Õî÷à é ³ñíóþòü ð³çí³ âåðñ³¿, 28 ãðóäíÿ
îô³ö³éíî ââàæàºòüñÿ äàòîþ, êîëè ì³ñòî
çâ³ëüíèëè â³ä í³ìåöüêèõ â³éñüê ï³ä ÷àñ
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òîìó öüîãî äíÿ
ó Êîçÿòèí³ ïðîâåëè çàõîäè, ïðèóðî÷åí³
äî Äíÿ âèçâîëåííÿ.
Ñïåðøó â³äáóëîñÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â
äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó íà ïëîù³, äå ñòðàòèëè
êîçÿòèíñüêèõ ï³äï³ëüíèê³â ²âàíà Ñåðá³íà òà Ãðèãîð³ÿ Êîíäðàöüêîãî, äî òàíêà,
ïàì’ÿòíèêà ²âàíó Áîéêó íà òåðèòîð³¿ ó÷èëèùà òà ïàì’ÿòíèêà ïîëåãëèì ó Äðóã³é
ñâ³òîâ³é â³éí³, ùî íà ÏÐÁ.
Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â ó ïðèì³ùåíí³
ì³ñöåâî¿ îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â â³äáóëèñÿ
óðî÷èñòîñò³. Äåïóòàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Ïåòðî Þð÷èøèí ñï³ëüíî ç ãîëîâîþ ì³ñöåâî¿
îðãàí³çàö³¿ âåòåðàí³â Ôåäîðîì Êðîïèâîþ
âðó÷èâ 12 êîçÿòèí÷àíàì ìåäàë³ «Ïî÷åñíèé
âåòåðàí Óêðà¿íè». Íàãîðîäó îòðèìàëè Áðîí³ñëàâ Â³òêîâñüêèé, Âàëåíòèíà Âåëüãóñ,
Â³êòîð Ñ³í³öèí, Àíäð³é Ñòåöþê, Ãåîðã³é

Нагородження відбулося
у вівторок, 28 грудня. За офіційною
версією саме ця дата вважається Днем
визволення Козятина
Áîíäàð÷óê, Ïåòðî Íèêèòþê, Àëëà Ñòåöþê,
Ëþäìèëà Ôàò, Ëþäìèëà Õî÷åíêîâà, Ë³ä³ÿ
Êîðøóíîâà, Ãàëèíà Ôåäîðîâà òà Ìèêîëà
Îãíåâèé. Òàêîæ Âàñèëþ Ìèõàéëîâó òà
Àëë³ Ñòåöþê âðó÷èëè ãðàìîòè â³ä âåòåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, à Ãàëèíó ×îðíó íàãîðîäèëà ãðàìîòîþ ì³ñüêî¿ ðàäè î÷³ëüíèöÿ
ãðîìàäè Òåòÿíà ªðìîëàºâà.

ñüêó çàëó äî Ð³çäâÿíîãî áàëó.
— Ìåí³ îñîáèñòî áóëî ö³êàâî òà âàæëèâî ñï³âïðàöþâàòè
ç Îëüãîþ Ãóáàð÷óê, îñê³ëüêè
öåé ïðîºêò äîïîìàãàº ïîïóëÿðèçóâàòè ³ñòîðè÷í³ òðàäèö³¿
òà ö³ííîñò³, à òàêîæ ïðèâåðòàº

óâàãó äî ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿, ÿêèì
º ³ âîêçàë ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, ùî
â ñâîþ ÷åðãó ïîçèòèâíî âïëèíå
íà ïîïóëÿðèçàö³þ Êîçÿòèíùèíè
òà ðîçâèòîê âíóòð³øíüîãî òóðèçìó, — çàóâàæèëà Â³êòîð³ÿ
Õîìàíåöü.
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КОЗЯТИНЧАНКА НАДІЯ ВЕЛИЧКО
В’ЯЖЕ ІГРАШКИ
Краса  Буратіно, кіт Матроскін, Дід
Мороз і навіть Пікачу — це далеко
не повний перелік казкових, мультяшних
і аніме-персонажів, які є серед робіт
Надії Величко. Вже не один рік жінка
виготовляє вручну іграшки з пряжі.
Знайомимо вас із нашою талановитою
землячкою
ОЛЕНА УДВУД

Íàä³ÿ Âåëè÷êî íåùîäàâíî â³äñâÿòêóâàëà äåíü íàðîäæåííÿ —
æ³íêà íàðîäèëàñÿ íà Äåíü ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. Ðóêîä³ëëÿì ïî÷àëà
ö³êàâèòèñÿ ùå â äèòèíñòâ³, òîæ
³ ïðîôåñ³þ îáðàëà â³äïîâ³äíó —
âèâ÷èëàñÿ ó Â³ííèö³ â òåõí³÷íîìó
ó÷èëèù³ íà øâåþ.
Íàøà çåìëÿ÷êà äóæå ëþáèòü
â’ÿçàòè. Ðàí³øå âèïë³òàëà ç ïðÿæ³
àæóðí³ ñåðâåòêè ³ ñâåòðè. ²ç ÷àñîì
öå çàõîïëåííÿ ïåðåðîñëî ó ö³êàâå
õîá³ ³ Íàä³ÿ ñòàëà ðîáèòè â’ÿçàí³
³ãðàøêè. Êîëè âèãîòîâèëà ñâîþ
ïåðøó — âæå é íå ïðèãàäóº.

— ßêîñü ñïðîáóâàëà çâ’ÿçàòè
äâ³ êàðêàñí³ ëÿëüêè, âèéøëè òàê³
ö³êàâ³, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòðèíÿ. — Áåðóòüñÿ ³äå¿ ïðîñòî ñàì³
ïî ñîá³. ßê â’ÿæåø, ìàëåíüêèé
êëóáî÷îê çàëèøàºòüñÿ. Òàêèé
íåâåëè÷êèé ³ òè íå çíàºø, ùî
ç íüîãî çðîáèòè. Ùîñü á³ëüøå
çâ’ÿçàòè — íå âèéäå. À íà ìàëåíüêó ³ãðàøêó ÿêðàç âèñòà÷èòü.
Êðàùå ùîñü çâ’ÿæó, àí³æ êîøåíÿ
áóäå ãðàòèñÿ ç êëóáî÷êîì. Îòàê
âîíî ³ âèõîäèòü.
— Ñê³ëüêè òðåáà ÷àñó íà îäíó
³ãðàøêó? — çàïèòóþ Íàä³þ.
— ßê ÿêà ³ãðàøêà, — â³äïîâ³äàº
æ³íêà. — ßê³ íèòêè. ßêùî íèòêà

Відомий багатьом персонаж аніме — Пікачу. Це — одна із
іграшок, представлених на виставці

õîðîøà, ÿê³ñíà, ëåãøå â’ÿçàòè.
ßêùî âîíà âîâíÿíà — âîíà òÿãíåòüñÿ. Âñå çàëåæèòü â³ä öüîãî. ²
â³ä òîãî, ùî òè õî÷åø, ùîá âèéøëî. Ìîæíà çâ’ÿçàòè òàê, ÿê
ùî-íåáóäü, à ìîæíà çâ’ÿçàòè,
ùîá âîíà íà ùîñü áóëà ñõîæà.
В’ЯЖЕ ДЛЯ ДУШІ
Çà ïðÿæó êîçÿòèí÷àíêà áåðåòüñÿ ïåðåâàæíî ââå÷åð³. ×àñîì áóâàº é òàêå, ùî â’ÿæå äî ï³çíüî¿
ãîäèíè. Êàæå, òàêèì ÷èíîì âáèâàº ÷àñ. Ñïåðøó äèâèòüñÿ íà òå,
íèòêè ÿêîãî êîëüîðó çàëèøèëèñÿ
³ ùî ç íèõ ìîæíà çðîáèòè. Ïîñòóïîâî íàðîäæóºòüñÿ ³äåÿ äèçàéíó
ìàéáóòíüî¿ ³ãðàøêè.
Íà âåëèêó ðîáîòó â ñåðåäíüîìó éäå äâà äí³. Ñïåðøó Íàä³ÿ
Âåëè÷êî âèãîòîâëÿº ò³ëüöå ³ãðàø-

Íà âèñòàâö³
«Äèâîâèæíî ïëåòåíà
êðàñà», ÿêó â³äêðèëè
ó ÷åòâåð, 23 ãðóäíÿ,
ïðåäñòàâëåíî
97 â’ÿçàíèõ ³ãðàøîê
Íàä³¿ Âåëè÷êî
êè. Éîãî â’ÿæå ãà÷êîì. Ïî÷èíàº êîëè ç í³ã, êîëè ç ãîëîâè.
Ïðîâ’ÿçóþ÷è äåòàë³, ïîñòóïîâî
íàïîâíþº ¿õ ñèíòåïîíîì. Âàòó
íå âèêîðèñòîâóº, òîìó ùî âîíà
øâèäêî çáèâàºòüñÿ ³ ³ãðàøêà
íå áóäå òàêîþ ÿê³ñíîþ. Êîëè
ò³ëüöå ãîòîâå, ì³ðêóº íàä âáðàííÿì.
— Òåðïëÿ÷³ñòü òðåáà ìàòè, —
çàóâàæóº Íàä³ÿ. — Áóâàº, íèòêà
³ ðâåòüñÿ, ³ ðîçòÿãóºòüñÿ, ³ ñòÿãóºø — âîíî âçàãàë³ íå òàêå. Ïåðåðîáëÿòè òðåáà.
²ãðàøêè ìàéñòðèíÿ âèãîòîâëÿº
íå çà ãîòîâèìè ñõåìàìè. Êàæå,
÷àñîì â ³íòåðíåò³ áóâàþòü òàê³
ñõåìè, ùî çà íèìè ³ çâ’ÿçàòè í³÷îãî íå ìîæëèâî. ßê ñïðàâæí³é
ïðîôåñ³îíàë ñâîº¿ ñïðàâè, âîíà
áà÷èòü — êîëè ñê³ëüêè ïåòåëü
òðåáà ïðèáðàòè, êîëè ñê³ëüêè

Із ниток, що залишалися після в’язання, Надія Величко
почала створювати іграшки. Так і виникло її захоплення

Гості, які завітали на відкриття, ділилися враженнями. Усі
вони говорили про роботи майстрині із захопленням
äîäàòè, ùîá âèéøëà ïîòð³áíà
ôîðìà.
Ó äîðîáêó êîçÿòèí÷àíêè ð³çí³ ³ãðàøêè. Ñåðåä íèõ òâàðèíè,
ïåðñîíàæ³ êàçîê òà ìóëüòô³ëüì³â.
Äåÿê³ ãåðî¿ çíàéîì³ íàì ³ç äèòèíñòâà, ÿê-îò Áóðàò³íî, ×³ïîë³íî, ê³ò Ìàòðîñê³í, Â³íí³ Ïóõ,
Ï’ÿòà÷îê, îñëèê ²à. ª é ñó÷àñí³
ïåðñîíàæ³ — Ñì³øàðèêè, Ìàøà

³ Âåäì³äü ³ íàâ³òü Ï³êà÷ó. Äåÿê³
ç ³ãðàøîê ìàþòü ñâîþ ³ñòîð³þ.
— Ïàðó ìîëîäÿò ÿ ñòâîðèëà,
êîëè ó ìåíå ñèí Ä³ìà îäðóæóâàâñÿ, — ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ. —
ß âèð³øèëà ³ãðàøêè çðîáèòè
íàðå÷åíîãî ³ íàðå÷åíî¿. Òàê ñàìî
óêðà¿íåöü ç óêðà¿íêîþ — òàê âèéøëî, ùî ä³òè â³í÷àëèñÿ, òî òàêîæ ïåðåä â³í÷àííÿì çðîáèëà.

Друга персональна виставка
Свої роботи, які виготовлені впродовж останніх двох років, Надія
Величко представила у Музеї історії міста. Це вже друга персональна виставка майстрині, де зібрано 97 іграшок. Із 98-ою Надія
завітала на відкриття — це бабуся
в ажурній салатовій кофтинці з
червоним ціпком.
Вражає те, наскільки усе зроблено
до найменших деталей. До прикладу, гітара, яку тримає у руках
кіт Матроскін, навіть струни має.
— Серед всіх робіт я помітила, що
дуже багато парних — він і вона, —
каже Лілія Макаревич, директор

Музею історії міста. — В нашому народі вважається, що коли ми створюємо ляльки чи якісь предмети
чоловічої і жіночої статі і ховаємо,
як нас вчили предки, десь в кишеньку чи затишне місце — це оберіг для родини. І я впевнена, що
пані Надія теж плекає той оберіг.
— Усі іграшки індивідуальні, вони
мають свій настрій, вираз обличчя і свою історію, — поділилася
враженнями Світлана Рибінська,
начальник відділу культури. —
Дуже позитивна творчість. Це те,
що прикрашає світ. Це те, що нас
робить трішечки дітьми, додає

нам трішечки сентиментальності, позитиву, щирості і відкритості.
— Якою б красивою не була фабрична лялька, вона не буде так
радувати як лялька, створена
своїми руками, в якої є індивідуальність, в яку вкладена людська
душа, — каже Лілія Крилова, подруга майстрині. — Більшість із цих
ляльок авторські, індивідуальні.
Ви їх ніде не побачите, не знайдете
в інтернеті. І вони всі несуть тільки
позитивну емоцію. Немає сумних,
вони всі добрі, радісні, сонячні і
позитивні. Такі, як і Надія.
На відкриття виставки також за-

просили відомих у Козятині майстрів та митців.
— Такий вид творчості для мене
ще не відомий, але я не думала,
що сьогоднішня виставка така вражаюча, — поділилася враженнями
Раїса Мельницька. — Настільки
цікаві персонажі і настільки вони
позитивну емоцію викликають,
що я зворушена. І не лише тим,
які вони цікаві і незвичні, а й кількістю.
— Ви подарували мені стільки
захвату і тепла, — каже Наталія
Баштова, науковий співробітник
Музею історії міста. — Коли я за-

вітала до вас і забирала іграшки,
коли мені запропонували вибрати,
як можна вибрати? Кожній ляльці,
яку я взяла, знайшлося місце в музеї. Так, їх багато, але це феєрія,
це диво.
Святковий настрій гостям подарували вихованки дитячої музичної
школи Анна Гунчак та Лілія Гайдучок. Вони заспівали пісню.
Познайомитися з роботами Надії Величко можете і ви. Виставка «Дивовижно плетена краса»
діятиме до 31 січня 2022 року.
Музей розташований на вулиці
Грушевського, 15.

11

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2021

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

ОПОЗИЦІЙНІ ДЕПУТАТИ:
«ВЛАДА ЩОСЬ РОБИТЬ НЕ ТЕ»
Громада  У неділю, 26 грудня,
о 12.00 анонсували громадські слухання
у козятинському будинку культури. Та
захід відбувся в іншому місці. Хто зібрав
громадськість та про що говорили?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðîõîäèëî çàïëàíîâàíå ç³áðàííÿ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³ çàëó
çàñ³äàíü êîëèøíüî¿ Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè. ²í³ö³þâàëè éîãî
Îëåã Ï’ÿâêà (ÃÎ Êîçÿòèíñüêà
Àñîö³àö³ÿ áîéîâèõ ä³é òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ), äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñ³é Êàðàòººâ
òà Îëåêñàíäð Øóìñüêèé, Ñåðã³é
Ì³êëóõà ç ÃÎ «Àñîö³àö³ÿ áóä³âåëüíèê³â Êîçÿòèíùèíè», ë³êàð
ÖÐË Âàëåð³é ßñíèé, Â³òàë³é
Êðåäåíöåð ç ÃÎ «Ð³äíå ì³ñòî»,
Òà¿ñ³ÿ Ðàä³íà (ÃÎ «Åêî Ôîðìàö³ÿ»), êîçÿòèí÷àíèí Îëåêñàíäð
Áàéáàê, Â³êòîð³ÿ ×åðíåíêî ç
ÃÎ «Äîñòà», Ìèêîëà Æèðíèé
ç³ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó
òà ïîëêîâíèê ïîë³ö³¿ Ãåííàä³é
Òêà÷óê.
Íàñàìïåðåä îáðàëè ë³÷èëüíó
êîì³ñ³þ, äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè
Òà¿ñ³ÿ Ðàä³íà (ãîëîâà), Ë³ä³ÿ Ôðàí÷óê, Íàòàë³ÿ Ðîìàíîâè÷ òà Íàòàë³ÿ Ùåðáàòþê. Êîì³ñ³ÿ çàéíÿëàñü
ðîáîòîþ, à äî ãðîìàäè çâåðíóâñÿ
äåïóòàò Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé.
— Â ì³ñüê³é ðàä³ îá’ºäíàëèñÿ
äåïóòàòè ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é ç ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèìè ïîãëÿäàìè. Êîëè º òàêå îá’ºäíàííÿ,
òî âëàäà ùîñü ðîáèòü íå òàê ³

ïîðà ïðèéìàòè ð³øåííÿ, ÿê³ ïîòð³áí³ ãðîìàä³. Âëàä³ íàä ñâî¿ìè
ä³ÿìè òðåáà çàäóìàòèñü, — ñêàçàâ
äåïóòàò Øóìñüêèé.
Âèñòóïàþ÷èé çà Îëåêñàíäðîì
Øóìñüêèì Îëåêñ³é Êàðàòººâ ïîâ³äîìèâ, ùî çà éîãî äàíèìè Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà â áàíêàõ
ðîçì³ñòèëà 24 ì³ëüéîíè ãðîøåé
ãðîìàäè íà 5 â³äñîòê³â ð³÷íèõ.
— Çà öåé ð³ê ö³íè íà òîâàðè,
íà ïðîäóêòè, íà ìåòàë, íà âñ³ ìàòåð³àëè ï³äíÿëèñÿ íà 20–30 â³äñîòê³â, — äîäàâ äåïóòàò. Ïðèñóòí³ õîò³ëè ïî÷óòè êîíêðåòíå
ïð³çâèùå ³ ÷è õòîñü ç äåïóòàò³â ç
öüîãî ïðèâîäó çâåðíóâñÿ äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
— Ç öüîãî ïðèâîäó â³äêðèòî
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, àëå
ñêëàä çëî÷èíó â öüîìó ïèòàíí³
áóäå ñêëàäíî äîâåñòè, — ñêàçàâ
Îëåêñ³é Êàðàòàºâ. Çàâåðøèëàñÿ äèñêóñ³ÿ òèì, ùî äåïóòàò ìàº
çâåðíóòèñÿ ³ç çàïèòîì äî ì³ñüêî¿
ðàäè, à ì³ñüêà ðàäà ìàº ïðîçâ³òóâàòè ïðî ðàõóíêè äåïîçèòíèõ
êîøò³â ãðîìàäè.
Êîîðäèíàòîð ãðîìàäñüêèõ
ñëóõàíü Îëåã Ï’ÿâêà òîðêíóâñÿ
òåìè âèðóáêè äåðåâ á³ëÿ ì³ñüêîãî
êëàäîâèùà.
— Ìè ç Îëåêñ³ºì Êàðàòººâèì
çàòðèìàëè êîìóíàëüíó òåõí³êó,
íà ì³ñöå ïîä³¿ áóâ âèêëèêàíèé

Що про зібрання кажуть у міській раді?
Коментар надала секретар міської ради Тетяна Римша:
— Громадські слухання — це
важливий компонент спілкування влади з мешканцями нашої громади. Це є безперечною
істиною. Міська рада завжди
відкрита до такого спілкування
і робить усе, щоб її робота була
прозорою. Активно працює сайт
міської ради, щоденно наповнюються інформацією про заходи
та рішення міської ради сторінки
у соціальних мережах Фейсбук та
Інстаграм. Жодний захід чи подія
у міській раді не відбувається без
оприлюднення та висвітлення.
Разом із тим, Козятинська міська
рада діє завжди лише у рамках
та у спосіб, що регламентується
чинним законодавством України
та підзаконними актами, дійсними у межах місцевого самоврядування. Той же випадок, про
який йде мова, є вочевидь полі-

тично вмотивованим зібранням,
учасники якого переслідують відверто політичні цілі, де жодним
чином не йдеться про захист прав
громадян.
Ба більше: організатори цієї події, назвавши її «громадськими слуханнями», порушили
чинне рішення міської ради
№ 317/03-МР від 17 грудня
2003 року, де затверджено «Положення про громадські слухання у місті Козятин». До слова, вказане рішення сесії міської ради
та, власне, Положення є на сайті
міської ради у відкритому доступі — будь-хто може його знайти
і вивчити досконально за посиланням: https://komr.gov.ua/
mrdocs/pro-polozhennya-progromadski-sluhannya-v-mistikozyatini).
У подіях, що виходять за межі законодавчого поля, міська рада
не може брати участь.

На захід прийшли більше сотні козятинчан
íàðÿä ïîë³ö³¿, — êàæå Îëåã
Ï’ÿâêà. — Çà ôàêòîì íåçàêîííî¿
âèðóáêè ïîë³öåéñüêèìè áóëî â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.
ß çâåðíóâñÿ äî äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ ³ çà ¿õí³ìè
ï³äðàõóíêàìè íàâêîëèøíüîìó
ñåðåäîâèùó áóëî çàâäàíî çáèòê³â íà ìàéæå 1,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Íåçàêîííèìè áóëè é ³íø³
âèðóáêè íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè.
Âèâ÷èâøè äîêóìåíòè, ìè ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî ì³ñüêà
ðàäà ÷åðåç âèêîíêîì áåç â³äïîâ³äíèõ äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â
çä³éñíèëà âèðóáêó íà òåðèòîð³¿
ãðîìàäè 525 äåðåâ. Ùîá âè îð³ºíòóâàëèñÿ, òî öå ÷îòèðè Ïóøê³íñüêèõ ïàðêè.
Äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè Â³êòîð
Çà¿÷êî, ïðèâ³òàâøè ãðîìàäó, ðîçãîðíóâ ïàï³ðåöü ³ êàæå: «ß òóò
çàïèñóâàâ ïðî âñ³ ôîêóñè ç íàøîþ ë³êàðíåþ — ïèñàâ, ïèñàâ ³
íå äîïèñàâ. À âçàãàë³ òå, ùî ó íàñ
â³äáóâàºòüñÿ â ãàëóç³ ìåäèöèíè,
ìåíå ÿê ïàö³ºíòà øîêóº. ß ïîáà÷èâ äèñáàëàíñ, ÿêèé ïîëÿãàº
â òîìó, ùî íà 160 îäèíèöü ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ — 5 ëþäåé (ãîëîâíèé
ë³êàð, éîãî çàñòóïíèêè, áóõãàëòåðè) îòðèìóâàëè áëèçüêî 20 â³äñîòê³â çàãàëüíîãî ôîíäó çàðîá³òíî¿
ïëàòè. Òîáòî º 160 îñ³á ³ º 5 îñ³á.
Òàêó ðîçá³æí³ñòü âè ìîæåòå ñàì³
çíàéòè â äåêëàðàö³¿ áóäü-ÿêîãî
êåð³âíèêà ë³êàðí³. Ùîá áóëî
âñ³ì çðîçóì³ëî — ãîëîâíèé ë³êàð îòðèìóº 45 òèñÿ÷ çàðïëàòè
³ 7–8 òèñÿ÷ ó ë³êàðÿ âèùî¿ êàòåãîð³¿. Ñàìå òàêèé äèñáàëàíñ
ïîòð³áíî ë³êâ³äóâàòè, — ïðîäîâæóº ñâ³é âèñòóï äåïóòàò. — Ìè
ïðèíÿëè ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äàö³þ
ë³êàðí³. Àëå äåïóòàòè, ÿê³ áóëè
â çàë³, ãîëîñóâàëè ³ ñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî òå, ùîá âñ³õ ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³ ïðàöåâëàøòóâàòè.
Îá’ºäíàâøè äâ³ ë³êàðí³, ìè ìàëè
600 ïîñàä. Ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ³ ïðèíÿëè ô³íàíñîâèé ïëàí,
äå òàê ³ ïîñòàâèëè: 600 ïîñàä. ²
òîä³ ïî÷èíàþòüñÿ ôîêóñè: âèêîíêîì ç ÿêîãîñü äèâà ïðèéìàº
ð³øåííÿ ïðî ñêëàä â³ää³ëåíü ³

æîäíî¿ öèôðè, ñê³ëüêè ìåäèê³â
ìàº áóòè ó â³ää³ëåíí³. Íàäàë³
ì³ñüêèé ãîëîâà ïðèéìàº ðîçïîðÿäæåííÿ ïðèâåñòè øòàòíó
÷èñåëüí³ñòü ë³êàðí³ ó â³äïîâ³äí³ñòü äî øòàòó, à â øòàò³ 444 ïîñàäè. Òîáòî â îá’ºäíàí³é ë³êàðí³ â³äáóëîñÿ ñêîðî÷åííÿ ïîñàä
íà 156 îñ³á.
— ²äåì äàë³, — êàæå Â³êòîð
Çà¿÷êî, — äðóãîþ íàøîþ êàòàñòðîôîþ º òå, ùî ìè âòðàòèëè Êîâ³äíèé ïàêåò, à âòðàòèëè
ìè éîãî òîìó, ùî çà âèä³ëåíèõ
2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü íå êóïèëè
ñó÷àñíî¿ êèñíåâî¿ ñòàíö³¿. Ìè
íå ìàºìî êîìóí³êàö³é ç îáëàñíèì êåð³âíèöòâîì, ÿêå ïðèéìàëî
ð³øåííÿ ïî áàçîâèõ ïàêåòàõ êîâ³äíèõ ë³êàðåíü ³ òðåòº — ó íàñ
íåìàº çðîáëåíî¿ äî ê³íöÿ êèñíåâî¿ ìåðåæ³ ïî ë³êàðí³, ÿêà çàáåçïå÷èëà íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü òî÷îê
äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â. ² âñå öå
ïîñòàâèëè íàøîìó êåð³âíèöòâó
â ïðåòåíç³þ ³ òîìó íå äàëè íàø³é
ë³êàðí³ êîâ³äíîãî ïàêåòó, — ñêàçàâ Çà¿÷êî.
Ùå ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè òîðêíóëèñÿ ïèòàííÿ, ó ÿêèé ñïîñ³á
áóëè ïðîâåäåí³ êîíêóðñè íà ïîñàäè äèðåêòîð³â øê³ë. Çà ñëîâàìè Â³êòîðà Çà¿÷êà, äèðåêòîð³â
çâ³ëüíèëè íå çàêîííî ³ öå ñòàëî
ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ðîçãëÿäó.
Êîëè âñ³ ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî ðîçãëÿíóëè, êîîðäèíàòîð
îãîëîñèâ ð³øåííÿ ç³áðàííÿ. Âîíî
ïîëÿãàº â íàñòóïíîìó: çàïóñòèòè ïðîöåñ óñóíåííÿ â³ä çàéìàíî¿
ïîñàäè ì³ñüêîãî ãîëîâó Òåòÿíó
ªðìîëàºâó. Äåïóòàò Çà¿÷êî ñêàçàâ, ùî öå ìîæíà çðîáèòè äâîìà
øëÿõàìè.
— Ïåðøèé øëÿõ — öå êîëè
äåïóòàòè äâîìà òðåòèíàìè ñâîãî ñêëàäó ïðîãîëîñóþòü çà òàêå
ð³øåííÿ. Äðóãèé øëÿõ — ç³áðàòè ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí
ç òåëåôîíàìè íîìåð³â ³ àäðåñàìè çà â³äñòîðîíåííÿ â³ä ïîñàäè
ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ ùîá ê³ëüê³ñòü
ï³äïèñ³â áóëà á³ëüøîþ í³æ ä³þ÷èé ì³ñüêèé ãîëîâà íàáðàâ
íà âèáîðàõ, — ñêàçàâ äåïóòàò.

КОРОТКО
Поповняться
технікою
 Âèçíà÷èëè ïåðåìîæö³â
îáëàñíîãî êîíêóðñó äëÿ çàêëàä³â îñâ³òè â ðàìêàõ ïðîºêòó «Òåõíîëîã³÷íå Ìàéáóòíº Â³ííè÷÷èíè». Ïåðåìîãó
çäîáóëè ï³âñîòí³ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ñåðåä ÿêèõ äâîº
íàøèõ — ë³öåé òà Ñàìãîðîäîöüêèé ÇÍÂÊ «Øêîëà
- äèòÿ÷èé ñàäîê».
Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåïàðòàìåíòó ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, øêîëè-ïåðåìîæö³ îòðèìàþòü ó êîðèñòóâàííÿ ïî 10 êîìïëåêò³â
ç ðîáîòîòåõí³êè äëÿ ó÷í³â
òà ïî îäíîìó íîóòáóêó, äîñòóï äî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì
ç îñíîâ ðîáîòîòåõí³êè, ïðîãðàìóâàííÿ, ðîçðîáêè webñàéò³â òà ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â.
Òàêîæ ó÷í³ øê³ë-ïåðåìîæö³â
çìîæóòü ï³äâèùèòè ð³âåíü
êîìïåòåíòíîñò³ ç ðîçìîâíî¿
àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

Зарубала
чоловіка
Äíÿìè ó Êîçÿòèí³ çíîâó
ñòàëîñÿ âáèâñòâî — çíàéøëè
ìåðòâèì ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà.
²íöèäåíò òðàïèâñÿ âíî÷³ ó
ñóáîòó, 25 ãðóäíÿ. Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ ñë³ä÷îãî
óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿, áëèçüêî
3.00 ãîäèíè íî÷³ 29-ð³÷íà
æ³íêà ³ ¿¿ 35-ð³÷íèé ñï³âìåøêàíåöü ïî÷àëè ñâàðèòèñÿ. Êîíôë³êò çàê³í÷èâñÿ
äëÿ ÷îëîâ³êà ôàòàëüíî — êîçÿòèí÷àíêà 15 ðàç³â âäàðèëà
êîõàíîãî ñîêèðîþ ³ íàíåñëà
äåê³ëüêà íîæîâèõ ïîðàíåíü â
ãîëîâó òà îáëè÷÷ÿ. Â³ä öüîãî
35-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïîìåð íà
ì³ñö³ ïîä³¿. Ò³ëî çàãèáëîãî
âèÿâèëà éîãî ò³òêà. Âîíà ³
ïîâ³äîìèëà ïðî öå ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.
— Ïðàö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ
êàðíîãî ðîçøóêó îïåðàòèâíèì øëÿõîì âñòàíîâèëè,
ùî äî çëî÷èíó ìîæå áóòè
ïðè÷åòíà ñï³âìåøêàíêà ïîòåðï³ëîãî. Ùîá ïðèõîâàòè
ñë³äè çëî÷èíó, âîíà, ç³áðàâøè ñâî¿ ðå÷³, çàëèøèëà ì³ñöå
ïîä³¿. Ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ
ãîäèí îïåðàòèâíèêè âñòàíîâèëè ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ
çëîâìèñíèö³ òà çàòðèìàëè
¿¿ â îäíîìó ç ãîòåë³â îáëàñíîãî öåíòðó. Æ³íêà ðàí³øå
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íå ïðèòÿãóâàëàñü, —
ïîâ³äîìëÿþòü ó ïîë³ö³¿.
Çíàðÿääÿ âáèâñòâà ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè, à ï³äîçðþâàíó çàòðèìàëè. ¯é çàãðîæóº
äî 15 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

12
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.02, 03.15 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.20, 02.00, 05.35 Новини
07.10 М/ф “Як козаки у футбол
грали”
07.30 М/ф “Як козаки у хокей
грали”
07.50 М/ф “Як козаки кулiш
варили”
08.05 Невiдомi Карпати
08.25, 04.55 Вiдтiнки України
09.05, 02.25 #ВУКРАЇНI
09.40 Х/ф “Подвiйне свято”
11.25 Наталя Фалiон та
“Лiсапетний батальйон”.
Великий ювiлейний концерт
15.20 Концерт Вадима
Крищенка “Спаси мене, пiсне”
18.30, 23.20 Д/с “Особливий
загiн. Суперчуття”
19.20 Х/ф Прем’єра. “Троянда
на Рiздво”
21.25 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Готель “Адлон”. Сiмейна
сага” s
00.45 Д/ф “Гiдра” s
03.45 Х/ф “Ярослав Мудрий “, 1 с.

1+1
05.20, 06.30 “Свiт навиворiт”
08.15, 19.30 ТСН
09.20, 10.20, 11.20 “Життя
вiдомих людей”
12.20, 01.55 “Лiпсiнк батл”
14.05 Х/ф “Скажене весiлля” s
16.00, 17.05, 18.20 Т/с “Свати 7” l
20.35 М/ф “Льодовиковий
перiод”
22.10 Х/ф “Скажене весiлля
3” s
00.10 Х/ф “Свiнгери” s

RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2021

3 січня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

18.15, 20.00 Х/ф “Свiт Юрського
перiоду 2” l
22.00 Х/ф “Хмарочос” l
23.50, 02.00 Т/с “Ялинка на
мiльйон”
01.30 Телемагазин
02.20 Гучна справа
04.30 Реальна мiстика

СТБ
04.55 Т/с “Коли ми вдома”
10.05 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
12.05 Т/с “Продається будинок
iз собакою”
15.50, 17.50 Т/с “Спiймати
Кайдаша” s
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.55, 22.15 “Хата на тата” l
22.25 “Україна має талант”

НTН
05.50 Х/ф “Пригоди Буратiно”,
1 с.
07.00 М/ф
07.40, 17.15, 01.15, 03.35
“Випадковий свiдок”
10.05 Х/ф “Сто грамiв” для
хоробростi...”
11.30 Х/ф “Без року тиждень”
12.55 Х/ф “Суперпограбування
в Мiланi” s
14.55 Х/ф “Новi амазонки” s
19.00, 03.05 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм iз СенТропе”
21.25 Х/ф “Близнюки” s
23.30 Х/ф “Круїз, або Розлучна
подорож”
04.45 “Top Shop”

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Казка про 12
мiсяцiв”
09.45 Х/ф “Тiльки Диво”
05.25, 00.55 “Слiдство вели... з 11.30 Х/ф “Три горiшки для
Леонiдом Каневським”
Попелюшки”
06.55, 16.40, 17.30 “Вещдок”
13.15 4 весiлля
08.45, 18.10, 03.15 Ток-шоу
14.05, 16.00, 03.00 Панянка“Стосується кожного”
селянка
09.35, 10.30 “Корисна
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
програма”
галлiвуд
11.30 Х/ф “Кохання з першого
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
погляду в Лапландiї”
13.20 Х/ф “Ой, мамоньки!” s
Екстремальний сезон
15.00 Х/ф “Сiмейне
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Полтавою
пограбування” l
20.00, 02.30 “Подробицi”
19.30, 21.00 Танька i Володька
21.00 Х/ф “Анжелiка - маркiза
20.00, 21.30 Сiмейка У
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
янголiв”
23.10 Х/ф “Дуже поганi
23.00 Країна У
00.00 Країна У. Новий рiк
матусi” s
00.30 Казки У
01.30 Вечiрка
ICTV
05.50 Кориснi пiдказки

IНТЕР

05.05 Скарб нацiї
05.15 Еврика!
05.25 Служба розшуку дiтей
05.30 Скетч-шоу “На трьох” s
08.50 Х/ф “Шоу починається”
10.25 Х/ф “Стiй! Бо моя мама
стрiлятиме”
12.00 Х/ф “Дiамантовий
полiцейський” s
13.40 Новорiчний Дизельшоу l
18.45 Факти. Вечiр
19.10, 20.55 Х/ф “Крокодил
Дандi” s
22.55 Х/ф “Конго” s
00.45 Дизель-шоу l
02.40 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 “Хто зверху?” l
12.00 М/ф “Монстри на
канiкулах” s
13.40 М/ф “Монстри на
канiкулах 2”
15.10 М/ф “Монстри на
канiкулах 3: Море кличе”
17.00 М/ф “Рататуй”
19.00 Х/ф “Дамбо”
21.10 М/ф “Король Лев”
23.30 Х/ф “Золоте дитя”
01.20 “Вар’яти” l

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 М/ф “Кунг-фу панда 3”
10.50 Х/ф “Мумiя” s
13.10, 15.30 Х/ф “Мумiя 2:
Повернення” s
16.10 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця
Iмператора Драконiв” s

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

4 січня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
23.55, 02.30, 05.15 Новини
07.05, 02.25, 03.10, 05.10
Погода
07.10 Документальний цикл
“Девiд Рокко. Африка на смак”
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Шетланд” l
09.05 Прем’єра. Прем’єра.
Телевiзiйний серiал “Преса”
10.10 Д/с “Особливий загiн.
Суперчуття”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13.10, 01.45 Прозоро: про
актуальне
14.00 Країна пiсень
15.10, 21.40, 00.35, 03.05,
05.50 Спорт
15.20 Концерт. Пiснi про
кохання
16.30 Д/с “Дикi тварини”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.55 Документальний цикл
“Рiк у дикiй природi”
21.50 Х/ф “Святий Августин”,
1 с.
00.45 Телевiзiйний серiал
“Шетланд” l

1+1
05.00, 22.25 Х/ф “Поїздка в
Америку” l
06.30 “Свiт навиворiт”
08.10, 19.30 ТСН
09.15, 10.15, 11.15 “Життя
вiдомих людей”
12.15, 13.50, 02.35, 03.50
“Лiпсiнк батл”
15.10 “Вечiр прем’єр з
Катериною Осадчою”
17.10, 18.25 Т/с “Свати - 7” l
20.35 М/ф “Льодовиковий
перiод - 2: Глобальне
потеплiння”

IНТЕР
05.30, 00.50 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 07.55, 15.25, 16.20
“Вещдок”
08.50, 18.10, 03.05 Ток-шоу
“Стосується кожного”
09.40, 10.40 “Корисна
програма”
11.40 Х/ф “Кохання з першого
погляду в Вiднi”
13.30 Х/ф “Весiльний
переполох”
17.05 “Вещдок. Особый
случай”
20.00, 02.20 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Прекрасна Анжелiка”
22.55 Х/ф “Дуже поганi матусi
2” s

20.00 Т/с “Жiночi секрети” s
00.15, 02.00 Т/с “Ялинка на
мiльйон”

UA:ПЕРШИЙ

06.02 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
СТБ
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.00, 02.30, 05.15 Новини
04.55 Т/с “Коли ми вдома”
07.05 Погода
10.10 Т/с “Коли ми вдома. Нова 07.10 Документальний цикл
“Девiд Рокко. Африка на смак”
iсторiя”
12.05 Т/с “Знайду пару
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Шетланд” l
коханому” l
15.55, 17.50 Т/с “Спiймати
09.05 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Преса”
Кайдаша” s
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”
10.10 Д/с “Особливий загiн.
19.55, 22.15 “Хата на тата” l
Суперчуття”
22.25 “Україна має талант”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
НTН
13.00, 15.00, 18.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
05.35 Х/ф “Пригоди Буратiно”, 2 с. 13.10, 01.50 Прозоро: про
06.55 М/ф
актуальне
08.05, 17.10, 01.15, 03.35
14.00 Країна пiсень
“Випадковий свiдок”
15.10, 21.40, 00.40, 03.05,
05.50 Спорт
10.30 Х/ф “Веселi Жабокричi”
11.45 Х/ф “Бiля тихої пристанi” 15.20 Концерт. Хорея Козацька
13.10 Х/ф “Жандарм iз Сен16.30, 03.10 Д/с “Дикi
тварини”
Тропе”
15.05 Х/ф “Близнюки” s
17.00 Прозоро: про головне
19.00, 03.05 “Свiдок”
19.10 Д/с “Свiт дикої природи”
19.30 Х/ф “Жандарм у Нью19.55 Документальний цикл
“Рiк у дикiй природi”
Йорку”
21.30 Х/ф “Близнюки - 2” s
21.50 Х/ф “Святий Августин”,
23.30 Х/ф “Їсти подано, або
2 с.
00.50 Телевiзiйний серiал
Обережно, кохання!”
“Шетланд” l

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Бiлоснiжка”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка”
13.00 4 весiлля
14.00, 16.00, 03.00 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Сiмейка У
23.00 Країна У
00.00 Країна У. Новий рiк

5 січня

СЕРЕДА

1+1
08.00, 19.30 ТСН
09.05, 10.05, 11.05 “Життя
вiдомих людей”
12.05, 13.40, 01.50, 03.00
“Лiпсiнк батл”
15.10 “Вечiр прем’єр з
Катериною Осадчою”
17.10 Т/с “Свати - 7” l
20.35 М/ф “Льодовиковий
перiод 3. Ера динозаврiв”
22.20, 04.15 Х/ф “Брехун,
брехун” l

IНТЕР
05.30, 00.40 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 07.55, 15.25, 16.10
“Вещдок”
08.50, 18.10, 02.50 Ток-шоу
“Стосується кожного”
09.40 “Корисна програма”
11.40 Х/ф “Кохання з першого
погляду в Iндiї” l
13.35 Х/ф “У них все добре”
17.05 “Вещдок. Особый
случай”
20.00, 02.15 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Анжелiка i король”
23.00 Х/ф “Дiвчина мого
найкращого друга” n

СТБ
05.05 Т/с “Коли ми вдома”
10.10 Т/с “Коли ми вдома. Нова
iсторiя”
12.05 Т/с “Дiвчата” l
15.55, 17.50 Т/с “Спiймати
Кайдаша” s
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”
19.55, 22.15 “Хата на тата” l
22.25 “Україна має талант”

НTН
06.25 М/ф “Як козаки у футбол
грали”..
07.45, 17.10, 01.35, 03.50
“Випадковий свiдок”
10.00 Х/ф “Їсти подано, або
Обережно, кохання!”
11.45 Х/ф “Добре сидимо!”
13.10 Х/ф “Жандарм у НьюЙорку”
15.05 Х/ф “Близнюки - 2” s
19.00, 03.20 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Жандарм
одружується”
21.15 Х/ф “Близнюкидракони” s
23.15 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Попелюшка”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Хто в домi
“тато”?” s
12.30 4 весiлля
13.45, 16.00, 03.00 Панянкаселянка
15.00, 04.50 Зiрки, чутки та
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу пiд
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Сiмейка У
23.00 Країна У
00.00 Країна У. Новий рiк
00.30 Казки У

UA:ВIННИЦЯ

08.00, 09.00, 17.15 Новини
UA:ВIННИЦЯ
(UA: ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
08.00, 09.00, 17.15 Новини
09.10 Телевiзiйний серiал
(UA: ПЕРШИЙ)
“Комiсар Алекс”
08.05 Ранок на Суспiльному
11.25 Народженi рiкою
09.10 Телевiзiйний серiал
11.40 Незвiдана Україна
12.00 Енеїда
“Комiсар Алекс”
11.25 Народженi рiкою
12.30 Я вдома
11.40, 22.15 Незвiдана Україна
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40 ТНВ
12.00 Енеїда
12.30 Я вдома
13.05 Телевiзiйний серiал
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
“Снiгопад”
20.40 ТНВ
13.30, 14.25 Пiщана казка
UA:ВIННИЦЯ
13.05 Телевiзiйний серiал
13.35, 14.30 Веселi саморобки
ICTV
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро”
“Снiгопад”
08.00, 09.00 Новини (UA:
13.30, 14.25 Пiщана казка
14.35 “Шо? Як? “
13.35, 14.30 Веселi саморобки 05.25 Скетч-шоу “На трьох” s 15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
ПЕРШИЙ)
08.05 Ранок на Суспiльному
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.45 Х/ф “Маска Зорро”
Тернопiльщини
09.10, 21.00 Художнiй серiал
ICTV
14.35 “Шо? Як? “
10.05 Х/ф “Легенда Зорро”
15.20 Концерт “Святковй мiкс”
15.05 Сковорода. Гастробайки 12.20 Х/ф “Перший лицар” l
15.40 Вчитель
“Пуаро Агати Крiстi”
11.05 Запорожжя на смак
09.05 Х/ф “Конго” s
15.20 Країна пiсень
14.50 Т/с “Перший парубок на
15.50 Умандрували:за
12.00 Енеїда
11.00, 12.45 Х/ф “Крокодил
15.45 Умандрували: за
Харковом
селi” s
12.30 Шукачi пригод
18.45 Факти. Вечiр
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
Харковом
Дандi” s
13.05 Телевiзiйний серiал
14.45, 23.50 Дизель-шоу l
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
19.10 Х/ф “День бабака”
17.30 Прем’єра. Невiдомий
17.00 Т/с “Новорiчний Пес” 16+ 17.30 Прем’єра. Невiдомий
21.00 Х/ф “Гудзонський
“Снiгопад”
Бортнянський
13.30, 14.25 Пiщана казка
18.05 Прозоро. Про головне
Бортнянський
05.30
яструб” s
13.35, 14.30 Веселi саморобки 18.45 Факти. Вечiр
18.05 Прозоро. Про головне
22.45 Х/ф “Побачення наослiп” 19.20 Цикл “Нашi тридцять”
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро”
19.10 Х/ф “Маска Зорро”
19.20 Цикл “Нашi тридцять”
00.30 Дизель-шоу l
19.45 Створюй iз Суспiльним.
14.35 “Шо? Як? “
21.35 Х/ф “Легенда Зорро”
19.45 Курс iнфогiгiєни “Як не 02.40 Я зняв!
Розслiдування . Червона лiнiя
15.05 Концерт “Святковий
20.00 Правдоборцi
стати овочем”
20.00 Правдоборцi
20.15 Роздивись
мiкс”
15.15 “Баба Єлька”.
НОВИЙ КАНАЛ
20.15 Населена земля
НОВИЙ КАНАЛ
21.00 Концерт гурту “Фiвер
21.00 Spiel De Trois
21.25 Мiжрегiональний
Експедицiя на пiч
15.40 Незвiдана Україна
06.00, 01.30 “Вар’яти” l
21.20 Мiжрегiональний
06.00, 01.45 “Вар’яти” l
концерт “Новорiчний концерт на
16.00 Д/ф “Цидулки про
07.15 “Хто зверху?” l
концерт “Новорiчний концерт на 07.30 “Хто зверху?” l
Суспiльному”
12.55 Х/ф “Щоденники
13.00 М/ф “Заплутана iсторiя”
22.15 Мiста i мiстечка
гуцулiв”
Суспiльному
17.00 Маршрутом змiн
22.30 Д/с “Свiт дикої природи” 14.50 Х/ф “Алiса в країнi чудес” 22.30 Д/с “Свiт дикої природи”
принцеси”
17.15, 20.25 Правдоборцi
15.00 Х/ф “Щоденники принцеси
16.55 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi”
17.30 Прем’єра. Невiдомий
19.00 Х/ф “Красуня та
2: Королiвськi заручини”
17.10 М/ф “Заплутана iсторiя”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
ВIТА (ВIННИЦЯ)
Бортнянський
чудовисько”
17.55 Вчитель
19.00 Х/ф “Пен”
21.35 Х/ф “Попелюшка”
18.05 Поколiння “Золотої алеї” 21.05 Х/ф “Алiса в країнi чудес” 08.45 “Мобiльний репортер”
23.40 Х/ф “Дамбо”
08.45 “Мобiльний репортер”
19.00 ТНВ
23.10 Х/ф “Алiса в Задзеркаллi” 09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
19.20 Цикл “Нашi тридцять”
09.30 “Територiя рiшень”
09.30, 19.30 “На часi”
19.45, 19.55 Курс iнфогiгiєни
09.45, 19.30 “На часi”
УКРАЇНА
10.15 “Особливий випадок”
УКРАЇНА
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.30 “Євромакс”
“Як не стати овочем”
20.00 Радянський бруталiзм
10.45 “Твiй навiгатор”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00 т/с “Курорт”
20.40 Гендернi окуляри
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
11.00 т/с “Курорт”
12.35 “Знайомство з
Україною
21.20 Х/ф “Рiздвянi дзвiночки” Україною
12.35 “Знайомство з
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
тваринами”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
13.00 “Новини Life”
тваринами”
Сьогоднi
13.00 “Новини Life”
09.00 М/ф “Мадагаскар”
13.15 “Цiкавий свiт”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00 М/ф “Як приборкати
13.15 “Цiкавий свiт”
10.45 М/ф “Пiнгвiни
14.00 “Час змiн”
14.00 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
дракона 2”
Мадагаскар”
09.45 “Рецепт здоров’я”
11.00 Х/ф “Мумiя 3: Гробниця
15.00 т/с “Справа Дойла”
12.25 Х/ф “Таємниця будинку з 16.15 “IМПЕРIЯ”
10.15, 14.00, 17.30, 20.10 х/ф Iмператора Драконiв” s
16.15 “Highlight по-вiнницькi” годинником” l
17.05 “Твоє життя”
12.35 “Концертна програма”
13.00, 15.30 Х/ф “Свiт Юрського 16.45 “Природа сьогоднi”
14.50, 15.30 Концерт. Привiт
17.35 т/с “Серцебиття”
16.00 “Цiкавий свiт”
17.30 т/с “Серцебиття”
18.30 “Ульотне вiдео”
20i
перiоду 2” l
19.00 “Новини”
16.10 Концерт. Фантастична
18.30 “Код вiдвертостi”
20.00 Т/с “Жiночi секрети” s
18.40 “Територiя рiшень”
19.30 “На часi”
20.10 х/ф
00.10, 02.00 Т/с “Сiм’я на рiк” l 20.10 х/ф
нiч на каналi “Україна”

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/с “Пiнгвиня Пороро”
07.00, 08.00, 09.00, 21.00,
00.35, 05.15 Новини
07.05 Погода
07.10 Документальний цикл
“Девiд Рокко. Африка на смак”
08.05 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Шетланд” l
09.05 Прем’єра. Телевiзiйний
серiал “Преса”
10.10 Д/с “Особливий загiн.
Суперчуття”
11.00 Прозоро:про соцiальне
12.00, 21.50 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.00 Новини (iз
сурдоперекладом)
13.10 Прозоро: про актуальне
14.00 Країна пiсень
15.05 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. V етап. Спринт, 10
км, чоловiки
16.45 Навечiр’я Рiздва
Христового ПЦУ
19.30 Навечiр’я Рiздва
Христового УГКЦ
21.40, 01.10, 05.50 Спорт
22.50 Х/ф “Троянда на Рiздво”

1+1
07.55, 19.30 ТСН
09.00, 10.00, 11.00 “Життя
вiдомих людей”
12.00, 13.35, 02.10, 03.20
“Лiпсiнк батл”
15.00 Концерт “Свiтське
життя. 15 рокiв”
17.15, 18.25 Т/с “Свати - 7” l
20.35 М/ф “Льодовиковий
перiод 4: Континентальний
дрейф”
22.20 Х/ф “Алiта: Бойовий
ангел” s

IНТЕР
05.05, 20.00, 02.10
“Подробицi”
05.40 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 07.55 “Вещдок”
08.50, 02.40 Ток-шоу
“Стосується кожного”
09.40 “Корисна програма”
11.40 Х/ф “Кохання з першого
погляду на Бора-Бора” l
13.30 Х/ф “Зустрiнемось
онлайн” s
15.40 Х/ф “Рiздво на льоду”
Прем’єра
17.30 “Пряма трансляцiя
Рiздвяного богослужiння”
21.00 Х/ф “Неприборкана
Анжелiка”
22.30 Мюзикл “Вечори на
хуторi бiля Диканьки”

ICTV
08.05 М/ф “У пошуках Жарптицi”
09.15 М/ф “Iван Княженко i
Сiрий Вовк” s
10.50 М/ф “Iван Княженко i
Сiрий Вовк-2” s
12.05 М/ф “Три богатирi i
Шамаханська цариця” s
13.25 М/ф “Добриня Микитович
i Змiй Горинович” s
14.40 М/ф “Олешко Попович i
Тугарин Змiй” s
16.05 М/ф “Iлля Муромець i
Соловiй-розбiйник” s
17.25 М/ф “Три богатирi на
далеких берегах” s
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Помiнятися мiсцями”
21.15 Х/ф “Тупий та ще
тупiший” s
23.05 Х/ф “Довгий поцiлунок
надобранiч” s

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 01.00 “Вар’яти” l
06.30 “Хто зверху?” l
12.05 Х/ф “Проблемне дитя”
13.40 Х/ф “Проблемне дитя 2”
15.20 Х/ф “Син Маски”
17.00 Х/ф “Маска” s
19.00 М/ф “Крижане серце”
20.55 М/ф “Крижане серце 2” l
22.50 М/ф “Король Лев”

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 М/ф “Шрек”

13
6 січня
10.50 М/ф “Шрек 2”
12.40 Х/ф “Король Ральф”
14.50, 15.30 Новорiчне Шоу
Маска
20.00 Т/с “Жiночi секрети” s
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7 січня

07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Х/ф “Король Ральф”
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
11.00, 15.30 Т/с “Дорога
06.02 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
додому” l
06.30 М/ф “Як козаки кулiш
20.00 Х/ф “Родина на прокат”
22.00, 02.00 Т/с “Вiрна
варили”
06.40 М/ф “Як козаки наречених подруга” l
01.30 Телемагазин
виручали”
07.00 Рiздвяна утреня УГКЦ
02.20 Х/ф “Таємниця будинку з
09.00 Рiздво Христове ПЦУ
годинником” l
12.00 Х/ф “Ласкаво просимо на 04.10 Гучна справа
04.40 Реальна мiстика
Рiздво”
13.40 Древо. Рiздво сонця
13.55 Прем’єра. Країна пiсень
15.05 Бiатлон на Суспiльному. СТБ
Кубок свiту. V етап. Спринт, 7,5
04.50 Т/с “Коли ми вдома”
км,жiнки
16.40 Наталя Фалiон та
06.00 Х/ф “Реальна Любов” s
08.40 Х/ф “Вiдпочинок за
“Лiсапетний батальйон”.
обмiном” s
Великий Рiздвяний концерт
21.00, 23.25, 02.00, 04.00,
11.10, 17.50 Т/с “Слiпа” l
05.35 Новини
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”
21.25 Х/ф Прем’єра. “Пуччiнi”
19.45 “Мiй секрет. Євгенiй
Кот”
1с. l
00.00 Х/ф “Прелюдiя долi”
22.15 “Мiй секрет. Iрина
01.35, 02.25 #ВУКРАЇНI
Бiлик”
02.55 Поки Бог не бачить
00.30 “Україна має талант”
03.45, 04.25 Невiдомi Карпати
04.35 Сто рокiв iзоляцiї

UA:ПЕРШИЙ

8 січня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ

06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.02, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 15.00,
18.00, 21.00, 00.20, 04.00,
05.35 Новини
СТБ
07.10 М/ф “Як козаки
10.00 Т/с “Коли ми вдома. Нова
олiмпiйцями стали”
07.30 М/ф “Як козаки у футбол
iсторiя”
11.55 Т/с “Сонячнi днi” l
грали”
15.40, 17.50 Т/с “Спiймати
07.50 М/ф “Як козак щастя
Кайдаша” s
шукав”
17.30, 22.00 “Вiкна-Новини”
08.05, 04.25 Невiдомi Карпати
19.55, 22.15 “Хата на тата” l
08.25 Вiдтiнки України
22.25 “Україна має талант”
09.00 Собор Пресвятої
Богородицi ПЦУ
11.30, 23.25 Документальний
НTН
цикл “Карпатськi хижаки”
12.25 #ВУКРАЇНI
06.00 М/ф “Як козаки на весiллi
13.05 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. V етап. Змiшана
гуляли”..
07.20, 17.15 “Випадковий
естафета
14.35, 15.10 Мiста та мiсткечка
свiдок”
09.35 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”
15.35 Бiатлон на Суспiльному.
12.00 Х/ф “Сiм старих i одна
Кубок свiту. V етап.
дiвчина”
Одиночназмiшана естафета
13.30 Х/ф “Жандарм
16.55 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
одружується”
15.15 Х/ф “БлизнюкиНTН
18.15 Д/с “Тваринна зброя”
19.10 Прем’єра. Художнiй
дракони” s
19.00, 01.50 “Свiдок”
1+1
06.10 М/ф “Як козаки
серiал “Паризькi таємницi”16+
19.30 Х/ф “Жандарм на
21.25 Х/ф Прем’єра. “Пуччiнi”
олiмпiйцями стали”..
05.35, 08.15, 19.30 ТСН
06.50 М/ф “Пригоди козака
вiдпочинку”
2с. l
21.30 Х/ф “Мiф”
06.00 “Свiт навиворiт”
00.45 Х/ф “Богдан - Зиновiй
Енея”
23.55 Х/ф “За два кiлометри вiд 06.20, 09.20, 10.20, 11.20
07.25, 17.05, 01.05
Хмельницький”
“Життя вiдомих людей”
“Випадковий свiдок”
02.50 Д/с “Дика планета”
Нового року”
12.20 М/ф “Льодовиковий
09.10 Х/ф “За два кiлометри вiд 03.30 Країна пiсень
перiод”
Нового року”
TET
14.00 М/ф “Льодовиковий
11.05 Х/ф “Дiловi люди”
1+1
перiод - 2: Глобальне потеплiння” 12.45 Х/ф “Жандарм на
06.00 ТЕТ Мультиранок
15.55 М/ф “Льодовиковий
вiдпочинку”
08.35 Х/ф “Рапунцель”
14.45 Х/ф “Мiф”
06.10, 19.30 ТСН
перiод 3. Ера динозаврiв”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s 17.45 М/ф “Льодовиковий
18.15 Х/ф “Жандарм та
07.00 “Життя вiдомих людей”
10.45 Х/ф “Хто в домi “тато”? 2” перiод 4: Континентальний
10.00 “Свiт навиворiт”
iнопланетяни”
12.35 4 весiлля
20.05 Х/ф “Жандарм i
20.15, 02.45 “Новорiчний
дрейф”
13.45, 16.00, 02.30 Панянка20.15 М/ф “Льодовиковий
Вечiрнiй Квартал 2020/2021”
жандарметки”
22.00 Мюзикл “Сорочинський
селянка
перiод 5. Курс на зiткнення”
15.00, 04.20 Зiрки, чутки та
22.00 М/ф “Спiвай”
ярмарок на НТН”
00.00, 01.55 “Вечiр прем’єр з
23.50 “Дискотека 80-х”
IНТЕР
галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
04.45 “Top Shop”
Катериною Осадчою”
18.00 Богиня шопiнгу.
03.30 Концерт “Свiтське
05.45 Х/ф “Чотири нуль на
Екстремальний сезон
життя. 15 рокiв”
користь Танечки”
19.00, 20.30 Одного разу пiд
TET
07.25 Х/ф “Помста пухнастих”
09.00 “Готуємо разом.
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька IНТЕР
06.00 ТЕТ Мультиранок
Домашня кухня”
20.00, 21.30 Сiмейка У
08.35 Х/ф “Спляча красуня”
10.00 “Корисна програма”
23.00, 01.30 Країна У
05.10 “Вещдок. Новый год”
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s
11.00 Х/ф “Сiм няньок”
06.25 Д/п “Вiд Рiздва до
10.45 Х/ф “Грiнч - викрадач
12.25 Х/ф “Приборкувачка тигрiв”
14.20 Х/ф “Три плюс два”
Хрещення”
Рiздва”
UA:ВIННИЦЯ
07.20 Х/ф “Рiздво на льоду”
12.45 Х/ф “Гарфiлд”
16.00 Х/ф “Дiвчата”
09.00 “Пряма трансляцiя
14.15 Х/ф “Гарфiлд 2”
17.50 Х/ф “Анжелiка - маркiза
08.00, 09.00 Новини (UA:
15.45, 04.20 Зiрки, чутки та
Рiздвяної лiтургiї”
янголiв”
11.00 “Корисна програма”
20.00, 03.05 “Подробицi”
ПЕРШИЙ)
галлiвуд
08.05 Ранок на Суспiльному
12.00 Х/ф “Поза трасою” l
17.00 СуперЖiнка
20.30 Х/ф “Прекрасна Анжелiка”
09.10 Телевiзiйний серiал
13.50 Х/ф “Помста пухнастих”
18.00 Богиня шопiнгу
22.35 “Мiсце зустрiчi. Новий
15.30, 16.10, 00.35 “Вещдок”
20.00 М/ф “Iндики: назад у
“Комiсар Алекс”
рiк”
11.25 Народженi рiкою
17.05 “Вещдок. Особый
03.35 “Орел i Решка. Дива
майбутнє”
11.40, 22.15 Мiста i мiстечка
21.45 Х/ф “Пережити Рiздво”
случай”
свiту”
12.00 Енеїда
18.05 Ток-шоу “Стосується
23.30, 01.30 Країна У
04.20 Х/ф “Казка про жiнку та
12.30 Я вдома
00.00, 02.00 Країна У. Новий
кожного”
чоловiка”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 02.25 “Подробицi”
рiк
20.40 ТНВ
21.00 Х/ф “Анжелiка i султан”
00.30 Казки У
13.05 Телевiзiйний серiал
22.50 Х/ф “Дiвчата”
02.30 Панянка-селянка
ICTV
03.10 “Орел i Решка. Дива
05.50 Кориснi пiдказки
“Снiгопад”
13.30, 14.25 Пiщана казка
04.30 Скарб нацiї
свiту”
13.35, 14.30 Веселi саморобки 04.00 “Орел i Решка. Дива
04.40 Еврика!
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро”
UA:ВIННИЦЯ
04.45 Факти
свiту 2”
14.35 “Шо? Як? “
05.15, 02.50 Скетч-шоу “На
15.05 Мистецтво жити
09.00 Рiздвяне богослужiння
трьох” s
15.20 Концерт “Святковй мiкс” ICTV
07.10 Хто хоче стати
з Луцького кафедрального
15.45 Умандрували: за
мiльйонером? Iгрове шоу
Собору Святої Трiйцi
05.00 Скарб нацiї
12.00, 22.30 Д/ф “ У кралi
08.55 Х/ф “Володар перснiв:
Харковом
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
05.10 Еврика!
коралi”
Хранителi персня” s
17.15 Маршрутом змiн
05.15 Служба розшуку дiтей
12.30 Я вдома
12.00 Х/ф “Володар перснiв: Двi
17.30 Прем’єра. Невiдомий
05.20 Факти
13.05 Телевiзiйний серiал
вежi” s
05.45 Скетч-шоу “На трьох” s “Снiгопад”
15.10 Х/ф “Володар перснiв:
Бортнянський
17.50 Вчитель
08.10 Х/ф “Перший лицар” l
13.30, 14.25 Пiщана казка
Повернення короля” s
18.05 Цiна вiри
10.35 Х/ф “Гобiт: Несподiвана
13.35, 14.30 Веселi саморобки 18.45 Факти. Вечiр
19.20 Цикл “Нашi тридцять”
13.45 М/с “Пiнгвиня Пороро”
19.10 Х/ф “Пiвтора шпигуна” s
подорож” l
19.45 Створюй iз Суспiльним. 13.35 Х/ф “Гобiт: Пустка
14.35 “Шо? Як? “
21.00 Х/ф “Калiфорнiйський
15.05 Глушина на кордонi
Розслiдування Лакмус
Смо а” s
дорожнiй патруль” l
20.00 Правдоборцi
16.15 Х/ф “Гобiт: Битва п’яти
15.20 Недалечко
22.50 Х/ф “Дiамантовий
20.05 Курс iнфогiгiєни “Як не воїнств” s
15.50 Х/ф “Подвiйне свято”
полiцейський” s
18.45 Факти. Вечiр
17.15, 19.15 Маршрутом змiн 00.30 Особливостi
стати овочем”
20.15 Край пригод
19.10 Дизель-шоу l
17.30 Прем’єра. Невiдомий
нацiональної роботи
20.25 Невiдомi Карпати
02.05 Я зняв!
Бортнянський
21.00 Вистава” Нiч проти
17.50 Вчитель
18.05 Тематична програма до
НОВИЙ КАНАЛ
Рiздва”
22.30 Д/с “Свiт дикої природи” НОВИЙ КАНАЛ
Рiздва
19.00 Гендернi окуляри
06.00, 01.45 “Вар’яти” l
06.00, 01.35 “Вар’яти” l
19.45 Курс iнфогiгiєни “Як не 07.00 “Хто зверху?” l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
06.35 “Хто зверху?” l
12.50 М/ф “Крижане серце”
стати овочем”
10.05 М/ф “Аладдiн”
20.05 Край пригод
14.40 М/ф “Крижане серце 2” l
08.45 “Мобiльний репортер”
11.50 М/ф “Рататуй”
20.30 Вертеп
16.35 Х/ф “Аладдiн”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
13.55 Х/ф “Фантастичнi звiрi i
21.00 Поетично-музична
19.00 Х/ф “Чаклунка” s
09.30, 19.30 “На часi”
вистава “Колядка для сопiлки з 20.55 Х/ф “Чаклунка:
де їх шукати” l
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
16.25 Х/ф “Фантастичнi звiрi:
Повелителька темряви” l
оркестром”
10.45 “Життя в цифрi”
22.15 Мiста i мiстечка
23.10 Х/ф “Красуня та
Злочини ерiндельвальда” l
11.00 т/с “Курорт”
19.00 Х/ф “Аладдiн”
чудовисько”
12.35 “Знайомство з
21.35 Х/ф “Бiлоснiжка: Помста
ВIТА (ВIННИЦЯ)
тваринами”
гномiв”
13.00 “Новини Life”
23.35 Х/ф “Зачарована”
УКРАЇНА
13.15, 16.30 “Цiкавий свiт”
09.45 “Рецепт здоров’я”
14.00 “Час змiн”
10.15, 14.00, 17.30, 20.10 х/ф 07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
15.00 т/с “Справа Дойла”
УКРАЇНА
12.35 “Концертна програма”
07.30, 05.20 Реальна мiстика
16.15 “Життя у цифри”
16.00 “Цiкавий свiт”
09.30, 15.20 Т/с “Специ” s
17.15 т/с “Серцебиття”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
19.00 “Новини”
20.00 Х/ф “Хронiки хижих
18.25 “Рецепт здоров’я”
19.30 “На часi”
Україною
мiст” l

22.30 Х/ф “Мумiя” s
01.00, 02.00 Т/с “Дорога
додому” l
01.30 Телемагазин
04.50 Гучна справа

СТБ
04.55 Т/с “Коли ми вдома”
05.40, 16.40 “Хата на тата” l
23.05 “Україна має талант”

НTН
05.50 Х/ф “Дiловi люди”
07.25 Х/ф “Капiтан Немо”
11.30 Х/ф “Чорна стрiла”
13.10, 01.35, 03.15
“Випадковий свiдок”
14.50 Т/с “Смерть у раю” s
19.00, 02.45 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Бiлi роси”
21.15 Х/ф “Синьйор Робiнзон”
23.20 Мюзикл “Дуже
новорiчне кiно, або Нiч у музеї”
04.45 “Top Shop”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф “Бiлоснiжка”
10.10 Х/ф “Iсторiя вiчного
кохання, або Попелюшка”
12.30, 14.00, 15.30, 23.05
Одного разу пiд Полтавою
13.00, 14.30, 16.00, 00.05
Танька i Володька
13.30, 15.00, 16.30, 01.05
Сiмейка У
17.00 М/ф “Рiо”
18.45 М/ф “Рiо 2”
20.45 Х/ф “Ми купили
зоопарк”
23.35, 02.35 Казки У
00.35, 01.35 Країна У
02.05 Країна У. Новий рiк
03.05 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

9 січня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.02, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 15.00,
18.00 Новини
07.10 М/ф “Як козаки на весiллi
гуляли”
07.30 М/ф “Як козаки
iнопланетян зустрiчали”
07.50 М/ф “Як козаки сiль
купували”
08.15, 14.55 Погода
08.20 Д/с “Суперчуття”
09.00 Божественна Лiтургiя ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12.30 Недiльна Свята Меса
РКЦУ
13.25 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. V етап. Гонка
переслiдування, 12,5 км,
чоловiки
14.30, 15.10 Мiста та мiсткечка
15.35 Бiатлон на Суспiльному.
Кубок свiту. V етап. Гонка
переслiдування, 10 км, жiнки
16.45 Студiя “Дорога до Пекiна”
17.20 Країна пiсень
18.15 Д/с “Тваринна зброя”
19.10 Прем’єра. Художнiй
серiал “Паризькi таємницi” s
21.00, 00.00, 05.05 Тиждень на
Суспiльному
22.00 Документальний цикл
“Рiк у дикiй природi”
00.55 Х/ф “Iван Франко”
02.30 Х/ф “Лiсова пiсня”

1+1
07.00 “Життя вiдомих людей”
10.00, 03.20 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя.
Дайджест”
19.30 ТСН
20.15 Х/ф “Аутсайдери” s
23.10 Х/ф “Еверест” s
01.40 М/ф “Спiвай”

IНТЕР

05.40 Х/ф “Поза трасою” l
07.40 Ок, я тобi поясню
07.25 Х/ф “Зимовий замок”
09.00 “Готовим вместе”
англiйську
07.45 Лайфхак
10.00, 11.00 “Iнше життя”
12.00 “Вещдок. Опережая
українською
08.00, 08.55 Новини (з ЮА
время”
16.20 Х/ф “Анжелiка i король”
Першого)
08.05, 09.05 Ранок на
18.20 Х/ф “Неприборкана
Суспiльному.Дайджест
Анжелiка”
08.25 Концерт “Святковй мiкс” 20.00, 02.05 “Подробицi”
09.10 Вiдтiнки України
20.30 Х/ф “Анжелiка i султан”
09.35 Енеїда
22.30 Х/ф “Три плюс два”
10.05 Мистецтво жити
00.10 Х/ф “Приборкувачка
10.20 Глушина на кордонi
тигрiв”
10.30 Я вдома
02.35 “Вещдок”
11.00 Сковорода. Гастробайки
11.15 Культ .Особистостi
11.25 Земля ,наближена до
ICTV
неба
11.45 Народженi
05.10 Факти
05.35, 02.55 Скетч-шоу “На
рiкою
12.00 Умандрували: за
трьох” s
07.30 Х/ф “День бабака”
Харковом
12.25 Вчитель
09.15 Х/ф “Помiнятися мiсцями”
12.40 Д/ф “Хто створив Змiєвi
11.20 Т/с “Перший парубок на
Вали?”
селi” s
13.35 Документальний цикл
15.15 Т/с “Пес. Новорiчний
“Незвiданий океан “
пес” l
14.25 Х/ф “Ласкаво просимо на 17.00 Т/с “ДВРЗ: Операцiя
Рiздво”
Новий рiк” s
16.00 Божественна лiтургiя
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Х/ф “Васабi”
у свято Собору Пресвятої
20.50 Х/ф “Нереальний КОПець”
Богородицi
17.30 Мiж життям та смертю
16+ Прем’єра
18.05, 21.55 Курс iнфогiгiєни
22.55 Х/ф “Стiй! Бо моя мама
“Як не стати овочем”
стрiлятиме”
18.30 Маршрутом змiн
00.30 Особливостi
19.00 Голоси Донбасу
нацiональної роботи
19.15 Сильнi
19.30 “Створюй iз
НОВИЙ КАНАЛ
Суспiльним.
Розслiдування.,
06.00, 02.05 “Вар’яти” l
Червона лiнiя
19.45 “Створюй iз
08.00, 09.40 “Kids time”
08.05 М/ф “Красуня та
Суспiльним.Розслiдування.
чудовисько”
Пiд прицiлом
20.00 ЕкоЛюди
09.45 М/ф “Монстри на
20.05 Правдоборцi
канiкулах” s
20.10 Поколiння
11.25 М/ф “Монстри на
“Золотої алеї”
канiкулах 2”
21.00 Помилка 83
13.00 М/ф “Монстри на
22.15 За покликом с
канiкулах 3: Море кличе”
22.30 Д/ф “Мiж життям та
14.50 Х/ф “Чаклунка” s
16.45 Х/ф “Чаклунка:
смертю”
Повелителька темряви” l
19.00 Х/ф “Бiлоснiжка i
ВIТА (ВIННИЦЯ)
мисливець” s
21.35 Х/ф “Мисливець i Снiгова
08.30, 12.30, 19.00 х/ф
королева”
10.00 “Новини”
23.45 Х/ф “Казка казок” s
10.30 “Територiя рiшень”
10.45, 15.30 “Святковий
УКРАЇНА
концерт”
15.00 “Твоє життя”
18.00 “Цiкаво”
05.50, 19.00 Сьогоднi
20.30 “Постфактум”
06.50, 04.40 Реальна мiстика

10.10 Т/с “Специ” s
20.00 Х/ф “Тихоокеанський
рiбуж: Повстання” l
22.10 Х/ф “Хронiки хижих
мiст” l
00.50, 02.00 Т/с “Дорога
додому” l

СТБ
06.05 Х/ф “Маленька Iталiя” l
08.10 Х/ф “Iнтуїцiя”
09.55 “СуперМама” l
19.00 “Хата на тата” l
22.50 “Україна має талант.
Фiнал”

НTН
07.20 “Слово Предстоятеля”
07.30 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
09.15 Т/с “Смерть у раю” s
13.20 Х/ф “Синьйор Робiнзон”
15.25 Х/ф “Бiлi роси”
17.05 Х/ф “Вiрнi друзi”
19.00 Х/ф “Кубанськi козаки”
21.10 Х/ф “Небезпечно для
життя!”
23.00 Х/ф “Принц” s
00.45 Х/ф “11.6” s
02.55 “Легенди карного
розшуку”

TET
09.00 Х/ф “Грiнч - викрадач
Рiздва”
11.00 М/ф “Алiса в країнi чудес”
12.30, 14.00, 15.30, 22.45
Одного разу пiд Полтавою
13.00, 14.30, 16.00, 23.45
Танька i Володька
13.30, 15.00, 16.30, 00.45
Сiмейка У
17.00 М/ф “Мадагаскар 2”
18.40 Х/ф “Диявол носить
Прада”
20.45 Х/ф “Перлина Нiлу”
23.15, 02.15 Казки У
00.15, 01.15 Країна У
01.45 Країна У. Новий рiк

UA:ВIННИЦЯ
07.40 Ок, я тобi поясню
07.45 Лайфхак українською
08.00, 08.55 Новини (UA:
ПЕРШИЙ)
08.10 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
08.20 Вiдтiнки України
09.00 Ранок на Суспiльному.
Дайджест
09.10 Країна пiсень
09.35 Енеїда
10.05 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
10.20 Люди Є
10.30 Артефакти
11.00 Шукачi пригод
11.25 Земля, наближена до
неба
11.45 Глушина на кордонi
12.00 “Баба Єлька”.
Експедицiя на пiч
12.25 Мамо, йду в актори
12.55 Документальний
цикл “ТОП кращих мiсць для
дайвiнгу”
13.25 Х/ф “Подвiйне свято”
14.45 Т/с “Країна див”
17.00, 18.30 Гендернi
окуляри
17.15, 17.45 Цикл “Нашi
тридцять”
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
19.00 Маршрутом змiн
19.15 Правдоборцi
19.30 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування.Лакмус
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
РозслiдуванняЧетверта влада
20.00 ЕкоЛюди
20.05 Дебати Суми
21.00 За покликом с
21.15 Дiагноз: вiльнi
21.30 Обличчя
22.00 Документальна
програма “Ковбасна революцiя”

ВIТА (ВIННИЦЯ)
09.00
10.30,
11.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.30
19.15
11.00

“Фокус Європи”
12.00, 19.30 х/ф
“Рецепт здоров’я”
“Знаменитi гурмани”
“Планета кiно”
“Карнавали планети”
“Пiд iншiм кутом”
“Цiкавий свiт”
“Постфактум”
“Територiя рiшень”
“Highlight по-вiнницькi”
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

503695

503452

503107

Продам магазин вул. 8-ма Гвардійська 2 (а).
067-444-20-19, 063-452-00-00
Ріжем дрова бензопилою. 096-594-47-70

pnanŠ`
 Ñóïåðìàðêåò «Ïàí Åêîíîì» çàïðîøóº íà ðîáîòó
ïðîäàâöÿ-êîíñóëüòàíòà ç ãðàô³êîì ðîáîòè 3/3 ïî
11 ãîäèí. Ïîãîäèííà îïëàòà ïðàö³ îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 067-430-18-49, 050-360-47-10
 Íà ðîáîòó çà êîðäîí ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè: ïëèòî÷íèê, ã³ïñîêàðòîíùèê, ïîêëåéêà øïàëåð, äîêóìåíòè
íà âè¿çä îôîðìëÿº ô³ðìà. 073-200-80-44
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Ïðîäòîðã» çàïðîøóºòüñÿ:
îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 8000ãðí. ³ á³ëüøå. Òåë.
0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí «Òèíîê» çàïðîøóºòüñÿ:
ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 8000ãðí. ³ á³ëüøå.
067-430-02-80

pelnmŠ, onqkrch
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Ð³æåì äðîâà áåíçîïèëîþ. 096-594-47-70

opnd`l
 Reno kingo 2002 ð., ïðîá³ã 245 òèñ., 1,9 äèçåëü,
íîðì ñòàí. 063-607-34-60
 Àâòîêëàâ, ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè, äèñêè íà
Ëàíîñ R 13. 067-745-69-92
 Áàðàíà ³ ê³òíó ÿðêó Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 40 ãðí/êã.
096-969-45-99
 Áîëãàðêà «Ìàê³òà»-720 W íîâà, ìîòîáëîê Forte á/â.
097-238-27-51
 Áî÷êà ïëàñòèêîâà 80 ë., äîñêè äóáîâ³ ñóõ³, áèäîí
àëþì. á/â, âàò³í ï³äøèâî÷íèé, àâòîêîìïðåñîð äëÿ
ïîäêà÷êè øèí, ïðèìóñ êåðîñèíîâèé. 067-319-91-24
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-712-96-71
 Âåëîñèïåä «Àðä³ñ 777 Ñòð³êåð» ãîðíèé òà êîëåñî äî
Òóð³ñòà ïîëóãîíùèê. 063-154-64-55
 Â³ñêè Jameson 1 ë., ñàïîæêè ÷îë. íîâ³, óòåïëåí³,
÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, óòåïëåí³, êîæóõè íîâ³ òà á/â,
äæèíñè, êóðòêè, ñâ³òåðà òåïë³. 096-412-34-14
 Âîäîíàãð³âà÷ (áîéëåð) Gorenje GBF100/ua á/â, òèï
òåíà ñóõèé íîâèé, ïîòóæí³ñòü 2(1+1)êÂà, ïðîêëàäêà
íîâà, ñåðåäèíà ÷èñòà, ñòàí â³äì³ííèé, ðîçì³ð (Â õ Ø õ
Ã)97,6 õ 45,4 õ 46,1 ñì. 063-221-75-90
 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

504340

 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-6375, 068-155-54-79
 Äâà ïåðóêàðñüêèõ ì³ñöÿ, øàôó ç â³òðèíîþ, ñòåðèë³çàòîð, â³øàëêó-ñòîéêó òà ³íøå äëÿ ïåðóêàðí³ ÷è îô³ñó.
097-712-96-41, 093-441-18-58
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
àäàïòîð äî ìîòîáëîêà (áðè÷êà). 093-375-06-61
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà øê³ðÿí³, ãàçîâó ïëèòó, âåëîñèïåä
ï³äë³òêîâèé 7-12 ðîê³â. 063-292-64-86
 Äèâàí êóòîâèé, ñàìîâèâ³ç. 063-591-99-75
 Äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, êîìï. ñò³ë,
êîìï`þòåð, ìàíåêåíè òîðñ, ÷îëîâ³÷³. 063-393-02-59
 Äóáëüîíêó æ³íî÷ó øê³ðÿíó, äèòÿ÷ó çèìîâó êóðòêó,
ñòàí ³äåàëüíèé. 063-541-10-96, 096-684-19-57
 Åëåêòðîäè 3. 096-313-92-02
 Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à ð³çí³. 073-712-19-91
 Çàï÷àñòèíè ð³çí³ äî àâòî ÇÀÇ, ÊÏÏ, äâèãóí, äèñêè,
äåòàë³ ïî êóçîâó, 2 äèñêè Ã-24 íà 14, ïàëüö³, õðåñòîâèíè. 096-314-47-20
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà Ïîë³ ×óäåñ, 15 ñîò., êîíòåéíåð,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79
 Çåðíî, êóêóðóäçó, êàðòîïëþ äð³áíó òà âåëèêó. 096846-87-64
 Êàëÿñêó òà êîëèñêó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-692-52-91
 Êàðäàíèé âàë Ã-66, ÊÏÏ âåäó÷èé ³ âåäîìèé äèñê,
ãàëüìà, êîëîäêè, êîìïðåñîð, ãîëîâêè, ð³çí³ ïðîêëàäêè,
êîë³í÷àò³ âàëè. 096-314-47-20
 Êàðòîïëþ âåëèêó ³ ìàëó. 068-617-64-22, 063-45228-01
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 067-271-52-14, 097-056-07-06
 Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, ìîæëèâà äîñòàâêà.
097-354-76-54
 Êàðòîïëþ ì³ëêó, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Êèëèìè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ñòàð³ ìåáë³: øàôà, òðþìî,
òóìáî÷êè. 063-469-37-05
 Êîëîäè 12 øò., äîâæ 16 ì 40 ñì; 17 õ12, äîøêè.
067-368-56-14, 2-23-74
 Êîìï`þòåð+ìîí³òîð, ìîí³òîð 2 Ê íà ãàðàíò³¿ (îêðåìà
ïðîäàæ). 096-797-90-53
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé â õîðîøîìó ñòàí³. 063-54110-96, 096-684-19-57
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-449-53-50
 Êîòåë «Äàíêî»á/â-2000 ãðí., êàâîìàøèíó «Äåëîíã»,
«Âàr ì 200»-1500 ãðí., áîò³íêè ÷îë. á/â 42 ð. 500 ãðí.,
òóìáî÷êó, òóìáî÷êó ç äçåðêàëîì. 068-044-24-68
 ÊÏÏ-Ã-51, êîë³í÷àòèé âàë, ê³ëüöÿ ïîðøíåâ³, ðóëåâà
êîëîíà, ðåñîðà-Ã-53 íîâà òà á/â. 096-314-47-20
 Êóðòêà øê³ðÿíà 56 ð. ÷îëîâ³÷à, íîâà, êîñòþì
÷îëîâ., íîâèé 56 ð., ÷åðåâèêè ÷îëîâ., 46 ð., çèìîâ³.093-291-43-90
 Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç ïåðèëàìè, ðóêîòðèìà÷ äëÿ
ï³äòÿãóâàííÿ, ï³äí³ìàºòüñÿ ñïèíêà ñèä³ííÿ. 068-10096-73

 Ìàêóõó ñîíÿøíèêîâó. 067-369-13-23
 Ì³êðîôîíè, ßìàõó, Ðîëàíä ñòàí ìàéæå íîâèé. 098133-96-93
 Ìîðîçèëüíó êàìåðó íà 300 ë. 096-165-87-86
 Îáëàäíàííÿ äëÿ îô³ñó, ìàãàçèíó, àïòåêè. 098-11616-17
 Ïåðóêè,ïîñò³ëüíó á³ëèçíó á/â, áàíêè 1 ë., äåøåâî.
093-884-86-66
 Ïëèòó ãàçîâó. 098-271-42-00
 Ïîðîñÿòà 12 êã, ñ. Ñîê³ëåöü. 096-628-82-03
 Ïîðîñÿòà äþðîê, ìàéñòåð 12 - 15 êã/3500 ãðí. 063997-48-16, 068-518-22-70
 Ïîðîñÿòà ïåòðåíè. 067-199-86-20, 063-392-94-22
 Ïðàëüíó ìàøèíó «²íäåç³ò» á/â, 3000 ãðí. 063-14561-13
 Ñ³íî ëþöåðíè, ì³øàíêè. 096-192-68-08
 Ñò³íêó ê³ìíàòíó 4,5 ì á/â 2000 ãðí 067-152-87-11
 Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» ó â³äì. ñòàí³, ä³àã-70 ñì. 1000
ãðí, åëåêòðîêàì³í Í³ìå÷÷èíà 4500 ãðí., ìàñëÿíèé îá³ãð³âà÷ 300 ãðí. 096-645-32-07
 Òåëåâ³çîð Samsung 21 ä³àãîíàëü 800 ãðí., òåëåâ³çîð
Soni 29 ä³àãîíàëü 1200 ãðí. 067-423-56-37
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé äð³ä
òà ³íøå. 097-712-19-91
 Òþêè ÿ÷ì³íêè, ìàë³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Õîëîäèëüíèê á/â «²íäåç³ò», ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí,
ïàðà õâèëÿñòèõ ïàïóã, ëþñòðè ð³çí³. 097-763-97-86,
063-630-96-77
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³ 3000 ãðí. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Öèêëàìåíè, ä³òêè öèêëàìåí³â, îêñàë³ñ, ÷àéíèé ãðèá.
093-109-83-83, 097-556-89-47
 ßëèíêó 1.7, êèëèì, íîâèé ñòîëîâèé ñåðâ³ç, íåäîðîãî. 093-747-85-67
 ß÷ì³íü, ïøåíèöþ, êóêóðóäçó. 096-439-84-27

meprunlIqŠ|
 1/2 áóäèíêó, ãàç, êðèíèöÿ, ð-í øêîëè ¹4, 7 ñîòîê
çåìë³. 097-910-27-17
 1-ê³ìí. êâ., 37,5 êâ. ì., ð-í ó÷èëèùà. 097-554-92-22
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâàðòèðó, 2/3 â öåíòð³ ç ðåìîíòîì. 096-10203-13, 093-412-30-41
 2-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä.
îïàë., ðåìîíò êâàðòèðè òà áàëêîíà. 093-375-06-61,
096-644-40-35
 2-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë. Â³ííè÷åíêà 31, áåç ðåìîíòó, 47 êâ. ì. 093-563-31-57
 2-ê³ìí. êâàðòèðó, 3 ïîâåðõ, 44.7 êâ. ì., îòîïëåííÿ,
ð-í ÏÐÁ. 097-935-63-27
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-46675-40
 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., 62 êâ. ì., 2/2, îêðåìèé âõ³ä º äâ³ð, ãîðîä, ï³äâàë. 063-367-63-75, 068-155-54-79
 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
 Àáî îáì³íÿþ íà 3-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áóäèíîê âóë.
Øåâ÷åíêà 93 êâ. ì.,11 ñîò., ðåìîíò, çðó÷íîñò³, ãàðàæ,
ë³ò. êóõíÿ, ñàðàé. 063-635-22-23, 097-309-26-82
 Áóäèíîê 70,6 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 3-ê³ìí., êóõíÿ,
âàííà, âîäà öåíòðàë., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 068-49087-84

503906

 Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, ãàç
òà ï³÷íå îïàë., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, áàíÿ, 12 ñîò.
óñÿ ä³ëÿíêà. 097-130-02-57
 Áóäèíîê 81 êâ. ì., Êîçÿòèí, âóë. Ëåðìîíòîâà 12,
4 ê³ìí., ãàç òà òâåðäîïàë. êîòëè, âîäîïîñòà÷, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ. 096-307-21-94
 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 âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà). 068051-93-60
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë. 9-ãî Ñ³÷íÿ. 093677-47-68
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, àáî ì³íÿþ íà Áåðäè÷³â, 78 êâ.
ì., ãàç, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. çåìë³, ãîñï.
áóä³âë³ â ãàðíîìó ì³ñö³. 093-058-78-43
 Áóäèíîê ñ. Âåëèêå, ãàðíèé ñòàí, ãàç+ï³÷. îïàë.,
êîëîíêà ó äâîð³, ãîñï. áóä., 2-âà ïîãðåáè, ãàðíå ñïîëó÷åííÿ ç Êèºâîì òà Â³ííèöåþ, ïëîäîâîÿã³äí³ äåðåâà.
097-321-58-60
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 10 ñîò., âóë. Âîäîêà÷í³é ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,ñàðàé ïîãð³á.067-368-56-14,
2-23-74
 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë.
47 ñîò. 096-813-11-16, 8921-306-40-09
 Áóäèíîê ñ. Ìåäâåä³âêà, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³,
ãîñï. áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 068-056-55-46
 Áóäèíîê ñ. Ñàìãîðîäîê, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ëÿíêà 35 ñîò., 85000 ãðí. 093-483-57-85
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, 58,8 êâ. ì., ãàç, îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì òà âîäîþ, ñàðàé, ïîãð³á,
ó ïîäâ³ð`¿ º íåäîáóäîâà ç ôóíäàìåíò. òà ñò³íàìè, óñÿ
ä³ëÿíêà 48,58 ñîò. 067-684-38-71
 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 ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, öåíòð ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-314-92-88, 063-294-53-06
 Áóäèíîê öåãëÿí., 8 õ 12, 4-ê³ìí., âåëèêà êóõíÿ,
ãàç+ãðóáà, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìåäîâà 30. 098676-25-96
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, àáî ì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. 096685-10-09
 Áóäèíîê, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí êâàðòèðó. 063469-37-05
 Áóäèíîê, ñ. Ñèãíàë, âóë. ². Ôðàíêà 2, àáî ì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâàðòèðó. 098-030-91-39 Âîëîäÿ
 Çåì. ä³ëÿíêà 41 ñîò., ç ôóíä. ï³ä áóäèíîê º ãàðàæ,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, âóë. Ïîä³ëüñüêà 114. 063-829-40-45
 Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., êðèíèöÿ,
ñàðàé, áóäìàòåð³àëè óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî.
097-354-76-68
 Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãëèíÿíà
õàòèíà ç ï³÷íèì îïàë., 25 ñîò. çåì., ì. Êîçÿòèí. 067784-33-39
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ, ãàðàæ). 063-342-67-53
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî
áóäèíêó â ñ. Êîçÿòèí³. 093-631-89-49
 Ï³â áóäèíêó, ð-í 3 øêîëè, ãàç, ñâ³òëî, ³íòåðíåò,
ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàã. ïëîùà 120 êâ. ì., ñàðàé. 093344-34-39, 063-188-34-63
 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí â öåíòð³ ì³ñòà 60 êâ.
ì. 098-519-98-24
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

pIgme

 ×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

`bŠnlnŠn
 Citroen Berlingo 2006 ð., 1,6 äèçåëü. 098-034-42-59
 Àâòîðåçèíó çèìîâó «Áåëøèíà» 195/65/R 15 â äóæå
äîáðîìó ñòàí³. 067-407-62-92
 ÂÀÇ 2109, 2002 ð., ãàç/áåíçèí, êîëåñî ç äèñêîì
265/70 ð., 19.5, 143/141. 096-192-68-08
 ÂÀÇ 21114, 2008 ð. â., 90000 ãðí. 097-446-20-00
 Çèìîâó ðåçèíó ç äèñêàìè 185/70 R 14, 4 øò. íà
Ôîëüêñâàãåí, â³äì³ííèé ñòàí. 097-029-61-88
 Êóçîâ Ìåðñåäåñ W 123. 067-810-51-39
 Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ ëþêñ, 1985 ð. 097-380-87-67
 Ïàññàò Á-4, 1994 ð., 2.0 ãàç-áåíçèí, ãàç âïèñàíèé,
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê, ôàðêîï, êîíäèö³îíåð. 067-760-96-70
 Ðåçèíà Ïðåì³îð³ çèìà 195 õ 65 R 15. 097-827-76-86,
093-889-24-77
 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ïðèöåï 2-õ îñíèé. 097-602-33-41

jrok~
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³;
åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè,
ïåðèíè. 097-529-10-20
 Ã³òàðó. 063-591-99-75

 Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. êîëîíêè, ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé õëàì.
073-011-00-94, 097-712-19-91
 Âèñ³÷êó çóá³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïèë, îáð³çêè ôàíåðè
20 ìì. 096-467-88-03
 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Çåðíî ïøåíèö³ - 5ãðí./êã, ÿ÷ìåíþ - 5,6ãðí./êã òà
êóêóðóäçè - 5,6ãðí./êã 0674300280
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Ìàêóëàòóðó. 097-495-88-36
 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
 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
 Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-2046, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà,
ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21

 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-884-86-66
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³¿
ÓÁÄ ¹2533 íà ³ì`ÿ Ìàë³íîâñüêèé Â³òàë³é Âàëåð³éîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Æ³íêà 47 ðîê³â øóêàº ÷îëîâ³êà 50-55 ðîê³â áåç
øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïîðÿäíîãî, äîáðîãî, äëÿ ñï³ëüíîãî
æèòòÿ, ïðîøó â³äãóêíèñü. 097-018-30-67
 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó áåç ìåáë³â â öåíòð³ ì³ñòà.
096-450-95-49
 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 093-017-82-51,
097-237-28-36
 Çäàì 2-ê³ìí. êâàðòèðó ñ³ìåéí³é ïàð³ â öåíòð³ ì³ñòà,
ìåáëüîâàíà. 098-447-85-91

 Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, óñ³ çðó÷íîñò³, õîëîäíà
òà ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94, 096-935-12-47
 Çäàì áóäèíîê, ñ. ²âàíê³âö³, âîäà, ãàç, òâåðäîïàëèâíèé êîòåë. 067-274-19-73, 063-296-83-15
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà 60 êâ. ì.
098-116-16-17
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 067-837-52-27
 Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 260ãðí./äîáà 063-17020-95
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³. 063-191-91-27,
063-342-67-53
 Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ. ì.,
öåíòð ì³ñòà. 093-766-78-49
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà 52 êâ.
ì. 067-293-29-41
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ГОРОСКОП 30 ГРУДНЯ – 5 СІЧНЯ
ОВЕН
Доведеться багато часу приділити вирішенню особистих проблем. Партнери
з бізнесу можуть завдати вам занепокоєння під кінець року. Прислухайтеся
до порад друзів, можливо, це ще один
стимул до успіху. Вдайтеся до професійного досвіду та допомоги колег.

ТЕЛЕЦЬ
Ваші плани можуть раптово зірватися, реальність внесе свої поправки. І зустріч Нового року виявиться
спонтанною. Втім, це вам навіть може
сподобатися. Просто не бійтеся нових
компаній.

Цього тижня не бажано грати в кішкимишки з оточуючими, оскільки будуть
актуальні лише чесні взаємодії. Не бійтеся розповісти про свої почуття, змінити
своє життя.

Цього тижня багато ваших проблем
чудовим чином вирішаться самі. Неначе Дід Мороз вирішив виконати ваші
бажання. Різноманітні приємні події,
ніжні побачення, зустрічі з друзями змінюватимуться як у калейдоскопі. І вам
це сподобається. На вас чекає весела
новорічна ніч..

РАК

Баскетболісти Козятина
стали віцечемпіонами
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó Ëèïîâö³ â³äáóâñÿ XVIII Îáëàñíèé òóðí³ð ç áàñêåòáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä íà êóáîê Â³òàë³ÿ Âå÷åðóêà.
Â çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ø³ñòü êîìàíä
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. ßê ïðîõîäèëè çìàãàííÿ — ó íàø³é ðîçïîâ³ä³.
Ïåðåä çìàãàííÿìè äî ñïîðòñìåí³â
çâåðíóâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Ëèïîâöÿ Â³êòîð Áè÷êîâ. Â³í ïðèâ³òàâ áàñêåòáîë³ñò³â
³ ïîáàæàâ ¿ì íå ò³ëüêè ãàðíèõ ñïîðòèâíèõ
çäîáóòê³â íà òóðí³ð³, à é óñï³õ³â ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³.
— Ñïîðò — öå çàãàðòîâóâàííÿ îðãàí³çìó ³ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ. Òðåáà ïðèóìíîæóâàòè ñïîðòèâí³ áàçè â ì³ñò³, à îäíèì ³ç
ãîëîâíèõ çàâäàíü º ³ áóäå çàëó÷åííÿ ä³òåé
³ ìîëîä³ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ
òà ñïîðòîì, — êàçàâ Áè÷êîâ.
Äî ïðèâ³òàíü áàñêåòáîë³ñò³â äîëó÷èëèñÿ âèõîâàíåöü Â³òàë³ÿ Âå÷åðóêà, òðåíåðâèêëàäà÷ Ëèïîâåöüêî¿ ÄÞÑØ Àíäð³é
Ãðèãîðóê òà äèðåêòîð ì³ñöåâî¿ øêîëè
Ìèêîëà Ëþá÷åíêî.
Ï³ñëÿ ïðèâ³òàíü îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó
ïðîâåëè æåðåáêóâàííÿ, äå ø³ñòêà êîìàíä
áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà äâ³ ãðóïè.
Ïåðøèìè íà ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê
âèéøëè áàñêåòáîë³ñòè ãðóïè À. Äî íå¿
óâ³éøëè êîìàíäè: ÁÊ «Òåðì³òè» Â³ííèöÿ, ÁÊ «Æìåðèíêà» òà ÁÊ «Ëèïîâåöü».
Ó Ãðóï³ Á çìàãàëèñÿ ÁÊ «Êîçÿòèí»,
ÄÞÑØ ²ëë³íö³ ³ ÄÞÑØ Îðàò³â.
Çà ðåçóëüòàòàìè ³ãîð â ãðóïàõ ìàºìî
òàê³ ðåçóëüòàòè êîìàíäè ³ ðîçä³ëèëè ì³ñöÿ
â òóðí³ð³.
ÁÊ «Òåðì³òè» áóëè ñèëüí³øèìè çà ÁÊ
«Æìåðèíêà». Ðàõóíîê ìàò÷ó 78:34.
Ïîñòóïèëàñÿ «Òåðì³òàì» ç Â³ííèö³ ùå
é êîìàíäà ÁÊ «Ëèïîâåöü» (62:33).
Ó ãð³ ÁÊ «Ëèïîâåöü» òà ÁÊ «Æìåðèíêà» êîìàíäè âèçíà÷àëè, õòî ç òèõ, ùî
ïðîãðàëè â ïåðø³é ãð³, çàéìå 2-ãå ì³ñöå
³ áóäå ãðàòè çà òðåòº ì³ñöå âåëèêîãî ô³-

íàëó êðàùèõ êîìàíä òóðí³ðó. Ãîñïîäàð³
ìàéäàí÷èêà ïåðåìîãëè æìåðèí÷àí ç ðàõóíêîì 46:38.
Ó ãðóï³ Á ÄÞÑØ ²ëë³íö³ — çà ï³äñóìêàìè äâîõ ÷âåðòåé ìàò÷ó â³ä³ðâàëèñÿ
â ðàõóíêó. Öüîãî çàïàñó ¿ì âèñòà÷èëî, ùîá
ïåðåìîãòè ÁÊ Îðàò³â ç ðàõóíêîì 41:30.
Ó äðóã³é ñâî¿é ãð³ ÄÞÑØ ²ëë³íö³ ïîñòóïèëèñÿ áàñêåòáîë³ñòàì íàøî¿ êîìàíäè
ç ðàõóíêîì 19:59. Áàñêåòáîë³ñòè ²ëë³íö³â
ùå çáåð³ãàëè øàíñ ïîáîðîòèñÿ çà ïåðøå ì³ñöå â ãðóï³. Äëÿ öüîãî ¿ì ïîòð³áíî
áóëî, ùîá áàñêåòáîë³ñòè Îðàòîâà âèãðàëè
â êîìàíäè Êîçÿòèíà ç ð³çíèöåþ á³ëüø
í³æ ó 30 î÷îê. Öüîãî íå ñòàëîñÿ, êîçÿòèí÷àíè ïåðåìîãëè ñâî¿õ ñóïåðíèê³â ç
ðàõóíêîì 58:22.
Ïåðåä ³ãðàìè çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ³ ³ãðàìè
çà 5–6-òå ì³ñöå ïðîâåëè êîíêóðñè. Ñåðåä
íèõ — «øòðàôíèé êèäîê». Ïåðåìîæöåì
êîíêóðñó ñòàâ Äåíèñ Çàäàí³í ç êîìàíäè ÄÞÑØ (ì. ²ëë³íö³). Ó êèäêàõ ç-çà
6-ìåòðîâî¿ ë³í³¿, ÿêèé ó ãð³ ïðèíîñèòü
êîìàíä³ òðè î÷êè, ïåðåìîæöåì ñòàâ Âàäèì Ïîºäèíîê ç Ëèïîâöÿ. Â êîìàíäíîìó
êîíêóðñ³ ïåðåìîãëà êîìàíäà ãîñïîäàð³â
òóðí³ðó.
Ï³ñëÿ çìàãàíü ó êîíêóðñàõ â³äáóëèñÿ
ñòèêîâ³ ³ãðè ì³æ 2-ìà ãðóïàìè. Â ãð³
çà 5–6 ì³ñöå ì³æ êîìàíäàìè ì. Æìåðèíêè òà Îðàòîâà ïåðåìîãó çäîáóëè æìåðèí÷àíè ç ðàõóíêîì 30:0. ÁÊ «Ëèïîâåöü»,
ïåðåì³ãøè ÄÞÑØ «²ëë³íö³» (50:34) ñòàëè
áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè.
Ó âåëèêîìó ô³íàë³ ÁÊ «Òåðì³òè» çóñòð³ëèñÿ ç êîìàíäîþ Êîçÿòèíà. Â³ííè÷àíè ïåðåìîãëè êîçÿòèí÷àí 72:50 ³ ñòàëè ïåðåìîæöÿìè òðàäèö³éíîãî òóðí³ðó.
Íàø³ çåìëÿêè çàâîþâàëè ïî÷åñíå äðóãå
ì³ñöå. Çà íàøó êîìàíäó âèñòóïàëè Â³òàë³é Êîìàð, íîìåð 4, Ìàêñèì Ìîãèð 15,
Ðîìàí Êîâáàñ³íñüêèé 9, Àðòåì Ãîí÷àðóê
6, Äìèòðî Êó÷åâñüêèé 10, Â³òàë³é Êîâáàñ³íñüêèé 8, Ãë³á Øïîðòêî 12, Áîãäàí
Ðàä³í 14.

Вам може здатися, що події цього тижня
ви спостерігаєте з вікна поїзда - вони
просто промайнуть перед очима, не
надто позначившись на долі. Не слід
розпочинати нові справи, краще завершити старі та готуватися до свята. Варто
пустити в хід вашу чарівність. До кінця
тижня навантаження зменшиться і стрес
відпустить вас.

СКОРПІОН

БЛИЗНЮКИ

Команда з Козятина. Спортсмени обговорюють стратегію гри

ТЕРЕЗИ

Творчий пошук принесе зненацька
сприятливі результати. На початку тижня
вдасться вирішити кілька досить заплутаних проблем. Важлива інформація
відкриє нові можливості. Постарайтеся
не проявляти дратівливості по відношенню до оточуючих та близьких
людей. Добре б не грати у хованки з
коханою людиною.

ЛЕВ

СТРІЛЕЦЬ
Вас долатиме багато ідей та проектів,
проте більшість із них можуть виявитися
нежиттєздатними та відірваними від
реальності. Може з’явитися бажання
почати все спочатку, ви вирішите кардинально змінити імідж, перебудувати
дім або жорстоко викинути все, що
накопичувалося роками. Але результати
дуже потішать вас.

КОЗЕРІГ
Ймовірна ситуація, коли плани, що
довго виношуються і нарешті здійснилися, доведеться змінювати в останній
момент. Не виключено, що слід знайти
запасний варіант.

ВОДОЛІЙ

Успіх неодмінно прийде до вас, але вам
доведеться докласти зусиль і виявити
свої інтелектуальні здібності. Але не
намагайтеся виконати всю роботу самотужки, до свят не встигнете.

На початку тижня вас можуть спантеличити відрядженням, з яким ви успішно
впораєтеся. Стосунки з колегами не
варто доводити до конфліктної ситуації.
Тоді можете розраховувати на комфортну обстановку та позитивні емоції.

ДІВА

РИБИ

Головне завдання цього тижня – знайти
порозуміння з оточуючими. Перебуваючи в конфлікті, ви навряд чи зможете
добре зустріти свято. Тиждень буде
багатий на події, дозволить запастися
цікавими враженнями і сприятиме
здійсненню найсміливіших планів. Намагайтеся не давати обіцянок, виконати
їх буде досить складно.

Життя вируватиме. Ваше завдання
– навчитися сідлати хвилю, якщо ви
зможете керувати ситуацією, то за ці
кілька днів зумієте звернути гори. Невиразні і неоформлені прагнення перетворяться на чіткі досяжні цілі. З’явиться
можливість виявити найрізноманітніші
таланти. Знайдіть час купити подарунки
для близьких та для себе.

Погода у Козятині
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