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ВПАДЕ САМЕ ЧИ ВСЕ-ТАКИ ЗРІЖУТЬ?
На

Білоцерківській трасі за
кладовищем стоїть аварійне
дерево і в такому стані воно
вже декілька місяців. Люди
бояться, що ще трохи — і
воно обвалиться
Таких

небезпечних
дерев немало обабіч
доріг. Хто має їх зрізати
і до кого звертатися з
приводу аварійних дерев
— розбиралися наші
журналісти
с.4

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВИБУХУ

ЗНОВУ ЗА БОРТОМ

Відтоді,

Опублікували перелік лікарень,
які визначили для надання
допомоги пацієнтам із COVID-19
у новому році. На всю нашу
область таких буде всього шість.
І Козятинська ЦРЛ знову не
увійшла до цього переліку
с. 2

як у дев’ятиповерхівці
рвонув газ, минуло вже два
місяці. Вибухова хвиля, яка
пройшлася через три квартири,
завдала найбільших руйнувань
житлу Світлани Науменко. Жінка
досі не може оговтатися
с. 5
РЕКЛАМА
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КОЗЯТИН ЗНОВУ ЗА БОРТОМ
Медицина  На сайті Міністерства
охорони здоров’я опублікували перелік
лікарень, які визначили для надання
допомоги пацієнтам із COVID-19 у новому
році. На всю нашу область таких буде
всього шість. І Козятинська ЦРЛ знову
не увійшла до цього переліку
ОЛЕНА УДВУД

Âæå ï³øîâ âîñüìèé ì³ñÿöü,
â³äêîëè ó Êîçÿòèíñüê³é öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é ë³êàðí³ çàêðèëè «êîâ³äíå» â³ää³ëåííÿ.
Êîëè ó òðàâí³ êîðîíàâ³ðóñ ï³øîâ
íà ñïàä ³ ïðèð³ñò õâîðèõ çíà÷íî çìåíøèâñÿ ó ïîð³âíÿíí³ ç
êâ³òíåì, Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ âèð³øèëî çìåíøèòè
ê³ëüê³ñòü ë³êàðåíü, êóäè ìîæóòü
êëàñòè õâîðèõ íà COVID-19.
Â³äòîä³ óñ³õ ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ³ç
ä³àãíîçîì «êîðîíàâ³ðóñ», ó ÿêèõ
ïåðåá³ã õâîðîáè ïîòðåáóâàâ ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ, âåçëè êàðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè äî ³íøèõ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ñïåðøó
Â³ííèö³, òîìó ùî ó ñóñ³äí³õ Êàëèí³âö³ òà Õì³ëüíèêó òàê ñàìî,
ÿê ³ â íàñ ïîçàêðèâàëè «êîâ³äí³»
â³ää³ëåííÿ. Àæ ó æîâòí³ Êàëèí³âñüêà ÖÐË ïîòðàïèëà äî ïåðåë³êó ë³êàðåíü ïåðøî¿ õâèë³,

äå ïðèéìàþòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. ² êîçÿòèí÷àí, à òàêîæ
ìåøêàíö³â ñóñ³äí³õ äî íàñ ñ³ë,
ÿê³ ðàí³øå áóëè ÷àñòèíîþ íèí³
ë³êâ³äîâàíîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó, ñòàëè âîçèòè äî Êàëèí³âêè. Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà
ó Õì³ëüíèöüê³é ðàéîíí³é ë³êàðí³
òåæ â³äíîâèëè ðîáîòó «êîâ³äíîãî» â³ää³ëåííÿ.
«Çàêëàä ïðàöþâàâ ï³ä ÷àñ ìèíóëî¿ õâèë³, âîíè ìàþòü íåîáõ³äíèõ ôàõ³âö³â, îáëàäíàííÿ.
Ìàéæå âñ³ ë³æêà çàáåçïå÷åí³ êèñíåì», — ïîâ³äîìëÿëà äèðåêòîðêà
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Îëüãà Çàäîðîæíà.
Êîçÿòèíñüêà ÖÐË òåæ ìàëà
îáëàäíàííÿ, à ïåðñîíàë ìàº
çà ïëå÷èìà ÷èìàëèé äîñâ³ä, àäæå
ï³ä ÷àñ ñïàëàõó «êîâ³äíå» â³ää³ëåííÿ, ÿêå ïðàöþâàëî â³ä ñàìîãî
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿, áóëî çàïîâíåíå
ïàö³ºíòàìè âùåíò. Ïîïðè öå íàø
ìåäè÷íèé çàêëàä ìèíóëîãî ðîêó

Відділення, де лікували хворих на коронавірус, займало майже половину цього корпусу.
Поки у нашої лікарні не забрали «ковідний» пакет
íå ïîòðàïèâ àí³ äî ë³êàðåíü ïåðøî¿, àí³ íàâ³òü äî ë³êàðåíü äðóãî¿ õâèë³, äå ë³êóâàòèìóòü õâîðèõ
íà COVID-19.
Õî÷à ùå ó ëèñòîïàä³, êîëè áóëà
ïðåñêîíôåðåíö³ÿ ç î÷³ëüíèöåþ
ãðîìàäè ç ïðèâîäó ïåðøîãî ðîêó
ïðè âëàä³, Òåòÿíà ªðìîëàºâà ñêàçàëà, ùî ó Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË º
ïåðñïåêòèâà ñòàòè îäí³ºþ ç ë³êàðåíü, äå ïðèéìàòèìóòü õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ.
«Äëÿ òîãî, ùîá ìàòè êîâ³äíèé
ïàêåò, íàì òðåáà áóëî ìàòè ñïåö³àë³ñò³â. Ìè âæå ìàºìî ñïåö³àë³ñò³â, âîíè ïî¿õàëè íà êóðñè.
Äàë³ ïî÷àëè çàéìàòèñÿ îáëàøòóâàííÿì êèñíåâèõ òî÷îê, ó íàñ
¿õ íå âèñòà÷àº. ² íà çàêóï³âëþ
êèñíåâî¿ ñòàíö³¿ îãîëîøåíî âæå

äðóãèé òåíäåð, ïåðøèé íå ïðîéøîâ», — êàçàëà ì³ñüêèé ãîëîâà.
Äî ðå÷³, äî öüîãî ÷àñó êèñíåâó ñòàíö³þ âæå êóïèëè. Äðóãèé
òåíäåð òàêîæ çàâåðøèâñÿ ô³àñêî,
òîðãè âäàëîñÿ ïðîâåñòè ëèøå ç
òðåòüîãî ðàçó. Çðîáèëè öå íåçàäîâãî äî Íîâîãî ðîêó.
Áóëà íàä³ÿ íà òå, ùî, ìîæëèâî,
ó 2022-îìó íàø³é ë³êàðí³ íàðåøò³
ïîâåðíóòü «êîâ³äíå» â³ää³ëåííÿ ³
êîçÿòèí÷àí ïåðåñòàíóòü âîçèòè
äî Êàëèí³âêè. Àëå íå òàê ñòàëîñÿ,
ÿê ãàäàëîñÿ. Çàê³í÷èëèñÿ íîâîð³÷íî-ð³çäâÿí³ ñâÿòà ³ Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ îíîâèëî ïåðåë³ê ë³êàðåíü, ÿê³ íàäàâàòèìóòü
äîïîìîãó ³ç COVID-19 öüîãîð³÷.
Ìåäè÷í³ çàêëàäè áóëè âèçíà÷åí³
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿìè ó ðîç-

ðàõóíêó îäíà ë³êàðíÿ íà 200 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ. Çàãàëîì ¿õ áóäå
198 ïî êðà¿í³ ³ íà íèõ ñïðÿìóþòü
îð³ºíòîâíî 2,5 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü.
Ïðèíàéìí³ ñàìå òàêà ñóìà ïåðåäáà÷åíà äëÿ óñ³õ çàêëàä³â, äå áóäóòü
«êîâ³äí³» â³ää³ëåííÿ.
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â, êóäè ãîñï³òàë³çîâóâàòèìóòü õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ,
áóäå âñüîãî-íà-âñüîãî ø³ñòü. Ïðè
öüîìó äâà ç íèõ ó Â³ííèö³, ùå
îäèí — ï³ä Â³ííèöåþ, ó ñåë³ Áîõîíèêè, ùå òðè — ó Æìåðèíö³,
Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó òà Ãàéñèí³. ßê áà÷èòå, äî ïåðåë³êó íå òå
ùî íàøà, íàâ³òü Êàëèí³âñüêà ³
Õì³ëüíèöüêà ë³êàðí³ íå ïîòðàïèëè. Òîæ õâîðèõ çíîâó âîçèòèìóòü
äî îáëàñíîãî öåíòðó.

Сьомі роковини по смерті кіборга Юрія Осаулка
ОЛЕНА УДВУД

Þð³é Îñàóëêî áóâ ðîäîì ³ç
Ñàìãîðîäêà. Çàê³í÷èâøè ì³ñöåâó øêîëó, ïî¿õàâ äî Ãóùèíö³â, äå
îïàíóâàâ ïðîôåñ³þ øîôåðà. Ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ ï³øîâ äî àðì³¿. Ñòðîêîâó ñëóæáó ïðîõîäèâ ó Ìóêà÷åâî.
Çãîäîì îäðóæèâñÿ. Äîëÿ îùàñëèâèëà ¿õ ³ç äðóæèíîþ Îëåíîþ
äâîìà ïðåêðàñíèìè äîíå÷êàìè.
Ïåâíèé ÷àñ Þð³é ïðàöþâàâ
íà ìåáëåâ³é ô³ðì³ ó Â³ííèö³.
Ï³çí³øå î÷îëèâ áðèãàäó, ç ÿêîþ
¿çäèâ ð³çíèìè ì³ñòàìè Óêðà¿íè
ç ìåòîþ çàðîá³òêó. Íàïåðåäîäí³
Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ ó 2014 ðîö³
íàø çåìëÿê îòðèìàâ ïîâ³ñòêó
äî â³éñüêêîìàòó. Ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ íàâ÷àííÿ ó Æèòîìèð³
Þð³ÿ â³äïðàâèëè äî çîíè ïðîâåäåííÿ áîéîâèõ ä³é. Ó ñêëàä³
81-î¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿ áðè-

ãàäè 90-ãî îêðåìîãî äåñàíòíîøòóðìîâîãî áàòàëüéîíó «Æèòîìèð» â³éñüêîâèé ³ç ïîçèâíèì
«ªñàóë» çàõèùàâ Êîñòÿíòèí³âêó,
Âîäÿíå, Ï³ñêè.
Íàïðèê³íö³ 2014-ãî Þð³é ï³øîâ ó â³äïóñòêó, ïî¿õàâ äî ð³äíîãî Ñàìãîðîäêà, àáè Íîâèé
ð³ê çóñòð³òè ç ëþáëÿ÷îþ ñ³ì’ºþ.
Íåäîâãî ïðîáóâøè âäîìà, âæå
5 ñ³÷íÿ íàø çåìëÿê ïîâåðíóâñÿ
äî çîíè ïðîâåäåííÿ áîéîâèõ ä³é.
Òîãî ðàçó éîãî â³äðÿäèëè îáîðîíÿòè Äîíåöüêèé àåðîïîðò, äå
íà íüîãî ÷àòóâàëà ñìåðòü.
Çâ’ÿçîê ç Þð³ºì îá³ðâàâñÿ
20 ñ³÷íÿ. ×îòèðè ì³ñÿö³ â³í áóâ
ó ñïèñêàõ çíèêëèõ áåçâ³ñòè, ïîêè
çà åêñïåðòèçîþ ÄÍÊ íå îï³çíàëè éîãî ò³ëî. Ï³çí³øå âèÿâèëîñÿ, ùî Þð³é Îñàóëêî çàãèíóâ
ï³ä áåòîííèìè ïëèòàìè îäíîãî
ç òåðì³íàë³â Äîíåöüêîãî àåðî-
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ïîðòó, ÿê³ îáâàëèëèñÿ âíàñë³äîê
ï³äðèâó òåðîðèñòàìè. Çà ì³ñÿöü
éîìó ìàëî âèïîâíèòèñÿ 34 ðîêè.
Ïîõîâàëè â³éñüêîâîãî ç ïîçèâíèì «ªñàóë» 21 òðàâíÿ ó ð³äíîìó
Ñàìãîðîäêó.
Þð³ÿ Îñàóëêà ïîñìåðòíî íàãîðîäèëè îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü
²²² ñòóïåíÿ», íàãðóäíèì çíàêîì
«Çà îáîðîíó Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó», ìåäàëëþ Óêðà¿íñüêî¿
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó «Çà æåðòîâí³ñòü ³
ëþáîâ äî Óêðà¿íè», íàãðóäíèì
çíàêîì «Ã³äí³ñòü òà ÷åñòü», ïî÷åñíîþ â³äçíàêîþ Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè — íàãðóäíèì çíàêîì
«Çà ãåðî¿çì òà ïàòð³îòèçì», íàãðóäíèì çíàêîì «Çà çàñëóãè ïåðåä Êîçÿòèíùèíîþ». Ó ïàì’ÿòü
ïðî Þð³ÿ â 2016 ðîö³ íà áóä³âë³
øêîëè ó Ñàìãîðîäêó âñòàíîâèëè
ìåìîð³àëüíó äîøêó.
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ГАРЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ ВІДНОВИЛИ
У ВСІХ ШКОЛАХ КОЗЯТИНА
Освіта  Україну «штормить» через
нове шкільне меню, а Козятин — через
відсутність гарячих обідів у деяких
школах. Чому учні деяких навчальних
закладів залишались без повноцінного
гарячого харчування?
ОЛЕНА УДВУД

Çèìîâ³ êàí³êóëè çàê³í÷èëèñÿ,
ó÷í³ ïîâåðíóëèñÿ íà íàâ÷àííÿ,
à áàòüêè ïî âñ³é êðà¿í³ ñòàëè
æâàâî îáãîâîðþâàòè õàð÷óâàííÿ,
àäæå ç 1 ñ³÷íÿ 2022 ðîêó øêîëè
ïî÷àëè ïåðåõîäèòè íà íîâå ìåíþ.
Ó Êîçÿòèí³ õàð÷óâàííÿ ó øêîëàõ — òåæ îäíà ³ç òîïîâèõ òåì,
âò³ì ìåøêàíö³ ì³ñòà îáãîâîðþâàëè íå ñò³ëüêè íîâ³ ñòðàâè ó ìåíþ,
ñê³ëüêè â³äñóòí³ñòü ãàðÿ÷èõ îá³ä³â
ó äåÿêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
«Áóëî á äóæå äîáðå, ÿêáè â ë³öå¿,
â øêîëÿð³â áóëà ¿äàëüíÿ», — ïðîêîìåíòóâàëà íà íàøîìó ñàéò³ ²ííà
Êðàâ÷èíñüêà íîâèíó ïðî òå, ùî
ó øêîë³-äèòÿ÷îìó ñàäêó ¹ 9 òèæäåíü òîìó â³äêðèëè ï³ñëÿ ðåìîíòó
îíîâëåíèé ñó÷àñíèé õàð÷îáëîê.
«Ðåàëüíî, êîëè âæå â ë³öå¿ çðîáëÿòü ¿äàëüíþ, íàâ³òü ñóõïàéîê
ïåðåñòàëè äàâàòè, äèòèíà â øêîë³
äî 15.00, 1 êëàñ», — òàêèé êîìåíòàð ï³ä ò³ºþ æ íîâèíîþ çàëèøèëà

Ñâ³òëàíà Æèòíÿ.
²ç ãàðÿ÷èì õàð÷óâàííÿì íàéá³ëüøå ïîùàñòèëî øêîëàì ¹ 1,
¹ 5 ³ ë³öåþ. Ó íèõ ñâî¿ õàð÷îáëîêè, òîìó íå áóëî ïîòðåáè
øóêàòè ïîñòà÷àëüíèê³â ãàðÿ÷èõ
îá³ä³â. Íàòîì³ñòü ó øêîëàõ ¹ 2 ³
¹ 3 âëàñíèõ õàð÷îáëîê³â ïîêè
íåìàº. Ðàí³øå ãàðÿ÷èìè îá³äàìè ¿õ çàáåçïå÷óâàëî êàôå, çâ³äêè ïðèâîçèëè ¿æó äëÿ øêîëÿð³â.
Ïðîáëåìè ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ ³íöèäåíòó, ÿêèé òðàïèâñÿ äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè òîìó. Íîâèíà ïðî òå,
ùî ó øêîë³ ¹ 2 îòðó¿ëèñÿ ä³òè ³
ïðàö³âíèêè ¿äàëüí³, ïðîãðèì³ëà
íà âñþ êðà¿íó. Äëÿ øê³ë ¹ 2, 3 ³
9, äå íå áóëî íà òîé ìîìåíò ñâî¿õ
êóõîíü, äîâåëîñÿ øóêàòè íîâîãî
ïîñòà÷àëüíèêà. Òàêèé çíàéøîâñÿ
ñïåðøó ò³ëüêè äëÿ øêîëè ¹ 3.
Ïîò³ì ä³ÿ äîãîâîðó çàê³í÷èëàñÿ,
äîâåëîñÿ øóêàòè ïîñòà÷àëüíèêà çíîâó. Òåíäåð íà îðãàí³çàö³þ
õàð÷óâàííÿ ïðîâîäèëè äåê³ëüêà
ðàç³â, àëå òîðãè íå â³äáóëèñÿ.

²ç ë³öåºì çîâñ³ì ³íøà ñèòóàö³ÿ. Ìèíóëîãî ðîêó íàâ÷àëüíèé
çàêëàä, ÿê ³ øêîëà ¹ 9, âèãðàâ
çà óðÿäîâîþ ïðîãðàìîþ «Ñïðîìîæíà øêîëà äëÿ êðàùèõ ðåçóëüòàò³â» ³ îòðèìàâ ãðîø³ íà ðåìîíò
õàð÷îáëîêó ³ çàêóï³âëþ ñó÷àñíîãî
îáëàäíàííÿ. Çà óìîâàìè ïðîãðàìè, áëèçüêî 80% ðîá³ò ô³íàíñóþòüñÿ ç äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³,
ðåøòà — çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òåíäåð íà êàï³òàëüíèé
ðåìîíò ïðèì³ùåííÿ õàð÷îáëîêó

²ç õàð÷óâàííÿì
íàéá³ëüøå ïîùàñòèëî
øêîëàì ¹1, ¹5 ³ ë³öåþ.
Ó íèõ ñâî¿ õàð÷îáëîêè,
òîìó íå òðåáà øóêàòè
ïîñòà÷àëüíèê³â
ãàðÿ÷èõ îá³ä³â
ïðîâåëè ùå 9 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó,
ðîáîòè ïî÷àëèñÿ òåæ óë³òêó.
Ó ëèñòîïàä³ 2021-ãî äî Êîçÿòèíà ïðè¿çäèëà íàðîäíà äåïóòàòêà
Óêðà¿íè ²ðèíà Áîðçîâà. Ñåðåä
îá’ºêò³â, ÿê³ â³äâ³äàëà îáðàíèöÿ,
áóâ ³ õàð÷îáëîê íàøîãî ë³öåþ.
«ß ñïîä³âàþñÿ, ùî ðåìîíò áóäå
çàâåðøåíèé äî ê³íöÿ ðîêó», —
ñêàçàëà ²ðèíà Áîðçîâà íàïðèê³íö³ â³äåî.
Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðòàëèñÿ
äî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó

В Україні жваво обговорювали нове меню у школах. А
в Козятині однією з головних тем була відсутність гарячого
харчування у деяких закладах освіти
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ çàïèòàëè, êîëè ìàº â³äíîâèòèñÿ
ïîâíîö³ííå ãàðÿ÷å õàð÷óâàííÿ
ó òèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, äå
éîãî ïîêè íåìàº? ßê ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòàì ãàçåòè «RIAÊîçÿòèí» ²ííà Ìàäåé, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó,
ó÷í³ øêîëè ¹ 3 õàð÷óþòüñÿ ç
1 âåðåñíÿ 2021 ðîêó, ¿õ ãàðÿ÷èìè
îá³äàìè çàáåçïå÷óº ¿äàëüíÿ øêîëè ¹ 1. Ùî ñòîñóºòüñÿ ë³öåþ òà
øêîëè ¹ 2, òî òàì ãàðÿ÷å õàð÷óâàííÿ ïëàíóâàëè â³äíîâèòè âæå
ó â³âòîðîê, 18 ñ³÷íÿ. Õàð÷îáëîê
ë³öåþ áóäå çàáåçïå÷óâàòè ãàðÿ÷è-

ìè îá³äàìè ³ ñâî¿õ ó÷í³â, ³ ó÷í³â
äðóãî¿ øêîëè.
— ×îìó òàê äîâãî ðåìîíòóâàëè
õàð÷îáëîê ó ë³öå¿? — çàïèòàëè
ìè î÷³ëüíèöþ îñâ³òè.
— Êîøòè çà ïðîãðàìîþ «Ñïðîìîæíà øêîëà» íàäõîäÿòü ïîì³ñÿ÷íî ³ ï³äðÿäíèê íå çì³ã çàä³ÿòè
ñâî¿ êîøòè äëÿ çàê³í÷åííÿ ðåìîíòó. ×åðåç òå íàäõîäèëè êîøòè ³ çàêðèâàëèñÿ òàêèì ÷èíîì
àêòè ³ ðîáîòè. Âçàãàë³ ðåìîíòè
ïî «Ñïðîìîæí³é øêîë³» ñêð³çü
äî 30 ãðóäíÿ. Ìè ïëàíóâàëè çàâåðøèòè ðàí³øå, àëå òðîõè íå âèéøëî, — â³äïîâ³ëà ²ííà Ìàäåé.

У Козятині всіх дітей віком від 6 місяців і до 6 років
вакцинуватимуть від поліомієліту
Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ïðî³íôîðìóâàâ ïðî
òå, ùî âïðîäîâæ 14 äí³â — ç
17 ïî 31 ñ³÷íÿ — â³äáóäåòüñÿ
íåâ³äêëàäíèé «íóëüîâèé» òóð
âàêöèíàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì
âàêöèíè ²ÏÂ (²íàêòèâîâàíà ïîë³îì³ºë³òíà âàêöèíà).
Ïîë³îì³ºë³ò — âàæêà íåäóãà.
Ïîë³îì³ºë³òíèé ïàðàë³÷ ìîæå
âðàçèòè íîãè, ðóêè, ïëå÷³, ãðóäè,
æèâ³ò, îáëè÷÷ÿ. Ïðè îäóæàíí³
ï³ñëÿ ïîë³îì³ºë³òó ôóíêö³ÿ âðàæåíèõ õâîðîáîþ íåðâ³â ³ ì’ÿç³â
íå â³äíîâëþºòüñÿ. Õâîðîáó âèêëèêàþòü ïîë³îâ³ðóñè, ùî ïîòðàïëÿþòü äî îðãàí³çìó çàçâè÷àé ÷åðåç íåìèò³ ðóêè òà ³íîä³
÷åðåç áðóäíó âîäó. Â àáñîëþòí³é
á³ëüøîñò³ âèïàäê³â íîñ³¿â ïîë³îì³ºë³òó, ÿê³ ïîøèðþþòü éîãî,
íåìîæëèâî âèÿâèòè â÷àñíî ÷åðåç â³äñóòí³ñòü âçàãàë³ áóäü-ÿêèõ
îçíàê õâîðîáè, òîìó ùî ñèìïòîìè ïîë³îì³ºë³òó ñõîæ³ íà ñèìïòîìè ÃÐÂ² ÷è ðîçëàäó øëóíêà.

Ïåðøèìè ñèìïòîìàìè º ëèõîìàíêà, âòîìà, ãîëîâíèé á³ëü,
áëþâîòà, ñëàáê³ñòü ì’ÿç³â øè¿
³ á³ëü ó ê³íö³âêàõ. Ë³ê³â ïðîòè
ïîë³î íå ³ñíóº. ªäèíèì ³ áåçàëüòåðíàòèâíèì çàõèñòîì º âàêöèíàö³ÿ. Äèòèíà ìàº îòðèìàòè 6 äîç
âàêöèíè â³ä ïîë³îì³ºë³òó: ó 2, 4,
6, 18 ì³ñÿö³â òà ó 6 òà 14 ðîê³â.
Ùîá çàáåçïå÷èòè êîëåêòèâíèé
³ìóí³òåò, ìàþòü áóòè âàêöèíîâàí³
ùîíàéìåíøå 95% ä³òåé.
Çàõâîð³òè ìîæå êîæíà íåâàêöèíîâàíà ëþäèíà — ÿê äèòèíà, òàê ³
äîðîñëèé. Àëå íàéá³ëüø âðàçëèâ³
ä³òè ó â³ö³ äî ï’ÿòè ðîê³â.
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ â Óêðà¿í³
çàô³êñóâàëè òà ï³äòâåðäèëè âèïàäîê ïàðàë³÷ó, ÿêèé áóâ âèÿâëåíèé
ó 1,5-ð³÷íî¿ äèòèíè ç Ð³âíåíñüêî¿
îáëàñò³. Áàòüêè ñâ³äîìî â³äìîâèëèñü â³ä ùåïëåíü, ïåðåäáà÷åíèõ
ìåäè÷íèìè ñòàíäàðòàìè, ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ. Çãîäîì õâîðîáó âèÿâèëè ó 12-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè
íà Çàêàðïàòò³. Ä³òåé ïàðàë³çóâàëî.
Çàãàëîì, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³-

äæåíü, â³ðóñ âèÿâèëè ó 20 ä³òåé
íà Ð³âíåíùèí³ é Çàêàðïàòò³.
— Âñ³ ä³òè â³êîì â³ä 6 ì³ñÿö³â
äî 6 ðîê³â, ÿê³ íå îòðèìàëè ïîòð³áí³ ùåïëåííÿ â³ä ïîë³îì³ºë³òó
â÷àñíî àáî îòðèìàëè ¿õ ³ç ïîðóøåííÿì Íàö³îíàëüíîãî êàëåíäàðÿ
ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü, áóäóòü
âàêöèíîâàí³ ³íàêòèâîâàíîþ ïîë³îâàêöèíîþ (²ÏÂ). Âïðîäîâæ
14 äí³â — ç 17 ïî 31 ñ³÷íÿ — â³äáóäåòüñÿ íåâ³äêëàäíèé «íóëüîâèé»
òóð âàêöèíàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì
âàêöèíè ²ÏÂ (²íàêòèâîâàíà ïîë³îì³ºë³òíà âàêöèíà, ðîçðîáëåíà
â 1955 ðîö³, ñêëàäàºòüñÿ ç ³íàêòèâîâàíèõ (âáèòèõ) øòàì³â ïîë³îâ³ðóñó âñ³õ òèï³â ïîë³îâ³ðóñó), —
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè.
Âàêöèíà ââîäèòüñÿ øëÿõîì â/ì
³í’ºêö³¿. Íàñòóïí³ òóðè äîäàòêîâî¿ ³ìóí³çàö³¿ áóäóòü ïðîâîäèòèñü
îðàëüíîþ ïîë³îâàêöèíîþ (ÎÏÂ):
1 òóð — ç 01 áåðåçíÿ ïî 15 áåðåçíÿ;

Вакцина вводиться шляхом в/м ін’єкції. Наступні
тури додаткової імунізації будуть проводитись оральною
поліовакциною
2 òóð — ç 18 êâ³òíÿ ïî 01 òðàâíÿ;
3 òóð — ç 11 òðàâíÿ ïî 25 òðàâíÿ.
Â Óêðà¿í³ âàêöèíàö³ÿ ïðîòè
ïîë³îì³ºë³òó âõîäèòü ó ïåðåë³ê
îáîâ’ÿçêîâèõ ãàðàíòîâàíèõ äåðæà-

âîþ ùåïëåíü, ÿê³ ìîæíà çðîáèòè
ä³òÿì â³êîì äî 6 ðîê³â áåçêîøòîâíî ó êàá³íåò³ ùåïëåíü Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (ì. Êîçÿòèí,
âóë. Íåçàëåæíîñò³, 75).
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ДЕРЕВО СКОРО ВПАДЕ НА ДОРОГУ
Небезпека  На Білоцерківській трасі
за кладовищем стоїть аварійне дерево і
в такому стані воно вже декілька місяців.
Люди бояться, що ще трохи — і воно
обвалиться. Хто має його зрізати —
розбиралися наші журналісти
ОЛЕНА УДВУД

Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIAÊîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ Òà¿ñà.
Æ³íêà ïîâ³äîìèëà, ùî íà óçá³÷÷³
Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òðàñè ðîñòå àâàð³éíå äåðåâî.
— Äåñü ç ê³íöÿ ëèñòîïàäà
ÿ éîãî ïîáà÷èëà, — êàæå Òà¿ñà. — Âîíî òàì âèñ³ëî íà îäí³é
ã³ëëÿö³, òà ã³ëëÿêà âæå îáëîìàëàñÿ ³ âîíî íà ³íøèé âèñèòü. ² òàê
í³õòî ³ íå çð³çàâ. Ìè ç ÷îëîâ³êîì
ï³ä’¿æäæàëè äî ïàòðóëüíèõ, êàçàëè ¿ì, âîíè äâà ðàçè ïðè¿æäæàëè, äèâèëèñÿ ³ íà÷å êàçàëè, ùî
áóäóòü äçâîíèòè, àëå áà÷èìî, ùî
äîñ³ öå äåðåâî º.
Æ³íêà íàä³ñëàëà íàì ôîòî,
íà ÿêîìó âèäíî, ùî äåðåâî ïîõèëèëîñÿ ³ ñòîâáóð ó äâîõ ì³ñöÿõ
âæå ïî÷àâ áðàòèñÿ òð³ùèíàìè.
— Ôîòîãðàô³ÿ çðîáëåíà äåñü
ïåðåä Ð³çäâîì, — ïðîäîâæóº íàøà
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ßêðàç òîä³ ìè
³ çâåðòàëèñÿ. ßêå âæå ñüîãîäí³
÷èñëî ³ í³õòî éîãî íå ïðè¿õàâ ³
òàê ³ íå çð³çàâ. ² òàì äàë³ â³ä öüîãî äåðåâà ùå îäíå äåðåâî ñòî¿òü

ñóõå. Òåæ òîïîëÿ. Âæå âèäíî,
ùî âîíà òàêîæ áóäå õèëèòèñÿ.
Òàì æå æ ëþäè ¿çäÿòü ç ä³òüìè,
àâòîáóñè. Ìè ùîäíÿ ¿çäèìî
íà Êîçÿòèí. Ùîá á³äè íå íàðîáèëî! Öå äóæå ñòðàøíî, ÿê âîíî
âïàäå! Òàì ëþäè íà âåëîñèïåäàõ
äîáèðàþòüñÿ íà ðîáîòó ïî òîìó
óçá³÷÷þ, íàâ³òü ÿêùî íå íà äîðîãó âïàäå, òî íà ÿêóñü ëþäèíó,
íå äàé Áîã, çâ³ñíî. Ïðîñòî ìè
íå çíàºìî, êóäè çâåðíóòèñÿ. Ìè
ïèòàëè ïîë³ö³þ, âîíè êàçàëè, ùî
êóäèñü áóäóòü äçâîíèòè. Àëå òàê
ÿ ³ íå áà÷ó ðåçóëüòàòó. À çàðàç
òàêèé â³òåð. Éîìó ñê³ëüêè òàì
òðåáà? Òîïîë³ êðèõê³, ¿é âæå
á³ëüøå 70 ðîê³â. Âîíè âæå ñâîº
â³äñëóæèëè, ö³ òîïîë³.
Àâàð³éíå äåðåâî ðîçòàøîâàíå ç
ë³âîãî áîêó òðàñè, ÿê ¿õàòè â á³ê
Á³ëî¿ Öåðêâè, ïåðåä Òàëèìîí³âñüêèì ïîâîðîòîì, íåïîäàë³ê â³ä
çíàêó «Êîçÿòèí», ùî ñòî¿òü ïåðåä
ä³ëÿíêîþ äîðîãè, ÿêà âåäå íà Ñîê³ëåöü. Çà ê³ëüêà ìåòð³â â³ä öüîãî äåðåâà º ùå îäíå, âîíî ïîêè
íå ïðîâèñàº, àëå òåæ ñêîðî ñòàíå
àâàð³éíèì. Òà¿ñà êàæå, ùî äðóãà

Куди звертатися з приводу аварійних дерев
Якщо ви помітили аварійне дерево, яке розташоване у межах
територіальної громади Козятина (це — місто Козятин, смт Залізничне (в народі другий Козятин),
а також села Сокілець, Титусівка,
Сигнал, Кордишівка, Махаринці,
Сестринівка, Прушинка, Рубанка,
Флоріанівка, Королівка, Пиковець,
Пустоха, Іванківці та село Козятин), можете повідомити про це:

старосту, якщо аварійне дерево
розташоване в межах села;
Управління житлово-комунального господарства, якщо дерево
розташоване в межах Козятина
чи смт Залізничне.
Телефони Управління житлово-комунального господарства:
(04342) 2–22–41, (04342)
2–01–81, (04342) 2–02–08,
(04342) 2–03–53.

òîïîëÿ âæå òàêîæ ñòðóõëÿâ³ëà ³
â íå¿ â³äïàäàº êîðà.
— Ìîæå ùîá ó âàñ â ãàçåò³
áóëî íàïèñàíî ç ïðèâîäó òàêèõ
âèïàäê³â, ùîá ëþäè áà÷èëè
õî÷à á íîìåðè, êóäè äçâîíèòè, —
äîäàº æ³íêà. — Ïîòð³áíî çíàòè,
êóäè çâåðòàòèñÿ, ùîá ìîæíà
áóëî ïîäçâîíèòè, ïîïåðåäèòè.
Áî äóæå íåáåçïå÷í³ ö³ äåðåâà.
Áóëà îæåëåäèöÿ, ìè äóìàëè, ùî
âîíî ç îæåëåäèöåþ âïàäå, àëå
îæåëåäèöþ âîíî âèòðèìàëî. Öå
ñüîãîäí³ ÷îëîâ³ê âîçèâ äèòèíó
äî øêîëè, êàæå, âîíî ùå ñòî¿òü.
Àëå õòî éîãî çíàº, êîëè âîíî
âïàäå.
Îäðàçó ï³ñëÿ íàøî¿ ç Òà¿ñ³ºþ ðîçìîâè ìè çàòåëåôîíóâàëè

Ïîïðè òå, ùî äåðåâî
ðîçòàøîâàíå â ìåæàõ
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ,
âèÿâèëîñÿ, ùî íàø³
êîìóíàëüíèêè éîãî
çð³çàòè íå ìîæóòü
äî Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, àáè ïîâ³äîìèòè ïðî àâàð³éíå äåðåâî
íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³. Âò³ì
ïîïðè òå, ùî äåðåâî ðîçòàøîâàíå â ìåæàõ Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ,
âèÿâèëîñÿ, ùî íàø³ êîìóíàëüíèêè éîãî çð³çàòè íå ìîæóòü.
À âñå òîìó, ùî Á³ëîöåðê³âñüêà
òðàñà ïåðåáóâàº íà áàëàíñ³ Êàëèí³âñüêî¿ äîðîæíüî¿ åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ Â³ííèöüêîãî
îáëàâòîäîðó, à íå Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Òîæ ìè çâåðíóëèñÿ äî Âîëîäèìèðà Ïîë³÷êîâñüêîãî, íà÷àëüíèêà ä³ëüíèö³ ô³ë³¿ Êàëèí³âñüêî¿
äîðîæíüî¿ åêñïëóàòàö³éíî¿ ä³ëüíèö³ ³ ïîâ³äîìèëè ïðî àâàð³éíå
äåðåâî íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³.
Âîëîäèìèð Ïîë³÷êîâñüêèé ïðè¿õàâ äî äåðåâà, îãëÿíóâ éîãî, àëå
âèÿâèëîñÿ, ùî ³ Êàëèí³âñüêà
ÄÅÄ íå ìîæå éîãî çð³çàòè.
— Ìè íå âëàñíèêè àâòîäîð³ã,
ìè ò³ëüêè åêñïëóàòàö³éíèêè, —

Дерево у такому стані ще з листопада. Люди бояться, що
воно обвалиться прямо на трасу
ñêàçàâ Ïîë³÷êîâñüêèé. — Ìè
ò³ëüêè òå, ùî âïàëî ìîæåìî
çàáðàòè, à ð³çàòè ìè íå ìàºìî
ïðàâà. ª âëàñíèê äîð³ã — Â³ííèöüêèé îáëàâòîäîð.
Ìè çàòåëåôîíóâàëè äî îáëàâòîäîðó, âò³ì âèÿâèëîñÿ, ùî ³ âîíè
íå ìîæóòü íàì äîïîìîãòè.
— Âëàñíèêîì äîð³ã º äåðæàâà
â îñîá³ Óêðàâòîäîðó, íà ì³ñöÿõ öå
òàê çâàí³ Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã (ÑÀÄ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³).
Âîíè îï³êóþòüñÿ äåðæàâíèìè äîðîãàìè. Öå — äîðîãà äåðæàâíà.
Âñ³ ðîáîòè, ÿê³ ìè âèêîíóºìî
ÿê ï³äðÿäíà îðãàí³çàö³ÿ — öå
ç ¿õíüîãî çàìîâëåííÿ. Ç ¿õíüî-

ãî â³äîìà ò³ëüêè ìè ìîæåìî
ùîñü çðîáèòè. À ç äåðåâàìè ùå
ñêëàäí³øå, òîìó ùî, ùîá çð³çàòè
äåðåâî, òðåáà, ùîá íàì âèäàëè
ë³ñîðóáíèé êâèòîê. Òîáòî, âñå
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî âè ñïî÷àòêó ìàºòå çâåðíóòèñÿ äî Ñëóæáè
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, âîíè íàì
äàäóòü çàâäàííÿ ³ ìè öå ìîæåìî
çðîáèòè. ²íàêøå öå áóäå ñàìîóïðàâñòâî, — ñêàçàëè íàøèì
æóðíàë³ñòàì ó Â³ííèöüêîìó îáëàâòîäîð³.
Ìè òðè÷³ òåëåôîíóâàëè
äî Ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã,
âò³ì æîäíîãî ðàçó ñëóõàâêè í³õòî
íå ï³äíÿâ.

Пішли щедрувати і
не повернулися
ОЛЕНА УДВУД

Óâå÷åð³ ÷åòâåðãà, 13 ñ³÷íÿ,
íà Ùåäðèé âå÷³ð òð³éêî õëîï÷èê³â â³êîì 11, 12 ³ 13 ðîê³â, ÿê³
æèâóòü ó Òèòóñ³âö³, ï³øëè ãóëÿòè.
Âæå íàñòàëà í³÷, à þí³ ùåäðóâàëüíèêè òàê ³ íå ïîâåðíóëèñÿ.
Áàòüêè çâåðíóëèñÿ äî ïîë³ö³¿.
Âèêëèê íàä³éøîâ î òðåò³é íî÷³.
Ñòðàæ³ ïîðÿäêó øóêàëè ä³òåé
àæ äî ðàíêó. Íàðåøò³ áëèçüêî
10 ãîäèíè ï’ÿòíèö³, 14 ñ³÷íÿ,

þíèõ ùåäðóâàëüíèê³â ïîì³òèëè
ó ïîñàäö³ çà øêîëîþ-ã³ìíàç³ºþäèòÿ÷èì ñàäêîì ³ìåí³ Ï³äãîðáóíñüêîãî (êîëèøí³é ³íòåðíàò).
Ïîáà÷èâøè ïîë³ö³þ, ä³òëàõè êèíóëèñÿ íàâòüîêè.
Íà áàòüê³â ñêëàëè ïðîòîêîëè
çà íåíàëåæíå âèêîíàííÿ áàòüê³âñüêèõ îáîâ’ÿçê³â. Òåïåð ¿ì çàãðîæóº øòðàô íà ñóìó â³ä 2 äî 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ó ïîë³ö³¿ íàãîëîøóþòü, ùî áàòüêàì òðåáà ñë³äêóâàòè
çà ñâî¿ìè ä³òüìè.

Юних щедрувальників поліція шукала цілу ніч. На ранок правоохоронці помітили дітей
у посадці біля школи-гімназії-дитячого садка
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НАРЕШТІ ПОВЕРНУЛАСЯ ДОДОМУ,
В СВОЮ КВАРТИРУ ПІСЛЯ ВИБУХУ
Ситуація  Відтоді, як
у дев’ятиповерхівці в середмісті Козятина
рвонув газ, минуло вже два місяці.
Вибухова хвиля, яка пройшлася через три
квартири, завдала найбільших руйнувань
житлу Світлани Науменко. Жінка й досі
не може оговтатися
ОЛЕНА УДВУД

Òîãî çëîâ³ñíîãî äíÿ, êîëè
íà 9 ïîâåðñ³ ðâîíóâ ãàç, Ñâ³òëàí³ Íàóìåíêî ïîùàñòèëî íå áóòè
âäîìà. Äÿêóº Áîãîâ³ çà òå, ùî
íà ìîìåíò âèáóõó áóëà â äîðîç³ — ñàìå âè¿õàëà ç Êîçÿòèíà
äî Õì³ëüíèêà, áî ñòðàøíî íàâ³òü óÿâèòè, ùî ìîãëî á ñòàòèñÿ,
ÿêáè áóëà î âîñüì³é ðàíêó âäîìà,
êîëè â ¿¿ îäíîê³ìíàòí³é êâàðòèð³
ðóõíóëè ñò³íè. À ùå, êàæå, äîáðå, ùî ç³áðàëà â äîðîãó ñóìêó
ç ðå÷àìè — òàê âäàëîñÿ çáåðåãòè õî÷à á ÷àñòèíó îäÿãó, çàðàç º
â ÷îìó õîäèòè íà ðîáîòó.
— Ïëåì³ííèöÿ ìåí³ êóïèëà
êîâäðó, â ìåíå íàâ³òü íå áóëî
÷èì âêðèâàòèñÿ, — ðîçïîâ³äàº
Ñâ³òëàíà. — Ïîñò³ëüí³ ó ìåíå
ùå áóëè çàïàêîâàí³. À 13 ì³øê³â
òîãî, ùî ÿ ìîãëà âèòÿãíóòè —
ïàëüòî, êóðòêè — âîíî âñå ïîøêîäæåíå ³ ñòî¿òü â ñòàð³é õàò³.
ß íå çíàþ, êîëè ÿ éîãî ïîâåðíó
³ ùî ùå ìîæíà áóäå ïîâåðíóòè.
Âèáóõîâà õâèëÿ çíåñëà ì³æêâàðòèðíó ïåðåãîðîäêó, çðóéíóâàëà áàëêîí, ïîáèëèñÿ âñ³ ìåáë³,
ïîøêîäèëàñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà.

Óñ³ ñò³íè äîâåëîñÿ â³äíîâëþâàòè.
×àñòèíó çáèòê³â ïîêðèëà ì³ñüêà
ðàäà, âèä³ëèâøè êîøòè ç áþäæåòó. Áðèãàäó ìàéñòð³â, ÿê³ â³äíîâëþâàëè ñò³íè, Ñâ³òëàíà íàéíÿëà
ðàçîì ³ç ïîñòðàæäàëèìè ñóñ³äàìè
òà çÿòåì ñóñ³äêè, â ÷è¿é êâàðòèð³
âèáóõíóâ ãàç.
— Ñò³íà, ñóì³æíà ç ìî¿ì ñóñ³äîì, âïàëà ³ âîíè ¿¿ â³äíîâèëè, — ïðîäîâæóº Ñâ³òëàíà. —
Âîíè çðîáèëè ¿¿ ç îäí³º¿ öåãëè,
õî÷à âîíà ìàëà áóòè ç äâîõ, òàì
ùå ìàëà áóòè çâóêî³çîëÿö³ÿ ÷è
ùîñü ïîä³áíå. Âîíè ç áëîê³â âèñòàâèëè íàì ñò³íó. À ³íøà ñò³íà
ó ìåíå âèäóëàñÿ, ÿê âäàðèëî õâèëåþ. Ï³ñëÿ ÷îãî ãîëîâà ÎÑÁÁ
êàæå: «Íàêèäàºòå ³ ïîð³âíÿºòå».
ß êàæó: «Òî â ìåíå êâàðòèðà ìàëåíüêà. Ùî âè ãîâîðèòå? Âîíà æ
ðîçâàëèòüñÿ. Í³, âè ìóñèòå çí³ìàòè öþ ñò³íó». Ïåðøèé øàð
øïàêë³âêè ìàéñòðè ñèëîþ çíÿëè
³ ïåðåêëàëè. Öå æ íå ìîÿ çàáàãàíêà, ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñÿ
ïåâíèõ íîðì. Áóëî â³äíîâëåíî
ñò³íè, ÷àñòêîâî åëåêòðîïðîâîäêó, ïîá³ëåíî ñòåëþ. Øïàëåðè
ìè êóïèëè íàâï³ë, à ìàéñòðè ¿õ
ïîêëå¿ëè. Ï³äâ³êîííÿ äîñ³ íå äî-

ðîáëåíå. Áàëêîí ÷àñòêîâî â³äðåìîíòîâàíèé, îäíàê ïðè éîãî
ðåìîíò³ ïðàö³âíèêè çíÿëè ï³äëîãó, ùî íà áàëêîí³, ³ çàëèøèëè
¿¿ ñåðåä ê³ìíàòè ïî ñüîãîäí³øí³é
äåíü.
Ó êâàðòèð³ â³äíîâëåí³ ñò³íè ïîêëåºí³ øïàëåðàìè, íà ñòåë³ âèñèòü ïîáèòà ëþñòðà. Óâåñü öåé
÷àñ, ïîêè ðîáèëè ðåìîíò, Ñâ³òëàíà ìóñèëà æèòè òî â ðîäè÷³â,
òî â ñèíà.
— Çà êîøòè ì³ñüêî¿ ðàäè
ÿ ïðèäáàëà äèâàí, ëþñòðó,
øàôó, ñåðâàíò, ùîá ïåðå¿õàòè
ó ñâîº æèòëî. Ó íåä³ëþ, 16 ñ³÷íÿ,

«ß ùèðî âäÿ÷íà
ëþäÿì, ÿê³ ìåíå
ï³äòðèìàëè. Äÿêóþ çà
òå, ùî âîíè â ñêëàäíèé
äëÿ ìåíå ìîìåíò íå
â³äâåðíóëèñÿ ³ íå
âèÿâèëèñÿ áàéäóæèìè»
ÿ âæå îñåëèëàñÿ ó ñâî¿é êâàðòèð³, — êàæå Ñâ³òëàíà ³ íå ìîæå
ñòðèìàòè ñëüîçè. — ß çíàõîäæóñÿ
ó ïîñò³éíîìó ñòðàõó, ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öÿ ñò³íà íà ìåíå âïàäå.
Êð³ì òîãî, ó øàô³ ³ ñåðâàíò³ ïîêè
ùî íåìàº í³÷îãî, ìåáë³ ïðîñòî
ñòîÿòü ïóñò³. Ïîòð³áíî ùå â³äíîâëþâàòè óñ³ ïîøêîäæåí³ ðå÷³.
À öå âñå êîøòè ³ ÷àñ.
²ç äî÷êîþ òà çÿòåì ñóñ³äêè,
â ÷è¿é êâàðòèð³ ñòàâñÿ âèáóõ,
ñï³ëüíó ìîâó çíàéòè íå äóæå
âäàºòüñÿ. Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè,
êîëè ñòàëàñÿ öÿ á³äà, âîíè íàâ³òü íå âèáà÷èëèñÿ. À ï³ñëÿ
îñòàííüîãî âèïàäêó ¿é íàâ³òü äî-

Світлана кілька місяців мусила жити у родичів. Події того
дня вона досі згадує з тривогою
âåëîñÿ ïèñàòè çàÿâó äî ïîë³ö³¿.
— ß ïîäçâîíèëà äî çÿòÿ íàøî¿ ñóñ³äêè ³ ñêàçàëà, ùî áàëêîí ïîëàòàëè ³ ç³ðâàëè ìåí³
ï³äëîãó, — êàæå Ñâ³òëàíà Íàóìåíêî. — Â ìåíå áóëà õîðîøà
ï³äëîãà, çâåðõó ïîêëàäåíèé ëàì³íàò. Ñêàçàëà, ùî òðåáà áóäå
ÿêîñü çðîáèòè ï³äëîãó íà áàëêîí³.
Â³í â³äïîâ³â: «ß ïîäóìàþ». Íàñòóïíîãî äíÿ éîãî äðóæèíà çàòåëåôîíóâàëà äî ìåíå ³ ñêàçàëà,
ùî öå çà ïðåä’ÿâè ç ìîãî áîêó,
ï³ñëÿ ÷îãî ïî÷àëà ïîëèâàòè ìåíå
áðóäîì, ãîâîðèëà íà ìîþ àäðåñó
íåïðèñòîéí³ ðå÷³.
Ï³ñëÿ ïåðåæèòèõ ïîä³é çäîðîâ’ÿ
Ñâ³òëàíè äóæå ï³ä³ðâàëîñÿ. Çàðàç
æ³íêà âèòðà÷àº âèä³ëåí³ êîøòè

íà ë³êóâàííÿ, îñê³ëüêè ïîãàíî
ñåáå ïî÷óâàº.
Àëå ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé.
Êîçÿòèí÷àíè íå çàëèøèëèñü
îñòîðîíü ïðîáëåìè Ñâ³òëàíè.
Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà, ðîäè÷³,
â÷èòåë³ ë³öåþ, á³áë³îòåêàð³-êîëåãè Ñâ³òëàíè, äåê³ëüêà ñóñ³ä³â òà
³íøèõ ëþäåé ç ì³ñòà äîïîìîãëè
ìàòåð³àëüíî, õòî íà ñê³ëüêè çì³ã.
— Ëþäè, ÿê³ ìåíå ï³äòðèìàëè, ÿ ¿ì ùèðî âäÿ÷íà, — êàæå
æ³íêà. — Äÿêóþ çà òå, ùî âîíè
â ñêëàäíèé äëÿ ìåíå ìîìåíò
íå â³äâåðíóëèñÿ ³ íå âèÿâèëèñÿ
áàéäóæèìè. Ñïàñèá³ çà äîáðå
ñåðöå ³ ÷óéí³ñòü, çà óâàãó ³ ðîçóì³ííÿ ïðîáëåìè. Õàé áåðåæå âàñ
Ìàò³ð Áîæà ³ Ãîñïîäü.

Олександр Кравчук очолив
лікарню у Хмільнику
ОЛЕНА УДВУД

Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê, ÿêèé ðàí³øå êåðóâàâ Êîçÿòèíñüêîþ öåíòðàëüíîþ ðàéîííîþ ë³êàðíåþ,
ñòàâ ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì
Öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³ Õì³ëüíèöüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³í ï³øîâ ç ïîñàäè äèðåêòîðà Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË
çà âëàñíèì áàæàííÿì íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ 2021 ðîêó. Ï³ñëÿ öüîãî
òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èì îáîâ’ÿçêè
êåð³âíèêà ñïåðøó ïðèçíà÷èëè
²ãîðÿ Ãðóáåëÿñà, ÿêèé áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè, à ó âåðåñí³ êåð³âíèêà
ë³êàðí³ çì³íèëè âäðóãå, ïðèçíà÷èâøè òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èì
îáîâ’ÿçêè åêñî÷³ëüíèêà Ì³ñüêî¿
ë³êàðí³ Îëåêñàíäðà ªâòóøêà.

Íàòîì³ñòü Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çâ³ëüíèâñÿ ç íàøî¿ ë³êàðí³, ïåðå¿õàâ äî Õì³ëüíèêà, äå ìàéæå îäðàçó çíàéøîâ
íîâó ðîáîòó. Â³í î÷îëèâ â³ää³ë
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òàìòåøíüî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê áóâ ãîëîâîþ âèùåçàçíà÷åíîãî â³ää³ëó
ïðîòÿãîì âîñüìè ì³ñÿö³â. Ó ïåðåääåíü Íîâîãî ðîêó íà ñàéò³
ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
äåêëàðàö³é ç’ÿâèëàñÿ äåêëàðàö³ÿ
Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óêà, ÿêó â³í
ïîäàâ ïðè çâ³ëüíåíí³. Òîãî æ äíÿ
íà ñàéò³ Õì³ëüíèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè îïóáë³êóâàëè îãîëîøåííÿ
ñòîñîâíî òîãî, ùî ïîñàäà íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ç ïèòàíü îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ çíîâó º âàêàíòíîþ.

ßê ñòàëî â³äîìî çãîäîì, Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ï³øîâ ç ïîñàäè
íå ïðîñòî òàê. Éîãî ïðèçíà÷èëè
ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì Õì³ëüíèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³.
Çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè
YouControl, Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê î÷îëþº ìåäè÷íèé çàêëàä ç
24 ãðóäíÿ 2021 ðîêó.
Ïåðåä öèì ó Õì³ëüíèöüê³é
ì³ñüê³é ðàä³ ïðîâåëè êîíêóðñ
íà êåð³âíèêà Õì³ëüíèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³. ×ëåí³â êîì³ñ³¿
áóëî ó 9 ðàç³â á³ëüøå, í³æ ïðåòåíäåíò³â. ßê â³äîìî ³ç ïðîòîêîëó
çàñ³äàííÿ, Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê áóâ
ºäèíèì êàíäèäàòîì íà ïîñàäó äèðåêòîðà ìåäè÷íîãî çàêëàäó, ÿêîãî
êîì³ñ³ÿ äîïóñòèëà äî êîíêóðñíèõ
âèïðîáóâàíü. ×è áóëè ³íø³ ïðå-

Наступні п’ять років Олександр Кравчук керуватиме
лікарнею у Хмільнику. Його призначили гендиректором
закладу ще перед новим роком
òåíäåíòè íà ïîñàäó — íåâ³äîìî.
×ëåíè êîì³ñ³¿ îäíîãîëîñíî ï³äòðèìàëè êàíäèäàòóðó Îëåêñàíäðà
Êðàâ÷óêà. À âæå 23 ãðóäíÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Õì³ëüíèêà Ìèêîëà

Þð÷èøèí âèäàâ ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ Îëåêñàíäðà
Êðàâ÷óêà ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ë³êàðí³. ²ç íèì óêëàëè êîíòðàêò íà ï’ÿòü ðîê³â.
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КВАРТАЛЬНІ КОМІТЕТИ РІК ЯК НЕ
ЛЕГІТИМНІ, ТА ДО НИХ ДОСІ ЙДУТЬ
Безлад  З листопада по кінець грудня
минулого року до редакції газети «RIAКозятин» надійшло п’ять звернень
від мешканців нашого міста. Усі вони
потрапили в чотирикутник «квартальний
комітет — ЦНАП — міська рада —
квартальний комітет». У чому проблема —
розбиралися наші журналісти
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñïî÷àòêó òðîõè ³ñòîð³¿. Á³ëüøå ðîêó òîìó, 31 ãðóäíÿ 2020-ãî,
â çàë³ çàñ³äàíü Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè â³äáóëàñÿ çóñòð³÷
î÷³ëüíèö³ ãðîìàäè Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿ ³ êåðóþ÷î¿ ñïðàâàìè
âèêîíêîìó Àë³íîþ Òèìîùóê ç
ãîëîâàìè êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â.
Ï³çí³øå ïðî öþ çóñòð³÷ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè áóâ äîïèñ ³ç çàãîëîâêîì «Ãîëîâè êâàðòàëüíèõ
êîì³òåò³â — ïîì³÷íèêè ì³ñüêîãî ãîëîâè». Ò³ëüêè ÷îìóñü òàêó
çóñòð³÷ ç³ ñâî¿ìè ïîì³÷íèêàìè
ì³ñüêèé ãîëîâà ïðîâåëà âïåðøå
³ âîñòàííº. Îñü äåê³ëüêà öèòàò ç
äîïèñó ïðî òó çóñòð³÷:
«— Øêîäà, ùî ì³ñüêà ðàäà ïîïåðåäí³õ ñêëèêàíü ³ãíîðóâàëà äîòðèìàííÿ ä³þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà
ùîäî ³ñíóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ó ãðîìàäàõ êâàðòàëüíèõ
êîì³òåò³â, — çàçíà÷èëà Àë³íà
Òèìîùóê. — Ñïðàâà â òîìó, ùî
çã³äíî ïðàâî÷èííèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, ñêëàä êåð³âíîãî îðãàíó
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â (ãîëîâà,
çàñòóïíèê òà ñåêðåòàð) ñêëàäàþòü ïîâíîâàæåííÿ ðàçîì ³ç
ñêëàäàííÿì ïîâíîâàæåíü ì³ñüêî¿ ðàäè êîæíîãî ñêëèêàííÿ.

Òàêîãî íå â³äáóâàëîñÿ.Òîìó ìè
ïëàíóºìî ïðîâåñòè âèáîðè ñåðåä
ãðîìàäÿí ì³ñòà ³ç âèçíà÷åííÿì
íîâèõ êåð³âíèê³â öèõ îðãàí³â
ñàìîîðãàí³çàö³¿ ãðîìàäÿí. Çðîçóì³ëî, ùî ðîçðîáèìî àëãîðèòì
öèõ âèáîð³â â óìîâàõ êàðàíòèíó,
îãîëîøåíîãî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè ç 8 ïî 25 ñ³÷íÿ. Ðàçîì ç
òèì íàðàç³ ðîçðîáëÿºìî Ïîëîæåííÿ (ÿêîãî òàêîæ äîñ³ íå ³ñ-

Ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ
êâàðòàëüí³ êîì³òåòè
ìèíóëîãî ñêëàäó
âòðàòèëè ðàçîì ³ç
çàâåðøåííÿì êàäåíö³¿
ì³ñüêî¿ ðàäè 7 ñêëèêàííÿ
íóâàëî) ïðî êâàðòàëüí³ êîì³òåòè Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè.
— Êâàðòàëüí³ êîì³òåòè ³ñíóâàòèìóòü, áà á³ëüøå: âèð³øóºìî
ïèòàííÿ ââåäåííÿ â öþ ñèñòåìó ³
ãðîìàä íàâêîëèøí³õ ñ³ë, ³ç ÿêèìè
Êîçÿòèí òåïåð ìàº ñï³ëüíó òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, — äîäàëà ì³ñüêèé ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà».
Â³ä òî¿ çóñòð³÷³ ï³øîâ äðóãèé
ð³ê, à â³ç ³ íèí³ òàì. Â ð³÷íèöþ

Керуюча справами виконкому Аліна Тимощук дякує головам квартальних комітетів за
плідну роботу. Ця зустріч відбулася наприкінці 2020 року
ä³ÿëüíîñò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè 8-ãî ñêëèêàííÿ î÷³ëüíèöþ
ãðîìàäè Òåòÿíó ªðìîëàºâó çàïèòàëè ïðî ä³ÿëüí³ñòü â ì³ñò³
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â, íà ùî
âîíà â³äïîâ³ëà: «Ùîäî ä³ÿëüíîñò³ êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â, òî òàê³
º ò³ëüêè ó Â³ííèö³, Æìåðèíö³
òà Êîçÿòèí³. Êâàðòàëüíèé êîì³òåò âèäàº ëèøå õàðàêòåðèñòèêè, ðåøòó äîêóìåíò³â âèäàº
ÖÍÀÏ. Êâàðòàëüí³ êîì³òåòè ïîòð³áí³ äëÿ çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó ç
ãðîìàäîþ».
Òå, ÿê öå ïðàöþº â íàø³é ãðî-

Коментар секретаря Козятинської міської ради Тетяни Римши
— Погоджуємося із тим, що квартальні комітети є ефективними
органами самоорганізації населення, модель прямої демократії
у нашій громаді, коли мешканці
певного мікрорайону міста чи
села самі вирішують майбутнє території свого проживання, безпосередньо впливаючи
на процес імплементації власних
рішень та контролюючи їх.
Однак, згідно з Законом України
«Про органи самоорганізації населення» № 2625-III від 11 липня 2001 року, окрім квартальних
комітетів є і інші форми самоорганізації населення: відповідно
до території, в межах якої діють,
можуть бути вуличні комітети,
комітети мікрорайону, будинкові комітети та комітети району
в місті. Жодна із означених форм

у Козятині не була представлена.
Інша норма вказаного Закону,
яка роками порушувалася: термін повноважень органу самоорганізації населення. У статті
11 Закону чітко прописано: «Орган самоорганізації населення
обирається терміном на строк
повноважень відповідної ради».
Позаяк свої повноваження квартальні комітети минулого складу
втратили разом із завершенням
каденції міської ради 7 скликання, тобто у жовтні 2020 року,
вже повинні були би бути обрані нові. Однак, на жаль, вибори нового складу квартальних
комітетів не були організовані.
Наразі чекаємо подання про ініціативу створити комітет у мікрорайоні (кварталі, на вулиці тощо)
від ініціативних груп мешканців

громади. Порядок створення органів самоорганізації населення
покроково розписаний у Законі
«Про органи самоорганізації населення».
Наголошу: створити ту чи іншу
форму самоорганізації населення є ініціативою та бажанням
виключно мешканців громади. Затвердження ж комітету,
обраного на загальних зборах
мешканців мікрорайону (кварталу, вулиці тощо), відбувається
голосуванням депутатів міської
ради на черговому сесійному
засіданні.
Разом із тим, зауважу, що наразі при Козятинській міській раді
створено робочу групу, що вивчатиме дане питання: його актуальність, відповідність чинному
законодавству України.

ìàä³, ìîæíà ïîêàçàòè íà äâîõ
ïðèêëàäàõ, ÿê³ ìàëè ì³ñöå îñòàíí³ì ÷àñîì.
Ïðèêëàä ïåðøèé. Êîçÿòèí÷àíèí ïåðåõîäèòü ç ðîáîòè çàë³çíè÷íèêà íà ðîáîòó ç íîñ³ííÿì
çáðî¿. Ç ïîïåðåäíüîãî ì³ñöÿ ðîáîòè òà ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ éîìó
ïîòð³áíà õàðàêòåðèñòèêà. ×îëîâ³ê
éäå â êâàðòàëüíèé êîì³òåò. Òàì
éîìó êàæóòü: íàøà õàðàêòåðèñòèêà íå ìàº þðèäè÷íî¿ ñèëè, àäæå
ó íàñ íåìàº ïå÷àòîê ³ ïîÿñíþþòü,
ùî íà äàíèé ÷àñ õàðàêòåðèñòèêè
âèäàº ÖÍÀÏ. Ïðàö³âíèê ÖÍÀÏó íå «ï³äïèñóºòüñÿ» çà ëþäèíó,
ÿêî¿ íå çíàº ³ â³äïðàâëÿº òàêîãî
êë³ºíòà äî ì³ñüêî¿ ðàäè. Â ðàä³
òàêîæ íå õî÷óòü áðàòè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ëþäèíó, ÿêî¿ íå çíàþòü. Òåëåôîíóþòü äî êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó ³ ïðîñÿòü íàïèñàòè
õàðàêòåðèñòèêó. Â êâàðòàëüíîìó
êîì³òåò³ â³äïîâ³äàþòü: «òàê ìè
íå ëåã³òèìí³, ó íàñ íåìàº ïå÷àòîê». «À âè ÷èñòî ïî-ëþäñüêè
íàïèø³òü, à ìè ïå÷àòêó ïîñòàâèìî», — êàæóòü â ì³ñüê³é ðàä³.
² íåëåã³òèìíèé êâàðòàëüíèé
êîì³òåò â íàä³¿, ùî ì³ñüêà ðàäà
êîëèñü çìèëóºòüñÿ ³ ïîâåðíå ¿ì
ïå÷àòêè, ïèøóòü õàðàêòåðèñòèêó
ëþäèí³, ÿêà ïðèéøëà äî íèõ ç
ñàìîãî ïî÷àòêó.
Ïðèêëàä äðóãèé. Ïîìåðëà ëþäèíà ÷åðåç òðàâìó, ïîâ’ÿçàíó ç
ðîáîòîþ íà âèðîáíèöòâ³. Äðóæèí³, ÿêà ïåðåáóâàëà ç ïîìåðëèì
â öèâ³ëüíîìó øëþá³, ïîòð³áíà
áóëà äîâ³äêà, ùî â³í ïðîæèâàâ
ó ¿¿ áóäèíêó. Â öüîìó âèïàäêó

òàêà ñàìà ³ñòîð³ÿ ç ò³ºþ ð³çíèöåþ,
ùî íåëåã³òèìíèé ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó â³äìîâèëàñü
äàâàòè òàêó äîâ³äêó, à ïîðàäèëà æ³íö³, ùî ùå ðàç çâåðíóëàñÿ
äî íå¿, çàðó÷èòèñÿ ñâ³ä÷åííÿìè
òðüîõ ¿¿ ñóñ³ä³â. Áóëà á ãîëîâà
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó ëåã³òèìíîþ — òàêó äîâ³äêó æ³íêà îòðèìàëà á ó êâàðòàëüíîìó êîì³òåò³.
Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ãîëîâàìè
êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â ñòàëî â³äîìî, ùî çà ìèíóëî¿ âëàäè ¿õ êîæåí
ì³ñÿöü çáèðàâ ì³ñüêèé ãîëîâà ³
ö³êàâèâñÿ ïðîáëåìàìè ãðîìàäè.
Äâ³÷³ íà ì³ñÿöü äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü ãîë³â êâàðòàëüíèõ êîì³òåò³â çáèðàâ êåðóþ÷èé ñïðàâàìè.
Êð³ì âèäà÷³ äîâ³äîê òà õàðàêòåðèñòèê, êâàðòàëüí³ êîì³òåòè
îðãàí³çîâóâàëè çàõîäè ùîäî ñàí³òàðíî¿ î÷èñòêè äåðåâ, áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿ êâàðòàëó, îçåëåíåííÿ, êîíòðîëþâàëè ïîðÿäîê
á³ëÿ êîëîäÿç³â ñï³ëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, äèòÿ÷èõ ³ ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â.
Ñë³äêóâàëè, ùîá æèòåë³ ãðîìàäè â÷àñíî çäàâàëè ãðîø³ çà âèâåçåííÿ òâåðäèõ â³äõîä³â, âåëè
ïðèéîì ãðîìàäÿí òà çíàëè ¿õí³
ïðîáëåìè. Äîïîìàãàëè â³éñüêêîìàòó ï³ä ÷àñ ïðèçîâó ðîçíîñèòè
ïîâ³ñòêè, äîâîäèëè äî â³äîìà
êåð³âíèöòâà ì³ñòà, ÿê³ ãðîìàäÿíè ïîòðåáóþòü íåâ³äêëàäíî¿
äîïîìîãè òà äîðîãîâàðò³ñíîãî
ë³êóâàííÿ. ² öå äàëåêî íå ïîâíèé
ïåðåë³ê çàâäàíü, ÿê³ âèêîíóâàëè
êâàðòàëüí³ êîì³òåòè. Óñ³ì öèì
ìàº çàéìàòèñÿ ÖÍÀÏ?
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ВОДОХРЕЩЕ: СВЯТИЛИ ВОДУ В
ЦЕРКВІ Й КУПАЛИСЯ В ОПОЛОНЦІ
Традиція  Щороку 19 січня християни
східного обряду святкують Хрещення
Господнє, або Богоявлення. Зазвичай
в цей день у Козятині біля Водокачки
відбуваються масові пірнання у водойму.
Перші пірнальники приходять на водойму
задовго до світанку, не чекаючи
освячення води. Як пройшло цьогорічне
купання на Водокачці?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó öåé äåíü áàãàòî ëþäåé éäóòü
äî öåðêâè, ùîá ïðèíåñòè äîäîìó
ñâÿ÷åíî¿ âîäè. Ìè çà òðàäèö³ºþ
ï³øëè äî õðàìó Ïîêðîâè ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
Ï³ñëÿ îñâÿ÷åííÿ âîäè îòåöü
Âàñèëü ïîáàæàâ óñ³ì çäîðîâ’ÿ ³
äëÿ âñ³õ êîçÿòèí÷àí çàïðîïîíóâàâ
ïðîñï³âàòè «Ìîã³¿ ë³òà». Â³ðÿíè
õðàìó áàæàëè çàñï³âàòè «Ìîã³¿
ë³òà» íàñòîÿòåëþ õðàìó. Òîä³ îòåöü
Âàñèëü êàæå: «ßêùî íà òå ï³øëî,
òî äàâàéòå çàñï³âàºìî «Ìîã³¿ ë³òà»
íàøîìó öåðêîâíîìó õîðó».
Ï³ñëÿ ñëóæáè ìè çàïèòàëè
â ñâÿòîãî îòöÿ, ùî ðîáèòè ç³
ñâÿ÷åíîþ âîäîþ?
— Áîãîÿâëåíñüêîþ âîäîþ
îñâÿ÷óþòü õðàìè, ëþäñüê³ äîì³âêè, äàþòü ïèòè òÿæêîõâîðèì
äëÿ îäóæàííÿ. Ñàìó âîäó ìîæíà

çáåð³ãàòè ïðîòÿãîì ðîêó äî íàñòóïíîãî Âîäîõðåùà, — êàæå
íàñòîÿòåëü õðàìó îòåöü Âàñèëü.
Íàáðàâøè ñâÿ÷åíî¿ âîäèö³,
ìè ïî¿õàëè íà Âîäîêà÷êó. Àäæå
äî êàðàíòèíó êîçÿòèí÷àíè ìàéæå êîæíîãî ðîêó âñòàíîâëþâàëè ðåêîðäè ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ùî
ï³ðíàëè â îïîëîíêó.
ª â Êîçÿòèí³ ïëàâö³, ÿê³ íå ÷åêàþòü í³ ñâ³òàíêó, í³ îñâÿ÷åííÿ
âîäè. Ó íåáàãàòüîõ íàøèõ çåìëÿê³â áàæàííÿ çàíóðèòèñü ó êðèæàíó âîäó âèíèêàº ñïîíòàííî.
Çãàäàâøè ïðî Õðåùåííÿ Ãîñïîäíº, âîíè éäóòü äî îïîëîíêè, õòî
â³ä áàæàííÿ êóïàòèñü, à õòî ³ â³ä
ñòîëó. Öå íàì â³äîìî ç ðîçïîâ³äåé ïëàâö³â, ÿê³ ïðîâîäèëè í³÷í³
êóïàííÿ â ìèíóë³ ðîêè.
Ó öüîìó ðîö³, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ñòàä³îíó Ñåðã³ÿ Ñòåöþêà,
í³÷íèõ êóïàëüö³â áóëî øåñòåðî.

Марина кожного року у Водохреще
приходить на Водокачку. Цьогоріч вона була
першою жінкою, яка занурилася в ополонку

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñâÿùåííèêè
âîäó ó Âîäîêà÷ö³ îñâÿòèëè,
â öåíòð íàøî¿ óâàãè ïîòðàïèëà
ìåäè÷íèé ïðàö³âíèê Ìàðèíà.
Âîíà ïðîñèëà íå ôîòîãðàôóâàòè
¿¿. Ó ïàí³ Ìàðèíè ìè ïðîñèìî
âèáà÷åííÿ, àëå íå ìîãëè ïðèñòàòè íà ¿¿ ïðîõàííÿ, àäæå âîíà áóëà
ïåðøîþ æ³íêîþ, ÿêà ïðè ì³íóñ
ñåìè çàíóðèëàñÿ â îïîëîíêó.
Ïàí Ñåðã³é ç ä³òüìè Âàäèìîì
òà Àë³ñîþ òàêîæ âèð³øèëè âèïðîáóâàòè ñåáå êðèæàíîþ êóïåëëþ. ×åòâåðòîêëàñíèöÿ øêîëèë³öåþ Àë³ñà êàæå, ùî ¿é çîâñ³ì
íå ñòðàøíî, êîëè á³ëÿ íå¿ ïîðó÷
ëþáèé òàòóñü. Òàê, òðèìàþ÷è
äîíüêó íà ïðàâ³é ðóö³, âîíè îáîº
çàíóðèëèñü ó âîäó.
ßêùî ïîð³âíþâàòè ñüîãîð³øíº Âîäîõðåùå ç ìèíóëèì
ðîêîì, òî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðîãðåñ. Â öüîìó ðîö³ âñòàíîâèëè
ïàëàòêó äëÿ ïåðåîäÿãàííÿ, ùî
çíà÷íî äîäàëî êîìôîðòó ëþáèòåëÿì çèìîâîãî êóïàííÿ. Ñòàíîì
íà 11.30 â îïîëîíö³ Âîäîêà÷êè
ïîáóâàëî áëèçüêî 130 ëþáèòåë³â
çèìîâîãî êóïàííÿ. Äî ðåêîðäó
486, ÿê áóëî â 2019, ùå äàëåêî.
Àëå º ó íàñ ³íø³ íîâàö³¿. ²
àâòîðîì òàêîãî ñîá³ îäèíè÷íîãî ðåêîðäó ñòàëà êîçÿòèí÷àíêà
Þë³ÿ. Âîíà ïðèéøëà ç ÷îëîâ³êîì
Îëåêñàíäðîì ³ ï³øëà ïî ìåíø
åêñòðåìàëüíîìó øëÿõó. ßê ìóäðà
æ³íêà, âîíà âìèëàñÿ íà Âîäîêà÷ö³ ñâÿ÷åíîþ âîäîþ ³ ñòàëà
â öüîìó íàïðÿìêó ïåðøîþ.

В ополонку пірнали здебільшого чоловіки. Ірина — одна
зі сміливиць, які не побоялися крижаної води

Освячення води в церкві Покрови пресвятої Богородиці.
Цю воду можна зберігати протягом року до наступного
Водохреща

Козятинчани після екстремальних водних процедур були бадьорі і веселі. Кажуть, що після такої
купелі зовсім не відчувається мороз

Кількість хворих на ковід перевалила за 5 тисяч
ОЛЕНА УДВУД

Åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ó êðà¿í³ ïîã³ðøóºòüñÿ. Ùå ìèíóëîãî
÷åòâåðãà, 13 ñ³÷íÿ, ëèøå òðè ðåã³îíè (Ñóìùèíà, Õåðñîíùèíà òà
²âàíî-Ôðàíê³âùèíà) ïåðåáóâàëè ó «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³. À âæå
ó â³âòîðîê, 18 ñ³÷íÿ, çà êðîê
äî «÷åðâîíî¿» çîíè îïèíèëàñÿ

ùå é ×åðí³âåöüêà îáëàñòü. Ðåøòà
ðåã³îí³â Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ ³
Â³ííè÷÷èíà, ïîêè ùî ó «æîâò³é»
çîí³ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ íåáåçïåêè.
Ó íàø³é îáëàñò³ ï³ä ê³íåöü ìèíóëîãî òèæíÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ òåíäåíö³ÿ äî çíèæåííÿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ
õâîðèõ. Ó ÷åòâåð âèÿâèëè ïîíàä
ï³âòèñÿ÷³ ³íô³êîâàíèõ çà äîáó,
íà ï’ÿòíèöþ ³ ñóáîòó öèôðà çà-

ô³êñóâàëàñÿ íà ïîçíà÷ö³ 414, ïîò³ì
ïî÷àëà ïàäàòè çíîâó ³ â ïîíåä³ëîê
çíèçèëàñÿ äî 194, ï³ñëÿ ÷îãî çíîâó
ê³ëüê³ñòü íîâèõ õâîðèõ ñòàëà çðîñòàòè. À ó ñåðåäó âçàãàë³ áóâ ð³çêèé
ñòðèáîê — çà îäíó äîáó íà Â³ííè÷÷èí³ äîäàëîñÿ àæ 767 íîâèõ
³íô³êîâàíèõ. Â³äòàê ìè ïîòðàïèëè
ó ÒÎÏ-5 îáëàñòåé, äå çàô³êñóâàëè
íàéá³ëüøèé ïðèð³ñò õâîðèõ.

Íà òåðåíàõ êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó çà îñòàíí³ ñ³ì
äí³â äîäàëîñÿ 97 íîâèõ ³íô³êîâàíèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Öå òðîõè
á³ëüøå, í³æ ïîïåðåäíüîãî òèæíÿ.
Çà äàíèìè Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëó
êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè õâîðîá, ñòàíîì íà ñåðåäó, 19 ñ³÷íÿ,
ó íàñ áóëî âæå 5058 âèïàäê³â â³ä
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿.

Ïîá³ëüøàëî ³ ñìåðòåé. ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó Êîçÿòèíñüêîìó â³ää³ë³ êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè
õâîðîá, ùå òðîº ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó
ïîìåðëè ÷åðåç óñêëàäíåííÿ, ÿê³
âèêëèêàâ COVID-19. Ñòàíîì
íà ñåðåäó ê³ëüê³ñòü ëåòàëüíèõ
âèïàäê³â áóëà 135 â³ä ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿.
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Щедрівники з козятинської музичної школи

Щедрий вечір на центральній площі Козятина

«ЩЕДРИЙ ВЕЧІР»: ВЕЛИЧАВІ ПІСНІ,
ШАШЛИКИ ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ЧАЙ
Свято  Напередодні Старого Нового
року на головній площі нашого
міста пройшов фестиваль колядок
та щедрівок. Першими дійовими
особами на «Щедрому вечорі» були
артисти будинків культури Козятинської
об’єднаної громади
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â³äêðèëè «Ùåäðèé âå÷³ð» äâ³
êóìàñåíüêè, ðîë³ ÿêèõ âèêîíàëè
âåäó÷³ Òåòÿíà Ìàð’ÿí÷èê òà Àíòîí³íà ßêîá÷óê. Âîíè é çàïðîñèëè íà ôåºð³þ êîëÿäîê òà ùåäð³âîê ïåðøèõ ùåäð³âíèê³â. Ò³,
äî ðå÷³, ïîêè éøëè íà ñâÿòî, âæå
âñòèãëè ïîêîëÿäóâàòè äîðîãîþ.
Âîêàë³ñòè Ñîê³ëåöüêî¿ òà
Êîðäèø³âåöüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè çàâ³òàëè ç ð³çäâÿíèìè
ï³ñíÿìè äî ì³ñüêîãî ãîëîâè. Êîëÿäíèêè «Ñóç³ð’ÿ Ìàõàðèíåöü»
ñï³âàëè âåëè÷íèõ ï³ñåíü â îäíî-

ìó ç Êîçÿòèíñüêèõ ñóïåðìàðêåò³â. Ï³øëè âîíè â ìàãàçèí, ùîá
êóïèòè ãîñòèíö³ äîíüêàì ³ ñèíàì, ÿê³ ÷åêàëè ìàòåð³â-àðòèñò³â
âäîìà òà íà ïðîõàííÿ êîçÿòèí÷àí
çàñï³âàëè êîëÿäêó á³ëÿ ìàãàçèíó.
Íà ïëîù³ ç³áðàëîñÿ áëèçüêî
300 íàøèõ çåìëÿê³â òà ãîñòåé
ì³ñòà. Òóò ëóíàëè ð³çäâÿí³ òâîðè â³ä «Áåðåãèí³» ñåëà Ñèãíàë,
«Âîäîãðàþ» ç Ñîê³ëüöÿ, «Ñóç³ð’ÿ»
Ìàõàðèíåöü òà Ôëîð³àí³âêè, âîêàëüíîãî ãóðòó «Ñåñòðèí³â÷àíêà»
ç Ñåñòðèí³âêè, ñï³âî÷îãî êîëåêòèâó «Ìàëüâà» ç Êîðäèø³âêè.
Áóëè é êîëÿäíèêè Êîçÿòèíñüêî¿

Сокілецька громада щедрує міському голові

ìóçè÷íî¿ øêîëè òà Íàñòÿ ²ëü÷óê.
Äî ðå÷³, ó Íàñò³ â öåé äåíü áóëî
ïîäâ³éíå ñâÿòî. Âîíà â Äåíü Ìàëàíêè íàðîäèëàñÿ.
Ñï³âàëè ãàðíèõ êîëÿäîê âîêàëüíå òð³î «Ñòðóíè ñåðöÿ». Çàáåçïå÷óâàëè ñâÿòêîâèé íàñòð³é
êîçÿòèí÷àíàì â äàëåêî íå òåïëó
ïîãîäó çðàçêîâèé òàíöþâàëüíèé
êîëåêòèâ «Çîðÿíêà-Àðò». Âîíè
âîäèëè õîðîâîäè á³ëÿ ³ìïðîâ³çîâàíî¿ ñöåíè, íå äàþ÷è ñâÿòêóþ÷èì çàìåðçíóòè, ñòîÿ÷è íà ì³ñö³.
Áóâ ùå îäèí âàð³àíò ç³ãð³âó
ñâÿòêóþ÷èõ íà ïëîù³ òîãî ìîðîçíîãî âå÷îðà. Çà ³í³ö³àòèâè «Êîçÿòèí õë³á» êîçÿòèí÷àí ïðèãîùàëè
áåçêîøòîâíèì ÷àºì.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ «Ùåäðîãî
âå÷îðà» ìè çàïèòàëè ó íàéá³ëüø
àêòèâíî¿ êîëÿäíè÷êè ñâÿòêîâîãî âå÷îðà, äèðåêòîðà áóäèíêó
êóëüòóðè ñåëà Ñèãíàë Ëþäìèëè
Çàðåìáëþê, ùî äëÿ íå¿ îçíà÷àº
ñâÿòî Ð³çäâà ³ êîëÿäêè?
— ß äóìàþ, ùî íåìàº á³ëüø
âåëè÷í³øîãî ñâÿòà, í³æ Ð³çäâî, —
êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — Íà Ð³çäâî êð³ì ïàõîù³â æèâî¿ ÿëèíêè

«Сузір’я» з Махаринець
òà ìåðåõò³ííÿ ã³ðëÿíä î÷³êóºø
ùå ÿêîãîñü äèâà. Ð³çäâî áóëî ³
çàëèøàºòüñÿ íàéóëþáëåí³øèì
ðîäèííèì ñâÿòîì. À êîëÿäêè
îô³ö³éíî âèçíàí³ öåðêâîþ ³ êð³ì
ãàðíèõ ï³ñåíü âîíè º ÷àñòèíîþ
ñâÿòî÷íî¿ ë³òóðã³¿.

Ці гарні дівчата – колядники з Махаринець

Ñïîäîáàëèñü êîëÿäêè äèðåêòîðó áóäèíêó êóëüòóðè ñåëà Ïèêîâåöü ³ âåäó÷³é ïðîãðàìè «Ùåäðèé
âå÷³ð» íà ïëîù³ Àíòîí³í³ ßêîá÷óê. Âîíà íå ïðîòè, ùîá ñâÿòêîâèé Âåðòåï ñòàâ íà ïëîù³ ì³ñòà
òðàäèö³éíèì.

«Берегиня» з села Сигнал
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Килим на дорозі, розкидане
сміття та небезпечні люки
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Ï³ä ïðèö³ë íàøèõ ôîòîêàìåð
öüîãî òèæíÿ âòðàïèëî íåçâè÷íå
³ äîñèòü ïàôîñíå ð³øåííÿ ÿìêîâîãî ðåìîíòó â³ä êîçÿòèíö³â.
Íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî â ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³ Êîçÿòèíà, ïîáëèçó ðèíêó «Õë³áîäàð» âåëåòåíñüêó
ÿìó íà äîðîç³ çàñòåëèëè êèëèìîì.
Öå âèäîâèùå ç³ðâàëî ñîöìåðåæ³. ßêó ò³ëüêè íàçâó íå äàâàëè
êîçÿòèíö³ öüîìó ôîòî. ² «Ïàðêóâàííÿ Àëëàä³íà», ³ «Àðàáñüêà
í³÷ â Êîçÿòèí³», ³ «Êèëèì-ë³òàê»,
³ «Âåëèêå áóä³âíèöòâî». Ïðî òó
ÿìó çíàº ÷è íå êîæåí ì³ñòÿíèí.
Ùîðîêó ¿¿ çàë³ïëþþòü àñôàëüòîì, ³ íå ðàç êîçÿòèíö³ ô³êñóâàëè ðåìîíòí³ ðîáîòè, òî ï³ä ÷àñ
äîùó, òî ñí³ãó. Òîìó òðèìàâñÿ
òàêèé ðåìîíò íåäîâãî. Ìîæíà

ïðèïóñòèòè, ùî êîìóñü íàáðèäëî îááèâàòè ñâîþ àâò³âêó îá öþ
âèáî¿íó, òîìó ³ çàñòåëèëè êèëèì,
ùîá áóëî ì’ÿê³øå.
Öüîãî òèæíÿ Óêðà¿íó íàêðèëè
ïîãîäí³ öèêëîíè ç ñèëüíèìè ïîðèâàìè â³òðó. Íå îìèíóëè âîíè ³
Êîçÿòèíùèíó. Ó áàãàòüîõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ÷åðåç ïîðâàí³ äðîòè
íå áóëî í³ ñâ³òëà, í³ ³íòåðíåòó.
Òîìó ðîáîòè ïðàö³âíèêàì «Óêðòåëåêîìó» òà åëåêòðîìåðåæ òðîõè
äîäàëîñÿ. Áà÷èëè, ÿê çàì³íþþòü
äðîòè íà Íåçàëåæíîñò³ òà íà Öåíòðàëüí³é, ùî â ñåë³ Êîçÿòèí.
«Ïîãðàâñÿ» â³òåð íå ò³ëüêè ç
ë³í³ÿìè åëåêòðîïåðåäà÷, à é ç³
ñì³òòÿì â óðíàõ ³ á³ëÿ íèõ. Òàêó
êàðòèíó ìè ñïîñòåð³ãàëè íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó, â äâîðàõ
áàãàòîïîâåðõ³âîê òà íà òåðèòîð³¿
ïîáëèçó êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË. À ùå

íàòðàïèëè íà ãîðó ïîáóòîâîãî
ñì³òòÿ, ÿêå ïîíàêèäàâ íå â³òåð,
à ëþäè. Íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà
(á³ëÿ Íîâî¿ ïîøòè) ³ íà òðîòóàð³,
³ íà äîðîç³ — ñêð³çü â³äõîäè. Íó,
òàê, òàì êîëèñü ñòîÿëè ñì³òòºâ³
áàêè. ¯õ ïåðåì³ñòèëè òðîõè äàë³,
çàáðàëè ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Àëå
òåïåð ¿õ òóò íåìàº, à ëþäè âñå
îäíî íîñÿòü ïàêåòè ³ ñêëàäàþòü
ï³ä íîãè. À çà ê³ëüêà ìåòð³â çâ³äòè
øêîëà, ³ ä³òè éäóòü íàâ÷àòèñÿ,
ìèíàþ÷è ì³í³çâàëèùå.
Íàòðàïèëè ìè ³ íà íåáåçïå÷í³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè. ² îäèí
(íà âóëèö³ Ñòóñà á³ëÿ «ñîâáåçó»),
³ äðóãèé (íà Ãðóøåâñüêîãî á³ëÿ
áóäèíêó ï³îíåð³â) çàì³ñòü çàõèñíî¿ êðèøêè ìàþòü íàïõàíå ã³ëëÿ.
Íà÷å âîíî çàõèñòèòü â³ä á³äè. ²
òàêèõ íåáåçïåê ó íàøîìó ì³ñò³,
íà æàëü, äóæå áàãàòî.

Ноу-хау від козятинців. Прикрили славнозвісну яму
на дорозі на Грушевського (біля хитрого ринку) килимом

Це вулиця Винниченка. Тут колись стояли баки для сміття. Їх
переставили, а люди і досі несуть сюди побутові відходи

По місту спостерігали картину, як
замінюють телефонно-інтернетні кабелі

Небезпечні відкриті каналізаційні люки.
Замість металевих кришок прикриті гілками з
дерев

На вулиці Стуса біля сміттєвих баків розкидані новорічні
ялинки
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РОЗПОВІДАЄМО ПРО ЗМІНИ З
«КОВІДНОЮ ТИСЯЧЕЮ»
Актуально  Всі вакциновані двома
дозами українці можуть отримати тисячу
гривень через програму «єПідтримка».
Однак деякі люди обурювалися
переліком товарів, які можна придбати,
та відсутністю фізичних карток. Тож
з початку 2022-го у «єПідтримка»
розпочалися нововведення. Розповідаємо
про зміни з «ковідною тисячею»
НАТАЛЯ КОРПАН

Ç ïî÷àòêó çàïóñêó ïðîãðàìè
«ºÏ³äòðèìêà» ïîíàä 7,2 ìëí
óêðà¿íö³â ïîäàëè çàÿâêè â «Ä³¿»
íà îòðèìàííÿ 1000 ãðèâåíü. Ïðî
öå 17 ñ³÷íÿ ïîâ³äîìèëè íà Óðÿäîâîìó ïîðòàë³. Çà ÷îòèðè òèæí³
ä³¿ ïðîãðàìè óêðà¿íöÿì âèïëàòèëè ìàéæå 7 ìëðä ãðèâåíü. Ìàéæå
1,5 ìëðä ãðèâåíü ç îòðèìàíèõ
êîøò³â ëþäè âæå âèòðàòèëè.
ßê ä³çíàºìîñÿ ç îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, çà âèäàìè âèòðàò íàéïîïóëÿðí³øèìè ñòàëè:
 êíèæêîâ³ ìàãàçèíè —
490 ìëí ãðí;
 ê³íîòåàòðè — 386 ìëí ãðí;
 òåàòðè, êîíöåðòè òà ðîçâàæàëüí³ ïîñëóãè — 188 ìëí ãðí;
 çàë³çíè÷í³ òà àâ³à ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ — 180 ìëí ãðí;
 ñïîðò — 146 ìëí ãðí.
ßê êàæóòü ó Ì³íåêîíîì³êè,
íà äðóãîìó åòàï³ âèïëàòè «êîâ³äíî¿ òèñÿ÷³» (²²-²²² êâàðòàë
2022 ðîêó) âîíè çàïðîïîíóþòü
àëüòåðíàòèâíèé îôëàéí-ìåõàí³çì, íàä ÿêèì çàðàç ïðàöþþòü.
«Ëþäè, ÿê³ íå ìàþòü ñìàðòôîí³â, çìîæóòü ïîäàòè çâåðíåííÿ íà îòðèìàííÿ äîïîìîãè
â îôëàéí-ôîðìàò³. Ìåõàí³êà,
ÿêèì ñàìå ÷èíîì â³äáóâàòèìóòü-

ñÿ âèïëàòè, íèí³ ðîçðîáëÿºòüñÿ», — ÷èòàºìî ó ïîâ³äîìëåíí³
ì³í³ñòåðñòâà.
Ïîêè òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåìàº,
òî îòðèìàòè 1000 ãðèâåíü ìîæíà ÷åðåç «Ä³þ». Íàãàäàºìî, äëÿ
òîãî, ùîá îòðèìàòè ãðîø³, òðåáà:
áóòè ïîâíîë³òí³ì, âàêöèíîâàíèì
òà ìàòè ñìàðòôîí. Äàë³ âàì ïîòð³áíî çãåíåðóâàòè åëåêòðîííèé
êîâ³ä-ñåðòèô³êàò ó äîäàòêó «Ä³ÿ».
Âïðîäîâæ 10 äí³â 1000 ãðí áóäå
çàðàõîâàíî.
Ðîçêàæåìî ïðî ³íø³ ïëàíè òà
íàÿâí³ çì³íè.
З’ЯВИЛИСЯ ФІЗИЧНІ КАРТКИ
Íàðàç³ ëèøå äâà áàíêè ïî÷àëè âèäàâàòè ïëàñòèêîâ³ êàðòêè
«ºÏ³äòðèìêè». Öå «Ìîíîáàíê»
òà «Àëüôà-áàíê». Ó îñòàííüîìó
îôîðìèòè òàê³ êàðòêè ìîæíà ç
10 ñ³÷íÿ. ßê ä³çíàºìîñÿ ç ¿õíüîãî
ñàéòó, äëÿ öüîãî ïîòð³áíî:
 îôîðìèòè êàðòêó ó â³ää³ëåíí³;
 âñòàíîâèòè «Ä³þ» òà íàä³ñëàòè ó äîäàòêó çàÿâêó íà îòðèìàííÿ êîøò³â, îáðàâøè íåîáõ³äíèé
áàíê;
 ÷åêàòè íà íàðàõóâàííÿ òèñÿ÷³.
ßê ïîÿñíèëè ó Ìîíîáàíêó,
âîíè ïî÷àëè îôîðìëÿòè òàê³

êàðòêè ç 11 ñ³÷íÿ. Ñï³âçàñíîâíèê
öüîãî áàíêó Îëåã Ãîðîõîâñüêèé
íàïèñàâ êîðîòêó ³íñòðóêö³þ, ÿê
öå çðîáèòè: «Ïîòð³áíî â îñòàíí³é
âåðñ³¿ äîäàòêó çàéòè ó ñâîþ êàðòó
«ºÏ³äòðèìêà», âèñóíóòè êàðòêó
ñâàéïîì ë³âîðó÷ ³ òàì ó ìåíþ
îáðàòè «Âèïóñòèòè ïëàñòèêîâó
êàðòêó».
Ãîðîõîâñüêèé äîäàâ, ùî âèïóñê êàðòêè áåçïëàòíèé, ëèøå
ïîòð³áíî ñïëàòèòè çà äîñòàâêó
«Íîâî¿ ïîøòè».

МОЖНА БУДЕ ПРИДБАТИ ЛІКИ
Ïðèäáàòè ë³êè çìîæóòü ëèøå
ïåíñ³îíåðè. Íàðàç³ Ì³í³ñòåðñòâî
öèôðîâî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ùå ïðàöþº ç áàíêàìè, îäíàê äî ê³íöÿ
ñ³÷íÿ ôóíêö³ÿ ìàº çàïðàöþâàòè.
— Äàìî ìîæëèâ³ñòü ëþäÿì â³êîì á³ëüøå í³æ 60 ðîê³â ñïðÿìóâàòè êîøòè íà ïðèäáàííÿ ë³ê³â.
Ïîäàëüøå ¿¿ âäîñêîíàëåííÿ çàëåæàòèìå â³ä ïîïèòó, à òàêîæ â³ä
òîãî, ÿê³ ãàëóç³ ïîòðåáóâàòèìóòü
äåðæàâíî¿ äîïîìîãè. Â ìàéáóò-

íüîìó ìè çìîæåìî ëåãêî ï³äëàøòóâàòè ¿¿ ï³ä ïîòðåáè åêîíîì³êè
òà íîâ³ âèêëèêè. Öå ÷àñòèíà íàøî¿ íîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè,
â îñíîâ³ ÿêî¿ ñòèìóëþâàííÿ ïîïèòó ÷åðåç äîïîìîãó ëþäÿì, —
ñêàçàëà ïàí³ ì³í³ñòð åêîíîì³êè
Þë³ÿ Ñâèðèäåíêî.
Ó ì³í³ñòåðñòâàõ îá³öÿþòü, ùî
òåõí³÷í³ ñêëàäîâ³ âäîñêîíàëþþòü
òàê, ùîá ë³êè ìîæíà áóëî ïðèäáàòè ³ ó ô³çè÷íèõ ìàãàçèíàõ, ³
â îíëàéí³.

«Таврія» протаранила Reno:
постраждали козятинчани

Сильний вітер
повалив дерева

АНАСТАСІЯ КВІТКА

ОЛЕНА УДВУД

Ó â³âòîðîê, 18 ñ³÷íÿ, íà àâòîäîðîç³ Êîðäèø³âêàÌèêîëà¿âêà òðàïèëàñü ÄÒÏ. ßê ïîâ³äîìèëè íàì ó ïîë³ö³¿, íà àâòîìîá³ë³ ìàðêè «Òàâð³ÿ-Ñëàâóòà», ðóõàþ÷èñü
â ñòîðîíó ì³ñòà, âîä³é ç Êîçÿòèíà íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, äîïóñòèâ çàíîñ òà ç³òêíóâñÿ ç àâòîìîá³ëåì
ìàðêè Reno, ÿêèì êåðóâàâ â³ííè÷àíèí.
Âíàñë³äîê ÄÒÏ êîçÿòèí÷àíèí òà éîãî äðóæèíà îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ òà áóëè äîñòàâëåí³ êàðåòîþ
åêñòðåíî-ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè â Êîçÿòèíñüêó ÖÐË. Ïîïåðåäí³é ä³àãíîç ïîòåðï³ëî¿ — ïåðåëîì ïðàâîãî ïëå÷à,
çàá³é ðåáåð, çàêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà. Ó âîä³ÿ — çàêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà, áåç ïåðåëîì³â.

Ó Êîçÿòèí³ âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â âèðóâàëà íåãîäà.
Ó ï’ÿòíèöþ, 14 ñ³÷íÿ, ïîòåïë³øàëî, àëå ç³ðâàâñÿ ñèëüíèé
â³òåð. Òîãî äíÿ íà àâòîøëÿõó
Êîçÿòèí-Â³âñÿíèêè ïîâàëèëîñÿ äåðåâî. Ðóõ òðàíñïîðòó áóâ
çàáëîêîâàíèé. Ïðàâîîõîðîíö³
âè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿ ³ ðîç÷èùàëè øëÿõ, ï³ñëÿ ÷îãî ïðî¿çä
â³äíîâèëè.
Â³òåð íå âùóõàâ ö³ëèé äåíü.

Від автомобіля залишилася купа
металобрухту. Постраждалих в цій аварії
доправили у Козятинську ЦРЛ

Ó í³÷ ç ï’ÿòíèö³ íà ñóáîòó ñèòóàö³ÿ íå çì³íèëàñÿ. ×åðåç ñèëüí³
ïîðèâè â³òðó á³ëÿ îäíîãî ç áóäèíê³â ó ñàì³ñ³íüêîìó öåíòð³
ì³ñòà âïàâ ñòîâáóð äåðåâà, ³ç
äåÿêèõ áàëêîí³â ëåò³ëà âàãîíêà.
Ó íåä³ëþ â³òåð òðîõè çàòèõ,
àëå â ïîíåä³ëîê ç³ðâàâñÿ çíîâó.
ßê íàñë³äîê, ó Êîçÿòèí³ âïàëî
äåðåâî íà äîðîãó. Éîãî ïðèáðàëè ïðàö³âíèêè Äåðæàâíî¿
ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.
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«ЛЕВИ» ПРИВЕЗЛИ З УЖГОРОДА
КУБОК І ПОЇХАЛИ У КОВЕЛЬ
Вдалий турнір  Нещодавно
в Ужгороді завершився V всеукраїнський
турнір з футболу під назвою «За майбутнє
покоління». В змаганнях взяли участь
28 команд з Київської, Львівської,
Вінницької, Закарпатської областей. Серед
них — футболісти Козятинських «Левів»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðîõîäèëè çìàãàííÿ ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Þí³ñòü». Çà òðè
äí³, ùî òðèâàâ òóðí³ð, êîìàíäè
ïðîâåëè â³ä 8 äî 10 ³ãîð. Â³ääàþ÷èñü ãð³ íà ôóòáîëüíîìó
ïîë³, âîñüìèð³÷í³ ôóòáîë³ñòè ç
íåâåëèêèõ ì³ñò ïî-äîáðîìó çàçäðèëè óæãîðîäöÿì, ùî âîíè
ìàþòü òàê³ óìîâè äëÿ çðîñòàííÿ

ìàéñòåðíîñò³. Àäæå ñïîðòèâíèé
êîìïëåêñ «Þí³ñòü» — îäèí ³ç
íàéá³ëüøèõ òà íàéâ³äîì³øèõ
íå ò³ëüêè â Óæãîðîä³. Òóò ä³òêè
çàéìàþòüñÿ â ð³çíèõ ãóðòêàõ,
à òàêîæ ó êîìïëåêñ³ ïðîâîäÿòü
ìàñøòàáí³ ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ.
Íà áàç³ çàêëàäó ä³þòü òàê³ ãóðòêè
òà ñåêö³¿ äëÿ ä³òåé ÿê áàñêåòáîë,
âîëåéáîë (ó òîìó ÷èñë³ é ïëÿæíèé), ôóòáîë, ãàíäáîë, íàñò³ëü-

íèé òåí³ñ, õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà,
øàøêè ³ øàõè.
Ó êîìïëåêñ³ º ê³ëüêà âåëèêèõ
êðèòèõ ïîë³â, îñíàùåíèõ ãëÿäàöüêèìè òðèáóíàìè. Ó çàêëàä³
ïðàöþþòü ðîçäÿãàëüí³ òà äóøîâ³
ê³ìíàòè äëÿ ìàëåíüêèõ ñïîðòñìåí³â.
«Ëåâè» â ñâî¿é ïåðø³é ãð³ ðîçãðîìèëè 4:0 êîìàíäó «Ñèíàé»
ç ì³ñòà Ìóêà÷åâî. Çàéíÿâøè
ïåðøå ì³ñöå â ãðóï³ ëåâåíÿòà
ïðîáèëèñÿ äî ô³íàëó ÷îòèðüîõ.
Ó ï³âô³íàë³ «Ëåâè» ïîñòóïèëèñÿ ïåðåìîæöþ òóðí³ðó ôóòáîë³ñòàì Óæãîðîäñüêîãî ÔÊ
«FSG». Â äðóãîìó ï³âô³íàë³ ÔÊ
«FSG-á³ë³» áóëè ñèëüí³øèìè
çà «Ñóç³ð’ÿ» ç³ Ñâàëÿâè. Òîæ çîëîòî òà ñð³áëî ðîç³ãðàëè ãîñïîäàð³ òóðí³ðó. Â ìàò÷³ çà òðåòº ì³ñöå
âèõîâàíö³ òðåíåðà Ðóñëàíà Ãóìåíþêà ïåðåãðàëè êîìàíäó Ñâàëÿâè
³ ñòàëè áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè òà
âîëîäàðÿìè Êóáêà çà òðåòº ì³ñöå
Çà òðè äí³ çàïåêëî¿ áîðîòüáè
íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ â êîçÿòèíñüêèõ ôóòáîë³ñò³â ìîðå øàëåíèõ
åìîö³é.
— Óñå âæå ïîçàäó, — êàæóòü
âîíè.
— Ó âàñ, ä³òè, âñå ùå ïîïåðåäó.
Ïîïåðåäó ó âàñ íîâ³ ïåðåìîãè, —

«Леви» – переможці групи учасників великого фіналу
ñêàçàâ ¿õí³é íàñòàâíèê Ðóñëàí
Ãóìåíþê.
Çà ðåçóëüòàòàìè òóðí³ðó:
²-å ì³ñöå FÑ «FSG» Óæãîðîä
²²-å ì³ñöå FÑ «FSG-á³ë³» Óæãîðîä
²²²-å ì³ñöå ÄÞÔÊ «ËÅÂÈ»
Êîçÿòèí
²V-å ì³ñöå «Ñóç³ð’ÿ» Ñâàëÿâà
Îðãàí³çàòîðè çìàãàíü íàçâàëè
êðàùèõ ãðàâö³â òóðí³ðó
Êðàù³ â íîì³íàö³ÿõ:
Êðàùèé âîðîòàð ïåðåì³ã —
Âëàäèñëàâ Õîõðóí FÑ «FSG»

Óæãîðîä
Êðàùèé çàõèñíèêîì íàçâàíî — Äåíèñà Áîãäàíà FÑ «FSGá³ë³» Óæãîðîä
Êðàùèé ï³âçàõèñíèê — Àíäð³é
Áåíÿê FÑ «FSG» Óæãîðîä
Êðàùèé íàïàäíèê — Ðîñòèñëàâ
Òàíèíåöü «Ñóç³ð‘ÿ» Ñâàëÿâà
Êðàùèé áîìáàðäèð — Îëåêñàíäð Ëîâñêà FÑ «FSG-á³ë³»
Óæãîðîä
Êðàùèé ãðàâåöü — Äìèòðî
Ñòàâí³é÷óê ÄÞÔÊ «ËÅÂÈ»
Êîçÿòèí

Турнір Kovel Kup Time у Ковелі
На зимовому фестивалі футболу
Kovel Kup Time в змаганнях взяли участь 16 команд. Восьмирічні «Левенята» Руслана Гуменюка
на ранок понеділка, 17 січня,
розібравшись з командами «АНТ
Луцьк» з рахунком 6:0, ДЮСШ
Люблинець 5:0, та ФК «Олімп»
(Рівне) 2:0 вийшли до головного

фіналу з першого місця.
У півфіналі знов суперником «Левів» став «Олімп» з Рівного. Мабуть, левенята, пам’ятаючи рахунок 2:0, налаштувались на легку
перемогу та поступилися супернику з рахунком 2:3. Засмучені
невдачею в півфінальній зустрічі
«Леви» програли поєдинок за тре-

тє місце з рахунком 0:2. Отже,
в підсумку почесне 4-е місце. Ось
імена маленьких футболістів, які
прославили наше місто на найбільш престижних дитячих змагання в Україні. Знайомтесь Ілля
Баглай, Іван Наровецький, Кіріл
Баланцев, Матвій Солоп, Максим
Мартинюк, Дмитро Ставнійчук.

Нагородження Козятинських «Левів» кубком за ІІІ місце

Як ветерани Козятина та Погребища боролися
за перемогу на обледенілому полі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ìèíóëî¿ ñóáîòè íà øòó÷íîìó
ìàíåæ³ ñòàä³îíó «Ëîêîìîòèâ» â³äáóëàñÿ êàëåíäàðíà ãðà 3-ãî òóðó
÷åìï³îíàòó âåòåðàí³â ç ôóòáîëó
40+. Äî ãðàâö³â «Ìîíîë³òà» çàâ³òàëè â ãîñò³ âåòåðàíè ôóòáîëó
Ïîãðåáèùà.
Ãðà ïðîõîäèëà íà îáëåäåí³ëîìó
ïîêðîâ³. Íàïåðåäîäí³ ñóáîòíüî¿
çóñòð³÷³ ïðàö³âíèêè ñòàä³îíó
ãîòóâàëè øòó÷íèé ãàçîí äî ãðè.
Àëå âèäàëèòè ë³ä ç ãóìîâèõ äîð³æîê âäàëîñÿ íå ñêð³çü. Ñïðàâà
â òîìó, ùî ìàíåæ íà ñòàä³îí³
«Ëîêîìîòèâ» â³äêðèòèé ö³ëîäîáîâî. Ãðóïà þíàê³â ï³ñëÿ îñòàí-

íüîãî ñí³ãîïàäó ãðàëè â ìàíåæ³
ó ôóòáîë íà îäí³ âîðîòà. Âîíè
òàê óù³ëüíèëè ñí³ã, ùî â³í ï³ñëÿ
â³äëèãè ñòàâ ëüîäîì.
Ñïðîáóâàëè âèïðàâèòè ñòàíîâèùå ïåðåä ãðîþ ãðàâö³ îáîõ
êîìàíä òà ïðàö³âíèêè ñòàä³îíó,
àëå çãàäàâøè, ùî ãðà íîìåð îäèí
â³äáóâàºòüñÿ çà áóäü-ÿêèõ ïîãîäíèõ óìîâ, ïðèïèíèëè êðîï³òêó
ðîáîòó ³ êîìàíäè ðîçïî÷àëè ãðó.
Íà ïî÷àòêó ìàò÷ó ³ãðîâîþ ³í³ö³àòèâîþ çàâîëîä³ëè ìîíîë³òîâö³.
Êðàùå ó íèõ âèõîäèëà ãðà áåç
ì’ÿ÷à. Çà õâèëèí 10 ãîñò³ âèïðàâèëè ñòàíîâèùå, ³ â ð³âí³é ãð³
âåòåðàíè Ïîãðåáèùà â³äêðèëè
ðàõóíîê ó ìàò÷³. Ìîãëè ãîñò³

çàáèòè âäðóãå, àëå ñòðàæ âîð³ò
«Ìîíîë³òà» òâîðèâ ÷óäåñà âîðîòàðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³.
Ê³íö³âêó ïåðøîãî òàéìó êðàùå
ïðîâåëè ãîñïîäàð³. À ¿õíÿ ïåðåâàãà âò³ëèëàñü ó çàáèò³ ì’ÿ÷³ Äìèòðà Øóòîâà òà Ïàâëà Ëóöþêà.
Çà ðàõóíêó 2:1 êîìàíäè ï³øëè
íà â³äïî÷èíîê.
Äðóãó ïîëîâèíó çóñòð³÷³ êðàùå
ðîçïî÷àëè âåòåðàíè Ïîãðåáèùà.
Äåê³ëüêà ¿õí³õ çàòÿæíèõ àòàê
ïðèíåñëè óñï³õ, ³ ðàõóíîê ó ìàò÷³
ñòàâ 2:2. Ìîíîë³òîâö³ â³äïîâ³ëè
êðàñèâèì óäàðîì Îëåêñàíäðà
Øåâ÷óêà. Ç òîãî ìîìåíòó ì’ÿ÷³
âë³òàëè ò³ëüêè ó âîðîòà ãîñòåé.
Îëåêñàíäð Øåâ÷óê, Äìèòðî Øó-

òîâ òà Ïàâëî Ëóöþê çðîáèëè ðàõóíîê ó ìàò÷³ 6:2.
Âèð³øèâøè, ùî ãðó çðîáëåíî, ìîíîë³òîâö³ çðîáèëè çàì³íè.
Ïîëüîâèé ãðàâåöü ñòàâ ó âîðîòà, à âîðîòàð îäÿãíóâ ìàí³øêó
ãðàâöÿ â ïîë³. Âñå á í³÷îãî, àëå
çðîáèëè ìîíîë³òîâö³ òàêó ðîê³ðîâêó ç ïîðóøåííÿì ôóòáîëüíèõ
ïðàâèë ³ öå çàô³êñóâàâ îäèí ³ç
àðá³òð³â ìàò÷ó Â³êòîð Îáóùàê.
Óäàð ç³ øòðàôíîãî, ÿêèé ïðîáèâàëè ãîñò³, áóâ çàáëîêîâàíèé,
àëå äèñöèïë³íà â ë³í³ÿõ ãîñïîäàð³â ïîëÿ áóëà ïîðóøåíà. Öèì
ñêîðèñòàëèñÿ ïîãðåáèùàíè ³ ï³ä
çàâ³ñó ìàò÷ó ñêîðîòèëè â³äñòàâàííÿ â ðàõóíêó, çàáèâøè äâà ì’ÿ÷³.

Ô³íàëüíèé ñâèñòîê çàô³êñóâàâ ïåðåìîãó âåòåðàí³â «Ìîíîë³òà» ç ðàõóíêîì 6:4. Ç ò³º¿ ìèò³
íåïðèìèðèì³ ñóïåðíèêè íà ôóòáîëüíîìó ïîë³ â³òàëè êîìàíäó
ñóïåðíèê³â çà õîðîøó ãðó. Òå,
ùî íà òàêîìó âàæêîìó äëÿ ãðè
ïîë³ îá³éøëîñÿ áåç òðàâì, çàñëóãà
ñàìèõ ôóòáîë³ñò³â.
Ï³ñëÿ ãðè îáèäâ³ êîìàíäè
íà çíàê ïîâàãè îäí³ äî îäíèõ
ñôîòîãðàôóâàëèñÿ ðàçîì, ïîò³ì
êîæíà êîìàíäà ôîòîãðàôóâàëàñÿ
îêðåìî. Ñàì³ ãðàâö³ â³äçíà÷èëè
êîðåêòíó ãðó ³ äðóæíþ àòìîñôåðó
ãðàâö³â çà ìàíåæåì. Ñàìå òàêèé
ôóòáîë ïðèíîñèòü ïîçèòèâí³
åìîö³¿.
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06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 00.00,
02.25, 05.20 Новини
07.05 Д/с “Дика планета”
07.30 Лекцiї TEDxKyiv
07.45, 03.00 Невiдомi Карпати
08.05, 03.35, 05.15 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/с “Тваринна зброя”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне токшоу “По-людськи”
13.10, 01.45 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.30, 00.25, 02.50,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Хорея
Козацька
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.45 Суспiльно-полiтичне
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
23.30 Перша шпальта

1+1
05.35, 09.25, 10.20 “Життя
вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок 1” s
23.10 Х/ф “Перевiзник” s
01.05, 03.00 Х/ф “Iноземець” s
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24 січня

ПОНЕДІЛОК
UA:ПЕРШИЙ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
10.50 Т/с “Я заплачу завтра” l
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l

СТБ
08.30, 11.50, 14.50, 20.15,
22.50 Т/с “Папаньки” l
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
15.50, 18.05 Т/с “Слiд” s
01.15 “Хата на тата” l

НTН
05.55 “Вартiсть життя”
07.20 Х/ф “Мерседес” тiкає вiд
погонi”
08.50 Х/ф “Акцiя”
10.35 Т/с “Коломбо” s
12.30, 16.30, 19.00, 02.55
“Свiдок”
13.00, 18.00, 03.25
“Випадковий свiдок”
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
00.45 Х/ф “Слiди апостолiв” s

TET

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв”
10.35 Х/ф “Супернянь” s
12.05 Х/ф “Супернянь 2” s
14.05, 16.00, 02.30 Панянкаселянка
15.00, 05.00 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
IНТЕР
20.00, 21.30 Одного разу в
Одесi
05.15, 22.00 “Слiдство вели... з 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
23.00 Країна У
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
00.00 Казки У Кiно
Новини
01.00 Вечiрка 2
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
05.50 Кориснi пiдказки
IНТЕРом”
10.05, 18.00, 19.00, 03.20 ТокUA:ВIННИЦЯ
шоу “Стосується кожного”
12.25 Х/ф “Колишнi” l
14.10, 15.05 “Вещдок”
08.15, 09.15 Новини (UA:
16.05 “Жди меня. Україна”
ПЕРШИЙ)
17.40 “Новини”
08.20 Ранок на Суспiльному
20.00, 02.50 “Подробицi”
09.25, 21.00 Т/с “Комiсар Алекс”
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
11.40 Край пригод
23.50 Х/ф “Пiдозри мiстера
12.00 Енеїда
12.30 Невiдомi Карпати
Вiчера” s
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40, 22.00 ТНВ
ICTV
13.05 Голоси Донбасу
13.20 Ок, я тобi поясню
05.25 Еврика!
13.30 Пiщана казка
05.30 Служба розшуку дiтей
13.35, 14.50 Веселi саморобки
05.35 Громадянська оборона
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
06.30 Факти тижня
14.25 М/ф “Лежень “
08.45 Факти. Ранок
14.35 М/ф “ Червона жаба”
09.10, 19.20 Надзвичайнi
14.45 М/ф “Лiтачок Лiп “
новини з Костянтином Стогнiєм 15.05 Древо
10.15, 13.20 Х/ф “Володар
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя
на пiч
бурi” s
12.45, 15.45, 18.45 Факти.
15.45 Недалечко
16.00 Д/ф “Цидулки про гуцулiв”
День
13.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ - 17.15 Новини (iз
сурдоперекладом) (UA:
2” s
14.25, 16.15, 21.25 Т/с “Пес” s ПЕРШИЙ)
17.30 Т/с “Коп з минулого” s
17.30 Радянський бруталiзм
20.20, 01.45 Прихована
18.05 Прозоро. Про головне
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне
небезпека
21.05 Факти. Вечiр
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни
22.45 Свобода слова
“Як не стати овочем”
00.00 Х/ф “Вбити еюнтера” s
20.00 Новини сусiдiв.
02.30 Я зняв!
Рiвненщина
20.20 Д/с “Сильнi”

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Мерлiн”
11.10 Х/ф “Вiдпадний препод” s
13.45 Х/ф “Вiдпадний препод
3” s
16.00, 20.00 “Хто зверху?
Спецвипуски” l
17.55 Т/с “Будиночок на щастя”
22.00 Х/ф “Експат” s
00.00 Х/ф “За подих вiд тебе” s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Життя в цифрi”
09.00 “Постфактум”
09.45 “Рецепт здоров’я”
10.15 “Фокус Європи”
10.45 “Мобiльний репортер”
11.10 т/с “Краща половина”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.00, 19.00 “Новини”
16.15 “Територiя рiшень”
16.30 “Природа сьогоднi”
17.30, 20.10 т/с
18.40 “Особливий випадок”
19.30 “На часi”

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

25 січня

ВІВТОРОК
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05 Вiдтiнки України
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
08.05, 00.20, 03.00 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.40, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.55 Полюси
23.00 Бiгус Iнфо

1+1
05.30, 09.25, 10.20, 03.45
“Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок 2” s
22.55 Х/ф “Перевiзник - 2” s

IНТЕР
05.20, 22.00 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
IНТЕРом”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Кохання не за
розмiром” l
14.30, 15.25 “Вещдок”
16.25 “Вещдок. Особый
случай”
17.40 “Новини”
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
“Стосується кожного”
20.00, 02.50 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
23.50 Х/ф “Небезпечнi
таємницi” s
01.55 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”

ICTV
04.20 Еврика!
04.25 Факти
04.50, 20.20, 02.50
Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10 Прихована небезпека
11.30, 13.15 Х/ф “Морський
пiхотинець-5: Поле бою” s
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.20, 22.45 Т/с
“Нюхач” s
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s
17.45 Т/с “Коп з минулого” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
00.45 Х/ф “Костянтин” n
03.35 Я зняв!

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.40 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.45 “Орел i решка”
09.50 Т/с “Мерлiн”
11.45 “Де логiка?” l
13.50 Х/ф “Канiкули” s
15.50 “Хто зверху?
Спецвипуски” l
17.50 Т/с “Будиночок на щастя”
20.05 “Хто зверху?” l
22.15 Х/ф “Невразливий” s

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

09.00 Зiрковий шлях
11.00 Iсторiя одного злочину s
14.50, 15.30, 17.00 Т/с “Виклик
2” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l

СТБ
07.10 Т/с “Комiсар Рекс”
09.05, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
13.30, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.55, 18.05 Т/с “Слiд” s
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l

НTН
06.20 “Вартiсть життя”
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Людина в зеленому
кiмоно”
10.25 Т/с “Коломбо” s
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
00.45 “Легенди карного
розшуку”
04.45 “Top Shop”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Дiвчинка з
сiрниками”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Уяви собi”
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 02.30 Панянкаселянка
15.00, 05.00 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 Одного разу в
Одесi
23.00 Країна У
00.00 Казки У Кiно
01.00 Вечiрка 2
05.50 Кориснi пiдказки

26 січня

СЕРЕДА
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
08.05, 00.20 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 UA:Фольк. Спогади
15.10, 21.40, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
15.20 Концерт. Дмитро та
Назарiй Яремчуки
16.30, 19.10 Д/с “Боротьба за
виживання”
17.00 Прозоро: про головне
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
21.55 Полюси
23.00 Перша шпальта

1+1
05.30, 09.25, 10.20, 03.45
“Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок - 3:
Вiдплата” s
23.00 Х/ф “Мiцний горiшок 1” s

IНТЕР

05.15, 22.00 “Слiдство вели... з
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
IНТЕРом”
10.00, 11.00 “Корисна
програма”
12.25 Х/ф “Осiнь у НьюЙорку” s
14.35, 15.30 “Вещдок”
16.30 “Вещдок. Особый
случай”
17.40 “Новини”
UA:ВIННИЦЯ
18.05, 19.00, 03.15 Ток-шоу
“Стосується кожного”
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 20.00, 02.45 “Подробицi”
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
ПЕРШИЙ)
08.20 Ранок на Суспiльному
23.50 Х/ф “Код Червоний” s
09.25, 16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
11.40 Край пригод
12.00 Енеїда
ICTV
12.30 Невiдомi Карпати
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
04.25 Факти
20.40, 22.00 ТНВ
04.50, 10.10 Громадянська
13.05 Незвiдана Україна
оборона
13.20 Ок, я тобi поясню
06.30 Ранок у великому мiстi
13.30, 14.50 Веселi саморобки 08.45 Факти. Ранок
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
09.15, 19.20 Надзвичайнi
14.25 М/ф “Двоє справедливих
новини з Костянтином Стогнiєм
11.45, 13.15 Х/ф “Морський
курчат”
14.35 М/ф “Некмiтливий
пiхотинець-6: Ближнiй бiй” s
12.45, 15.45 Факти. День
горобець”
14.45 М/ф “Бегемот та сонце”
14.00, 16.20, 22.50 Т/с
15.05 Сковорода. Гастробайки “Нюхач” s
15.20 Вiдтiнки України
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s
15.45 Вчитель
17.45 Т/с “Коп з минулого” s
16.00 Недалечко
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ
20.20, 02.40 Секретний фронт
18.05 Прозоро. Про головне
00.40 Х/ф “Зрадник” s
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
НОВИЙ КАНАЛ
стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв. Крим
20.20, 21.45 Д/с “Сильнi”
06.00, 07.15 “Kids time”
21.00 Прозоро. Про актуальне 06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.20 “Орел i решка”
09.25 Т/с “Мерлiн”
ВIТА (ВIННИЦЯ)
10.40 “Де логiка?” l
13.45 Х/ф “Вiйна з дiдусем”
08.45 “Мобiльний репортер”
15.45, 20.05 “Хто зверху?” l
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
17.50 Т/с “Будиночок на щастя”
09.30 “Територiя рiшень”
22.15 Х/ф “Скло” s
09.45, 19.30 “На часi”
00.55 Х/ф “Астрал: Частина 2” n
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
02.50 “Служба розшуку дiтей”
10.45 “Твiй навiгатор”
02.55 “Зона ночi”
11.10 т/с “Краща половина”
12.35 “Знайомство з
УКРАЇНА
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Цiкавий свiт”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
14.00 “Час змiн”
Україною
15.00 т/с “Справа Дойла”
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 23.00 Сьогоднi
16.45 “Природа сьогоднi”
09.00 Зiрковий шлях
17.30, 20.10 т/с
11.00 Iсторiя одного злочину s
18.30 “Код вiдвертостi”
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l

20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10, 02.00 Т/с “Ангелiна” l
01.30 Телемагазин
02.45 Гучна справа

СТБ
06.00 Т/с “Комiсар Рекс”
08.55, 11.50 “Битва
екстрасенсiв” s
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
“Вiкна-Новини”
13.20, 14.50 Т/с “Слiпа” l
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s
20.05, 22.50 Т/с “Папаньки” l

НTН
06.25 “Вартiсть життя”
07.50, 13.00, 18.00, 03.00
“Випадковий свiдок”
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Загадка Ендхауза”
11.00 Т/с “Коломбо” s
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
00.45 “Легенди карного
розшуку”

TET

ЧЕТВЕР
UA:ПЕРШИЙ
06.30 М/ф
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00, 23.30,
02.10, 05.10 Новини
07.05, 00.25 Т/с “Шетланд” l
08.05, 00.20, 03.00 Тиждень на
Суспiльному
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя
на смак”
09.05 Т/с “Знедоленi” s
10.10 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
11.00 Прозоро: про соцiальне
12.00 Хвилина мовчання: День
пам’ятi жертв Голокосту
12.01, 18.20 Соцiальне ток-шоу
“По-людськи”
13.10, 01.25 Прозоро: про
актуальне
14.00 Надiленi добром
14.10, 15.20 Д/п “Ошукати
Гiтлера”
15.10, 21.40, 00.05, 02.45,
05.45 Спорт
16.20 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ф “Звiт про
Освенцим” s
21.55 Полюси

1+1
05.35, 09.25, 10.20, 03.35
“Життя вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30, 04.40 ТСН
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Мiняю жiнку”
17.10 Т/с “Крила кохання” l
20.35 Х/ф “Мiцний горiшок 4” s
23.05 Х/ф “Мiцний горiшок 2” s

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.35 Х/ф “Диявол з трьома
золотими волосинами”
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s
10.45 Х/ф “Дев’ять життiв”
12.45 4 весiлля
14.00, 16.00, 01.20 Панянкаселянка
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд
17.00 СуперЖiнка
18.00 Богиня шопiнгу.
Екстремальний сезон
19.00, 20.30 Одного разу пiд
IНТЕР
Полтавою
19.30, 21.00 Танька i Володька
20.00, 21.30 Одного разу в
05.15, 22.00 “Слiдство вели... з
Одесi
Леонiдом Каневським”
23.00 Х/ф “Виннi зiрки” s
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
Новини
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
UA:ВIННИЦЯ
IНТЕРом”
10.00, 11.00 “Корисна
08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: програма”
12.25 Х/ф “Один день” s
ПЕРШИЙ)
08.20 Ранок на Суспiльному
14.35, 15.30 “Вещдок”
09.25 Телевiзiйний серiал
16.25 “Вещдок. Особый
“Комiсар Алекс”
случай”
11.40 Край пригод
17.40 “Новини”
12.00 Енеїда
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
12.30, 16.00 Невiдомi Карпати “Стосується кожного”
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.00, 03.00 “Подробицi”
20.40, 22.00 ТНВ
21.00 Т/с “Провiнцiал” s
13.05 Незвiдана Україна
22.50 Д/п “Аушвиц. Инструкция
13.20 Ок, я тобi поясню
по НЕприменению”
13.35, 14.50 Веселi саморобки 23.45 Х/ф “Справа Колiнi” l
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
02.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”
14.25 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн
слоникiв рахував “
14.35 М/ф “Найсправжнiсiнька
ICTV
пригода”
14.45 М/ф “Як козаки сiль
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
купували”
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл
09.15, 19.20 Надзвичайнi
Тернопiльщини
новини з Костянтином Стогнiєм
15.20 Вiдтiнки України
10.10 Секретний фронт
15.45 Вчитель
10.55, 13.15 Х/ф “Вежi16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
близнюки”
17.30 Умандрували: за
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.20, 22.50 Т/с
Харковом
18.05 Прозоро. Про головне
“Нюхач” s
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 16.25, 21.25 Т/с “Пес” s
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
17.45 Т/с “Коп з минулого” s
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
20.20, 02.30 Анти-зомбi
00.40 Х/ф “Корупцiя” s
Запорiжжя
20.20 Д/с “Сильнi”
03.15 Я зняв!
21.00 Продам роботу. Дорого
21.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
НОВИЙ КАНАЛ
стати овочем”ГАЧОК ДОБРОДIЇВ
в соцмережах. Що це таке
06.00 Х/ф “Таємницi райських
схилiв” l
ВIТА (ВIННИЦЯ)
07.10 Х/ф “Дракон Пiта”
09.10 Т/с “Мерлiн”
08.45 “Мобiльний репортер”
12.10 Х/ф “Невразливий” s
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
14.35 Х/ф “Скло” s
09.30, 19.30 “На часi”
17.00 Х/ф “Вогнеборцi” l
10.15 “Особливий випадок”
19.55 Х/ф “Глибоководний
10.30 “Євромакс”
горизонт” l
11.10 т/с “Краща половина”
22.00 Х/ф “Фантастична
12.35 “Знайомство з
четвiрка” s
00.00 Х/ф “Астрал: Частина 3” s
тваринами”
13.00 “Новини Life”
01.55 “Вар’яти” l
13.15 “Цiкавий свiт”
02.25 “Служба розшуку дiтей”
14.00 “Час змiн”
02.30 “Зона ночi”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “IМПЕРIЯ”
17.05 “Твоє життя”
УКРАЇНА
17.35, 20.10 т/с
18.30 “Ульотне вiдео”
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.40 “Територiя рiшень”
Україною

13
27 січня
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
11.00 Iсторiя одного злочину s
14.50, 15.30 Т/с “Виклик 2” l
20.10 Ток-шоу “Говорить
Україна”
21.00 Т/с “Надiя” s
23.10 Слiдами полiтичних
канiкул
23.50, 02.00 Т/с “Ангелiна” l
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28 січня

07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогоднi
09.00 Зiрковий шлях
06.05 Вiдтiнки України
09.25, 15.30 Т/с “Друге життя
06.30 М/ф
Єви” l
07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
18.00 Т/с “Виклик 2” l
15.00, 18.00, 21.00, 23.05, 02.10, 20.10 Ток-шоу “Говорить
05.35 Новини
Україна”
07.05 Т/с “Шетланд” l
21.00 Свобода слова Савiка
08.05 Тиждень на Суспiльному Шустера
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя на 00.00, 02.00 Т/с “Ангелiна” l
01.30 Телемагазин
смак”
09.05 Т/с “Знедоленi” s
04.30 Реальна мiстика
СТБ
10.30 Д/с “Дикi тварини”
11.00 Прозоро: про соцiальне
09.05, 11.50 “Битва
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу СТБ
екстрасенсiв” s
“По-людськи”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
13.10, 00.30 Прозоро: про
06.10, 11.50 Т/с “Комiсар Рекс”
“Вiкна-Новини”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
актуальне
13.30, 14.50 Т/с “Слiпа” l
14.00 UA:Фольк. Спогади
“Вiкна-Новини”
16.00, 18.05 Т/с “Слiд” s
15.10 Спорт
13.25, 14.50, 18.05 Т/с
20.15, 22.50 Т/с “Кольоротерапiя 15.20 Концерт. ВIА “Кобза”
“Слiпа” l
16.20 Д/с “Особливий загiн.
22.50 “Детектор брехнi” s
кохання” l
Супер - чуття”
17.00, 01.15 Прозоро: про
НTН
НTН
головне
19.10 Д/с “Боротьба за
07.55, 13.00, 03.00
06.20 “Вартiсть життя”
виживання”
“Випадковий свiдок”
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на
07.50, 13.00, 03.00
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
“Випадковий свiдок”
звiра”
02.30 “Свiдок”
21.25 Чемпiонат Європи
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.30 “Свiдок”
09.00 Х/ф “Один шанс iз тисячi” УЄФА з футзалу 2022. Україна 10.35 Т/с “Коломбо” s
09.00 Х/ф “Роби - раз!” s
Португалiя
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s
10.40 Т/с “Коломбо” s
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
14.00, 21.15 Т/с “Менталiст” s
1+1
15.40, 17.00, 19.30 Т/с “CSI:
Маямi” s
18.00 “Випадковий свiдок.
Маямi” s
05.15, 07.00, 08.00, 09.00,
18.00 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
12.00, 14.00, 16.45, 19.30 ТСН
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
Навколо свiту”
00.45 “Легенди карного
06.00, 09.25, 10.20 “Життя
23.00 Т/с “Ганнiбал” n
00.45 “Легенди карного
розшуку”
вiдомих людей”
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
розшуку”
“Снiданок з 1+1”
04.45 “Top Shop”
TET
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день”
14.45 “Одруження наослiп”
09.00 Х/ф “Виннi зiрки” s
17.10 Т/с “Крила кохання” l
TET
11.20 Х/ф “Ванiльне небо” s
20.15 Х/ф “Мiцний горiшок:
14.00, 00.00, 02.30 Панянка06.00 ТЕТ Мультиранок
Гарний день, аби померти” s
22.10 Х/ф “Мiцний горiшок - 3:
08.35 Х/ф “Панi Метелиця”
селянка
17.00 М/ф “Епiк”
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s
Вiдплата” s
19.00 Х/ф “День, коли Земля
00.50 Х/ф “12 мавп” s
10.45 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”
03.05 Х/ф “Сльози Сонця” s
12.45 4 весiлля
зупинилась”
21.00 Х/ф “Той, що вижив” s
14.00, 02.30 Панянка-селянка
01.00 Казки У Кiно
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та
01.30 Країна У
IНТЕР
галлiвуд
16.00 СуперЖiнка
05.15, 23.20 “Слiдство вели... з 18.00 Богиня шопiнгу
UA:ВIННИЦЯ
20.00 Х/ф “Батько нареченої”
Леонiдом Каневським”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00
22.00 Х/ф “Батько нареченої 2”
08.15, 09.15 Новини (UA:
Новини
00.00 Казки У Кiно
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з
05.50 Кориснi пiдказки
ПЕРШИЙ)
08.20 Ранок на Суспiльному
IНТЕРом”
09.25 Телевiзiйний серiал
10.00, 11.00 “Корисна
UA:ВIННИЦЯ
“Комiсар Алекс”
програма”
11.45, 20.20, 21.45 За
12.25 Х/ф “Вiдчайдушнi
08.15, 09.15, 17.15 Новини
покликом с
втiкачi” s
12.00 ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
14.10, 15.00, 15.40, 01.00
(UA: ПЕРШИЙ)
12.05, 17.30 Д/ф “Дорога смертi “Вещдок”
08.20 Ранок на
16.30 “Вещдок. Особый случай” Суспiльному
“Рiвне-Сосонки”
12.30 Я вдома
17.40 “Новини”
09.25 Телевiзiйний серiал
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
18.05 Ток-шоу “Стосується
“Комiсар Алекс”
20.40, 22.00 ТНВ
11.40 Край пригод
кожного”
13.05 Незвiдана Україна
20.00, 02.55 “Подробицi”
12.00 Вiзуальний код
13.20 Ок, я тобi поясню
21.00 Х/ф “Готель Мумбаї” s
12.30, 16.00 Невiдомi
13.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi”
03.25 “Орел i Решка. Шопiнг”
Карпати
13.35 М/ф “ Iванко та воронячий 04.10 “Орел i Решка. Дива
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
20.40, 22.00 ТНВ
свiту”
цар”
13.45, 14.50 Пiщана казка
13.05 Незвiдана Україна
14.25 М/ф “Велика подорож”
13.20 Ок, я тобi поясню
14.35 М/ф “Дерево i кiшка”
ICTV
13.35, 14.50 Веселi саморобки
14.45 М/ф “Справа доручається
13.45 М/с “Пригоди Тайо”
04.15 Еврика!
14.25 М/ф “Капiтошко”
детективу Теддi”
15.05 Мистецтво жити
04.20 Служба розшуку дiтей
14.35 М/ф “Повертайся,
15.20 Iсторiї (не)забутих сiл
04.25, 01.20 Факти
Капiтошко”
04.50 Громадянська оборона
14.45 М/ф “Як Песик i кошеня
Тернопiльщини
15.45 Вчитель
06.30 Ранок у великому мiстi
мили пiдлогу”
16.00 Надiленi добром
08.45 Факти. Ранок
15.05 Глушина на кордонi
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
09.15, 19.20 Надзвичайнi
15.20 Вiдтiнки України
17.15 Новини (iз
15.45 Вчитель
новини з Костянтином Стогнiєм
10.10, 20.05 Дизель-шоу l
16.15 Т/с “Комiсар Алекс”
сурдоперекладом) (UA:
11.55, 13.15 Т/с “Вижити за будь- 17.30 Роздивись
ПЕРШИЙ)
18.05 Прозоро. Про головне
18.05 Прозоро. Про головне
яку цiну”
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 12.45, 15.45 Факти. День
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
13.50, 22.55, 01.45 Скетч-шоу
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не
стати овочем”
“На трьох” s
стати овочем”
20.00 Новини сусiдiв.
14.25, 16.15 Т/с “Пес” s
20.00 Новини сусiдiв.
17.25, 00.00 Т/с “Вижити за будь- Харкiвщина
Львiвщина
21.00 Брехня вiд полiтикiв.
20.20 Д/с “Сильнi”
яку цiну-2”
18.45 Факти. Вечiр
21.00 Spiel De Trois
Перевiрка
21.10 Прем’єра. Тюрма на
21.25 Концерт гурту “Фiвер”
Стрiйськiй

UA:ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30, 19.30 “На часi”
10.15 “Завтра. Сьогоднi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.10 т/с “Краща половина”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15, 16.30 “Цiкавий свiт”
14.00 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “Життя у цифри”
17.15, 20.10 т/с
18.25 “Рецепт здоров’я”

06.00, 07.10 “Kids time”
06.05 М/с “Том i Джеррi”
07.15 “Орел i решка”
09.25 “Аферисти в сiтях” s
15.40 Х/ф “Експат” s
17.40 Х/ф “Космос мiж нами” l
20.00 Х/ф “Нерв” l
22.00 Х/ф “Смертельний
лабiринт” s
00.00 Х/ф “Астрал: Останнiй
ключ” s

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною

ВIТА (ВIННИЦЯ)
08.45 “Мобiльний репортер”
09.00, 16.00, 19.00 “Новини”
09.30 “На часi”
10.15 “В гарнiй формi”
10.45 “Життя в цифрi”
11.10 т/с “Краща половина”
12.35 “Знайомство з
тваринами”
13.00 “Новини Life”
13.15 “Час змiн”
15.00 т/с “Справа Дойла”
16.15 “Життя у цифри”
16.30 “IМПЕРIЯ”
17.30, 20.10 т/с
18.30 “Планета кiно”
19.30 “Код вiдвертостi”

29 січня

СУБОТА
UA:ПЕРШИЙ
06.05, 04.35 Енеїда
07.00, 08.00, 09.00, 18.00,
21.00, 00.05, 04.00, 05.35
Новини
07.05, 03.55 Тиждень на
Суспiльному
07.10 М/ф
08.05, 04.25 Земля, наближена
до неба
08.25 Вiдтiнки України
09.05 #ВУКРАЇНI
09.35 Д/п “Бабуїни. Правила
зграї”
10.30, 12.25 Т/с “Хадсон та
Рекс” l
11.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Гонка
переслiдування, 12,5 км,
чоловiки
14.00 Надiленi добром
14.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Гонка
переслiдування, 10 км, жiнки
15.25 Країна пiсень
16.25 Концерт “Твоя музика.
Ольга Сумська i Вiталiй
Борисюк”
17.20 Концерт. Квартет Гетьман
18.15 Дайджест “Гримерка
Євробачення”
18.45 Д/с “Дикi тварини”
19.20 Т/с “Паризькi таємницi” s
21.25 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
23.10 Д/ц “НЛО: Загубленi
свiдчення”

1+1
05.25, 19.30 ТСН
06.10, 07.00 “Життя вiдомих
людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00 “Свiт навиворiт”
20.15, 03.55 “Вечiрнiй квартал”
22.15 Т/с “Дикi” s
23.15 Х/ф “Мiцний горiшок - 4”

IНТЕР

09.00, 15.20 Т/с “Розколотi
сни” l
17.00, 21.00 Т/с “Дiм, де
серце” s
20.00 Головна тема
23.10, 02.00 Т/с “Я заплачу
завтра” l

СТБ
06.00, 10.55 Т/с “Папаньки” l
07.55 “Неймовiрна правда про
зiрок”
16.40, 23.25 “Хата на тата” l
19.00 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l

НTН
09.55 Х/ф “Тегеран-43”
12.50, 03.20 “Випадковий
свiдок”
14.45 Т/с “Смерть у раю” s
19.00, 02.55 “Свiдок”
19.30 Х/ф “Бережiть жiнок”
22.10 Х/ф “Пережити нiч” s
23.55 Х/ф “Викрадений” s
01.50 “Легенди карного
розшуку”

TET
09.30 М/ф “101 далматинець”
11.00 М/ф “Думками навиворiт”
12.45, 14.15, 16.15 Одного разу
пiд Полтавою
13.15, 15.15, 23.10 Одного разу
в Одесi
13.45, 14.45, 15.45 Танька i
Володька
16.45 М/ф “Епiк”
18.45 М/ф “Коко”
20.45 Х/ф “Термiнал”
23.40, 00.40 Казки У Кiно
00.10 Країна У
02.10 Панянка-селянка

UA:ВIННИЦЯ

07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
06.55 Х/ф “Дикун”
07.45 Ок, я тобi поясню
09.00 “Готуємо разом.
08.00, 08.25 Ранок на
Домашня кухня”
Суспiльному.Дайджест
10.00 “Корисна програма”
08.15, 09.15 Новини (з ЮА
11.05 Х/ф “Туз” s
Першого)
13.00 Х/ф “Кухарка”
08.40 Країна пiсень
14.25 Х/ф “Балада про
09.25 Вiдтiнки України
09.50 Енеїда
доблесного лицаря Айвенго”
16.20 Х/ф “Господар тайги”
10.20 Мистецтво жити
17.55, 20.30 Т/с “Провiнцiал” s 10.30 Глушина на кордонi
20.00 “Подробицi”
10.45 Прем’єра. А хто навчить
22.40 “Всi зiрки в Юрмалi”
бабусю?
01.00 Х/ф “Гувернантка” s
11.00 Сковорода. Гастробайки
03.00 Х/ф “Казка про жiнку та
11.15 Прем?єра. Їсторiя
11.25 Недалечко
чоловiка”
04.45 “М/ф”
11.45 Народженi рiкою
12.00 Умандрували: за
Харковом
ICTV
12.25 Вчитель
12.40 Д/ф Прем’єра. “Двоколiснi
05.05 Факти
iсторiї”
05.30, 10.00 Скетч-шоу “На
13.30 Д/ф “Хто створив Змiєвi
трьох” s
Вали?”
07.00 Т/с “Вижити за будь-яку
14.30 ЧЕМПIОНАТУ УКРАЇНИ
З ФУТЗАЛУ СЕРЕД КОМАНД
цiну-2”
08.10 Т/с “Вижити за будь-яку
ПЕРШОЇ ЛIГИ СЕЗОНУ 2021/2022
цiну”
РОКIВ
11.50, 13.00 Х/ф “Форпост” s
16.00 Надiленi добром
12.45 Факти. День
16.15 Т/с “Країна див”
14.35 Х/ф “Найманець” s
17.00 Гендернi окуляри
16.40 Х/ф “Захоплення пiдземки 17.15 Мiж життям та смертю
17.45 Д/с “Сильнi”
123” s
18.45 Факти. Вечiр
17.55 Маршрутом змiн
19.10 Х/ф “Сьомий син” s
18.10, 21.55 Курс iнфогiгiєни
21.05 Х/ф “Ван Гельсинг” s
“Як не стати овочем”
23.40 Х/ф “Священик” s
18.30 В УКРАЇНI
01.25 Х/ф “Вбити еюнтера” s
19.00 Голоси Донбасу
03.00 Я зняв!
19.15 Сильнi
19.30 Машрутом змiн
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
НОВИЙ КАНАЛ
Розслiдування. #Iнсайд
20.00 ЕкоЛюди
06.00 “Вар’яти” l
20.05 Правдоборцi
06.10 “Хто проти
20.15 Суспiльно-полiтичне
блондинок?” l
ток-шоу “Зворотний вiдлiк”
08.10, 10.00 “Kids time”
22.15 Дiагноз: вiльнi
08.15 Х/ф “Чихуахуа iз Беверлi- 22.30 Тюрма на Стрiйськiй
Хiллз 3”
10.05, 12.00 “Орел i решка”
11.00 “Орел i решка. Чудеса
ВIТА (ВIННИЦЯ)
свiту”
15.05 М/ф “Монстри проти
08.30 “Дикi тварини”
09.30 “У гарнiй формi”
прибульцiв”
17.00 Х/ф “Фантастична
10.00 “Новини”
10.15, 19.50 “На часi”
четвiрка” s
19.00 Х/ф “Я - легенда” s
10.30 “Територiя рiшень”
21.00 Х/ф “Пасажири” l
11.00 “На зйомках”
23.25 Х/ф “Сонцестояння” n
11.30 “Багатi i знаменитi”
02.20 “Зона ночi”
11.40 “Зiрковi гурмани”
12.10 “Цiкавий свiт”
12.30, 15.30 х/ф
УКРАЇНА
15.00 “Твоє життя”
17.30 “Цiкаво”
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi
19.00 “Таємницi та загадки”
07.30, 03.45 Реальна мiстика
20.30 “Постфактум”

30 січня

НЕДІЛЯ
UA:ПЕРШИЙ
06.00 ГIМН УКРАЇНИ
06.05, 04.10 Енеїда
07.00, 08.00, 08.55, 18.00
Новини
07.05, 21.00, 23.25, 23.25,
05.05 Тиждень на Суспiльному
07.10 М/ф
08.05 Д/с “Особливий загiн.
Супер - чуття”
09.00 Божественна Лiтургiя
ПЦУ
11.00 Недiльна Лiтургiя УГКЦ
12.30 Недiльна Свята Меса
РКЦУ
13.30 Д/п “Бабуїни. Правила
зграї”
14.20 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Одиночна
змiшана естафета
15.40 Бiатлон на Суспiльному.
Чемпiонат Європи. Змiшана
естафета
17.25 Студiя “Дорога до
Пекiна”
18.15 Д/с “Тваринна зброя”
19.20 Т/с “Паризькi
таємницi” s
22.00 Д/ц “Африка. Звiр на
звiра”
22.50 Розважальна програма
з Майклом Щуром s
00.20 Х/ф “Штольня” s
01.45 Х/ф “Кiборги” l
03.40 #ВУКРАЇНI

1+1
05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень”
07.00 “Життя вiдомих людей”
08.00 “Снiданок. Вихiдний”
10.00, 01.15 “Свiт навиворiт”
18.30 “Свiтське життя. 2022
дайджест”
21.00 “Голос країни 12”
23.15 Х/ф “Мiцний горiшок:
Гарний день, аби померти” s

IНТЕР
05.00 Х/ф “Дикун”
07.05 Х/ф “Туз” s
09.00 “Готуємо разом”
10.00, 11.00, 11.55, 12.50
“Iнше життя”
13.35 “Вещдок. Опережая
время”
18.05 Х/ф “Пiдозри мiстера
Вiчера” l
20.00 “Подробицi тижня”
22.00 Х/ф “Господар тайги”
23.40 Х/ф “Балада про
доблесного лицаря Айвенго”
01.35 “Вещдок”

19.00 Сегодня. Итоги с
Олегом Панютой
23.00, 02.00 Т/с “Перехрестя”
01.30 Телемагазин
03.20 Гучна справа

СТБ
05.40 Т/с “Папаньки” l
08.50 “МастерШеф. Битва
сезонiв” l
13.30 “СуперМама” l
18.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси” s
20.00 “Один за всiх” s
23.30 “Таємницi ДНК” s

НTН
05.20 Х/ф “Приятель небiжчика”
07.15 “Випадковий свiдок.
Навколо свiту”
09.40 Т/с “Смерть у раю” s
13.45 Х/ф “Пережити нiч” s
15.25 Х/ф “Повернення “Святого
Луки”
17.10 Х/ф “Чорний принц”
19.00 Х/ф “Беремо все на себе”
20.30 Х/ф “Товариш генерал”
22.10 Х/ф “Нiчна бригада” n
00.00 Х/ф “Викрадений” s
01.55 “Легенди карного
розшуку”

TET
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф “Велика мандрiвка”
11.30, 13.30, 15.30 Одного разу
пiд Полтавою
12.00, 13.00, 14.30 Одного разу
в Одесi
12.30, 14.00, 15.00 Танька i
Володька
16.00 Х/ф “Той, що вижив” s
19.00 Х/ф “Гора мiж нами” s
21.10 Х/ф “Знайомтеся, Джо
Блек” s
00.30 Країна У
01.00 Казки У Кiно
01.30 Вечiрка 3
02.30 Панянка-селянка
05.50 Кориснi пiдказки

UA:ВIННИЦЯ

07.40 Ок, я тобi поясню
англiйську
07.45 Ок, я тобi поясню
08.00, 08.25 Ранок на
Суспiльному. Дайджест
08.15, 09.15 Новини (з ЮА
Першого)
08.40 Вiдтiнки України
09.25 Країна пiсень
09.50 Енеїда
ICTV
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл
Тернопiльщини
05.05 Скарб нацiї
10.30 Люди Є
05.15 Еврика!
10.45 Недалечко
05.20 Факти
11.25 Бiатлон на Суспiльному.
05.45, 08.35 Анти-зомбi
Чемпiонат Європи. Змiшана
06.40, 10.30 Громадянська
естафета
12.55 Мамо, йду в актори
оборона
07.35 Прихована небезпека
13.20 Запорожжя на смак
09.30 Секретний фронт
14.20 Документальний цикл
11.20, 13.00 Х/ф “Всесвiтня
“ТОП кращих мiсць для дайвiнгу”
14.45 Т/с “Країна див”
вiйна Z” s
12.45 Факти. День
17.00 Гендернi окуляри
13.55 Т/с “Нюхач” s
17.15 Д/ф”Мiж життям та
18.45 Факти тижня
смертю”
20.55 Х/ф “С.В.О.Т.: Спецназ
17.45 В УКРАЇНI
18.10 Курс iнфогiгiєни “Як не
мiста янголiв” s
23.05 Х/ф “С.В.О.Т.: Перехресний стати овочем”
18.30 Маршрутом змiн
вогонь” s
00.55 Х/ф “Корупцiя” s
19.00 Правдоборцi
02.40 Я зняв!
19.15 Прем’єра. Переможцi
19.30 Д/с “Сильнi “
19.45 Створюй iз Суспiльним.
НОВИЙ КАНАЛ
Розслiдування. Червона лiнiя
20.00 ЕкоЛюди
06.00, 07.45 “Kids time”
20.05 Хвиля
06.05 М/с “Том i Джеррi”
21.00 За покликом с
06.30 М/ф “Том i Джеррi та
21.15 Дiагноз: вiльнi
21.30 Прем’єра. Херсонська
Чарiвник з країни Оз”
07.50 М/ф “Монстри проти
бавовна або невдалий
прибульцiв”
радянський експеримент
09.50 Х/ф “Казки на нiч” s
21.50 Обличчя
11.50 М/ф “Феї: Фантастичний 22.30 Д/ф “Мiж життям та
порятунок”
смертю”
13.10 М/ф “Феї: Таємниця
пiратського острова”
14.50 Х/ф “Я - легенда” s
ВIТА (ВIННИЦЯ)
16.50 Х/ф “Пасажири” l
19.00 Х/ф “Дорога хаосу” l
09.00 “Фокус Європи”
21.05 Х/ф “Темна Вежа” l
10.00 “Highlight по-вiнницькi”
23.00 “Improv Live Show” l
10.30, 19.30 х/ф
02.40 “Зона ночi”
15.00 “Знаменитi гурмани”
15.30 “Планета кiно”
16.00 “Карнавали
УКРАЇНА
планети”
16.30 “Пiд iншiм
05.50 Сьогоднi
кутом”
06.50, 04.15 Реальна мiстика
17.00 “Цiкавий свiт”
09.25 Т/с “Розколотi сни” l
18.30 “Постфактум”
17.00, 21.00 Т/с “Птаха в клiтцi” 19.15 “Територiя рiшень”
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

505731

505411

505653
505387

505439
505583

505728

Здам в оренду торгівельну та офісну площу
в ТОЦ «Україна» за адресою, вул. Склярова
11 А. 097-796-70-05, 063-774-54-74, 097-86156-14
Куплю автомобільні, механічні б/в ваги 15
т. 097-820-06-88

pnanŠ`
 «Àòëàíò Ïàðêåò» çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè
ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåðñòàòàõ,òà ñîðòóâàëüíèê³â ïàðêåòó. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè,
âóë. Äîâæåíêà 36. 067-410-40-45

pelnmŠ, onqkrch
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Ð³æó äðîâà, çð³çàþ äåðåâà. 096-594-47-70

opnd`l
 Àâòîêëàâ, ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè, äèñêè íà Ëàíîñ R
13. 067-745-69-92
 Àâòîøèíè 175/70 R 13 çèìîâ³, øèïîâàí³, íîâ³, êîðîáêà Ï 5
ñòóï. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Àäàïòîð (áðè÷êà äî ìîòîáëîêà) ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 093-375-06-61
 Àñáîöåìåíòíó òðóáó äëÿ êàíàë³çàö³¿ ÷è äèìîõîäó 200 ìì,
äîâæ. ïî 5 ìåòð³â, ì³äíèé êàáåëü íà ëîì, âàííó ÷àâóííó â
ãàðíîìó ñòàí³ ç áðîíçîâèì çàòâîðîì. 097-170-90-05, 093207-71-57
 Áàðàíà ³ ê³òíó ÿðêó Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 40 ãðí/êã. 096969-45-99
 Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, âîñêîâî¿ ìîë³, ï³äìîðó, ìåä, ÿðèé â³ñê, ãîìîãåíàò (ìîëî÷êî), ïèòíèé ìåä, ìåäîâîÿáëó÷íèé îöåò. 097-170-90-05, 093-204-71-57
 Áåíçîïèëêó «Øò³ëü», «Ãóäëàê», áåíçîêîñó, áîëãàðêó-180,
åëåêòðîëîáç³ê, ßâó-350, åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîôðåç Ôîðòå-25,
åëåêòðîîá³ãð³âà÷³. 068-216-34-20
 Áðîéëåð êóð÷àò, êà÷åíÿò, ³íäèêè ñóòî÷í³.063-604-26-79,
067-173-31-50
 Âåëîñèïåä «Àðä³ñ 777 Ñòð³êåð» ãîðíèé òà êîëåñî äî Òóð³ñòà
ïîëóãîíùèê. 063-154-64-55
 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

 Â³âö³ ïîð³ñí³ ðîìàí³âñüê³, 3 øò. 096-297-54-21
 Â³äðî ç êëàïàíîì â êîëîäÿçü 20 õ 60 ñì. 093-563-81-40
 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
 Âóã³ëëÿ ñîðòîâå, 8000 ãðí/ò. 097-137-23-67
 Ãîëóáè áîéí³ «Âåðòóíè», äåêîðàòèâíîãî â³ñëîâóõîãî êðîëÿ,
ïîð³ñí³ êðîëèö³, åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóêòîðîì äî êîðìîð³çêè,
ñ³÷êàðíþ, ðó÷íèé òðóáî÷èñò. 067-394-60-27
 Äà÷íó ä³ëÿíêó 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-367-63-75,
068-155-54-79
 Äâà ïåðóêàðñüêèõ ì³ñöÿ, øàôó-â³òðèíó, åòàæåðêè-ïîëèö³
ðîçêëàäí³, â³øàëêà ñòîÿ÷à, ñòåðèë³çàòîð á/ó. 097-712-96-41,
093-441-18-58
 Äâåð³ äåðåâ`ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ 3 øò. ïî 60 ñì (ëàê), òóìáà ç
óìèâàëüíèêîì, íàâ³ñíà øàôà â âàííó. 063-021-53-60
 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿãîâà êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíèé. 067-43079-37, 093-756-39-33
 Äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, êîìï. ñò³ë, êîìï`þòåð, ìàíåêåòè òîðñ, ÷îëîâ³÷³. 063-393-02-59
 Çàäíº êîëåñî «Óêðà¿íà», á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëè÷íèé, äóá
êðóãëÿê, êàñòðóë³ àëþì. íîâ³ 10 ë-8 ë., çâàðþâ.ïðîâ³ä, ñêðèíÿ,
áàíêè 1 ë., 3 ë., 0,5 ë., íàñîñ âîäÿíèé (ðîäí³÷îê). 067-889-4967, 063-486-01-79,093-031-24-52
 Çåì. ä³ëÿíêó íà «Ïîë³ ÷óäåñ» 15 ñîò., º êîíòåéíåð, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, âóë. Îäåñüêà. 097-989-09-79
 ²íäèêè íà ðîçâ³ä íà ì`ÿñî. 096-832-03-21
 Êàðòîïëåñàæàëêó äî ìîòîáëîêà, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-35476-54
 Êèëèì 3,5 õ 4,5 ì., ñò³ë ðîçêëàäíèé ïîë³ðîâàíèé, äðåëü
ðó÷íà, ìåõàí³÷íà. 093-807-91-94
 Êèëèìè ð³çíèõ ðîçì³ð³â, ñòàð³ ìåáë³: øàôà, òðþìî, òóìáî÷êè. 063-469-37-05
 Êîëîäè 12 øò., äîâæ 16 ì 40 ñì; 17 õ12, äîøêè. 067-36856-14, 2-23-74
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé â õîðîøîìó ñòàí³. 063-541-10-96,
096-684-19-57
 Êîïàëêó ïîëüñüêó îäíîðÿäíó, êîñ³ëêó ñ³ãìåíòíó. 096-45622-41
 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
 Êîòåë, êèëèì, íîâèé ñòîëîâèé ñåðâ³ç, íåäîðîãî. 093-74785-67
 Êóêóðóäçó, äð³áíó òà âåëèêó êàðòîïëþ, êîðìîâèé áóðÿê.
096-846-87-64
 Êóðòêó äèòÿ÷ó çèìîâó ô³ðìè Ê²ÊÎ, æ³íî÷ó øê³ðÿíó äóáëüîíêó, ðîçì³ð 48-50, ñòàí íîâî¿. 096-684-19-57, 063-541-10-96
 Ì`ÿêèé êóòî÷îê â äîáðîìó ñòàí³ + äâà êð³ñëà ðîçêëàäí³.
096-940-95-45
 Ìàêóõó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-369-13-23
 Ìàòðàö âàòíèé 1,60 õ 1,90. 068-961-05-53
 Ìåáë³: â³òàëüíþ, êóõíþ, ïðèõîæó, êîìï. ñò³ë, ñò³ë-òóìáó,
ïðàëüíó ìàøèíó, õîëîäèëüíèê. 067-457-08-87
 Ïîðîñÿò ì`ÿñíî¿ ïîðîäè ïåòðåí 12-15 êã., ì. Êîçÿòèí.
068-762-97-06
 Ïîðîñÿòà 12-17 êã, ñ. Ñîê³ëåöü. 096-628-82-03
 Ïîðîñÿòà 15-16 êã. 096-078-63-82, 097-659-96-27
 Ïîðîñÿòà ìàë³ ëàíäðåñ-ïåòðåí. 068-041-47-47, 093-22764-67
 Ïîðîñÿòà, ì. Êîçÿòèí. 063-392-94-22, 067-199-86-20
 Ïðàëüíó ìàøèíó «Electrolux» íà çàï÷àñòèíè, ìîæëèâî äð³áíèé ðåìîíò. 093-943-01-15
 Ïðàëüíó ìàøèíó Indesit 3000 ãðí. 063-629-72-46
 Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæ. 8 êâ. - 100ì., ëèñò ôàíåðè òîâù. 20
ìì, º êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, ìàãí.áàá³ííèé Þï³òåð
202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. áàãàòîæ. åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-756-39-33

505730

 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 098-656-92-41, 098-222-24-04
 Ðàä³àòîð ìàñëÿíèé 11 ñåêö³é, îá³ãð³âà÷³ 2 øò., àëþì³íåâà
áàòàðåÿ 6 ñåêö³é, ñóøêà â âàííó çì³éêà. 063-021-53-60
 Ñèñòåìíèé áëîê 8 Ãá îïåðàòèâêè, â³äåîêàðòà GTx 550TI
- 1.5 GB? ìîí³òîð Ñàìñóíã 19 äþéì³â, êñåðîêñ 3 â 1 Canon.
073-315-25-15
 Ñ³íî, êàðòîøêó ð³çíó, ÿáëóêà «Ñåìåðåíêà», «Êàëüâ³í», åëåêòðîñ³÷êàðíþ, åëåêòðîêîðìîð³çêó, ìëèíîê íîâèé,, ðåéñè, åë.
ïóë³â³çàòîð. 068-216-34-20
 Ñ³íî, ñ. Âåëèêå. 066-247-57-54
 Ñ³íî-ëþöåðíà+ì³øàíêà. 096-192-68-08
 Ñò³íêó ê³ìíàòíó 4,5 ì., á/â, 2000 ãðí., äèâàí-êíèæêó 2000
ãðí. 067-152-87-11
 Òåëåâ³çîð, òþíåð 200 ãðí. 063-736-48-38
 Òåëåâ³çîðè, àâòîìàãí³òîëè, âåëîñèïåäè, ïàÿëüíó ëàìïó,
âåðñòàê ñâåðäëèëüíèé, ìóçè÷íèé öåíòð «Àéâà», ïåðôîðàòîð,
äèòÿ÷ó ã³òàðó, øâåéí³ ìàø. 093-140-74-34
 Òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé ÀÎÍ, õîëîäèëüíèê «²íäåç³ò», õâèëÿñòèõ ïàïóã, ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ 15 ãð., ñïàëüíÿ «Àíòàð³ÿ».
097-763-97-86, 063-630-96-77
 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 «Ålectrolux» 2-õ êàì., áàãàæíèê ëåãêîâîãî àâòî,
ïèëîñîñ, òîðã. 067-386-48-35
 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
 Öóöåíÿòà õàñê³. 093-257-93-12, 068-118-40-44
 ×åð³ Àìóëåò 2007 ð., áåíçèí. 067-949-69-91

meprunlIqŠ|
 1/2 áóäèíêó, 32 êâ. ì., âóë. Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ òà
ï³÷íå, 4 ñîò çåì ä³ë., íåäîðîãî, 4000. 093-704-31-57
 1-ê³ìí êâ 4 ïîâ ÷åõîñë áóäèíîê ÷àñòêîâèé ðåìîíò 093704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 37,7 êâ. ì., 1 ïîâåðõ, ð-í ó÷èëèùà. 097-55492-22
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà â³êíà.
067-457-08-87
 2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàë., êàï.
ðåìîíò êâàðòèðè òà áàëêîíó. 093-375-06-61, 096-644-40-35
 2-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 43 êâ.ì. â Êîçÿòèí³, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà.61,
2 ïîâåðõ. 098-949-83-34
 2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-676-84-32
 2-ê³ìí. êâàðòèðó, 3 ïîâåðõ, 44.7 êâ. ì., îòîïëåííÿ, ð-í ÏÐÁ.
097-935-63-27
 2-ê³ìíþ êâ., 4 ïîâåðõ, öåíòð, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó. 093704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ, âóë. Ñêëÿðîâà
1. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., 60 êâ. ì., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, ³íä.
îïàë., ê³ìíàòè îêðåì³, ñàíâóçîë ðîçä., äâà áàëêîíè, òåïëà íå
êóòîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 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-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 65 êâ. ì. 2 ïîâåðõ. 093-704-31-57
 3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15. 063-530-08-67
 3-ê³ìí. êâ., öåíòð, ð-í ÀÒÁ, 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-70431-57
 3-õ ê³ìí. êâ. á³ëÿ ó÷³ëåùà. 1 ïîâåðõ, äâà áàëêîíè, ìîæëèâèé
òîðã 063-733-28-00
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 64 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí
³ ëîäæ³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 5 ïîâåðõ 067-734-48-81, 063-397-92-15
 4-ê³ìí. êâ., 86 êâ. ì., íå êóòîâà, 2/2, óñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ,
³íòåðíåò, ðåìîíò. 096-176-45-23
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-563-81-40

 Áóäèíîê 70,6 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 3-ê³ìí., êóõíÿ, âàííà,
âîäà öåíòðàë., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 068-490-87-84
 Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷í³é, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîðîä, ñàðàé,
ïîãð³á. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê ãàçîô³ê., 60 êâ. ì, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ
ãàç+ï³÷íå, ñ. Êîçÿòèí, çåì. ä³ë., 0,15 ãà. 096-192-68-08
 Áóäèíîê íîâèé ç³ çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ.
096-184-63-54
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå
îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79,
093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 10 ñîò., âóë. Âîäîêà÷í³é ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,ñàðàé ïîãð³á.067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê ñ. Ìåäâåä³âêà, ãàç, âîäà óñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 068-056-55-46
 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 ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà,
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêà êóõíÿ, 5 ê³ìí., ãàç, ãàðàæ, ïîãð³á, ãîñï. áóä., 10
ñîò. ãîðîäó, êðóãîì çàãîðîæà, ñàäîê, âóë. Ïîä³ëüñüêà. 097-62848-13, 073-058-41-21
 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. 098-676-25-96
 Áóäèíîê öåãëÿí., ãàç, ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, êðèíèöÿ, ñêâàæèíà, ãîðîä 25 ñîò.òåðì³íîâî-äåøåâî. 096-444-74-53
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë.,17 ñîò. çåì. ä³ëÿíêà, âóë.
Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. ². Ôðàíêà, çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí êâàðòèðó. 063-469-37-05
 Áóäèíîê, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìèðó 54. 093-034-85-39
 Çåì. ä³ë., 41 ñîò., ç ôóíäàìåíòîì 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. 067-784-33-39
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ, ãàðàæ). 063342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, íåäîðîãî. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó, óòåïëåíà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³,
óñ³ çðó÷íîñò³, âóë. Çåëåíà. 097-775-52-40

`bŠnlnŠn
 ÂÀÇ 2105, 1996 ð. â., äâèãóí ÂÀÇ 2103, ãàç/áåíçèí, ãàç âïèñàíèé, íà õîäó, ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò. 063-646-42-96
 Êóçîâ Ìåðñåäåñ W 123. 067-810-51-39
 Ìîñêâè÷ ï³ðîæîê 1992 ð., ãàç-áåíçèí. 063-215-65-31
 Ìñïåä «Äåëüòà», ìîòîöèêë Äíåïð ÌÒ-11ñ. 073-057-60-11
 Îïåëü Êàäåò 1989 ð., ïîâí³ñòþ íà õîäó, ãàç/áåíçèí 1,3.
068-330-68-43
 Ñëàâóòó 2004 ð., ãàç-áåíçèí. 097-623-70-91

jrok~
 2-3-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 068-965-56-08, 093-399-36-06,
093-154-76-52
 Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïîáóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè.
097-529-10-20
 Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. êîëîíêè,
ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé õëàì. 073-011-0094, 097-712-19-91
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 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà
êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿
îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè âèðîáíèöòâà àëþì³í³é, ì³äü, íåðæ.
ñòàëü â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá. 097793-55-95
 Íåðîáî÷³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè,
ìîòîáëîêè, ñòóïèö³ Ìîñêâ³÷à, äâà êîëåñà, ïðàëüíó ìàøèíó LG
5 êã íà çàï÷àñòèíè. 068-216-34-20
 Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60
 Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-20-46,
063-629-01-49

pIgme
 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 29
æîâòíÿ 1999 ð., ¹104 íà ³ì`ÿ Äàí³ëîâà Âàëåíòèíà Äìèòðîâè÷à
òà ³íøèõ ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÀÀÃ¹130179 äèòèíè ³íâàë³äà íà ³ì`ÿ
Áàá³é÷óê Ìàðèíè Àíäð³¿âíè äàòà íàðîäæåííÿ 06.03.2004, âèäàíèé Óïðàâë³ííÿì ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè 1.11.2019, ââàæàòè íå ä³éñíèì.

 Âòðà÷åíèé ïàñïîðò íà ³ì`ÿ ²âàíþê Ãðèãîð³é Ïàâëîâè÷ ¹ÀÒ
168575, âèäàíèé 29 æîâòíÿ 2016 ð., Êîçÿòèíñüêèì ÐÑ ÓÄÌÑ
ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ÄÁ
¹249901 íà ³ì`ÿ Ñàä³âñüêî¿ Ëþäìèëè ²ãîð³âíè ââàæàòè íå
ä³éñíèì.
 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³ áåç ìåáë³â. 096-450-95-49
 Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó, ð-í øêîëè ¹4. 093-596-41-56,
098-597-08-78
 Çäàì áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé ñ. ²âàíê³âö³ 4,5 êì., â³ä ì.
Êîçÿòèí, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà 52 êâ. ì. 067293-29-41
 Çäàì ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³». 097-672-32-84
 Çäàì êâàðòèðó 2-ê³ìí., ç³ âñ³ìà çðó÷í., ìåáëÿìè, öåíòð, 2
ïîâåðõ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23. 093-140-74-34
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³. 063-191-91-27, 063-34267-53
 Ïîðÿäíà ðîäèíà çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê. 068-965-5608, 093-399-36-06, 093-154-76-52
 Øóêàþ ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ä³òüìè, àáî çà ëþäèíîþ,
ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãó òà ñï³ëêóâàííÿ. 097-712-96-41, 093441-18-58
 Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ. ì., öåíòð
ì³ñòà. 093-766-78-49

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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ГОРОСКОП 20 – 26 СІЧНЯ
ОВЕН

ТЕРЕЗИ

Постарайтеся плавно увійти у робочий
ритм, не варто хапатися за все відразу.
Зірки пророкують, що середа буде надзвичайно вдалим днем: вам практично
не буде перешкод для досягнення
будь-якої мети. Тож ставте перед собою
великі завдання.

Смуга везіння триває, вам вистачить сил
та енергії для реалізації планів. Довіра
партнерам — гарна риса, але краще ще
раз переконатися у їхній надійності.
Ваші пропозиції будуть почуті та схвалені начальством. Кінець тижня може
виявитися напруженим.

ТЕЛЕЦЬ

СКОРПІОН

Може виникнути потреба будувати
життя заново, зруйнувавши те, що набридло та заважає. Майбутнє поки що
досить туманне. Але якщо не працювати
над ним, воно вислизне і залишить гірке
розчарування.

Ви зможете отримати роботу мрії. Або ж
вам піднімуть зарплату. За бажання та
зосередженості на головних питаннях,
ви можете досягти високих результатів
та реалізувати все намічене. У суботу незапланована зустріч відкриє перед вами
нові перспективи та горизонти.

БЛИЗНЮКИ

Мешканці Білої Казарми
дякують енергетикам
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íåãîäà, ÿêà ðîçãóëÿëàñÿ â í³÷ ç
17 íà 18 ñ³÷íÿ, â Óêðà¿í³ íàðîáèëà áàãàòî á³äè. Áåç ñâ³òëà çàëèøèëèñÿ 349 íàñåëåíèõ ïóíêò³â ó 10 îáëàñòÿõ Óêðà¿íè.
Ñòàíîì íà ðàíîê 18 ñ³÷íÿ âíàñë³äîê
óñêëàäíåííÿ ïîãîäíèõ óìîâ (ïîðèâè â³òðó), ìàéæå ïî âñüîìó Êîçÿòèíó áóëè
ïðîáëåìè ç åëåêòðîïîñòà÷àííÿì. ² õî÷
ñïðàöüîâóâàëè ñèñòåìè àâòîìàòè÷íîãî
çàõèñòó ËÅÏ, ðîáîòè åíåðãåòèêàì âèñòà÷àëî.
Íîâ³ åëåêòðîë³í³¿ ç ³çîëüîâàíèìè äðîòàìè çà ëîã³êîþ ìàþòü çàëèøàòèñÿ ï³ñëÿ íåãîäè íåóøêîäæåíèìè. Íà ïðàêòèö³
áóâàº ïî âñÿêîìó. Õòîñü â÷àñíî íå çð³çàâ
ã³ëêè äåðåâà ³ âîíè ó â³òðÿíó ïîãîäó ïîøêîäæóþòü ³çîëÿö³þ äðîò³â. Òàê áóëî
íà Á³ë³é Êàçàðì³ ï³ñëÿ íåãîäè.
Íà îäí³é ôàç³ îñâ³òëåííÿ áóëî â³äíîâëåíî áëèçüêî 11 ãîäèíè. Äåñü áëèçüêî
14 ãîäèíè íàïðóãà â åëåêòðîìåðåæ³ ñèëüíî âïàëà, ïîò³ì âçàãàë³ íå ñòàëî. Áëèçüêî
16 ãîäèíè ç’ÿâèëîñÿ ñâ³òëî íà ³íø³é ôàç³,

à â êîãî ñâ³òëà íå ñòàëî ï³ñëÿ 14 ãîäèíè,
âîíî òàê ³ íå ç’ÿâèëîñÿ.
Âå÷îð³ëî, â áàãàòüîõ êîòëè ïðàöþþòü â³ä åëåêòðèêè. Íîìåð 0 800 217 217,
ùîá çðîáèòè çàÿâêó, ìîâ÷èòü. Òîä³ ìè é
çâåðíóëèñÿ ïî ìîá³ëüíîìó äî êåð³âíèêà
Êîçÿòèíñüêîãî ÐÅÌó Â³êòîðà Êîçàêà.
ßê â³í âèð³øèâ ñïðàâó — ìè íå óòî÷íþâàëè. Áëèçüêî 19 ãîäèíè äî òðàíñôîðìàòîðà, ùî íà ïðîâóëêó Øåâ÷åíêà, ï³ä’¿õàëà àâò³âêà àâàð³éíî¿ ñëóæáè
Õì³ëüíèöüêèõ åëåêòðîë³í³é. Â³äêðèâøè
äâåð³ òðàíñôîðìàòîðà, âîíè âèÿâèëè çãîð³ëó âñòàâêó. Çàì³íèâøè ¿¿, åíåðãåòèêè
ï³øëè ñïî÷àòêó âóëèöåþ Ä. Íå÷àÿ, ïîò³ì ×åõîâà. Òàì ³ âèÿâèëè çàêîðî÷åííÿ
ïðîâîä³â. Ë³êâ³äóâàâøè íåñïðàâí³ñòü,
ìàéñòðè ïîâåðíóëèñÿ äî òðàíñôîðìàòîðà
òà óâ³ìêíóëè ñâ³òëî äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â
Á³ëî¿ Êàçàðìè.
Æèòåë³ çãàäàíîãî ì³êðîðàéîíó äÿêóþòü
åíåðãåòèêàì ³ êàæóòü, ùî ïðèºìíî çäèâîâàí³ ¿õ ðîáîòîþ. Àäæå, ÿê â³äçíà÷èëè
âîíè, öå âïåðøå, êîëè íåïîëàäêè ç ïðîâîäàìè ë³êâ³äîâóþòü â òåìíó ïîðó äîáè.

РЕКЛАМА

Тиждень сповнений приємних подій,
активності, несподіваних зустрічей та
сприятливих обставин. Ви зможете зараз просто звернути гори. Причому від
вас не потрібно особливих зусиль. Ваше
заповітне бажання може здійснитися,
тільки не заважайте долі.

СТРІЛЕЦЬ

РАК

КОЗЕРІГ

Зараз не зупиняйтеся на досягнутому,
сміливо скоріть чергову вершину. У четвер вам вдасться укласти вигідну угоду,
досягти компромісу у спірних питаннях.
У п’ятницю у вас буде шанс блискуче
продемонструвати свої вміння та навички у професійній сфері.

Зосередьтеся на роботі, це вам просто
необхідно, щоб уникнути критичних
зауважень та неприємностей. Можливо, в деяких питаннях ви припуститеся
помилок, марно це заперечувати,
треба виправити. Постарайтеся бути
терплячими до незначних недоліків
оточуючих.

ЛЕВ
У першій половині тижня добре б налаштуватися на активне спілкування,
виступ перед масовою аудиторією принесе вам успіх. Потім на вас наваляться
дрібні незначні справи. Другу половину
тижня краще присвятити діловим переговорам, оформленню та підписанню
паперів, заповненню декларацій.

ВОДОЛІЙ

ДІВА

РИБИ

Майже ідеальний тиждень, щоб зайнятися особистим життям, сходити
на побачення, запланувати спільну
поїздку. Особливо цікаві ідеї можуть
відвідати в п’ятницю. Ну а робота багато
уваги, на щастя, не вимагатиме. Там
все йде накатаною. У вихідні, особливо
у неділю, ви відчуєте себе спокійно та
впевнено.

Постарайтеся на початку тижня уникати
конфліктів з колегами та друзями.
Не потрібно наполягати на своєму
на шкоду іншим. Наприкінці тижня вам
можуть запропонувати цікаву роботу. Присвятіть облаштуванню свого
будинку хоч би один день. Виявляйте
щедрість, а не дріб’язковість. Приділіть
своїм дітям достатньо уваги.

Час зайнятися оновленням іміджу, ви
повинні мати вигляд на всі сто. Співпраця з партнерами з інших міст поступово
налагоджується, можлива поїздка,
зустріч та важливі домовленості. У суботу будьте особливо уважні до дітей та
рідних, стримуйте напади дратівливості.

Погода у Козятині
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РЕКЛАМА
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Дійте не поспішаючи, наполегливо
просуваючись до поставленої мети. Вам
не варто переживати за інших, не звалюйте на плечі чужі турботи. У середу
та четвер найрозумнішим буде не діяти,
а спостерігати та аналізувати.

504376

-9°Ñ
-5°Ñ

