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НЕ ЗАПЛАТИЛИ 
МАЙСТРАМ
Майстри нашого міста 
скаржаться, що їм не заплатили 
за ремонтні роботи оновленої 
їдальні у школі–ліцеї. У міській 
раді кажуть, що повністю 
розрахувалися з підрядником, і 
він мав заплатити робітникам с. 8

ЗАБОРГУВАЛИ 2,4 
МІЛЬЙОНА 
Рішення про  ліквідацію 
«Відродження» прийняли майже 
три роки тому, але до цього 
часу повністю не ліквідували. 
Підприємство має чималий борг 
перед податковою. Хто його 
заплатить? с. 3

Біля одного із входів до бомбосховища 
стоїть оголовок вентиляційної шахти, 
обладнаний противибуховими захисними 
секціями. Вони запобігають проникненню 
вибухової хвилі всередину приміщення

Чи не на кожному 
телеканалі розповідають 
про можливий наступ 
Російської Федерації. 
Маємо надію, що ЗМІ 
дарма сіють паніку, але 
береженого Бог береже 

Чи є у вашій 
багатоповерхівці 
підвал, де ви зможете 
сховатися? Як виглядає 
бомбосховище 
зсередини? 

Ми проведемо для вас 
віртуальну екскурсію і 
покажемо, що там за 
зачиненими дверима 
споруди для укриття
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òåðèòîð³¿ á³ëÿ àðò-³íñòàëÿö³¿, ÿê 
çà ê³ëüêà äí³â ñêóëüïòóðó ñêè-
íóëè ç ïîñòàìåíòó. Íà ùàñòÿ, 
âîíà íå ðîçáèëàñÿ, òîæ ì³í³ìî-
íóìåíò ïðîñòî ïîñòàâèëè íà ì³ñ-
öå. À òåïåð ïîøêîäèëè ³ ñàì 
çíàê «ß ëþáëþ Êîçÿòèí» — â³ä 
ë³òåðè «Î» ó íàçâ³ ì³ñòà çàëèøè-
ëàñÿ ñàìà ìåòàëåâà îïîðà. Òîæ 
òåïåð íàïèñ ìàº òàêèé âèãëÿä: 
«ß ëþáëþ Êçÿòèí». Õòî ³ íàâ³ùî 
öå çðîáèâ — íàðàç³ íåâ³äîìî.

Âò³ì, âèÿâèëîñÿ, ùî ìè 
íå îäèíîê³ ó ñâî¿é ïðîáëå-
ì³. Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè 
âàíäàëè ÷àñ â³ä ÷àñó ëàìàþòü 

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ëóöüê, Ñóìè, Êàí³â, Õìåëü-
íèöüêèé, Â³ííèöÿ — öå äàëåêî 
íå ïîâíèé ïåðåë³ê ì³ñò Óêðà¿-
íè, äå º àðò-³íñòàëÿö³¿ «ß ëþáëþ 
ì³ñòî». ßê ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³, òàê 
³ ãîñò³ ïîëþáëÿþòü ³ç íèìè ôî-
òîãðàôóâàòèñÿ. Ó ãðóäí³ ìèíóëî-
ãî ðîêó ïîä³áíèé çíàê âñòàíîâè-
ëè ³ â Áðîäåöüêîìó. Ó Êîçÿòèí³ 
òàêà ôîòîçîíà ç’ÿâèëàñÿ âîñåíè 
2020-ãî. ² íå ïðîñòî ç’ÿâèëàñÿ, 
à íàðîáèëà ö³ëîãî ãàëàñó ³ ñòàëà 
ìåìîì.

Êîëè âçÿëèñÿ ìîíòóâàòè àðò-
³íñòàëÿö³þ, ï³øëè äîù³, òîìó 
ñïåðøó âñòèãëè âñòàíîâèòè 
ëèøå ë³òåðó «ß», ñåðäå÷êî ³ ïåð-
ø³ òðè áóêâè â³ä íàçâè íàøîãî 
ì³ñòà. Âèéøîâ íàïèñ «ß ëþ-
áëþ Êîç». Õòîñü ³ç êîçÿòèí÷àí 
ñôîòîãðàôóâàâ öå ³ âèêëàâ ó ñî-
öìåðåæó. Ñïåðøó êîðèñòóâà÷³ 
Ôåéñáóêó ïðîñòî êåïêóâàëè íàä 
öèì íàïèñîì, æàðòóâàëè ó êî-
ìåíòàðÿõ, õòîñü íàâ³òü íàïèñàâ 
«À ìåí³ á³ëüøå ñîáàêè ïîäî-
áàþòüñÿ». Ïîò³ì öþ ñâ³òëèíó 
ï³äõîïèëè ³íòåðíåò-âèäàííÿ, 
íå ëèøå Â³ííèöüê³, à é âñåó-

êðà¿íñüê³ — íîâèíó ïðî íàøó 
ôîòîçîíó îïóáë³êóâàëè íà ñàé-
ò³ 24tv.ua, «Ñüîãîäí³», «Ôàêòè». 
À ïîò³ì ³ àâòîðè ñòóä³¿ «Êâàð-
òàë-95» ïîæàðòóâàëè íàä íàøîþ 
àðò-³íñòàëÿö³ºþ. Òàê Êîçÿòèí 
³ ïðîñëàâèâñÿ íà âñþ êðà¿íó. 
Äî ðå÷³, ââåä³òü ó ïîøóêîâ³é 
ñèñòåì³ Google ôðàçó «ß ëþ-
áëþ êîç». Ïåðøå, ùî âèäàñòü 
ïîøóêîâèê íà âàø çàïèò — çî-
áðàæåííÿ íåçàâåðøåíî¿ ôîòî-
çîíè ó Êîçÿòèí³ ³ íîâèíè ïðî öå.

Ï³ñëÿ òàêîãî ðîçãîëîñó ë³òåðè 
ïðèêðèëè ì³øêàìè ³ òàê âîíè 
é ñòîÿëè, ïîêè íå ïîêðàùàëà 
ïîãîäà ³ ðîáîòè íå â³äíîâèëè-
ñÿ. Îêð³ì ñàìî¿ àðò-³íñòàëÿö³¿, 
òåðèòîð³þ á³ëÿ íå¿ âèêëàëè áðó-
ê³âêîþ, âñòàíîâèëè äâ³ êëóìáè 
ó ôîðì³ á³ëîãî ³ ÷îðíîãî ëå-
áåä³â, ïîðó÷ ç³ çíàêîì «ß ëþ-
áëþ Êîçÿòèí» ïîñòàâèëè äâ³ 
ëàâêè, à ì³æ íèìè âñòàíîâèëè 
ñêóëüïòóðó õëîï÷èêà, ÿêèé ãðàº 
íà ëþòí³.

Àëå, ÿê òî êàæóòü, íåäîâãî 
ìóçèêà ãðàëà. Ñïåðøó ïåðåïà-
ëî ñàìå ö³é ñêóëüïòóð³, ïðî ÿêó 
ìè ïèñàëè âèùå. Íå âñòèãëè çà-
ê³í÷èòè ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ 

ПОНІВЕЧИЛИ «Я ЛЮБЛЮ КОЗЯТИН»
Ситуація  Не щастить нам із 
фотозоною, що у скверику на вулиці 
Незалежності. Спершу світлина 
незавершеної конструкції підірвала 
соцмережі і стала приводом для жартів 
у одному з гумористичних шоу. Тепер з 
напису «Я люблю Козятин» взагалі зникла 
одна літера

ïîä³áí³ àðò-³íñòàëÿö³¿. Áóâ âè-
ïàäîê, êîëè ó Êîðîñòåí³, ùî 
íà Æèòîìèðùèí³, ïîí³âå÷èëè 
ì’ÿêèé çíàê ó ôîòîçîí³ «ß ëþ-
áëþ Êîðîñòåíü». Ó Õóñò³, ùî 
íà Çàêàðïàòò³, ïîä³áíèé çíàê 
âçàãàë³ ðîçáèëè. Áóëî öå ùå 
ó 2016 ðîö³. Ó Ñóìàõ äâà ðîêè 
òîìó âàíäàëè ïîí³âå÷èëè ë³òåðó 
«Ñ» íà çíàêó «ß ëþáëþ Ñóìè». 
À Óæãîðîä âçàãàë³ âèÿâèâñÿ ðå-
êîðäñìåíîì ó ö³é ïðîáëåì³. Çíàê 
«ß ëþáëþ Óæãîðîä» òðîùèëè 
âàíäàëè äåê³ëüêà ðàç³â. Ñïåðøó 
ó 2017 ðîö³ êîìóñü äóæå ìóëÿ-
ëà îêî ë³òåðà «Ó» â íàçâ³ ì³ñòà 

³ ¿¿ ïðîñòî â³äáèëè. Ñåðäå÷êî, 
ïåâíî, òàêîæ õîò³ëè ñêèíóòè, 
àëå âèéøëî ëèøå ïîøêîäèòè. 
Çíàê ïîëàãîäèëè, òà âæå çà ð³ê 
âàíäàëè çãàäàëè ïðî íüîãî çíîâó. 
Âë³òêó çíîâó ñêèíóëè ë³òåðó «Ó», 
à âîñåíè — ë³òåðó «Ð».

Íàîñòàíîê äîäàìî: ñïîä³âà-
ºìîñÿ, ùî çíàê ó Áðîäåöüêî-
ìó ñï³òêàº êðàùà äîëÿ ³ éîãî 
íèùèòè íå áóäóòü. ² ìàºìî íà-
ä³þ, ùî ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó 
«Áåçïå÷íå ì³ñòî», â õîä³ ÿêîãî 
ìîíòóþòü êàìåðè â³äåîíàãëÿäó, 
ó Êîçÿòèí³ ïîä³áíèõ âèïàäê³â 
á³ëüøå íå òðàïëÿòèìåòüñÿ.

Нaпилaся тa сілa зa кермо. 
Зупинили нетверезу водійку

Як внести зміни 
у декларацію

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Â í³÷ ç 23 íà 24 ñ³÷íÿ ó Õì³ëüíèöüêîìó ðà-
éîí³ íà àâòîäîðîç³ Ì-21, á³ëÿ ñåëà Êîðäåë³âêà 
ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çóïèíèëà 
34-ð³÷íó âîä³éêó àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ 2101. Â³ä æ³íêè 
áóëî ÷óòíî çàïàõ àëêîãîëþ, ó íå¿ áóëè îçíàêè 
ïîðóøåííÿ êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â. Ïåðåâ³ðèâøè ¿¿ 
íà íàÿâí³ñòü àëêîãîëþ â îðãàí³çì³ íà ñïåöï-
ðèëàä³ Drager, ïàòðóëüí³ áóëè øîêîâàí³. Àëêî-
òåñòåð âèÿâèâ â îðãàí³çì³ æ³íêè 1,98 ïðîì³ëå 
àëêîãîëþ, ùî ìàéæå â 10 ðàç³â ïåðåâèùóâàâ 
äîïóñòèìó íîðìó. Íà âîä³éêó àâòîìîá³ëÿ ïà-
òðóëüí³ ñêëàëè ïðîòîêîë çà ñò. 130 (Êåðóâàííÿ 
àâòîìîá³ëåì ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ) 
ÊÓïÀÏ.

Ñë³ä äîäàòè, çà ³íôîðìàö³ºþ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ç ïî÷àòêó 2022 ðîêó 
âæå çàô³êñóâàëè 6 567 âèïàäê³â íåòâåðåçîãî 
êåðìóâàííÿ.

«Ï’ÿí³ âîä³¿ çà êåðìîì — âáèâàþòü òà êàë³÷àòü! 
Öå òà ïðàâäà, ÿêó ìàº óñâ³äîìèòè äëÿ ñåáå êîæåí 
âîä³é», — íàãîëîøóþòü ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿.

ОЛЬГА БОБРУСЬ

Ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ åëåêòðî-
ííî¿ äåêëàðàö³¿ ç ñ³ìåéíèì ë³êà-
ðåì âêàçóºòüñÿ íîìåð òåëåôîíó 
äëÿ çâ'ÿçêó ç ïàö³ºíòîì. Íà òåëå-
ôîí ïðèõîäÿòü ÑÌÑ ç íîìåðàìè 
íàïðàâëåíü äî ë³êàð³â. Ùî ðî-
áèòè, ÿêùî òåëåôîí, âêàçàíèé 
â åëåêòðîíí³é äåêëàðàö³¿, âæå 
íå àêòóàëüíèé?

ßêùî ïàö³ºíò ìàº äîñòóï 
äî íåàêòóàëüíîãî íîìåðà òåëå-
ôîíó, òî çì³íèòè éîãî íà íî-
âèé ìîæíà â³äðàçó íà ïðèéîì³ 
ó ë³êàðÿ.

ßêùî íîìåð âòðà÷åíî, òî çì³-
íèòè éîãî ìîæíà îíëàéí ÷åðåç 
åëåêòðîííó ôîðìó íà ñàéò³ 
Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè çäîðîâ'ÿ 
Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ) çà ïîñèëàííÿì 
http://surl.li/bfmxk

Ùîá ïîäàòè çàïèò, ïîòð³á-

íî âêàçàòè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà 
ïî áàòüêîâ³, äàòó íàðîäæåííÿ, 
³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð, äîêó-
ìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó, éîãî 
ñåð³þ òà íîìåð. À òàêîæ íàêëàñ-
òè êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé 
ï³äïèñ.

Çà öèì çàïèòîì ïàö³ºíòà 
ÍÑÇÓ çì³íþº íàëàøòóâàííÿ, 
ï³ñëÿ ÷îãî ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëè-
â³ñòü îíîâèòè íîìåð òåëåôîíó. 
Ùîá ïåðåâ³ðèòè ñòàòóñ ïîäàíî-
ãî çàïèòó, âèêîðèñòîâóéòå ñåðâ³ñ 
«Ïåðåâ³ðêà ñòàíó çàïèòó» íà ñàéò³ 
ÍÑÇÓ. Òàì ïîòð³áíî ââåñòè ðåº-
ñòðàö³éíèé íîìåð çàïèòó. Òîìó 
çáåðåæ³òü éîãî ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî-
äàñòå çàïèò.

Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çàïèòó òà 
àíóëþâàííÿ ïîïåðåäíüîãî íîìå-
ðà òåëåôîíó çâåðí³òüñÿ äî ë³êàðÿ, 
ç ÿêèì âè óêëàëè äåêëàðàö³þ òà 
îíîâ³òü ñâ³é íîìåð òåëåôîíó.

Біля цієї фотозони світлину вже не зробиш. Літера «О» безслідно зникла



RIA-Ê, 27 ñ³÷íÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-103

ОЛЕНА УДВУД

Ïàì’ÿòàºòå ïîøèðåíó ó Êîçÿ-
òèí³ ïðàêòèêó, ÿêà òðèâàëà âïðî-
äîâæ áàãàòüîõ ðîê³â? Ñïåðøó 
óòâîðþâàëè êîìóíàëüíå ï³äïðè-
ºìñòâî, ÿêå ìàëî ð³çí³ âèäè ä³-
ÿëüíîñò³, âîíî ñòàâàëî çáèòêîâèì 
³ çà ê³ëüêà ðîê³â éîãî çàêðèâàëè, 
íàòîì³ñòü óòâîðþþ÷è íîâå. «Â³ä-
ðîäæåííÿ» — îäíå ç ï³äïðèºìñòâ 
ñàìå ö³º¿ ñåð³¿. Ðàçîì ³ç «Áóä-
òåïëîñåðâ³ñîì» âîíî ïðèéøëî 
íà çì³íó ì³ñüêîìó êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Îáåð³ã».

×èì ñâîãî ÷àñó ò³ëüêè íå çà-
éìàëîñÿ «Â³äðîäæåííÿ» — ³ âè-
âîçîì ñì³òòÿ, ³ îáñëóãîâóâàííÿì 
áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíê³â, ³ íà-
â³òü äîðîãè ãðåéäåðóâàëî. Éîãî 
òîâàðèø «Áóäòåïëîñåðâ³ñ» äó-
áëþâàâ «Â³äðîäæåííÿ» çà äåÿ-
êèìè ôóíêö³ÿìè, àëå îñíîâíèì 
éîãî ïðèçíà÷åííÿì áóëî òåïëî-
ïîñòà÷àííÿ.

«Áóäòåïëîñåðâ³ñ» ïðî³ñíóâàâ 

â³ñ³ì ðîê³â — êîìóíàëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî âèçíàëè áàíêðóòîì 
³ ë³êâ³äóâàëè çà ð³øåííÿì ñóäó. 
«Â³äðîäæåííÿ» ïðîæèëî òðîõè 
äîâøå — ð³øåííÿ ïðî éîãî ë³ê-
â³äàö³þ ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà 
ó áåðåçí³ 2019-ãî, àëå ïðîöåäóðà 
ë³êâ³äàö³¿ íå çàâåðøèëàñÿ äîñ³. 
Òîáòî, ôàêòè÷íî ï³äïðèºìñòâî 
íå ³ñíóº âæå òðè ðîêè, âò³ì, 
çà äàíèìè ðåºñòð³â éîãî ä³ÿëü-
í³ñòü íå ïðèïèíåíà, à ëèøå ïåðå-
áóâàº ó ñòàí³ ïðèïèíåííÿ. ßêùî 
ïîÿñíèòè ïðîñò³øèìè ñëîâàìè, 
òî öå ÿêáè âè âèìêíóëè òåëåâ³çîð 
ç ïóëüòà, àëå íå âèòÿãíóëè øíóð 
æèâëåííÿ ç ðîçåòêè — òåõí³êà 
íà÷å é íå ïðàöþº, àëå ïðîäîâæóº 
ñïîæèâàòè åëåêòðîåíåðã³þ.

² âñå áóëî á í³÷îãî, ÿêáè 
ó «Â³äðîäæåííÿ» íå áóâ ÷èìàëèé 
ïîäàòêîâèé áîðã, ÷åðåç ùî îá-
ëàñíà ïîäàòêîâà ñïåðøó ñóäèëàñÿ 
³ç ñàìèì êîìóíàëüíèì ï³äïðè-
ºìñòâîì, à òåïåð ïîäàëà ïîçîâ 
íà Êîçÿòèíñüêó ì³ñüêó ðàäó.

ÍÎÂÈÍÈ

«ВІДРОДЖЕННЯ» ЗАБОРГУВАЛО 
2,4 МЛН ПОДАТКІВ. ХТО ЗАПЛАТИТЬ?
Гроші  Комунальне підприємство 
«Відродження», без перебільшення, 
виправдовує свою назву і відроджується з 
попелу, як птаха фенікс. Рішення про його 
ліквідацію прийняли майже три роки тому, 
але до цього часу повністю не ліквідували. 
Та і це ще не все — «Відродження» має 
чималий борг перед податковою

ÿêà íà òîé ÷àñ ñêëàäàëà 863 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Ìîæëèâî, ñàìå ç 
ö³º¿ ïðè÷èíè ìàéíî ³ çàñîáè, 
ÿê³ áóëè íà áàëàíñ³ êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà, ïî÷àëè ïå-
ðåäàâàòè «×èñòîìó ì³ñòó» ³ âè-
êîíêîìó ì³ñüêðàäè ùå äî òîãî, 
ÿê ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ë³ê-
â³äàö³þ «Â³äðîäæåííÿ». Áî âæå 
ó 2019-ìó çà ïîçîâîì ïîäàòêîâî¿ 
íàêëàëè àðåøò íà êîøòè òà ³íø³ 
ö³ííîñò³ ÊÏ «Â³äðîäæåííÿ», ùî 
çíàõîäÿòüñÿ ó áàíêàõ, îñê³ëüêè 
íà ï³äïðèºìñòâ³ íå áóëî ìàéíà, 
çà ðàõóíîê ÿêîãî ìîæíà áóëî á 
ïîãàñèòè áîðã.

Ó 2021-îìó ñóäîâà òÿãàíèíà 
ïðîäîâæèëàñÿ. Çà íîâîþ ñïðà-
âîþ ñóä âèð³øèâ ñòÿãíóòè ç ðà-
õóíê³â ó áàíêàõ, ÿê³ îáñëóãîâó-
þòü «Â³äðîäæåííÿ», ïîäàòêîâèé 
áîðã. Íà òîé ìîìåíò â³í ñòàíîâèâ 
òðîõè á³ëüøå 2 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

БОРГ ЗРОСТАВ ЯК 
НА ДРІЖДЖАХ

Óë³òêó òîãî æ 2021 ðîêó ïîäàò-
êîâà ïîäàëà äî ñóäó âæå íà Êîçÿ-
òèíñüêó ì³ñüêó ðàäó, ùîá ñòÿãíóòè 
êîøòè, ÿê³ çàáîðãóâàëî «Â³äðî-
äæåííÿ», îñê³ëüêè ñàìå ì³ñüêðà-

äà º çàñíîâíèêîì êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà. Ñïðàâó ðîçãëÿäàëè 
13 ãðóäíÿ 2021 ðîêó. Ñóä âèð³øèâ 
çàäîâîëüíèòè ïîçîâ ïîäàòêîâî¿ ³ 
ïîãàñèòè áîðã çà ðàõóíîê ìàéíà 
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ñóìó 2,4 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Ñàìå òàêèì áóâ ðîç-
ì³ð áîðãó íà òîé ìîìåíò, êîëè 
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ 
ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ïîäàëî ïîçîâ äî ñóäó. 
ßêùî ì³ñüêà ðàäà íå ïîäàñòü 
íà àïåëÿö³þ, ð³øåííÿ ñóäó íàáåðå 
÷èííîñò³ ³ â³äêðèþòü âèêîíàâ÷å 
ïðîâàäæåííÿ. Òîä³ äåðæàâíèé âè-
êîíàâåöü ïðîâåäå îö³íêó ìàéíà 
ì³ñüêðàäè ³ ïðîäàâàòèìå éîãî 
äîòè, äîêè áîðã íå áóäå ïîãàøå-
íèé. ßêùî æ íà àïåëÿö³þ ïî-
äàäóòü, óñå âèð³øèòü ñóä äðóãî¿ 
³íñòàíö³¿. Ïîêè ùî ó ºäèíîìó 
ðåºñòð³ áîðæíèê³â ³íôîðìàö³¿ 
ïðî â³äêðèòòÿ âèêîíàâ÷îãî ïðî-
âàäæåííÿ ó ö³é ñïðàâ³ íåìàº.

À ïîêè òðèâàëè ñóäè, áîðã çð³ñ 
³ç 2,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ìàéæå 
âäâ³÷³. Àëå ñóäîâèé ïîçîâ ñàìå 
íà 2,4 ì³ëüéîíà, áî, ÿê ìè âæå 
ïèñàëè âèùå, íà ìîìåíò, êîëè 
ïîäàòêîâà ïîäàâàëà äî ñóäó, ðîç-
ì³ð áîðãó áóâ ñàìå òàêèì.

На лікування В’ячеслава Безнощука 
із Глуховець збирають допомогу

Â’ÿ÷åñëàâó Áåçíîùóêó íåîáõ³äíå 
ñòåíòóâàííÿ ñóäèí. Íàðàç³ â³í çíàõî-
äèòüñÿ íà ë³êóâàíí³ ó Â³ííèö³. ×îëîâ³ê 
ïðîéøîâ ïåðøó îïåðàö³þ, íà ÷åðç³ 
äðóãà, à ïîò³ì ðåàá³ë³òàö³ÿ.

«Ìîºìó ÷îëîâ³êó òåðì³íîâî ïîòð³áíî 
çðîáèòè ñòåíòóâàííÿ ñóäèí, áî ó íüîãî 
ïðîáëåìè ³ç ñåðöåì. Öÿ îïåðàö³ÿ êî-

øòóº âåëèêèõ ãðîøåé, ÿê³ íå ï³ä ñèëó 
ç³áðàòè íàø³é ñ³ì'¿ òåðì³íîâî. Ïðîñèìî 
âñ³õ íåáàéäóæèõ äîïîìîãòè», — çâåðíó-
ëàñÿ â ñîöìåðåæàõ äî ëþäåé äðóæèíà 
Ëþäìèëà.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ð³äíèõ òà ì³ñöåâèõ 
ÇÌ², ÷îëîâ³ê ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ 
íà êàîë³íîâîìó çàâîä³ çâàðíèêîì. 

Çàéìàâñÿ ñïîðòîì, áðàâ ó÷àñòü ó ðà-
éîííèõ çìàãàííÿõ ç ôóòáîëó. Ï³ñëÿ 
òðàâìè íà êîë³í³ ñòàâ àêòèâíèì âáî-
ë³âàëüíèêîì.

Ðåêâ³çèòè:
5354 3210 5371 0175 (äðóæè-

íà Áåçíîùóê Ëþäìèëà ²âàí³âíà), 
5167 8030 5169 9580 (ñèí Áåçíîùóê ²âàí 

ІЗ ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ
Çà äàíèìè àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 

YouControl, ñòàíîì íà 1 ãðóäíÿ 
2021 ðîêó «Â³äðîäæåííÿ» çàáîðãó-
âàëî ïîäàòêîâ³é ñëóæá³ 4,6 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü. Òðîõè á³ëüøå 
3 ì³ëüéîí³â — äåðæàâíèé áîðã, 
ðåøòà — ì³ñöåâèé. Âò³ì, ñóäîâèé 
ïîçîâ íà òðîõè ñêðîìí³øó ñóìó. 
×îìó òàê, ïîÿñíèìî çãîäîì.

Ñóäîâà òÿãàíèíà ì³æ Ãîëîâíèì 
óïðàâë³ííÿì äåðæàâíî¿ ïîäàòêî-
âî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
òà «Â³äðîäæåííÿì» òðèâàëà òðè 
ðîêè. Ùå ó 2018-ìó ïîäàòêîâà 
ïîäàëà íà «Â³äðîäæåííÿ» äî ñóäó 
ïðî ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³, 

Наостанок не можемо не зга-
дати про «Управляючу компа-
нію» — ще одне підприємство 
із серії «відкрили-виявилося 
збитковим-закрили». Нагадає-
мо, її створили на заміну «Від-
родженню» у 2019 році, втім 
вже наприкінці січня 2021-го 
також вирішили ліквідувати. 
«Управляючу компанію» поєд-
нує з «Відродженням» не лише 

сфера діяльності. Це комуналь-
не підприємство теж перебуває 
у стані припинення діяльності, 
тобто фактично не працює, але 
продовжує існувати. І теж має 
податковий борг. За даними ана-
літичної системи «YouControl», 
станом на 1 грудня 2021 року він 
становив 227,5 тисячі гривень.
Аналогічна ситуація і з КП «До-
бробут». Воно прийшло на зміну 

«Будтеплосервісу», про який ми 
вже згадували вище. «Добробут» 
у стані припинення з вересня 
2018 року. І станом на 1 грудня 
2021 року, за даними того ж таки 
«YouControl», має податковий 
борг 34,7 тисячі гривень.
Благо, хоч попередниці — «Обе-
ріг» і «Будтеплосервіс» ліквідо-
вані і не мають боргів перед по-
датковою.

Товариші по нещастю

«Відродження» розташовувалося у цій будівлі. Рішення про ліквідацію комунального 
підприємства прийняли ще у 2019 році, втім, воно досі повністю не ліквідоване
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ïàðêîâàí³ àâòîìîá³ë³. Âîä³¿ çà-
ëèøàþòü ñâî¿õ çàë³çíèõ êîíåé 
íà óçá³÷÷³ äîðîãè, à ñàì³, òèì 
÷àñîì, â³äïðàâëÿþòüñÿ ó ñâî¿õ 
ñïðàâàõ. Íåð³äêî âè¿æäæàþòü 
ìàøèíàìè íà çåëåí³ çîíè ïåðåä 
ï³øîõ³äíèìè äîð³æêàìè ³ çà-
ëèøàþòü ¿õ òàì. Öå ñòîñóºòüñÿ 
ïðàâîãî áîêó âóëèö³. Íàòîì³ñòü ç 
ë³âîãî áîêó ÷àñòî-ãóñòî áóâàº òàê: 
äâîìà êîëåñàìè ïðèïàðêîâàíå 
àâòî ñòî¿òü íà óçá³÷÷³, äâîìà — 
íà òðîòóàð³. Ïåðø³ ïðèïàðêî-
âàí³ àâòîìîá³ë³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òóò 
âðàíö³, ùå äî âîñüìî¿ ãîäèíè. ² 
òÿãíóòèñÿ öÿ âåðâå÷êà ç àâòîìî-
á³ë³â ìîæå àæ äî Öåíòðó äèòÿ÷î¿ 
òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³, íà ÿêèé 
â íàðîä³ êàæóòü «Áóäèíîê ï³îíå-
ð³â». Ó äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ïàð-
êîâêà íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî 
ïîñòóïîâî çíèêàº, ùîá íàñòóï-
íîãî ðàíêó ç’ÿâèòèñÿ çíîâó.

² âñå áóëî á í³÷îãî, ÿêáè ïðè-
ïàðêîâàí³ âçäîâæ óçá³÷÷ÿ àâòî-
ìîá³ë³ íå çàâàæàëè äîðîæíüîìó 
ðóõó. Íå ñòàíåìî çàïåðå÷óâàòè, 
ùî âóëèöÿ Ãðóøåâñüêîãî íå ºäè-
íà ó Êîçÿòèí³, ÿêó âîä³¿ âèêîðèñ-
òîâóþòü äëÿ àâòîñòîÿíêè. Ïàðàä 
àâòîìîá³ë³â ðåãóëÿðíî ìîæíà ïî-
áà÷èòè ³ íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó á³ëÿ 
ë³êàðí³, ³ íà Íåçàëåæíîñò³ á³ëÿ 
ïîøòè. Âò³ì íà öèõ âóëèöÿõ äâ³ 
àâò³âêè, ÿê³ ¿äóòü íàçóñòð³÷ îäíà 
îäí³é, ìîæóòü õî÷à á íîðìàëü-
íî ðîçìèíóòèñÿ, íàâ³òü ÿêùî 
íà óçá³÷÷³ áóäóòü ïðèïàðêîâàí³ 
àâòîìîá³ë³. ×îãî íå ñêàæåø ïðî 
âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî. Íåùîäàâ-
íî áà÷èëè òàêó ñèòóàö³þ: ïðàâî-
ðó÷ â á³ê ìàëåíüêîãî áàçàðó ¿õàâ 
áëàêèòíèé áóñ. Íàâïðîòè íüîãî 
ç ë³âîãî áîêó ¿õàâ ëåãêîâèê. Âî-
ä³é áëàêèòíîãî áóñà ìóñèâ òðîõè 
çäàòè íàçàä, à ëåãêîâèê âçàãàë³ 
âè¿õàâ íà òðîòóàð. ²íàêøå ö³ äâ³ 

ìàøèíè ïðîñòî íå çìîãëè á ðîç-
ìèíóòèñÿ, áî íà óçá³÷÷³ äîðîãè, 
ÿê çàâøå, ñòîÿëè ïðèïàðêîâàí³ 
àâòîìîá³ë³.

×îìó ñàìå öþ ÷àñòèíó âóëèö³ 
Ãðóøåâñüêîãî òàê âïîäîáàëè âî-
ä³¿ ³ ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ 
ñòîÿíêè, çäîãàäàòèñÿ íå âàæêî. 
Äî ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà ðóêîþ 
ïîäàòè, òîæ ìîæíà ñêóïèòèñÿ ³ 
íå éòè äàëåêî ç âàæêèìè ïàêå-
òàìè. Àëå, ÿê ìè âæå ãîâîðèëè, 
öå íå ºäèíà âóëèöÿ, äå âîä³¿ çà-
ëèøàþòü ñâî¿ àâò³âêè. Òî ìîæå 
ãîëîâíà ïðîáëåìà ó â³äñóòíîñò³ 
ïàðêîâîê?

Áóëè ÷àñè, êîëè íà ðîç³ Ïè-
ëèïà Îðëèêà ³ Âèííè÷åíêà, íà-
âïðîòè êîëèøíüî¿ àâòîçàïðàâíî¿ 
ñòàíö³¿ «Äóêàí», áóëà àâòîñòîÿí-
êà. Íà ïàðêîâö³ çà îãîðîæåþ âîä³¿ 
ìîãëè çàëèøèòè ñâîº àâòî. Ñüî-
ãîäí³ íà òîìó ì³ñö³ — ñóö³ëüíå 
ïîëå. Íà óâåñü öåíòð ì³ñòà ìè íà-
ðàõóâàëè âñüîãî-íà-âñüîãî ï’ÿòü 
ïàðêîâîê. Íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà 
º àâòîñòîÿíêà íà òåðèòîð³¿ ë³êàð-
í³, âò³ì âîíà ëèøå äëÿ ïðàö³âíè-
ê³â ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Íà Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó äåê³ëüêà ïàðêîì³ñöü 
íàâïðîòè Ì³ñüêî¿ ðàäè, äå ñâî¿ 
àâò³âêè çàëèøàþòü ïðàö³âíèêè 
ì³ñüêðàäè ÷è äåïóòàòè, êîëè 
ïðè¿æäæàþòü íà ñåñ³þ. Ùå îäíà 
íåâåëèêà ïàðêîâêà íà âóëèö³ Ì³-
÷óð³íà, ï³ä äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêîþ 
íà Ãðóøåâñüêîãî, 23, àëå íåþ 
òàêîæ êîðèñòóþòüñÿ ïåðåâàæíî 
ïðàö³âíèêè ì³ñüêî¿ ðàäè. Àäæå 
ó ïðèì³ùåíí³ ï³ä æèòëîâèì áó-
äèíêîì ðîçòàøîâàíå Óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ òà ê³ëüêà â³ää³ë³â ì³ñüêðàäè. 
² ïî îäí³é ïàðêîâö³ íà âóëèöÿõ 
Ãðóøåâñüêîãî òà Ïèëèïà Îðëèêà 
íàâïðîòè ö³ëîäîáîâèõ ìåðåæåâèõ 
ñóïåðìàðêåò³â, äå ìàéæå çàâæäè 
çàéíÿò³ óñ³ ïàðêîì³ñöÿ.

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ìîæëèâî âè ÷óëè ïðî ïîïó-
ëÿðíîãî â Óêðà¿í³ áëîãåðà Êîñ-
òÿíòèíà Àíäð³þêà? Â³í çí³ìàº 
íà â³äåî âîä³¿â, ùî ïîðóøóþòü 
ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó ³ ïàð-
êóþòüñÿ ó íåâñòàíîâëåíèõ äëÿ 
öüîãî ì³ñöÿõ. Ñâî¿ ðîëèêè âèêëà-
äàº íà êàíàë³ ó YouTube. Óðèâ-
êè ç öèõ â³äåî òàêîæ ïîêàçóþòü 
ó ðàíêîâ³é ïåðåäà÷³ íà îäíîìó ç 
âñåóêðà¿íñüêèõ òåëåêàíàë³â.

Ñâ³é êîíòåíò áëîãåð çí³ìàº ïå-
ðåâàæíî ó ñòîëèö³, õî÷à ³íêîëè 
â êàäð ïîòðàïëÿþòü é ³íø³ ì³ñòà 
Óêðà¿íè. ßêáè Êîñòÿíòèí Àíäð³-
þê çàâ³òàâ íà âóëèöþ Ãðóøåâ-
ñüêîãî ó Êîçÿòèí³, éîìó á òàêîæ 
áóëî ùî ô³ëüìóâàòè.

Ï³ñëÿ äîùó ÷è òàíåííÿ ñí³ãó 
íà âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî êðà-
ùå íå éòè. Ó ÷èñëåííèõ ÿìàõ 
îáàá³÷ òðîòóàðó, ùî âçäîâæ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè ï³ä íîìåðîì 
23, âîäà çáèðàºòüñÿ ó âåëè÷åçí³ 
êàëþæ³. ² êîëè ö³ºþ ä³ëÿíêîþ 
äîðîãè ïðî¿æäæàº àâò³âêà, íàâ³òü 
ÿêùî öå íå ôóðà ³ íå ì³êðîàâ-
òîáóñ, à çâè÷àéíà ëåãêîâóøêà, 
ï³øîõ³ä ïðîñòî ïðèðå÷åíèé 

íà òå, ùî éîãî îáëÿïàº áîëîòîì 
³ âîäîþ ç êàëþæ³. Íàâ³òü ÿêùî 
âîä³é ïî-ëþäñüêè çàâ÷àñíî ñêè-
äàº øâèäê³ñòü ³ ¿äå ïîâ³ëüí³øå. 
Ïðî òó ÷àñòèíó Ãðóøåâñüêîãî, 
ùî â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³, âçà-
ãàë³ íå éäåòüñÿ. Òàì ñïîêîíâ³êó 
íå áóëî àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ ³ 
íå ôàêò, ùî ëþäè êîëèñü äî÷å-
êàþòüñÿ, ùîá á³ëÿ ¿õí³õ áóäèíê³â 

âóëèöþ íàðåøò³ çààñôàëüòóâàëè. 
Àëå ñòàí äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
íà Ãðóøåâñüêîãî — öå, ÿê òî êà-
æóòü, âæå çîâñ³ì ³íøà ³ñòîð³ÿ. Áî 
º ó ö³º¿ âóëèö³ ùå îäíà ïðîáëåìà.

Ïîâåðí³ìîñÿ äî ò³º¿ ÷àñòèíè 
Ãðóøåâñüêîãî, ùî ó ñàì³ñ³íü-
êîìó öåíòð³ ì³ñòà, â ðàéîí³ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè ï³ä íîìåðîì 
23. Ùîäíÿ âðàíö³, íà÷å ãðèáè 
ï³ñëÿ äîùó, òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðè-

ПЕРЕТВОРЮЮТЬ ВУЛИЦЮ В 
ЦЕНТРІ НА ПАРКОВКУ
Проблема  На вулиці Грушевського 
є така ділянка, де вдень ні пройти, ні 
проїхати. Мало того, що автівки там 
паркують на узбіччях, так деякі водії ще 
й примудряються залишати свої машини 
на тротуарах. Усе це заважає не лише 
пішоходам, а й дорожньому рухові

Вулиця Грушевського об 11 ранку. Машини дотримуються 
соціальної дистанції

На цій ділянці автівки припарковані по обидва боки 
узбіччя. Одна з них взагалі двома колесами стоїть на тротуарі

Êð³ì âóëèö³ 
Ãðóøåâñüêîãî ïàðàä 
àâòîìîá³ë³â ìîæíà 
ïîáà÷èòè ³ á³ëÿ ë³êàðí³, 
³ íà Íåçàëåæíîñò³ á³ëÿ 
ïîøòè

День 
Соборності

Ùîðîêó, 22 ñ³÷íÿ â³äçíà-
÷àºìî îäíó ³ç êëþ÷îâèõ ïîä³é 
íàøî¿ ³ñòîð³¿ — Äåíü Ñîáîð-
íîñò³ Óêðà¿íè. 

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà â ÄÍÇ 
¹ 6 ïðîéøëè òåìàòè÷í³ çà-
íÿòòÿ. Â äîøê³ëüíîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ «Ñîíå÷êî» 
òàêîæ ñâÿòêóâàëè Äåíü Ñî-
áîðíîñò³ Óêðà¿íè, ïðîâåëè çà-
íÿòòÿ íà òåìó: «Òâîÿ êðà¿íà — 
Óêðà¿íà». Ñèìâîë³÷íèì ñòàâ 
«ëàíöþæîê ºäíîñò³», â ÿêîìó 
âçÿëè ó÷àñòü óñ³ âèõîâàíö³.

Ïî øêîëàõ Êîçÿòèíà ïðî-
âåëè ïàòð³îòè÷í³, àêòóàëüí³, 
åìîö³éí³ çàõîäè. Òàê, ó ïåð-
ø³é øêîë³ ó÷í³ äåêëàìóâàëè 
â³ðø³, âèêîíóâàëè ï³ñí³ ïðî 
Óêðà¿íó, âåäó÷³ ðîçïîâ³ëè 
ïðî ³ñòîðè÷íå ï³ä´ðóíòÿ âè-
íèêíåííÿ ñâÿòà. Çàâåðøèëè 
âèõîâàíèé çàõ³ä ôëåøìîáîì 
«Ëàíöþã ºäíàííÿ».

À ó äðóã³é øêîë³ óðîê-êâåñò 
«Óêðà¿íà — ºäèíà êðà¿íà» íà-
ãàäàâ ó÷íÿì øîñòèõ ³ ñüîìèõ 
êëàñ³â ³ñòîðè÷í³ ïåðåäóìîâè 
â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ñîáîðíîñ-
ò³. Ó÷í³ ïðîéøëè ñòàíö³ÿìè 
«Øèôðóâàëüíà», «Àñîö³à-
òèâíèé êóù», «Äîëîíüêè ºä-
íàííÿ», «Â³ðø ïðî Óêðà¿íó», 
«Àë³òåðàö³ÿ», «Äåøèôðàòîð», 
«Çàéâ³ ë³òåðè», «Â³äãàäàé ì³ñ-
òî», ïðîäåìîíñòðóâàâøè ñâî¿ 
çíàííÿ ç ³ñòîð³¿, óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè òà ë³òåðàòóðè, à òàêîæ 
óì³ííÿ äðóæíî ³ çëàãîäæåíî 
ïðàöþâàòè â êîìàíä³.

Відкрили садок 
і їдальню

Ó Ìàõàðèíöÿõ ï³ñëÿ ðåìîí-
òó â³äêðèëè äîøê³ëüíå â³ä-
ä³ëåííÿ ïðè Ìàõàðèíåöüê³é 
ã³ìíàç³¿. Âîíî ðîçðàõîâàíå 
íà 20 ì³ñöü äëÿ ä³òåé ð³çíèõ 
â³êîâèõ ãðóï. Ó îíîâëåíîìó 
äèòÿ÷îìó ñàäî÷êó ñó÷àñí³ ìå-
áë³ òà ³ãðàøêè. ßê ïîâ³äîìëÿ-
þòü íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ Êî-
çÿòèíñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿, çàãàëîì 
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò âè-
òðàòèëè 874,9 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

À â ÷åòâåð, 20 ñ³÷íÿ, â³ä-
áóëîñÿ â³äêðèòòÿ îíîâëåíî-
ãî õàð÷îáëîêó ó ë³öå¿ â Êî-
çÿòèí³. Ó ¿äàëüí³ ïðîâåëè 
êàï³òàëüíèé ðåìîíò âïåðøå 
çà 33 ðîêè ³ñíóâàííÿ íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó. Îêð³ì ðå-
ìîíòó, çàêóïèëè òàêîæ íîâå 
îáëàäíàííÿ çà ñòàíäàðòàìè 
HACCP (àíãë. Hazard Analysis 
and Critical Control Point) òà 
ìåáë³. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðî-
åêòó ñòàíîâèòü 1,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Á³ëüøó ÷àñòèíó ç 
öèõ êîøò³â ë³öåé îòðèìàâ ç 
äåðæàâíî¿ ñêàðáíèö³ çà ïðî-
åêòîì «Ñïðîìîæíà øêîëà äëÿ 
êðàùèõ ðåçóëüòàò³â».

КОРОТКОКОРОТКО
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Íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî íàñ 
çóïèíèâ ÷îëîâ³ê íåìîëîäèõ ðî-
ê³â. Íàçâàâøèñü Ñòàí³ñëàâîì, â³í 
ïîêàçàâ íà ëàâêó àâòîáóñíî¿ çó-
ïèíêè ³ êàæå: «Õ³áà íà ö³é ëàâö³ 
ìîæíà ñèä³òè?» Ñòàí³ñëàâó â³äïî-
â³ëè, ùî ìè ïèñàëè ïðî çóïèíêó 
àâòîáóñ³â íà Ï³äãîðáóíñüêîãî. 
×åêàºìî ïîçèòèâíî¿ ðåàêö³¿ ç 
áîêó âëàäè ³ ïåðåâ³çíèêà.

Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðîáëåìó 
àâòîáóñíî¿ çóïèíêè ï³âí³÷íîãî 
òà ñõ³äíîãî íàïðÿìê³â ï³äíÿâ 
êàøïåð³â÷àíèí Ìèêîëà. Çãàäàâ 
â³í òó ñàìó ëàâêó ³ çàóâàæèâ ïðî 
ùå îäíó ïðîáëåìó.

— Äå òàêå âèäàíî, ùîá íà öåí-
òðàëüí³é çóïèíö³ íå áóëî òóàëåòó! 
Êóäè á³ãòè ç òîðáàìè, êîëè ïðè-
ñï³÷èëî? — ïèòàâ ïàí Ìèêîëà.

²íôîðìàö³þ êàøïåð³â÷àíèíà 
ìè ïåðåâ³ðèëè ó ïðîäàâ÷èíü ìà-
ãàçèí³â, áëèçüêèõ äî àâòîáóñíî¿ 
çóïèíêè. Ïðîäàâ÷èíÿ, ÿêà íà-
çâàëàñÿ Òàìàðîþ, êàæå: «Íåìàº 
íà çóïèíö³ òóàëåòó. Íàéáëèæ÷èé, 
äî ÿêîãî éäóòü ÷è á³æàòü ïàñàæè-
ðè — ó ì³ñüêîìó ïàðêó».

Ïðîáëåìó àâòîáóñíèõ çóïèíîê 
ìè âèñâ³òëþâàëè ó íàø³é ãàçå-
ò³. Îñòàíí³é ðàç öå áóëî âë³òêó 
ìèíóëîãî ðîêó. Îòðèìàëè òîä³ 
êîìåíòàð â³ä ïåðåâ³çíèêà òà ì³ñü-
êî¿ ðàäè.

Ïåðåâ³çíèê êàçàâ, ùî ëåäâå 
çâîäèòü ê³íö³ ç ê³íöÿìè ³ íå ìàº 
çàéâèõ êîøò³â íà ðåìîíò àâòî-
áóñíèõ çóïèíîê òà ëàâîê.

Â ì³ñüê³é ðàä³ ñêàçàëè, ùî 
â Êîçÿòèí³ ìàéæå êîæåí íà-
ïðÿìîê ìàº ñâîþ çóïèíêó. 
Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó «Ïàíåêî-

КУДИ БІГТИ, КОЛИ ПРИСПІЧИЛО?
Проблема  Про поламану 
лавку на автобусній зупинці вулиці 
Підгорбунського та відсутність туалету 
на зупинці нас просили написати сільські 
трудівники. Ми виконали їхнє прохання. 
От тільки щоб вирішилася проблема, 
треба зачекати інвестора чи добродія, 
який хоч лавку на зупинці відремонтує

Козятинська водна артерія дала збій. 
На цей раз прорвало на вулиці Підгорбунського
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîçÿòèí÷àíè, ÿê³ éøëè íà ðî-
áîòó ÷è ïðîñòî ó ñâî¿õ ñïðà-
âàõ âóëèöåþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ó ï'ÿòíèöþ, 21 ñ³÷íÿ, î 8-é ðàíêó 
áà÷èëè ð³äê³ñíå äëÿ çèìè ÿâè-
ùå. Íàäâîð³ ëåãêèé ìîðîçåöü, 
ñîíöå çà õìàðàìè, à íà äîðîãàõ 
ñí³ãîâà êàøà ç ïîòîêàìè âîäè, 
í³áè íà êàëåíäàð³ äðóãà ïîëîâèíà 
áåðåçíÿ. Ùîïðàâäà, ñåçîí ÷è ïî-
ãîäà òóò í³ äî ÷îãî. Âñÿ ïðè÷èíà 
â òîìó, ùî íà âóëèö³ Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî ïðîðâàëî òðóáó âîäîãîíó, 
õî÷à ç ïåðøîãî ïîãëÿäó çäàëîñÿ, 
ùî ðîçëèëàñÿ êàíàë³çàö³ÿ, òàêà òà 
âîäà áóëà áðóäíþùà.

Çà â³äñóòíîñò³ âîäîâ³äâåäåííÿ 
íà äîðîç³, ïîòîêè âîäè ïîòåêëè 
äîíèçó, çàòîïëþþ÷è íà ñâîºìó 
øëÿõó ïîäâ³ð’ÿ ïðèâàòíèõ ïî-
ìåøêàíü òà ³íø³ âóëèö³.

Êîçÿòèí÷àíè, ÿê³ íàñ ïîì³òèëè, 
ìàéæå â îäèí ãîëîñ êàçàëè:

— Âñå ôîòîãðàôóéòå! Öå æ òà 
ñàìà âóëèöÿ, íà ÿê³é áóâ ïðîâå-
äåíèé êàï³òàëüíèé ðåìîíò äîðîãè 
çà íîâèìè ñòàíäàðòàìè, — êàæå 
ï³äïðèºìåöü Âàëåð³é.

— À ñòàíäàðò ïðîñòèé, — äî-
ïîâíþº ñâîãî òîâàðèøà ïàí Â³-

êòîð. — Âîäà ç òî÷êè À òå÷å â òî÷-
êó Á ñàìîïëèâîì áåç âîäîâ³äâå-
äåííÿ ïî ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³ÿõ.

Ðàäóº òå, ùî º ôàõ³âö³, ÿê³ ïî-
òîêè, ùî âèéøëè ç-ï³ä êîíòðîëþ, 
ìîæóòü ïðèáîðêàòè çà êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó.

Î 12.20 òîãî æ äíÿ ìè çíîâ ïî-
áóâàëè íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêî-
ãî. ² ÿêáè ìè íå áà÷èëè, ùî òàì 
êî¿ëîñü î 8-é ðàíêó, òî é íå çäî-
ãàäàëèñÿ á, ùî âóëèöåþ Ï³äãîð-
áóíñüêîãî òåêëà âåëèêà âîäà.

Áëèæ÷å äî âå÷îðà íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» íà-
ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî â áó-
äèíêó íà Øåâ÷åíêà ïðèïèíèëè 
ïîñòà÷àííÿ âîäè. Ëþäè ðîçêàçà-
ëè, ùî âîíè çâåðíóëèñü äî âîäî-
ïîñòà÷àëüíèêà ³ ïîâ³äîìèëè, ùî 
ñòàâñÿ ïðîðèâ âîäíî¿ ìàã³ñòðàë³ 
â äåê³ëüêîõ ìåòðàõ â³ä áóäèíêó 
Øåâ÷åíêà, 1.

— À òàì, í³áè íå ÷óþ÷è íàñ, 
ãîâîðÿòü: «Çíàéä³òü òîãî, ó êîãî 
ñòàâñÿ âèò³ê âîäè ³ íåõàé â³í 
øóêàº ïðàö³âíèê³â, ùîá âîäíó 
ìàã³ñòðàëü â³äðåìîíòóâàëè ³ çíîâ 
çàïóñòèëè».

Îäíàê ïðàö³âíèêè âîäîêàíàëó 
âñå-òàêè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå âè-
òîêó âîäè ³ ïåðåêðèëè âîäîïîñ-

òà÷àííÿ íà âóëèö³ Øåâ÷åíêà òà 
ùå ó 2-õ áóäèíêàõ, ùî íà âóëèö³ 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â îäíî-
ïîâåðõ³âêè, ðîá³òíèêè äåê³ëüêà 
ãîäèí ðåìîíòóâàëè òðóáó âîäî-
ãîíó. Âîäó ïîäàëè â áóäèíêè 
â äðóã³é ïîëîâèí³ äíÿ ï’ÿòíèö³. 
Ò³ëüêè âîäà ç âîäîãîíó âñå îäíî 
òðîõè âèò³êàëà.

Ùîá ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ, ùî 
ñòàëîñÿ ç âîäîãîíîì íà âóëèö³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, ìè çàòåëåôî-
íóâàëè äî äèðåêö³¿ ô³ë³¿ «Öåíòðó 
áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ ðîá³ò òà 
åêñïëóàòàö³¿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä» 
ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ».

Íàì ïîâ³äîìèëè, ùî ä³éñíî 
íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî ÷åðåç 
ïîãîäí³ óìîâè ñòàëàñÿ òð³ùèíà 
òðóáè ïî âñ³é ¿¿ îêðóæíîñò³. Ñïå-
ö³àë³ñòè ðîç³áðàëèñü íà ì³ñö³, ùî 
ñòàëîñÿ ç òðóáîþ, ³ âîäó äî áó-
äèíê³â ïîäàëè ÷åðåç ³íøå êîë³íî. 
Ùîá â³äíîâèòè âîäîïîñòà÷àííÿ, 
ï³ñëÿ òîãî ÿê âîäà çíàéøëà ñëàá-
êå ì³ñöå, ïîòð³áíèé ñïåö³àëüíèé 
õîìóò, ÿêèé, çà ñëîâàìè ³íæåíåðà 
ô³ë³¿, âæå çàìîâèëè. ßê ò³ëüêè 
ñïåöõîìóò äîñòàâëÿòü ó Êîçÿòèí, 
íèì çàêðèþòü ïîøêîäæåíó òðóáó 
âîäîãîíó.

Можливо бруски від спинки лавки навмисно забрали, щоб пасажири на зупинці 
не засинали і не прогавили автобус. А якщо без жартів, то пора вже цю лавку давно 
відремонтувати. Така «карикатура» на автобусній зупинці центру міста вже років 3 чи 4 стоїть

íîì» (êîëèøí³é «Ãðîø», à ùå 
ðàí³øå «Ñâ³òàíîê») — çóïèíêà 
íà Â³ííèöþ. Á³ëÿ êîëèøíüîãî 
ñòîìàòöåíòðó çóïèíêà íà êîð-
äèø³âñüêèé íàïðÿìîê. Ì³ñüêà 
ðàäà ìàëà íàì³ð çðîáèòè àâòî-
áóñíó çóïèíêó íà âñ³ íàïðÿìêè 
íà ïðîâóëêó Ë³êàðíÿíîìó, ùî 
á³ëÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè. Ò³ëüêè 

òó çóïèíêó ìàº ðîáèòè ³íâåñòîð, 
à â³í ÿêðàç ç òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ 
íå ñï³øèòü. Íå ïîñï³øàº ç ïðî-
åêòîì ºäèíî¿ àâòîñòàíö³¿ ³ ì³ñü-
êà ðàäà. Òàêèé âèñíîâîê ìîæíà 
çðîáèòè, îçíàéîìèâøèñü ç áþ-
äæåòîì íà 2022 ð³ê. Ìè íå çíà-
éøëè âèäàòê³â íà áóä³âíèöòâî 
àâòîñòàíö³¿. À öå îçíà÷àº, ùî 

ì³í³ìóì ð³ê í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ, 
ÿêùî íå çíàéäåòüñÿ ³íâåñòîð. Áó-
äóòü ñòîÿ÷è ÷åêàòè ñâîãî àâòîáóñà 
ìåøêàíö³ Êîðäèø³âêè ³ áóäóòü 
á³ãàòè ïî íóæä³ â Ïóøê³íñüêèé 
ïàðê ïàñàæèðè Ñåñòðèí³âêè, 
Ìàõàðèíåöü, Âåðíèãîðîäêà, Âå-
ëèêîãî, Âåðáîë³ç, Ñåëèùà, Á³ëî-
ï³ëëÿ, Êàøïåð³âêè.

Автівка заміряла глибину водяного потоку

Перехожі думали, що забило каналізацію та ні – 
прорвало водогін
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ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó çàêëàäàõ 
îñâ³òè Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè 
ïðîâîäèëè íàâ÷àííÿ ç åâàêóàö³¿ 
òà óêðèòòÿ. Ä³òåé âèâîäèëè ç ïðè-
ì³ùåííÿ ³ â³äâîäèëè äî çàõèñíèõ 
ñïîðóä. Äî ïðèêëàäó, âèõîâàíö³â 
äèòÿ÷îãî ñàäêà ¹ 6 åâàêóþâà-
ëè äî ï³äâàëüíîãî ïðèì³ùåííÿ 
íà òåðèòîð³¿ çàêëàäó, à ó÷í³â øêîëè 
¹ 2 — äî êîëèøíüîãî áóäèíêó ï³-
îíåð³â, îñê³ëüêè öîêîëüíèé ïîâåðõ 
Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð-
÷îñò³ º íàéïðîñò³øèì óêðèòòÿì.

Ó áàãàòüîõ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ïå-
ðåâ³ðÿþòü ³ ñàì³ ñïîðóäè öèâ³ëü-
íîãî çàõèñòó. Ïîä³áí³ çàõîäè, ÿê ³ 

íàâ÷àëüíà åâàêóàö³ÿ, ïðîâîäÿòüñÿ 
íå âïåðøå, âò³ì ðàí³øå ìàëî õòî 
çâåðòàâ íà íèõ óâàãó. Â³äïîâ³äü 
íà ïèòàííÿ «×îìó òàê?» î÷åâèä-
íà — âæå íå îäèí äåíü ïîñï³ëü 
óêðà¿íö³ ÷óþòü íîâèíè ïðî ìîæ-
ëèâó çàãðîçó ïîâíîìàñøòàáíî¿ 
â³éíè. Ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â ëþ-
äÿì ðîçïîâ³äàþòü, ÿê ïðàâèëü-
íî ç³áðàòè «òðèâîæíèé ðþêçàê», 
à Öåíòð ñòðàòåã³÷íèõ êîìóí³êàö³é 
òà ³íôîðìàö³éíî¿ áåçïåêè íàâ³òü 
ïðåçåíòóâàâ áðîøóðó «Ó ðàç³ íàä-
çâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ àáî â³éíè», 
äå, çîêðåìà, ç³áðàí³ ïðàêòè÷í³ 
ïîðàäè ñòîñîâíî àëãîðèòìó ä³é 
ó âèïàäêó íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é. Öèòóºìî îäíó ç ïîðàä, ÿêó 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

КУДИ СХОВАТИСЬ У КОЗЯТИНІ? РЕПО
Про всяк випадок  Чи 
не на кожному телеканалі розповідають 
про можливий наступ Російської 
Федерації. Маємо надію, що ЗМІ дарма 
сіють паніку, але береженого Бог 
береже. Чи є у вашій багатоповерхівці 
підвал, де ви зможете сховатися? Як 
виглядає бомбосховище зсередини? Ми 
проведемо для вас віртуальну екскурсію 
і покажемо, що там за зачиненими 
дверима споруди для укриття

Біля одного із входів до бомбосховища стоїть оголовок вентиляційної шахти, 
обладнаний противибуховими захисними секціями. Вони запобігають проникненню 
вибухової хвилі всередину приміщення

У цьому сховищі дві вбиральні. В одній з них рукомийник Штабна кімната. Тут є сейф, стіл і телефон

ìè çíàéøëè ó ö³é áðîøóð³:
«Ä³çíàéòåñÿ, äå ðîçòàøîâàí³ 

ñõîâèùà òà óêðèòòÿ íàéáëèæ÷³ 
äî âàøî¿ îñåë³, ðîáîòè òà ì³ñöü, 
ÿê³ âè ÷àñòî â³äâ³äóºòå».

КОЛЕКЦІЯ СОКИР І КИРОК
Êîëè ìè êàæåìî ïðî ñïîðóäè 

öèâ³ëüíîãî çàõèñòó, á³ëüø³ñòü 

³ç íàñ îäðàçó óÿâëÿº ñîá³ áîì-
áîñõîâèùå — îêðåìó áóä³âëþ ³ç 
çåìëÿíèì íàñèïîì çâåðõó. Ïå-
ðåâàæíà á³ëüø³ñòü òèõ, ùî ðîç-
òàøîâàí³ ó Êîçÿòèí³, íàëåæàòü 
çàë³çíè÷íèì ï³äïðèºìñòâàì. 
Íà îäíîìó ç òàêèõ ïîáóâàëè 
æóðíàë³ñòè íàøîãî âèäàííÿ. 
Öå — ñõîâèùå íà òåðèòîð³¿ 

ëîêîìîòèâíîãî äåïî.
Ïîä³áí³ áîìáîñõîâèùà — öå 

çàêðèò³ ñïîðóäè. Ïðîñòî çàéòè 
âñåðåäèíó ³ ïîäèâèòèñÿ, ùî 
òàì — íå âèéäå, àäæå íà äâåðÿõ 
âèñèòü çàìîê. Êëþ÷ ó ÷åðãîâîãî, 
ÿêèé çàñòóïàº íà çì³íó. Ó âèïàä-
êó íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿ ÷è â³é-
ñüêîâèõ ä³é, ÿêùî ëþäÿì òðåáà 

Íà ñòîð³íö³ «Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÖÐË» îïóáë³êóâàëè êîðèñíó 
³íôîðìàö³þ ïðî êîìï'þòåðíó 
òîìîãðàô³þ (ÊÒ) òà ìàãí³òíî-
ðåçîíàíñíèé òîìîãðàô (ÌÐÒ).

Íàãàäàºìî, â ä³àãíîñòè÷íî-
ìó â³ää³ëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÖÐË â 2021 ðîö³ âñòàíîâëåíèé 
êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô Supria32, 
ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü âèêîíóâàòè 
äîñë³äæåííÿ â 32 ðîçð³çàõ. Â³ä 
ïî÷àòêó ðîáîòè ÊÒ (ç 23 âåðåñ-

íÿ ìèíóëîãî ðîêó) íà äàíîìó 
àïàðàò³ ïðîéøëè îáñòåæåííÿ 
183 ïàö³ºíòè. Â ðåíòãåíîëîã³÷í³é 
ñëóæá³ ë³êàðí³ ïðàöþº 4 ë³êàð³ òà 
6 ðåíòãåíëàáîðàíò³â. Ùå 2 ë³êà-
ð³-³íòåðíè ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó.

«Ùîá ðîçóì³òè, ÿêà ð³çíèöÿ 
ì³æ ÌÐÒ ³ ÊÒ, ïîòð³áíî ïåðø 
çà âñå ðîç³áðàòèñÿ, ùî º ïðèí-
öèïîì ä³¿ ñêàíóâàííÿ â êîæíîìó 
ç âèä³â òîìîãðàô³¿. Êîìï'þòåðíà 
òîìîãðàô³ÿ âèêîðèñòîâóº ðåíòãå-

í³âñüêå âèïðîì³íþâàííÿ. Â õîä³ 
îáñòåæåííÿ ñêàíåð îáåðòàºòüñÿ 
íàâêîëî ëþäñüêîãî ò³ëà, ðîáëÿ÷è 
çí³ìêè ï³ä ð³çíèìè êóòàìè ç ð³ç-
íèõ òî÷îê. Ï³ñëÿ ÷îãî çîáðàæåí-
íÿ îáðîáëÿþòüñÿ íà êîìï'þòåð³ 
³ â ðåçóëüòàò³ âèõîäèòü òðèâè-
ì³ðíå çîáðàæåííÿ îðãàíó, ùî 
ä³àãíîñòóºòüñÿ. Ìàãí³òíî-ðå-
çîíàíñíà òîìîãðàô³ÿ òàêîæ çà-
ñíîâàíà íà ïðèíöèï³ îòðèìàí-
íÿ äàíèõ ³ ìîäåëþâàíí³ íà ¿õ 

îñíîâ³ îá'ºìíîãî çîáðàæåííÿ. 
Îäíàê äëÿ îòðèìàííÿ äàíèõ âè-
êîðèñòîâóºòüñÿ ñèëüíå ìàãí³òíå 
ïîëå, ï³ä ä³ºþ ÿêîãî àòîìè âîäíþ 
ëþäñüêîãî îðãàí³çìó øèêóþòüñÿ 
ó íàïðÿìêó ìàãí³òíîãî ïîëÿ. Ïåð-
ïåíäèêóëÿðíî ìàãí³òíîìó ïîëþ 
àïàðàòîì-òîìîãðàôîì íàäñèëà-
þòüñÿ åëåêòðîìàãí³òí³ ³ìïóëü-
ñè, íà ÿê³ ðåçîíóþòü àòîìè, ÿê³ 
ìàþòü òàêó æ ÷àñòîòó êîëèâàíü. 
Ðåçîíàíñ âëîâëþºòüñÿ àïàðàòó-

ðîþ, ñèãíàëè îáðîáëÿþòüñÿ ³ 
âèõîäèòü òðèâèì³ðíå çîáðàæåí-
íÿ», — ïèøóòü íà ñòîð³íö³ ÊÏ 
«Êîçÿòèíñüêà ÖÐË» Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äëÿ êîæíîãî âèäó ä³àãíîñòèêè 
³ñíóþòü ñâî¿ ïîêàçàííÿ (òàêîæ, ÿê 
³ ïðîòèïîêàçàííÿ) ³ ó êîæíîãî ç 
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ñâî¿ ìîæëè-
âîñò³, îáóìîâëåí³ çàñòîñóâàííÿì 
ð³çíèõ âèä³â âèïðîì³íþâàííÿ. 
Áåçóìîâíî, ïåðåä âèáîðîì îá-

За чотири місяці на КТ в Козятинській ЦРЛ пройшли  
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ïîòðàïèòè â óêðèòòÿ, ÷åðãîâîìó 
òåëåôîíóþòü ³ â³í âèäàº êëþ÷³.

Cõîâèùå, ïðî ÿêå éòèìå ìîâà 
äàë³, çáóäîâàíå ùå äî Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âîíî ìàº äâà 
âõîäè, ðîçòàøîâàí³ ç ïðîòè-
ëåæíèõ áîê³â. Ïåðåä âõ³äíèìè 
äâåðèìà ´ðàòè. Â³ä÷èíÿºìî ¿õ, 
ñïóñêàºìîñÿ ñõîäàìè, ùî âåäóòü 
âíèç, ³ ïîòðàïëÿºìî ó âóçüêèé 
êîðèäîð. Ó ê³íö³ öüîãî êîðè-
äîðó ùå îäí³ äâåð³ ñ³ðîãî êî-
ëüîðó. Öå ãåðìåòè÷í³ ìåòàëåâ³ 
äâåð³, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ ñàìå äëÿ 
áîìáîñõîâèù. Äàë³ ùå îäèí 
íåâåëèêèé êîðèäîð. Òóò îäðàçó 
êèäàºòüñÿ ó â³÷³ ö³ëèé àðñåíàë 
çíàðÿäü íà âèïàäîê ïîæåæ³. Ëî-
ïàòè, ñîêèðè, ìîëîòêè, êèðêè 
âèñÿòü íà ñò³í³. Ó êóòêó ñòî¿òü 
âîãíåãàñíèê.

Ïðîõîäèìî êîðèäîð ³ ïîòðà-
ïëÿºìî ó ñàìå ïðèì³ùåííÿ äëÿ 
óêðèòòÿ ëþäåé. Òóò äâîÿðóñí³ 
äåðåâ’ÿí³ ëàâêè, ÿê³ ìîæíà âè-
êîðèñòîâóâàòè ÿê ë³æêà. Ïîðó÷ 
³ç ö³ºþ ê³ìíàòîþ — äâà òóàëåòè, 
îáëàäíàí³ âèòÿæêàìè. Â îäí³é 
³ç âáèðàëåíü ðóêîìèéíèê.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАЄ ШТАБ
Éäåìî äàë³ ³ ïîòðàïëÿºìî 

äî ê³ìíàòè äëÿ óêðèòòÿ ¹ 2. 
Öå — ïðèì³ùåííÿ äëÿ øòàáó 
áîìáîñõîâèùà. Îêð³ì äâîÿðóñ-

íèõ äåðåâ’ÿíèõ ëàâîê òóò ùå º 
ñåéô ³ ïèñüìîâèé ñò³ë, íà ÿêî-
ìó ñòî¿òü ðàðèòåòíèé äèñêîâèé 
òåëåôîí ÷îðíîãî êîëüîðó. Â³í 
çàáåçïå÷óº çâ’ÿçîê ³ç çîâí³ø-
í³ì ñâ³òîì. Ï³ä ñòîëîì õîâà-
ºòüñÿ éîãî ÷åðâîíèé íàïàðíèê. 
Íà âèïàäîê, ÿêùî ÷îðíèé çëà-
ìàºòüñÿ.

×îìó ñàìå äèñêîâèé òåëåôîí, 
à íå íà êíîïêàõ, çàïèòàºòå âè. 
À âñå òîìó, ùî ³íøà òåõí³êà 
íå âèòðèìóº — äèñêîâèé òåëå-
ôîííèé àïàðàò á³ëüø ñò³éêèé 
äî ñåðåäîâèùà ³ç ï³äâèùåíèì 
ð³âíåì âîëîãîñò³. Ùî ñòîñóºòüñÿ 

ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó, òî â³í ïðà-
öþº, ïîêè íå çà÷èíåí³ ìåòàëåâ³ 
äâåð³. Âò³ì ³ çà â³äêðèòèõ äâåðåé 
ìîæëèâ³ ïåðåáî¿ — óêðèòòÿ, öå, 
çâ³ñíî, íå ãëèáîêèé ïîãð³á, àëå 
âñå îäíî ñïóñêàºøñÿ ï³ä çåìëþ.

Íà ñòîë³ îêð³ì òåëåôîíó, 
ïëàí ïðèì³ùåííÿ ³ ñõåìè ð³ç-
íèõ âèä³â êîìóí³êàö³é, ÿêèìè 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Бомбосховища — це лише один 
із підвидів споруд цивільного за-
хисту. До них належать також про-
тирадіаційни укриття, які є негер-
метичними, найпростіші укриття, 
до яких належать цокольні та під-
вальні приміщення адмінбудівель, 
підприємств, медичних, освітніх 
і культурних закладів, і підвали 
багатоповерхових житлових бу-
динків.
За даними з сайту міської ради, 
фонд захисних споруд цивільного 
захисту Козятинської територіаль-
ної громади налічує 142 об’єкти. 

Із них 111 розташовані у Козятині, 
решта — в інших населених пунктах 
ОТГ. Додамо, що такі бомбосхови-
ща, одне з яких ми вам показали, 
до цього переліку не входять.
Детальніше зупинимося на під-
вальних приміщеннях багато-
квартирних будинків. На жаль, 
не у всіх багатоповерхівках Ко-
зятина є підвали, які можна ви-
користовувати для укриття на ви-
падок надзвичайних ситуацій. 
До прикладу, у дев’ятиповерхівці 
на Героїв Майдану, 9, у якій 
180 квартир, підвалу немає. Меш-

канцям сусідньої п’ятиповерхівки 
на Мічуріна, 2, пощастило біль-
ше — у них є підвал, розрахований 
на 160 осіб. Загалом у Козятині є 
68 багатоквартирних житлових 
будинків із підвалами, які мож-
на використовувати для укриття. 
Адреси цих будинків ми подаємо 
в окремій таблиці. А про те, в яко-
му стані підвал вашої багатопо-
верхівки, ви можете поцікавитися 
у голови свого ОСББ чи ЖБК або 
уповноваженого, якщо у вашому 
будинку управління загальними 
зборами.

Більше сотні

Ó âèïàäêó íàäçâè÷àéíî¿ 
ñèòóàö³¿ ÷è â³éñüêîâèõ 
ä³é, ÿêùî ëþäÿì òðåáà 
ïîòðàïèòè â óêðèòòÿ, 
÷åðãîâîìó òåëåôîíóþòü 
³ â³í âèäàº êëþ÷³

РТАЖ З БОМБОСХОВИЩА
Перелік будинків, підвали яких можна 

використовувати для укриття

Катукова, 35

Катукова, 39

Катукова, 41

Депутатська, 41

Депутатська, 43

1-го Травня, 17

8-а Гвардійська, 66

8-а Гвардійська, 77

Кошового, 45

Кошового, 48

Кошового, 51

Кошового, 52

Кошового, 53

Кошового, 55

Кошового, 55-А

Кошового, 57

Кошового, 60

Пролетарська, 31

Пролетарська, 31-А

Сєдова, 12

Матросова, 43

Матросова, 46

Матросова, 82

Героїв Майдану, 8

Героїв Майдану, 13

Героїв Майдану, 15–17

Героїв Майдану, 35

Героїв Майдану, 42

Грушевського, 23

Грушевського, 30

Грушевського, 64

Грушевського, 74

Грушевського, 125

Незалежності, 7

Незалежності, 19–21

Незалежності, 25

Незалежності, 30

Незалежності, 32

Підгорбунського, 9

Шевченка, 1

Січових Стрільців, 13

Пушкіна, 28

Склярова, 1

Винниченка, 25

Винниченка, 43

Володимира Великого, 3

Володимира Великого, 7

Володимира Великого, 14

Володимира Великого, 16

Володимира Великого, 18

Довженка, 103-А

Довженка, 105

Довженка, 105-А

Данила Галицького, 6-А

Мічуріна, 2

Мічуріна, 13-А

Мічуріна, 18

Перемоги, 2

Перемоги, 4

Перемоги, 6

Перемоги, 43

Сковороди, 38

Сковороди, 40

Катукова, 25

Катукова, 27

Катукова, 29

Катукова, 33

На верхній полиці стоять чотири сумки-аптечки. 
Всередині кожної різні медикаменти і блокнот

 обстеження близько 200 пацієнтів

îñíàùåíå óêðèòòÿ. À íà îäí³é ³ç 
âåðõí³õ ëàâîê äåê³ëüêà øòóê ñó-
ìîê-àïòå÷îê. Âñåðåäèí³ êîæíî¿ 
áëîêíîò, äå çàïèñóþòü, êîìó ³ 
êîëè äàâàëè ë³êè, à òàêîæ íàá³ð 
ìåäèêàìåíò³â. Ùîïðàâäà, çàðàç 
íèìè íå ñêîðèñòàºøñÿ — óñ³ 
âîíè âèðîáëåí³ ùå â ÑÐÑÐ, 
òîìó ¿õ òåðì³í ïðèäàòíîñò³ âæå 
äàâíî çàê³í÷èâñÿ.

КІМНАТА З ІНШИМ 
ДИЗАЙНОМ

Ïîðó÷ ç³ øòàáîì ùå îäíå 
ïðèì³ùåííÿ ³ ïðèçíà÷åíå âîíî 
íå äëÿ óêðèòòÿ ëþäåé. ßêùî 
ïîïåðåäí³ ê³ìíàòè ìàëè ïðîñòî 
á³ë³ ñò³íè, òî òóò ïîëîâèíà ñò³íè 
ïîêðèòà ôàðáîþ ã³ð÷è÷íîãî êî-
ëüîðó. À ùå òóò ö³ëà êóïà ð³çíèõ 
òðóá æîâòîãî ³ á³ëîãî êîëüîðó. 
Öå — ô³ëüòðî-âåíòèëÿö³éíà. 
Òàì âìîíòîâàíèé ñïåö³àëüíèé 
àãðåãàò, îñíàùåíèé ô³ëüòðîïî-
ãëèíà÷àìè. Çîâí³ âîíè ñõîæ³ 
íà òðè âåëèê³ êàñòðóë³, ïîñòàâ-
ëåí³ îäíà íà îäíó. Çà äîïîìî-
ãîþ ö³º¿ ñèñòåìè ô³ëüòðóºòüñÿ 
ïîâ³òðÿ. Íà âèïàäîê, ÿêùî 
íåìàº ñâ³òëà, º åëåêòðî-ðó÷íèé 
âåíòèëÿòîð — êðóòèø êîðáó ³ 
ïîâ³òðÿ ô³ëüòðóºòüñÿ.

Ïîðó÷ ³ç ô³ëüòðî-âåíòèëÿ-
ö³éíîþ ê³ìíàòîþ ðîçòàøîâàíà 
ïîâ³òðÿíà øàõòà. Âîíà çàêðèâà-
ºòüñÿ ãåðìåòè÷íî. Äàë³ — çíîâó 
ìåòàëåâ³ äâåð³, çà íèìè êîðè-
äîð, ÿêèé âåäå äî ãâèíòîâèõ 
ñõîä³â. Äåê³ëüêà êðîê³â âãî-
ðó — ³ âè âèõîäèòå íà âóëèöþ 
ç ³íøîãî áîêó óêðèòòÿ.

ñòåæåííÿ íåîáõ³äíî ïðîêîíñóëü-
òóâàòèñÿ ç ë³êàðåì, ÿêèé ïðèçíà-
÷èòü íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé ïðè 
ïåâí³é õâîðîá³ ìåòîä ä³àãíîñòèêè.

ÊÒ ïðèçíà÷àºòüñÿ äëÿ âèâ÷åí-
íÿ ïîøêîäæåííÿ ê³ñòîê îñíîâè 
÷åðåïà, ñêðîíåâèõ ê³ñòîê, íà-
âêîëîíîñîâèõ ïàçóõ, óðàæåííÿ 
ëèöüîâîãî ñêåëåòà, ùåëåï, çó-
á³â, âèÿâëåííÿ àíåâðèçìè, àòå-
ðîñêëåðîòè÷íèõ óðàæåíü ñóäèí. 
Äóæå ³íôîðìàòèâíà ÊÒ äëÿ âè-

ÿâëåííÿ çàõâîðþâàíü ³ ïàòîëîã³é 
ãðóäíî¿ ïîðîæíèíè (ïíåâìîí³ÿ, 
òóáåðêóëüîç ³ ò. ä.), äîñë³äæåííÿ 
ïîðîæíèñòèõ îðãàí³â (øëóíîê, 
êèøå÷íèê ³ ò. ä.), ä³àãíîñòèêè 
óðàæåíü ³ íåäóã ñóãëîá³â ³ ê³ñòîê, 
ïðè çàõâîðþâàííÿõ õðåáòà (ñêî-
ë³îç, âòîðèííå óðàæåííÿ ê³ñòîê ³ 
ò. ï.). Òàêèì ÷èíîì, êîìï'þòåðíà 
òîìîãðàô³ÿ º óí³âåðñàëüíèì ìå-
òîäîì âèâ÷åííÿ îðãàí³çìó. Îäíàê 
äëÿ äîñë³äæåííÿ ì'ÿêèõ òêàíèí, 

ñóãëîá³â, ñóäèí á³ëüø ³íôîðìà-
òèâíèì ñïîñîáîì ä³àãíîñòèêè 
âñå æ º ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà 
òîìîãðàô³ÿ.

Çàçâè÷àé ÌÐÒ ïðèçíà÷àºòü-
ñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ ïóõëèí ³ íî-
âîóòâîðåíü ó ì'ÿêèõ òêàíèíàõ, 
îáñòåæåííÿ âíóòð³øíüî ÷åðåï-
íèõ íåðâ³â, ã³ïîô³çà, ïàòîëîã³¿ 
îáîëîíîê ãîëîâíîãî ³ ñïèííîãî 
ìîçêó, óðàæåíü òêàíèí ñïèííîãî 
³ ãîëîâíîãî ìîçêó, äîñë³äæåííÿ 

çâ'ÿçîê, ñóãëîáîâèõ ïîâåðõîíü, 
ì'ÿêèõ òêàíèí. Íåçàì³ííà ÌÐÒ-
ä³àãíîñòèêà äëÿ âèÿâëåííÿ ³í-
ñóëüò³â ó ïåðø³ ãîäèíè, ïðè 
çàïàëåííÿõ àáî ìåòàáîë³÷íèõ 
çì³íàõ ìîçêîâî¿ òêàíèíè, à òà-
êîæ õâîðèõ íà ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç. 
Âåëèêå çíà÷åííÿ ÌÐÒ ìàº äëÿ 
ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü ïåðåä-
ì³õóðîâî¿ çàëîçè, ìàòêè, ïðÿìî¿ 
êèøêè, ñå÷îâîãî ì³õóðà, îíêîëî-
ã³÷íèõ çàõâîðþâàíü: âèçíà÷åííÿ 

ñòàä³¿ ðîçâèòêó, ëîêàë³çàö³¿, âçà-
ºìîä³¿ ç ñóñ³äí³ìè ñòðóêòóðàìè.

Çà ÷àñîì ïðîöåäóðà ÌÐÒ çà-
éìàº 20–30 õâèëèí, ÷èì â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ â³ä òîìîãðàô³¿ 
êîìï'þòåðíî¿ — ÊÒ çàçâè÷àé 
çàéìàº 10–15 õâèëèí. Íåçâà-
æàþ÷è íà â³äì³ííîñò³, ïåðåâàãè 
³ íåäîë³êè, îáèäâà ìåòîäè äî-
ñë³äæåííÿ äàþòü ìàêñèìàëüíî 
ïîâíó «êàðòèíó» ñòàíó îðãàí³â ³ 
ñèñòåì ëþäñüêîãî îðãàí³çìó. 
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ÍÎÂÈÍÈ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Íàäóðèëè. Íåùîäàâíî âïåðøå 
çà 33 ðîêè â øêîë³-ë³öåé áóëî 
çðîáëåíî êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
õàð÷îáëîêó, çàêóïèëè íîâå óñòàò-
êóâàííÿ òà îáëàäíàííÿ, ìåáë³ òà 
îñâ³òëåííÿ. À îò ìàéñòðè ñêàð-
æàòüñÿ, ùî ¿ì òàê ³ íå çàïëàòèëè 
çà ðåìîíòí³ ðîáîòè.

МІСЯЦЬ ПРАЦЮВАВ БЕЗ 
ВИХІДНИХ

— ß çàéìàþñü ðåìîíòíèìè ðî-
áîòàìè âæå 15 ðîê³â. Îäíîãî ðàçó 
ïîñåðåäíèê Ñåðã³é çàïðîïîíóâàâ 
ðîáîòó — êëàñòè ïëèòêó â øêî-
ë³-ë³öå¿. Ïëàòèëè 150 ãðèâåíü 
çà ìåòð êâàäðàòíèé. Çàãàëüíà 
ïëîùà îá’ºìó ðîá³ò — 400 ìå-
òð³â êâàäðàòíèõ. ß ïîãîäèâñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí Ãàñàíîâ, ìàé-
ñòåð-ïëèòî÷íèê. — Ïðîïðàöþâàâ 
ì³ñÿöü, îòðèìàâ 10 000 çàðïëàòè 
³ çàõâîð³â íà êîâ³ä. Ïåðåá³ã õâî-
ðîáè áóâ âàæêèì, ï³âòîðà ì³-
ñÿö³ ïðîëåæàâ ó ë³êàðí³. Êîëè 
ìåíå âèïèñàëè, äèðåêòîð øêîëè 
áëàãàëà, ùîá ÿ øâèäêî âèéøîâ 

íà ðîáîòó ³ çàâåðøóâàâ êëàñòè 
ïëèòêó. Êâàïèëè íàñ, ùîá äî íî-
âîãî ðîêó ìè çäàëè îá’ºêò. ß íà-
ïèâñÿ çíåáîëþâàëüíèõ ³ ïðèéøîâ 
êëàñòè ïëèòêó. Ïîðó÷ ³ç íàìè 
ïðàöþâàëà ô³ðìà, ÿêà âèãðàëà 
òåíäåð — ÒÎÂ «ÒÐ²ÓÌÔ-ÑÏ». 
Ìåíå ãðèçëè äèâí³ ïåðåä÷óòòÿ. 
ß çàïèòàâ äèðåêòîðà øêîëè: «Ç 
íàìè õî÷ ðîçðàõóþòüñÿ?» Âîíà 
çàïåâíÿëà ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âñ³õ 
ðîá³ò íàì âñå çàïëàòÿòü ó ïîâíî-
ìó îáñÿç³.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ðóñëàíà, â³í 
ïðàöþâàâ ö³ëèé ì³ñÿöü áåç âè-
õ³äíèõ. Îäèí ç ïëèòî÷íèê³â, ùî 
ïðàöþâàâ ðàçîì ç íèìè â êîìàí-
ä³, ïîòðàïèâ ï³ä ïîòÿã, çàëèøèâ-
ñÿ æèâèé, àëå áåç íîãè.

— ß äîëó÷èâ äî ö³º¿ ðîáîòè 
äðóæèíó, âîíà øâè çàòèðàëà ³ âè-
ìèâàëà öþ ïëèòêó, ³ ñèí³â ñâî¿õ, 
³ âîíè òåæ øâè çàòèðàëè. Ðîáî-
òè áóëî áåçë³÷, à ÷àñó îáìàëü. 
ßêîñü íà îãëÿäèíè íàøî¿ ðîáîòè 
ïðèéøëà êåð³âíèê ÎÒÃ Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà. ß çàïèòàâ ¿¿, êîëè ìè 
îòðèìàºìî ðîçðàõóíîê? Íà ùî 
âîíà â³äïîâ³ëà, ùî çà ðîáîòó 

«ЗА РОБОТУ НАМ НЕ ЗАПЛАТИЛИ»
Люди і проблеми  Майстри нашого 
міста скаржаться, що їм не заплатили 
за ремонтні роботи оновленої їдальні 
у школі–ліцеї. Але у міській раді 
кажуть, що повністю розрахувалися з 
підрядником

ðîçðàõóþòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
âñ³õ ðîá³ò, — ðîçïîâ³äàº ìàé-
ñòåð. — Íàñòóïíîãî ðàçó, êîëè 
âîíà ïðèéìàëà ðîáîòó, ïî÷àëà 
âèñóâàòè ïðåòåíç³¿. À ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ ïîâ³äîìèëà, ùî âñ³ ãðîø³ 
çà ðåìîíòí³ ðîáîòè ïåðåðàõóâàëè 
ô³ðì³ ï³äðÿäíèêó. ß ïî÷àâ òåëå-
ôîíóâàòè â öþ ô³ðìó — à âîíè 
ïî÷àëè øóêàòè ÿê³ñü ïðè÷èíè, 
÷îìó âîíè íå ìîæóòü ðîçðàõóâà-
òèñÿ. À çàðàç âçàãàë³ íà äçâ³íêè 
íå â³äïîâ³äàþòü.

Íå ìàëî, íå áàãàòî ìàéñòðó òà 
éîãî ðîäèí³ íå çàïëàòèëè 30 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

БАГАТЬОМ НЕ ЗАПЛАТИЛИ
— ß ÷óâ, ùî ìàéñòðàì–ïëè-

òî÷íèêàì, ÿê³ ðîáèëè ðåìîíò 
ó øêîë³ ¹ 9, òåæ íå çàïëàòèëè. 
ß ñêàçàâ êåð³âíèêó íàøî¿ ãðî-
ìàäè, ùî ìè çáåðåìîñÿ ³ áóäåìî 
ïèñàòè çàÿâó â ïðàâîîõîðîíí³ îð-
ãàíè. Âîíà ñêàçàëè, ùî öå áóäå 
äóæå ïðàâèëüíî, áî ô³ðìà, ùî 
âèãðàëà òåíäåð, íå ïëàòèòü ïîäàò-
êè ³ âçàãàë³ âîíè íå äîáðîñîâ³ñí³. 
Àëå õòî æ íàéìàâ öþ ô³ðìó? ² 
÷îìó? Âîíè íàñ ïðîñòî êèíóëè 
íà ãðîø³.

— ß ç íîâîãî ðîêó íàìàãàþñü 
äîäçâîíèòèñü äî ö³º¿ ô³ðìè, àëå 
ðîçóì³þ, ùî öå àôåðèñòè. Âîíè 
íå çàïëàòèëè øòóêàòóðàì çà ðî-
áîòó ³ ìåí³, — ãîâîðèòü Ñåðã³é, 
ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ðîáîòó Ðóñ-
ëàíó Ãàñàíîâó. — ß òàì ïðàöþâàâ 
4 ì³ñÿö³. Ç³ øê³ëüíî¿ ¿äàëüí³ ìè 
çðîáèëè ïðîñòî «öóêåðêó» — 
çàòèøíî, êðàñèâî. Àëå ìàé-

ñòðè ðîç÷àðîâàí³. Ç íàìè í³õòî 
íå óêëàäàâ äîãîâ³ð. Ïîâ³ðèëè ÷åñ-
íîìó ñëîâó. À çàðàç ä³çíàºìîñü, 
ùî öÿ ô³ðìà ìàëà ïðîáëåìè ³ç 
çàêîíîì.

Æóðíàë³ñòàì òàêîæ íå âäàëîñÿ 
çâ'ÿçàòèñÿ ç ï³äðÿäíîþ îðãàí³-
çàö³ºþ.

ЩО КАЖУТЬ У МІСЬКІЙ РАДІ?
— Ðîçðàõóíêè ³ç ïðàö³âíèêà-

ìè, ÿê³ áóëè çàä³ÿí³ â ðîáîòàõ, 
ïðîâîäèòü îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà âè-
ãðàëà òåíäåð íà âèêîíàííÿ ðî-
á³ò. Óïðàâë³ííÿì îñâ³òè çã³äíî ç 
ïðîãðàìîþ «Ñïðîìîæíà øêîëà 
äëÿ êðàùèõ ðåçóëüòàò³â» âèïëà-

÷åí³ âñ³ êîøòè, â³äïîâ³äíî äî àê-
ò³â âèêîíàíèõ ðîá³ò. ª òåíäåðíèé 
äîãîâ³ð íà ñóìó 271 526 ãðèâåíü. 
Êîøòè ìè ìîæåìî ïåðåðàõóâàòè 
ò³ëüêè íà ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ, 
àäæå öå äåðæàâí³ êîøòè. Çàêóï³â-
ëÿ ìàòåð³àë³â, ðîçðàõóíîê ç ïðà-
ö³âíèêàìè — ìè äî öüîãî íå ìà-
ºìî ñòîñóíêó. Êîìïàí³ÿ ìàëà á 
óêëàñòè äîãîâ³ð ³ç ìàéñòðàìè. Ìè 
ïîñåðåäíèê ì³æ ãðîøèìà, ÿê³ äàº 
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè òà íàóêè, ³ 
îðãàí³çàö³ºþ, ÿêà âèãðàëà òåíäåð 
íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, — ïîÿñíþº 
Ëþäìèëà Êîíäðàòþê, ãîëîâíèé 
ñïåö³àë³ñò óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà 
ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

У четвер, 20 січня, відкрили оновлену їдальню ліцею. 
Тепер тут затишно і гарно

ОЛЕНА УДВУД

COVID-19 ñòð³ìêî ïîøèðþ-
ºòüñÿ, ÷åðåç ùî ìè îïèíèëèñÿ 
çà êðîê äî ïåðåõîäó â «÷åðâî-
íó» çîíó. Íà äîäà÷ó â íàø³é 
îáëàñò³ âæå çàô³êñóâàëè øòàì 
«Îì³êðîí». Ó Êîçÿòèí³ õâîðèõ 
ñòàº äåäàë³ á³ëüøå, ÷åðåç ùî 
ó äåÿêèõ çàêëàäàõ îñâ³òè çíîâó 
çàïðîâàäèëè äèñòàíö³éíó ôîðìó 
íàâ÷àííÿ íàâ³òü äëÿ ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè.

Åêñïåðòè âæå çàÿâèëè ïðî 
òå, ùî â Óêðà¿í³ ïî÷àâñÿ íîâèé 
ñïàëàõ çàõâîðþâàíîñò³ íà êîðî-
íàâ³ðóñ. Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøóºòüñÿ 
ç êîæíèì äíåì. ßêùî ùå â ÷åò-
âåð, 20 ñ³÷íÿ, ëèøå ñ³ì îáëàñòåé 
ïåðåáóâàëè ó «ïîìàðàí÷åâ³é» 
çîí³ åï³äåì³îëîã³÷íî¿ íåáåçïåêè, 
òî çà ï’ÿòü äí³â ê³ëüê³ñòü ðåã³-
îí³â ³ç «ïîìàðàí÷åâèì» ð³âíåì 
íåáåçïåêè ïîäâî¿ëàñÿ. ²âàíî-
Ôðàíê³âùèíà ç 23 ñ³÷íÿ âçàãàë³ 
ïîòðàïèëà äî «÷åðâîíî¿ çîíè», 
ó ÷åòâåð, 27 ñ³÷íÿ, êîìïàí³þ ¿é 
ñêëàäå Ð³âíåíùèíà.

Íà Â³ííè÷÷èí³ íàñë³äêè íî-
âîãî ñïàëàõó êîðîíàâ³ðóñó òà-
êîæ â³ä÷óòí³. Íàøà îáëàñòü ³ç 
«æîâòî¿» ïåðåéøëà äî «ïîìà-
ðàí÷åâî¿» çîíè åï³äåì³îëîã³÷íî¿ 
íåáåçïåêè. Âò³ì, ÿê çàçíà÷àþòü 
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, 
çîâñ³ì ñêîðî ìè ìîæåìî îïè-
íèòèñÿ ó «÷åðâîí³é» çîí³, òîìó 
ùî ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íå íà æàðò 
çðîñòàº.

Öüîãî òèæíÿ äèíàì³êà ïîøè-
ðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó ó íàø³é îá-
ëàñò³ çíîâó ìàëà ñòð³ìê³ ïàä³ííÿ 
³ òàê³ æ ñòð³ìê³ çëåòè. Ó ÷åòâåð ³ 
ï’ÿòíèöþ äîäàâàëîñÿ òðîõè ìåí-
øå òèñÿ÷³ íîâèõ õâîðèõ, ó ñó-
áîòó — á³ëüøå òèñÿ÷³, â íåä³ëþ 
ïîêàçíèê ð³çêî âïàâ ³ çíèçèâñÿ 
á³ëüø í³æ âäâ³÷³, ó ïîíåä³ëîê 
çð³ñ äî 524, âò³ì âæå ó â³âòî-
ðîê öèôðè ïîäâî¿ëèñÿ ³ çà äîáó 
çàô³êñóâàëè 1207 íîâèõ ³íô³êî-
âàíèõ, ó ñåðåäó ïîêàçíèê áóâ ùå 
á³ëüøèì ³ ñòàíîâèâ 1297 õâîðèõ 
çà äîáó.

Òà ³ öå ùå íå âñå. Ó íàø³é 
îáëàñò³ çàô³êñóâàëè øòàì «Îì³-

êðîí». Ïðî öå ñòàëî â³äîìî 
ó ï’ÿòíèöþ, 21 ñ³÷íÿ. Äâà òèæ-
í³ òîìó Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
öåíòð êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòè-
êè õâîðîá íàä³ñëàâ äî â³ðóñîëî-
ã³÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ òðè äåñÿòêè 
çðàçê³â, â³ä³áðàíèõ ó õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ðåçóëüòàòè âè-
ÿâèëèñÿ íåâò³øíèìè — «Îì³-
êðîí» âèñ³ÿëè ó 14 çðàçêàõ. Òîæ 
òåïåð íà äîäà÷ó äî «Äåëüòè» 
â íàø³é îáëàñò³ ïðîãðåñóº ùå 
é íîâèé øòàì. Àìåðèêàíñüê³ 
â÷åí³ çàÿâèëè, ùî ïðè ³íô³-
êóâàíí³ «Îì³êðîíîì» ó õâîðèõ 
ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñÿ á³ëü ó âó-
õàõ. Ïðî öå Ì³í³ñòåðñòâî îõîðî-
íè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè ïîâ³äîìèëî 
íà ñâîºìó îô³ö³éíîìó òåëåãðàì-
êàíàë³ «Êîðîíàâ³ðóñ_³íôî».

COVID-19 ïðîäîâæóº àòàêóâà-
òè é ìåøêàíö³â êîëèøíüîãî Êî-
çÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Çà îñòàíí³ 
ñ³ì äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ 240 íî-
âèõ âèïàäê³â. Öå ó 2,5 ðàçè 
á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ. 
Çà äàíèìè Êîçÿòèíñüêîãî â³ä-
ä³ëó êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè 

õâîðîá, ñòàíîì íà 26 ñ³÷íÿ ó íàñ 
áóëî âæå 5298 âèïàäê³â â³ä ïî-
÷àòêó ïàíäåì³¿. ßêùî êîðîíàâ³-
ðóñ íå çáàâèòü îáåðò³â, çà òèæí³ 
òðè ìè âæå ìîæåìî ïåðåòíóòè 
ïîçíà÷êó â 6 òèñÿ÷ çàðàæåíèõ.

Ñìåðòåé òåæ ïîá³ëüøàëî. ßê 
ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêèé â³ä-
ä³ë êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè 
õâîðîá, ùå îäíà ëþäèíà ç Êîçÿ-
òèíùèíè ïîìåðëà â³ä êîðîíàâ³-
ðóñó. Ñòàíîì íà ñåðåäó ê³ëüê³ñòü 
ëåòàëüíèõ âèïàäê³â â³ä ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿ ñòàíîâèëà 136.

×åðåç ñòð³ìêå ïîøèðåííÿ êî-
ðîíàâ³ðóñó ó ì³ñüê³é ðàä³ âæå 
äâ³÷³ çáèðàëàñÿ êîì³ñ³ÿ ç òåõ-
íîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè ³ 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Ïåðøå 
ïîçà÷åðãîâå çàñ³äàííÿ â³äáóëî-
ñÿ ó ïîíåä³ëîê, 24 ñ³÷íÿ. ²ííà 
Ìàäåé, íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè òà ñïîðòó, ïîâ³äîìèëà, ùî 
åï³äåì³îëîã³÷íèé ïîð³ã ïåðåâè-
ùåíèé ó òðüîõ øêîëàõ — ¹ 2, 
¹ 5 òà øêîë³-ã³ìíàç³¿-äèòÿ÷îìó 
ñàäêó ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Ï³äãîð-
áóíñüêîãî. Â³ä â³âòîðêà, 25 ñ³÷-

íÿ, ó÷í³ öèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
ïîâåðíóëèñÿ äî äèñòàíö³éíîãî 
íàâ÷àííÿ. Ïðè ÷îìó öüîãî ðàçó 
«îíëàéí» â÷èòèìóòüñÿ íå ëèøå 
ä³òè ñåðåäíüî¿ ³ ñòàðøî¿, à é 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè. Ðàí³øå äëÿ 
ó÷í³â 1–4 êëàñ³â îñâ³òí³é ïðîöåñ 
òðèâàâ ó çâè÷íîìó ðåæèì³, íà-
â³òü êîëè 5–11 êëàñè íàâ÷àëèñÿ 
âäîìà.

Ó ñåðåäó, 26 ñ³÷íÿ, êîì³ñ³ÿ ç 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
ç³áðàëàñÿ âäðóãå. Ï³ñëÿ ïîçà-
÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ âèð³øèëè 
â³äïðàâèòè íà «äèñòàíö³éíå» ùå 
äâà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ãðîìàäè. 
²ç 26 ñ³÷íÿ íàâ÷àþòüñÿ îíëàéí 
ó÷í³ 7–9 êëàñ³â Êîðäèø³âñüêî¿ 
ã³ìíàç³¿, à ç ÷åòâåðãà, 27 ñ³÷íÿ — 
óñ³ ó÷í³ ë³öåþ.

Âò³ì ñïèñîê íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, äå çàïðîâàäèëè «äèñ-
òàíö³éíå», ìîæå ðîçøèðèòèñü. 
ßê â³äîìî ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ 
êîì³ñ³¿, ùå íèçêà çàêëàä³â îñâ³òè 
íàáëèæàþòüñÿ äî ïåðåâèùåííÿ 
åï³äåì³îëîã³÷íîãî ïîðîãó, ÿêèé 
ñêëàäàº 20% çàõâîðþâàíîñò³.

Більшість  школярів міста та старшокласників 
Кордишівки відправили на «дистанційне» 
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Український борщ у трійці лідерів світового рейтингу, 
а може він найкращий?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Òåëåêàíàë CNN Travel ñêëàâ 
ðåéòèíã íàéñìà÷í³øèõ ñóï³â ñâ³-
òó. Óêðà¿íñüêèé áîðù ó ñâ³òîâîìó 
ðåéòèíãó ïîñ³â òðåòº ì³ñöå. À ìè 
çãàäàëè ïðî ñâÿòà â Á³ëîï³ëë³, Ñå-
ñòðèí³âö³, Ïëÿõîâ³é òà íà ñòàä³î-
í³ Çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà. ßêáè 
òåëåêàíàë ïðîâ³â áðàêåðàæ õî÷ 
íà îäíîìó çàõîä³ — óêðà¿íñüêèé 
áîðù ì³ã áóòè ÿâíèì ë³äåðîì.

Çà ðåéòèíãîì òåëåêàíàëó, ë³äåð 
ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó — í³ãåð³é-
ñüêèé ñóï «Áàíãà». Íà äðóãîìó 
ì³ñö³ â’ºòíàìñüêèé ñóï «Ôî áî». 
×åòâåðòå ì³ñöå ïîñ³â ôðàíöóçü-
êèé «Áóéàáåñ». Ï’ÿòà ñõîäèíêà 
ó ùå îäíîãî ñóïó â’ºòíàìñüêî¿ 
êóõí³ «Êàëäó âåðäå». Íà øîñ-
òîìó ôðàíöóçüêà ñòðàâà «×îðáà 
ôð³ê», äàë³ — «×óïå äåêàìåðî-
íåñ» ïåðóàíñüêî¿ êóõí³. Âîñüìèé 
ó ðåéòèíãó ñóï «Ãàñïà÷î» ç ²ñ-
ïàí³¿. Äåâ’ÿòèì éäå «Àðàõ³ñîâèé 
ñóï» çàõ³äíî¿ Àôðèêè. Çàìèêàº 
10 íàéêðàùèõ ñóï «Ãàìáî» ÑØÀ.

ßêáè ³íñïåêòîðè ñâ³òîâîãî áðà-
êåðàæó ïîáóâàëè íà ñâÿò³ îáðÿ-

äîâèõ õë³á³â ó «Ìóçå¿ Õë³áà» ñåëà 
Á³ëîï³ëëÿ ÷è íà ð³÷íèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî â Ñåñòðèí³âö³, íà ñòàä³îí³ 
Êîçÿòèíñüêîãî çàë³çíè÷íîãî ó÷è-
ëèùà íà Äåíü Íåçàëåæíîñò³ ÷è 
â Ïëÿõîâ³é ï³ä ÷àñ çàõîäó «Áîðù 
òà êàøà — ñèëà íàøà» ³ ñïðî-
áóâàëè áîðù, ÿêèé ïðèãîòóâàëè 
íàø³ êóõàðêè, — òî óêðà¿íñüêèé 
áîðù ï³äíÿâñÿ á ó ñâ³òîâîìó 
ðåéòèíãó ùå âèùå. Áîðù, ÿêèé 
ãîòóþòü íàø³ ãîñïîäèí³ â ñâÿòêî-
âîìó íàñòðî¿ íà ïðèðîä³, íå éäå 
â í³ÿêå ïîð³âíÿííÿ ç ñòðàâîþ, 
ÿêó âàðÿòü â ïóíêòàõ õàð÷óâàííÿ 
ïî ïðîïèñàí³é íîðì³. Áîðù, ÿêèé 
ãîòóþòü íàø³ æ³íêè çà äîìàøí³ì 
ðåöåïòîì, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ º 
íàéêðàùèì ñóïîì ó ñâ³ò³.

À äàë³ ïðîïîíóºìî âàì îçíà-
éîìèòèñÿ ç ðåöåïòîì ñóïó ç ðåé-
òèíãó òåëåâ³ç³éíèê³â.

Ñóï «Ôî áî» — öå àç³àòñüêà 
êóõíÿ, ÿêà îñòàíí³ì ÷àñîì 
â Óêðà¿í³ ñòàº á³ëüø çâè÷íîþ. 
Öå ñóï ç ëîêøèíîþ òà ÿëîâè-
÷èíîþ, ïëþñ ñïåö³¿, ÿê³ íàäàþòü 
â’ºòíàìñüêîìó ñóïó îñîáëèâîãî 
ñìàêó òà àðîìàòó.

Ðåöåïò ïðèãîòóâàííÿ ñóïó «Ôî 
áî».

²íãðåä³ºíòè:
1,4 ë âîäè
400 ã ÿëîâè÷èíè (ê³ñòêè)
1 ïàëè÷êà êîðèö³
1 ç³ðî÷êà áîäÿíó
1/3 ÷. ë. çåðåí ôåíõåëÿ
3 áóòîíè ãâîçäèêè
1/3 øò. ïåðöþ ÷èë³
250 ã ðèñîâî¿ ëîêøèíè
2 ñì ³ìáèðþ
200 ã ÿëîâè÷èíè
çà ñìàêîì öèáóëÿ çåëåíà
1 ëàéì (ìîæíà ëèìîí)
1 ÷. ë. ðèáíîãî ñîóñó
çà ñìàêîì êèíçà, ñ³ëü
Ó ñîòåéíèê íàëèéòå 1,4 ë âîäè 

³ âèêëàä³òü òóäè 400 ã ÿëîâè÷èõ 
ê³ñòîê. Äîäàéòå 1 ïàëè÷êó êî-
ðèö³, 1 ç³ðî÷êó áîäÿíó, 1/3 ÷. ë. 
çåðåí ôåíõåëþ, 3 áóòîíè ãâîç-
äèêè, 1/3 ïåðöþ ÷èë³ òà 2 ñì 
êîðåíÿ ³ìáèðó, íàð³çàíèõ òîíêè-
ìè ñëàéñàìè. Âàð³òü 40 õâèëèí 
íà ñåðåäíüîìó âîãí³, ùîá âèé-
øîâ íàñè÷åíèé áóëüéîí. Ïîò³ì 
äîäàéòå 1 ñò. ë. ðèáíîãî ñîóñó. 
Ìîæíà îá³éòèñÿ ³ áåç íüîãî, àëå 

ç íèì ñìàê ñóïó áóäå á³ëüø íà-
ñè÷åíèì.

Ïîò³ì ä³ñòàíüòå ç ãîòîâîãî ÿëî-
âè÷îãî áóëüéîíó ê³ñòêè ³ ïàëè÷êó 
êîðèö³. Ïðîö³ä³òü áóëüéîí ÷åðåç 
äð³áíå ñèòî, òàê â³í áóäå á³ëüø 
îäíîð³äíèì.

Çàìî÷³òü 250 ã ðèñîâî¿ ëîê-
øèíè íà 10 õâèëèí â ºìíîñò³ ç 
õîëîäíîþ âîäîþ. Äð³áíî ïîð³æòå 
ê³íçó ³ çåëåíó öèáóëþ. Ðîçêëàä³òü 
çåëåíü ³ òîíê³ ñëàéñè ÿëîâè÷èíè 
ïî ïîðö³éíèõ òàð³ëêàõ.

Íàð³æòå 200 ã ÿëîâè÷èíè òîí-
êèìè ñëàéñàìè ³ òðîõè â³äáèéòå. 
Ïîïåð÷³òü ³ ïîñîë³òü çà ñìàêîì.

Ïîâåðí³òü ïðîö³äæåíèé áóëü-
éîí íà ïëèòó ³ äîäàéòå ðèñîâó 
ëîêøèíó, âàð³òü ùå 3 õâèëèíè. 
Çàëèéòå áóëüéîíîì çåëåíü ç ÿëî-
âè÷èíîþ â òàð³ëêàõ, ì'ÿñî ïðèãî-
òóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì òåìïåðàòóðè. 
Ðîçêëàä³òü ïî òàð³ëêàõ ëîêøèíó. 
Âè÷àâ³òü ó òàð³ëêó ç ãîòîâèì ñó-
ïîì ïî ïîëîâèí³ ëàéìà. Ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ³ ëèìîí.
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ÇÄÎÐÎÂ'ß

ßêáè òàê³ àíàë³çè 
áóëè áåçêîøòîâí³ äëÿ 
ðîäè÷³â îíêîõâîðîãî, 
áóëî á äîáðå. Òîìó 
ùî â³í êîøòóº á³ëüøå 
ï’ÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ

Â³äîìà ó Â³ííèö³ ïðîôåñîðêà 
é äîêòîð á³îëîã³÷íèõ íàóê Â³êòî-
ð³ÿ Ðîä³íêîâà, äíÿìè ïîøèðèëà 
äîïèñ ó ôá ïðî ñâîþ ³í³ö³àòè-
âó ÌÎÇ — çðîáèòè ãåíåòè÷íèé 
ñêðèí³íã îñ³á ç îáòÿæåíîþ îí-
êîëîã³÷íîþ ñïàäêîâ³ñòþ áåçêî-
øòîâíèì. ²í³ö³àòèâó ï³äòðèìàëà 
Â³ííèöüêà îáëðàäà.

Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿ Ðîä³íêî-
âî¿, ñìåðòí³ñòü â³ä îíêîëîã³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü â Óêðà¿í³ íå çíèæó-
ºòüñÿ, à íà Â³ííè÷÷èí³ âîíà — 
îäíà ç íàéâèùèõ ó êðà¿í³. É 
îäí³ºþ ç ïðè÷èí ðîçâèòêó ðàêó 
º â³äïîâ³äí³ ãåíè.

— Òîæ ëþäè, ðîäè÷³ ÿêèõ ìàëè 
àáî ìàþòü îíêîëîã³÷íó ïàòîëî-
ã³þ, ìîæóòü ïðîéòè ãåíåòè÷íå 
òåñòóâàííÿ ³ âèçíà÷èòè, ÷è º ãåíè 
ðàêó ³ â íèõ. Íàðàç³ òàê³ ìåòî-
äèêè, ùî áóëè ôàíòàñòèêîþ ùå 
ç ðîê³â 10 òîìó, óæå äîñòóïí³ ³ 
â Óêðà¿í³. Çà ðåçóëüòàòîì àíàë³çó 
ë³êàð çíàòèìå, íàñê³ëüêè éìî-
â³ðíèì º ðîçâèòîê îíêîïàòîëîã³¿ 
â ëþäèíè, ÿêà ïðîéøëà òåñòó-
âàííÿ, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ Ðî-
ä³íêîâà. — ßêùî íåáàæàí³ ãåíè 
áóäóòü âèÿâëåí³, òàêà ëþäèíà 
çìóøåíà áóäå ÷àñò³øå çâåðòàòèñÿ 

äî îíêîëîã³â íà îãëÿä. Öå äî-
çâîëèòü âèÿâèòè ¿¿ ðàê íà ðàíí³õ 
ñòàä³ÿõ, à çíà÷èòü ³ çáåðåãòè æèò-
òÿ. ² õî÷à ñëîâî «ðàê» ñòðàøíå, 
áîÿòèñÿ éîãî íå òðåáà: êîëèñü 
ïðîãíîñòè÷íå ãåííå òåñòóâàííÿ, 
òîáòî, âñòàíîâëåííÿ ôàêòó, ùî 
â íå¿ º ãåíè ðàêó, âðÿòóâàëî æèò-
òÿ Àíäæåë³í³ Äæîë³. ² ÿ â³ðþ, ùî 
ãåíåòè÷íèé ñêðèí³íã, îñîáëèâî, 
ÿêùî â³í ñòàíå áåçêîøòîâíèì, 
âðÿòóº òèñÿ÷³ æèòò³â ³ â Óêðà¿í³.

НЕМАЄ УНІВЕРСАЛЬНОГО 
АНАЛІЗУ

Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä ïîñòîì, 
îêð³ì ïîáàæàííÿ ïåðåìîã ³ óäà÷³ 
ç ÌÎÇîì, áóëà ³ êðèòèêà äàí³é 
³í³ö³àòèâ³. Ìîâà éøëà ïðî òå, ùî 
ö³ ãåíåòè÷í³ ñêðèí³íãè ìàðíà ³ 
íåäîö³ëüíà ñïðàâà.

Ìè çàïèòàëè Íàòàë³¿ Ãîäîâàí, 
ë³êàðÿ-îíêîëîãà òà õ³ì³îòåðàïåâ-
òà OncoHelp Clinic, ùî âîíà äó-
ìàº ïðî òàê³ àíàë³çè?

— ßêùî áðàòè ñòàòèñòèêó, 
ÿêóñü äîêàçîâó áàçó, òî âîíè 
êàæóòü, ùî ñïàäêîâèé ôàêòîð 
(÷èñòî ñïàäêîâèé ôàêòîð) ãðàº 
ðîëü â 10% âèïàäê³â óñ³õ îíêîëî-
ã³÷íèõ çàõâîðþâàíü, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Àëå ÿêùî áðàòè ïîíÿòòÿ 
ïðîô³ëàêòèêè, ÿêðàç òå, ïðî ùî 

ЯКЩО ЗНАЙШЛИ ОНКОЛОГІЮ — 
В ГЕНОФОНДІ Є СЛАБКЕ МІСЦЕ
Профілактика  Немає універсального 
аналізу на рак. Але є можливість 
вирахувати перспективи певного виду 
раку — для цього існує генетичний 
скринінг. Аналіз не з дешевих, але є 
ініціатива зробити його безкоштовним 
для родичів онкохворих

ОЛЬГА БОБРУСЬ

Ïåðåîõîëîäæåííÿ (ã³ïîòåðì³ÿ) 
ìîæå ñòàòè çãóáíèì äëÿ îðãàí³ç-
ìó. Íàñòàòè âîíî ìîæå íåïîì³ò-
íî, ïðè çíèæåíí³ òåìïåðàòóðè 
ò³ëà íà 1–2 ãðàäóñè, íàâ³òü ï³ä 
÷àñ ðóõó òà ô³çè÷íî¿ ðîáîòè.

Ó ÌÎÇ ïîïåðåäèëè ïðî òå, ùî 
ñë³ä áóòè îáåðåæíèìè â õîëîäí³ 
äí³ ³ äîòðèìóâàòèñÿ ïðîñòèõ ïðà-
âèë áåçïåêè ³ íå íàðàæàòè îðãà-
í³çì íà íåáåçïåêó ÷åðåç õîëîä. 
Òàì æå çàçíà÷èëè, ùî âèíèêíåí-
íþ ïðîáëåìè êðàùå çàïîá³ãòè, 
í³æ ïîò³ì ¿¿ âèð³øóâàòè.

Ïðè ïåðåîõîëîäæåíí³ ñïî÷àòêó 
ëþäèíà â³ä÷óâàº îçíîá, ¿¿ äèõàí-
íÿ òà ïóëüñ ÷àñò³øàþòü, àðòåð³-

àëüíèé òèñê òðîõè ï³äâèùóºòüñÿ, 
ç'ÿâëÿºòüñÿ ãóñÿ÷à øê³ðà. Äàë³ ÷å-
ðåç çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè âíó-
òð³øí³õ îðãàí³â ïðèãí³÷óþòüñÿ 
¿õ ôóíêö³¿: çìåíøóºòüñÿ ÷àñòîòà 
äèõàííÿ òà ñåðöåáèòòÿ, ëþäèíà 
â³ä÷óâàº ìëÿâ³ñòü, àïàò³þ, ñîíëè-
â³ñòü, ì'ÿçîâó ñëàáê³ñòü.

Ó ÌÎÇ çâåðíóëè óâàãó, ùî 
ïàëüö³ í³ã ³ ðóê, âóõà òà í³ñ çà-
ìåðçàþòü ïåðøèìè ÷åðåç òå, ùî 
ó íèõ òîíêèé æèðîâèé ïðîøàðîê.

Îçíàêè ïåðåîõîëîäæåííÿ
 îçíîá;
 ìîâà âòðà÷àº ÷³òê³ñòü ³ ñòàº 

ñõîæîþ íà áóðìîò³ííÿ;
 ïóëüñ — ñëàáêèé;
 äèõàííÿ ñïîâ³ëüíþºòüñÿ ³ 

ñòàº ïîâåðõíåâèì;

 ïîðóøåííÿ êîîðäèíàö³¿;
 òÿãíå íà ñîí;
 ñïëóòàí³ñòü ñâ³äîìîñò³ ÷è 

âòðàòà ïàì'ÿò³;
 íåïðèòîìí³ñòü;
 ÷åðâîíà/ñèíÿ, õîëîäíà øê³-

ðà.
Ùî íåîáõ³äíî ïðè ïåðåîõîëî-

äæåíí³
 ßê ïîðàäèëè â ÌÎÇ, ÿêùî 

ëþäèíà çàìåðçëà, âîíà ìàº çà-
éòè äî íàéáëèæ÷îãî ïðèì³ùåí-
íÿ. ßêùî òàêîãî íåìàº ïîðó÷, 
ñë³ä ìàêñèìàëüíî óêóòàòè øèþ 
³ ãîëîâó. Ïðè öüîìó íåîáõ³äíî 
ïåðåêîíàòèñü, ùî ðå÷³ ñóõ³.
 Âæå ó ïðèì³ùåíí³ äî ò³ëà 

ìîæíà ïðèêëàäàòè òåïë³ êîìï-
ðåñè. Ïðè öüîìó ñë³ä âèáèðàòè 

ä³ëÿíêè â öåíòð³ ò³ëà — øèþ, 
ãðóäè òà ïàõ. ßêùî äëÿ öüîãî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïëÿøêè ç 
ãàðÿ÷îþ âîäîþ, ñë³ä çàãîðíóòè 
¿õ ó ðóøíèê, ùîá íå îáïåêòèñÿ.
 Äëÿ ç³ãð³âó íåîáõ³äíî ïèòè 

òåïë³ áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿ ³ç öó-
êðîì, à òàêîæ ç'¿ñòè á³ëêîâó ¿æó. 
ßêùî öå ìîæëèâî — ðóõàòèñü, 
ùîá â³äíîâèòè êðîâîîá³ã.

Ùî íå ìîæíà ðîáèòè ï³ä ÷àñ 
ïåðåîõîëîäæåííÿ
 Ìåäèêè íå ðåêîìåíäóþòü 

ïðàêòèêóâàòè øâèäêå íàãð³âàí-
íÿ. Íàïðèêëàä, ë³çòè ó ãàðÿ÷ó 
âàííó àáî ïðèòèñêàòèñÿ äî îá-
³ãð³âà÷à. Òàêîæ, çà ¿õí³ìè ñëî-
âàìè, íå âàðòî ðîçòèðàòè ðóêè 
òà íîãè, íàìàãàþ÷èñü ðîç³ãð³òè 

¿õ. Íå åôåêòèâíèì ñïîñîáîì ðî-
ç³ãð³âó â ÌÎÇ òàêîæ ââàæàþòü 
àëêîãîëü òà òþòþí.
 «Àëêîãîëü ñïðèÿº ïîñè-

ëåí³é òåïëîâ³ääà÷³, à êóð³ííÿ 
òþòþíó — çâóæåííþ ñóäèí, 
ùî ïðèçâîäèòü äî ïîñèëåííÿ 
ïåðåîõîëîäæåííÿ», — ïîïåðå-
äèëè ë³êàð³.
 Âîíè æ ïîðàäèëè êîíòð-

îëþâàòè çâåäåííÿ ïðî ïîãîäó 
òà îäÿãàòèñÿ â³äïîâ³äíî äî òåì-
ïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.
 «Íå çàáóâàéòå ïðî øàïêó, 

ðóêàâè÷êè, øàðô, ìîæëèâî, 
ñïåö³àëüíó çàõèñíó ìàñêó äëÿ 
îáëè÷÷ÿ, òåïë³ øêàðïåòêè ³ âî-
äîíåïðîíèêíå âçóòòÿ», — äîäàëè 
â ÌÎÇ.

Що не можна робити у випадку переохолодження: 
детальне роз'яснення МОЗ

ãîâîðèòüñÿ â ³í³ö³àòèâ³, òîáòî 
ñêðèí³íãà, îá³çíàíîñò³, ñêëàä-
íîñò³ ë³êóâàííÿ, ³íäèâ³äóàë³çàö³ÿ 
ë³êóâàííÿ, òî, çâ³ñíî, ãåíåòè÷íå 
òåñòóâàííÿ âàæëèâå.

Çà ñëîâàìè îíêîëîãà, ÿêùî 
â ñ³ì’¿ º, íàïðèêëàä, çàõâîðþ-
âàííÿ ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè, òîä³ 
âñ³ì æ³íêàì ö³º¿ ñ³ì’¿ ðåêîìåíäó-
ºòüñÿ ïðîéòè ãåíåòè÷íå òåñòóâàí-
íÿ, äëÿ âèçíà÷åííÿ ñòóïåíÿ ïðî-
ë³ôåðàö³¿ — òîáòî ³íòåíñèâíîñò³ 
ïðîÿâëåííÿ öüîãî ãåíó. Ùîá 
çàïîá³ãòè ðàêó ó ìàéáóòíüîìó.

— ² ÿêùî ãîâîðèòè ïðî çà-
ãàëüíèé ãåíåòè÷íèé ñêðèí³íã, 
öå çàíàäòî ñêëàäíî. Àëå ÿêùî 
ãîâîðèòè ïðî ùîñü á³ëüø êîí-

êðåòíå, òî çâ³ñíî òàê³ ñêðèí³íãè 
ïðàöþþòü, — ðîçïîâ³äàº Íàòàëüÿ 
Ãîäîâàí.

— Íà ïðèêëàä³ ðàêó ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè, àáî íà ïðèêëàä³ ìåëàíîìè 
çà ðàõóíîê òàêèõ ñêðèí³íã³â ìîæ-
íà âèÿâèòè ìóòàö³¿. Çàðàç ¿õ äóæå 
áàãàòî íà êîæíó ïàòîëîã³þ. Äëÿ 
ïàö³ºíòà ðîäè÷à öå áóäå àíàë³ç 
êðîâ³, äëÿ ïàö³ºíòà îíêîëîã³÷íî-
ãî — öå àíàë³ç â îñíîâíîìó çðàçêà 
á³îïñ³¿, ÿêèé º á³ëüø ïîêàçîâèì.

ßê êàæå ë³êàð-îíêîëîã, ÿêáè 
òàê³ àíàë³çè áóëè áåçêîøòîâí³ 
äëÿ ðîäè÷³â îíêîõâîðîãî, öå 
áóëî á äóæå äîáðå. Òîìó ùî 
íà ñüîãîäí³ â³í êîøòóº á³ëüøå 
ï’ÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

МОЖНА ЗНАЙТИ ЧІТКУ 
ЦИФРУ

— Òàêèé ñêðèí³íã âàæëèâèé ³ 
ïîòð³áíèé, àëå ÿê îíêîëîã ìîæó 
ñêàçàòè, ùî òèì ñàìèì æ³íêàì, 
ä³â÷àòàì, ó ðîäèí³ ÿêèõ áóëè âè-
ïàäêè ðàêó, íàïðèêëàä, ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè, íàáàãàòî âàæëèâ³øå ÷àñ-
ò³øå ïðèõîäèòè íà îáñòåæåííÿ 
äî ìàìîëîãà, ïðîõîäèòè ìàìî-
ãðàô³þ ³ ïðîñòî ðîáèòè ùîì³ñÿöÿ 
ñàìîîáñòåæåííÿ, öå òåæ äîïîìî-
æå, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — ßêùî 
â ñ³ì’¿ çíàéøëè îíêîëîã³þ, öå 
çíà÷èòü, ùî ó âàøîìó ãåíîôîíä³ 
º ñëàáêå ì³ñöå. ² ÿêùî ìè áåðå-
ìî æ³íî÷ó ïðîáëåìó ìàìîëîã³÷íó 
÷è ã³íåêîëîã³÷íó, òî àëüòåðíàòèâà 
ãåíåòè÷íîìó òåñòó º. ßêùî ó âàñ 
ïîêè íåìàº ìîæëèâîñò³ çðîáè-
òè òàêèé ñêðèí³íã, ³ ÿêùî éîãî 
íå áóäå ìîæëèâîñò³ çðîáèòè áåç-

êîøòîâíî, âè ÿê ì³í³ìóì ìîæåòå 
÷àñò³øå õîäèòè äî ë³êàðÿ, ³ öå 
ìîæå âàñ óáåçïå÷èòè.

Ë³êàð êàæå, ùî ãåíåòè÷íå òåñ-
òóâàííÿ íå ïîòðåáóº òàêî¿ òåðì³-
íîâîñò³ (òèì ïà÷å êîøòóº íåìàë³ 
ãðîø³), éîãî ìîæíà çðîáèòè ÷åðåç 
äåÿêèé ÷àñ.

— Õî÷à ãåíåòè÷íèé ñêðèí³íã 
äàº ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè ÷³òêî 
öèôðó, â Àíäæåë³íè Äæîë³ áóëè 
ïîêàçíèêè ìàëî íå 90, öå îçíà-
÷àëî, ùî â íå¿ â³ðîã³äí³ñòü çàõâî-
ð³òè ðàêîì 90% â ïåâíîìó â³ö³, 
íàïðèêëàä, ï³ñëÿ 40–50 ðîê³â, — 
ãîâîðèòü îíêîëîã. — ², äî ðå÷³, 
âàðòî ðîçóì³òè, ùî öåé àíàë³ç 
ðîáèòüñÿ íå îäèí ðàç ó æèòò³, 
éîãî ïåð³îäè÷íî ïîòð³áíî ïîâòî-
ðþâàòè, çàëåæíî â³ä ïîêàçíèê³â, 
òîìó ùî ìè æèâ³, ³ ñòàí íàøèõ 
êë³òèí çì³íþºòüñÿ.



RIA-Ê, 27 ñ³÷íÿ 2022 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-1011

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Â³äêðèëè ñïîðòèâí³ áàòàë³¿ 
íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî òèæíÿ 
ëåãêîàòëåòè â³êîâèõ êàòåãîð³é 
2005–2006 òà 2007–2008 ðîê³â. 
Âîíè íà ÷åìï³îíàò³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ çìàãàëèñÿ íà á³ãîâèõ äî-
ð³æêàõ ³ â ñåêòîðàõ äëÿ ñòðèáê³â.

ВДАЛИЙ ВИСТУП 
НА ЧЕМПІОНАТІ

Ñåðåä þíàê³â ñòàðøî¿ â³êîâî¿ 
ãðóïè Âëàäèñëàâ Ïîë³ùóê âñòà-
íîâèâ äâà îñîáèñòèõ ðåêîðäè ç³ 
ñòðèáê³â ó äîâæèíó 6,29 ì òà ç³ 
ñòðèáê³â ó âèñîòó 1,90 ì. ²ëëÿ 
Áåéçàê òàêîæ ïîäîëàâ ïëàíêó 
íà âèñîò³ 190 ñì òà çà ê³ëüê³ñòþ 
ñïðîá ïîñ³â äðóãå ì³ñöå. Ðîìàí 
ßùóê ó ö³é äèñöèïë³í³ âèáî-
ðîâ 4-òå ì³ñöå, ç ðåçóëüòàòîì 
175 ñì. Ìàêñèì Õèëþê çàéíÿâ 
2-ãå ì³ñöå ç áàãàòîáîðñòâà.

Ñåðåä ìîëîäøî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
Îëåêñ³é Ëÿñêîâåöü ïîñ³â ïåðøå 
ì³ñöå ³, ñòðèáíóâøè íà 185 ñì, 
âñòàíîâèâ îñîáèñòèé ðåêîðä. 
Þð³é Õèëþê, ç ðåçóëüòàòîì 
150 ñì, ïîñ³â 5-òå ì³ñöå. Íà-
çàð Øïàòê³âñüêèé, ñòðèáíóâøè 
íà 140 ñì, áóâ øîñòèì.

Ñåðåä ä³â÷àò ñòàðøî¿ â³êîâî¿ 
ãðóïè ë³äåðîì áóëà Äàð’ÿ Ïåðå-
âåðçîâà. Âîíà âèáîðîëà ïåðøå 
ì³ñöå ç ï’ÿòèáîðñòâà òà ç ðåçóëü-
òàòîì 155 ñì çäîáóëà ïåðåìîãó 
ó ñòðèáêàõ ó âèñîòó. Çëàòà ßí-
÷åâñüêà, ç ðåçóëüòàòîì 140 ñì, 
çàéíÿëà 3-òº ì³ñöå.

Ó ìîëîäø³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ ç³ 

ñòðèáê³â ó âèñîòó ð³âíèõ íå áóëî 
Óëÿí³ Ëàê³é÷óê. Âîíà ïåðåìî-
ãëà ç ðåçóëüòàòîì 155 ñì. Ñîô³ÿ 
Ïîï³ÿêîâà â ñòðèáêàõ ó âèñîòó ç 
ðåçóëüòàòîì 145 ñì ñòàëà áðîí-
çîâîþ ìåäàë³ñòêîþ. Àííà Øàðóí 
ñòðèáíóëà íà 140 ñì.

Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà âèáîðîëà 
ïåðøå ì³ñöå ç áàãàòîáîðñòâà.

Òàêîæ ñë³ä â³äì³òèòè Â³êòîð³þ 
Àíòîíþê, ¿¿ ðåçóëüòàò 130 ñì, òà 
Â³îëåòó Ñòîëÿð÷óê ç á³ãó íà 60 ì.

Ï³äãîòóâàâ êîìàíäó ÷åìï³îí³â 
Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé. Â³í ïðè-

â³òàâ ñâî¿õ âèõîâàíö³â ³ç âäàëèì 
âèñòóïîì íà ÷åìï³îíàò³.

ГАРНА ГРА, А ЗА РЕЗУЛЬТАТ 
ПРИКРО

Ï³äõîïèëè ñïîðòèâíó åñòàôåòó 
ôóòáîë³ñòè âåòåðàíè 40+. Âîíè 
ó âè¿çíîìó ìàò÷³ íà çàñí³æåíîìó 
ìàíåæ³ çóñòð³÷àëèñÿ ç «Âîëîäàð-
êîþ» ç Êè¿âùèíè. Öÿ ö³êàâà ãðà 
çàâåðøèëàñü áîéîâîþ í³÷èºþ ç ðà-
õóíêîì 2:2. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî êî-
çÿòèíñüê³ ôóòáîë³ñòè âåëè ïî õîäó 
ìàò÷ó 2:0. Ó ñåðåäèí³ ïåðøîãî 
òàéìó â³äêðèâ ðàõóíîê ó çóñòð³÷³ 
Îëåêñàíäð Øåâ÷óê. Íà ïî÷àòêó 
äðóãî¿ 25-õâèëèíêè Îëåêñàíäð ñòàâ 

àâòîðîì äóáëÿ. Êîëè ñí³ã íà ìàíå-
æ³ âòîïòàëè, ì’ÿ÷ êðàùå òðèìàâñÿ 
â íîãàõ ó ãîñïîäàð³â ìàíåæó. Âîíè 
ñïî÷àòêó ñêîðîòèëè â³äñòàâàííÿ 
â ðàõóíêó, à ï³ä ê³íåöü ìàò÷ó ðà-
õóíîê çð³âíÿëè.

Ïðèêðî, ùî íàøà êîìàíäà 
â ìàò÷³, â ÿêîìó âñþ ãðó äîì³-
íóâàëà íà ìàéäàí÷èêó, îòðèìà-
ëà í³÷èþ. Àëå òàêèé â³í, éîãî 
âåëè÷í³ñòü ôóòáîë — òðè î÷êè 
íàáèðàº òà êîìàíäà, ÿêà á³ëüøå 
çàáèëà ãîë³â ó âîðîòà.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ìàò÷ó âå-
òåðàí³â, çà òðàäèö³ºþ ãðàâö³ 
îáîõ êîìàíä ïîäÿêóâàëè îäí³ 
îäíèì çà êîðåêòíó ãðó ³ ïîâàãó 
äî ôóòáîë³ñò³â êîìàíäè ñóïåð-
íèêà. Ï³ñëÿ ãðè âåòåðàíè «Ìî-
íîë³òà» íàâ³òü ïîæàðòóâàëè, ùî 
¿õí³é ñóïåðíèê íà ïîë³ ò³ëüêè 
ôóòáîëüíèé â³ê, à ãðàâö³ ³íøî¿ 
êîìàíäè — öå «äðóç³, ç ÿêèìè 
ìè íå ä³ëèìîñü ì’ÿ÷åì».

ВОЛЕЙБОЛ У ДУБОВИХ 
МАХАРИНЦЯХ

Ó Äóáîâèõ Ìàõàðèíöÿõ Ñàìãî-
ðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³àëü-

ÑÏÎÐÒ

Ïðèêðî, ùî íàøà 
êîìàíäà â ìàò÷³, 
â ÿêîìó âñþ ãðó 
äîì³íóâàëà íà 
ìàéäàí÷èêó, 
îòðèìàëà í³÷èþ

У ВИХІДНІ СТРИБАЛИ, ГРАЛИ 
У ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ ТА ШАХИ
Змагання Для козятинських 
спортсменів минулі вихідні були 
активними. Наші спортсмени вдало 
виступили на чемпіонаті Вінницької 
області з легкої атлетики. Хоч і 
не переможною, але цікавою видалася 
гра ветеранів футболу з суперниками з 
Володарки. Показали клас і наші шахісти

íî¿ ãðîìàäè â³äáóâñÿ òóðí³ð ç âî-
ëåéáîëó, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ Ñî-
áîðíîñò³ Óêðà¿íè. Âçÿëè â íüîìó 
ó÷àñòü âîëåéáîë³ñòè Ãëóõîâåöü, 
Çîçóëèíåöü, Ìàõàðèíåöü òà Êîð-
äèø³âêè. Çà ï³äñóìêîì çìàãàíü 
êîìàíäè ìàþòü òàê³ ðåçóëüòàòè: 
² ì³ñöå — Ìàõàðèíö³; ²² ì³ñöå — 
Êîðäèø³âêà;

²²² ì³ñöå — Çîçóëèíö³; IV ì³ñ-
öå — Ãëóõ³âö³.

Âñ³ êîìàíäè-ó÷àñíèö³ áóëè íà-
ãîðîäæåí³ êóáêàìè òà ãðàìîòàìè 
çà çàéíÿò³ ì³ñöÿ.

ЗМАГАЛИСЯ І ДОРОСЛІ, І ДІТИ
Ó Êîçÿòèíñüêîìó öåíòð³ äè-

òÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ 
â³äáóâñÿ øàõîâèé òóðí³ð ç íà-
ãîäè Äíÿ Ñîáîðíîñò³ Óêðà¿íè. 
Âçÿëè â íüîìó ó÷àñòü 5 äî-
ðîñëèõ ñïîðòñìåí³â òà 8 þíèõ 
øàõ³ñò³â-ðîçðÿäíèê³â øàõîâî¿ 
øêîëè ÖÄÞÒ. Ïðîõîäèâ òóð-
í³ð çà øâåéöàðñüêîþ ñèñòåìîþ: 
6 òóð³â ç êîíòðîëåì ÷àñó êîæíîìó 
ó÷àñíèêó — 10 õâèëèí + 5 ñåêóíä 
íà ïàðò³þ. Ñåðåä äîðîñëèõ øàõ³ñ-
ò³â ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â òðåíåð öåí-

òðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ 
Îëåêñàíäð ²îíîâ. Äðóãå ì³ñöå 
âèáîðîâ Äìèòðî Òîì÷àê. Òðåòº 
ì³ñöå çäîáóâ Þð³é Ñòàâí³é÷óê. 
Ñåðåä ìîëîäèõ øàõ³ñò³â, ÿê³ ìà-
þòü äîðîñë³ òà þíàöüê³ ðîçðÿäè, 
ïåðåìîæöÿìè ñòàëè Àðòåì Áåç-
êîñòèé, Âëàäèñëàâ Íàðîâåöü-
êèé, Îëåêñàíäð Õîìþê ³ Äìè-
òðî Áåðåæíþê. Ïðèçåðè çìàãàíü 
îòðèìàëè ãðàìîòè, ìåäàë³ â³ää³-
ëó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Âñ³ 
ó÷àñíèêè çìàãàííÿ îòðèìàëè ñî-
ëîäîù³ â³ä ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ 
øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿. Â³í ïðèâ³òàâ 
äîðîñëèõ ³ þíèõ øàõ³ñò³â ç ó÷àñ-
òþ ó øàõîâîìó òóðí³ð³.

Ó íåä³ëþ, 23 ñ³÷íÿ, ñòàðòóâàâ 
÷åìï³îíàò Êàëèí³âñüêî¿ ÎÒÃ ç 
ôóòçàëó. Ó ñâî¿é ïåðø³é ãð³ íàø 
«Ëîêîìîòèâ» ãîñòþâàâ ó ì³ñòå÷êó 
²âàí³â, äå ¿õí³ì ñóïåðíèêîì áóâ 
ì³ñöåâèé «Ãðàí³ò». Ãîñò³ ïåðå-
ìîãëè ãîñïîäàð³â ìàéäàí÷èêà 
ç ðàõóíêîì 2:3. Ãîëè â íàø³é 
êîìàíä³ çàáèëè Çàõàð Çàíþê, 
Ìàêñèì Ñëîáîäÿíèê òà Îëåê-
ñ³é Ïîë³ùóê.

Момент гри Козятинської та Самгородоцької громад

Шаховий турнір до Дня Соборності України
Вони прославляють Козятин на чемпіонаті Вінницької області з 
легкої атлетики
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 03.25 Вiдтiнки України 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.15, 05.20 Новини 
07.05 Д/с “Дика планета” 
07.25 Лекцiї TEDxKyiv 
07.45, 02.55 Невiдомi Карпати 
08.05, 02.50, 05.15 Погода 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Вигнанцi” l  
10.05 Д/ц “Епоха великих 
котiв” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.35 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 UA:Фольк. Спогади 
15.10, 21.30, 00.25, 02.40, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман 
16.20 Д/с “Особливий загiн. 
Супер - чуття” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.45 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 Перша шпальта 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп - 6” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Т/с “Папiк” s  
21.50 Т/с “Дiм Бобринських” s  
22.55 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 
23.05 Х/ф “Чотири кiмнати” n  

IНТЕР 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.05, 18.00, 19.00, 03.10 Ток-
шоу “Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Махнемось тiлами” 
ПремТєра 
14.15, 15.10 “Вещдок” 
16.05 “Жди меня. Україна” 
17.40 “Новини” 
20.00, 02.40 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.50 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” l  

ICTV 

08.45 Факти. Ранок 
09.10, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15 Х/ф “Два стволи” s  
12.30, 13.15, 16.20 Т/с “Коп з 
минулого” s  
12.45, 15.45, 18.45 Факти. День 
20.20, 01.50 Прихована 
небезпека 
21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Т/с “Пес” s  
22.45 Свобода слова 
00.00 Х/ф “Арена” n  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 Т/с “Мерлiн” 
12.10 Х/ф “Готель Артемiда” s  
14.05 Х/ф “Темна Вежа” l  
15.55, 20.00 “Хто зверху?” l  
17.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.00 Х/ф “Парочка копiв” s  
00.10 Х/ф “Донька Вовка” s  
02.00 “Вар’яти” l  
02.35 “Служба розшуку дiтей 
2022” 
02.40 “Зона ночi” 
04.45 “Абзац!” 

УКРАЇНА 

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

10.20 Т/с “Я нiколи не плачу” l  
14.30, 15.30 Т/с “Водна 
полiцiя” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Розколотi 
сни” l  

СТБ 

06.15, 11.50, 14.50, 20.15, 
22.50 Т/с “Папаньки” l  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
18.10 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l  

НTН 

05.55 “Вартiсть життя” 
07.25 Х/ф “Грачi” 
09.05 Х/ф “Беремо все на себе” 
10.35 Т/с “Коломбо” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.35 
“Свiдок” 
13.00, 18.00, 03.05 
“Випадковий свiдок” 
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  

TET 

08.35 М/ф “Велика мандрiвка” 
10.00 Х/ф “Батько нареченої” 
12.00 Х/ф “Батько нареченої 2” 
14.00, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за 
патли 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
23.00, 00.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Художнiй серiал “Пуаро 
Агати Крiстi. Смерть лорда 
Еджвера” 
11.25 Освiтнiй маркер 
11.30 Край пригод 
12.00 Енеїда 
12.30 Невiдомi Карпати 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Ок, я тобi поясню 
13.35 Веселi саморобки 
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 М/ф “Ведмедик i той хто 
живе в рiчцi” 
14.30 М/ф “Бегемот та сонце” 
14.40 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
14.50 М/ф “Черевички” 
15.05 Древо 
15.20 “Баба Єлька”. Експедицiя 
на пiч 
15.45 А хто навчить бабусю? 
16.05 Д/ф “Двоколiснi iсторiї” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Новини сусiдiв. Сумщина 
20.20 Земля, наближена до 
неба 
21.00 Т/с “Комiсар Алекс” 
21.45 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 

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 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” s  
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l  
18.40 “Особливий випадок” 
19.30 “На часi” 
20.10 т/с “Любов i 
жертовнiсть” s  

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 03.15 Вiдтiнки України 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока 
Холмса” 
08.05, 00.20 Погода 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Вигнанцi” l  
10.05 Д/ц “Епоха великих 
котiв” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.15 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.40, 00.05, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт. Арсен Мiрзоян 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.55 Полюси 
23.00 Бiгус Iнфо 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп - 6” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Т/с “Папiк” s  
21.45 Т/с “Дiм Бобринських” s  
22.50 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

IНТЕР 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Iнше життя” 
12.25 Х/ф “Близнючки” 
14.30, 15.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.45 Х/ф “Перемагаючи час” s  

ICTV 

04.50, 20.20, 02.10 
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 
11.20, 13.15 Х/ф “Двiйник” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25, 22.40 Т/с 
“Нюхач” s  
16.35, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.50 Т/с “Коп з минулого” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Мерлiн” 
12.10 “Дiти проти зiрок” 
13.45 Х/ф “Смертельний 
лабiринт” s  
15.45, 20.00 “Хто зверху?” l  
17.45 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.05 Х/ф “Армагеддон” s  
01.25 Х/ф “Сторожка” n  

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 
11.15 Iсторiя одного злочину s  
14.30, 15.30 Т/с “Водна 
полiцiя” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Розколотi 
сни” l  

СТБ 

05.00 Т/с “Коли ми вдома” 
07.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
08.55, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l  
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l  
01.05 “Хата на тата” 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 “Вантаж без 
маркування” 
10.50 Т/с “Коломбо” s  
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.50, 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 “Панi Метелиця” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “День, коли Земля 
зупинилась” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за 
патли 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00, 00.00 Країна У 
01.00 Вечiрка 3 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15, 17.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25, 16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
11.40 А хто навчить бабусю 
11.45 Роздивись 
12.00 Енеїда 
12.30 Умандрували:за 
Харковом 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Ок, я тобi поясню 
13.35 Веселi саморобки 
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.30 М/ф “Козлик та ослик” 
14.40 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.50 М/ф “ Чарiвнi Окуляри” 
15.05 Сковорода. Гастробайки 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.00 Невiдомi Карпати 
17.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Новини сусiдiв. 
Миколаївщина 
20.20 Земля, наближена до 
неба 
21.00 Прозоро. Про актуальне 
21.45 Д/с “Сильнi” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “Територiя рiшень” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. 
Сьогоднi” 
10.45 “Твiй навiгатор” 
11.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” s  
16.15 “Highlight по-вiнницькi” 
16.45 “Природа сьогоднi” 
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l  
18.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Любов i 
жертовнiсть” s  

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока 
Холмса” 
08.05, 00.20 Погода 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iндiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Вигнанцi” l  
10.05 Д/ц “Епоха великих 
котiв” 
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.15 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.40, 00.05, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт “Твоя музика. 
Тетяна Пiскарьова” 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.55 Полюси 
23.00 Перша шпальта 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.20 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп - 6” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.35 Т/с “Папiк” s  
21.50 Т/с “Дiм Бобринських” s  
22.55 “ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня” 

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 “Корисна програма” 
11.00 “Iнше життя” 
12.25 Х/ф “Чоловiк 
нарозхват” s  
14.30, 15.30 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.45 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.50 Х/ф “Неможливе” n  

ICTV 

04.25 Факти 
04.50, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
11.40, 13.25 Х/ф “Пацiєнт 
Зеро” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20, 22.50 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 
20.20, 02.25 Секретний фронт 
00.45 Х/ф “Фортеця-2: 
Повернення” s  

НОВИЙ КАНАЛ 

06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 Т/с “Мерлiн” 
12.00 “Дiти проти зiрок” 
13.40 Х/ф “Нерв” l  
15.40, 20.00 “Хто зверху?” l  
17.45 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.00 Х/ф “Останнiй бойскаут” s  
00.10 Х/ф “Прокляття” s  
02.00 “Вар’яти” l  
02.35 “Служба розшуку дiтей 
2022” 

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 

11.15 Iсторiя одного 
злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна 
полiцiя” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10, 02.00 Т/с “Розколотi 
сни” l  

СТБ 

08.45, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.45, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l  
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l  

НTН 

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 “Акселератка” 
10.45 Т/с “Коломбо” s  
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

08.35 Х/ф “Соляна принцеса” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Знайомтеся, Джо 
Блек” s  
14.05, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. Батли 
за патли 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00, 00.00 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15, 17.15 Новини 
(UA: ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 Роздивись 
12.00 Енеїда 
12.30 Умандрували:за 
Харковом 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Ок, я тобi поясню 
13.35 Веселi саморобки 
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 М/ф “Велика подорож” 
14.30 М/ф “День, коли щастить” 
14.40 М/ф “ Свара” 
14.50 М/ф “Ниточка та кошеня” 
15.05 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.00 Невiдомi Карпати 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.30 Умандрували: за 
Харковом 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Черкащина 
20.20 Земля, наближена до 
неба 
21.00 100 рокiв iзоляцiї 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” s  
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l  
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 
20.10 т/с “Любов i 
жертовнiсть” s  

UA:ПЕРШИЙ 

06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.30, 
02.00, 05.10 Новини 
07.05, 00.25 Т/с “Iсторiї Шерлока 
Холмса” 
08.05, 00.20 Погода 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iталiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Вигнанцi” l  
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00, 18.20 Соцiальне ток-шоу 
“По-людськи” 
13.10, 01.15 Прозоро: про 
актуальне 
14.00 Країна пiсень 
15.10, 21.40, 00.05, 02.35, 
05.45 Спорт 
15.20 Концерт “Твоя музика. 
Анатолiй Матвiйчук” 
16.30 Д/с “Боротьба за 
виживання” 
17.00 Прозоро: про головне 
19.10 Д/с “Дикi тварини” 
20.00 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
21.55 Полюси 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.35 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп - 6” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.30 Т/с “Папiк” s  
21.45 “Право на владу 2022” 

IНТЕР 

07.00, 08.00, 09.00, 12.00 
Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
IНТЕРом” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Iнше життя” 
12.25 Х/ф “Ласкаво просимо на 
борт” s  
14.25, 15.25 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 02.35 “Подробицi” 
21.00 Т/с “Провiнцiал” s  
23.45 Х/ф “Викрадення” s  

ICTV 

06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10 Секретний фронт 
11.45, 13.15 Х/ф “С.В.О.Т.: 
Перехресний вогонь” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.25, 22.40 Т/с 
“Нюхач” s  
16.40, 21.25 Т/с “Пес” s  
17.45 Т/с “Коп з минулого” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20, 02.20 Анти-зомбi 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.45 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.50 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Мерлiн” 
11.50 “Дiти проти зiрок” 
13.20 Х/ф “Дорога хаосу” l  
15.30, 20.00 “Хто зверху?” l  
17.40 Т/с “Будиночок на щастя” 
22.00 Х/ф “Погана компанiя” s  
00.30 Х/ф “Прокляття 
Анабель” n  
02.30 “Служба розшуку дiтей 
2022” 

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 
11.15 Iсторiя одного злочину s  
14.30, 15.30, 17.00 Т/с “Водна 
полiцiя” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Надiя” s  
23.10 Слiдами аграрних 
баронiв 
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23.50, 02.00 Т/с “Розколотi 
сни” l  

СТБ 

08.40, 11.50 “Битва 
екстрасенсiв” s  
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
13.10, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Папаньки” l  
23.05 Т/с “Доньки - матерi” l  

НTН 

07.55, 13.00, 03.00 “Випадковий 
свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.30 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Прощальна гастроль 
“Артиста” 
10.40 Т/с “Коломбо” s  
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  

TET 

08.35 Х/ф “Король Дроздобород” 
09.45, 22.00 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Гора мiж нами” s  
12.55 4 весiлля 
14.00, 16.00, 02.30 Панянка-
селянка 
15.00, 05.00 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу. Батли за 
патли 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
23.00, 00.00, 01.00, 01.30, 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40 А хто навчить бабусю 
11.45 Роздивись 
12.00 Енеїда 
12.30 Умандрували:за 
Харковом 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
13.35 Веселi саморобки 
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 М/ф “Капiтошко” 
14.30 М/ф “Повертайся, 
Капiтошко” 
14.40 М/ф “Некмiтливий 
горобець” 
14.50 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
15.05 Мистецтво жити 
15.20 Вiдтiнки України 
15.45 Вчитель 
16.00 Невiдомi Карпати 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Новини (iз 
сурдоперекладом) (UA: 
ПЕРШИЙ) 
17.30 Радянський бруталiзм 
18.05 Прозоро. Про головне 
19.15, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50, 21.45 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Рiвненщина 
20.20 Земля, наближена до 
неба 
21.00 Правдоборцi 
21.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

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 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Цiкавий свiт” 
14.00 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” s  
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “Лiцеїст” 
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l  
18.25 “Рецепт здоров’я” 
20.10 т/с “Любов i 
жертовнiсть” s  

UA:ПЕРШИЙ 

06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 02.20, 
05.25 Новини 
07.05 Т/с “Iсторiї Шерлока 
Холмса” 
08.05, 05.20 Погода 
08.10 Д/ц “Девiд Рокко. Iталiя 
на смак” 
09.05 Т/с “Вигнанцi” l  
11.00 Прозоро: про соцiальне 
12.00 Соцiальне ток-шоу “По-
людськи” 
13.10 Студiя Олiмпiйськi iгри 
13.55 XXIV зимовi Олiмпiйськi 
iгри 2022 року (Пекiн, Китай). 
Церемонiя вiдкриття 
16.10, 18.20 XXIV зимовi 
Олiмпiйськi iгри 2022 року 
(Пекiн, Китай) 
21.35 Д/ц “Африка. Звiр на 
звiра” 
22.30 Д/ц “НЛО: Загубленi 
свiдчення” 
23.25 Д/с “Дикi тварини” 
00.35 #ВУКРАЇНI 

1+1 

06.00 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп - 6” 
17.10 Т/с “Крила кохання” l  
20.15 Х/ф “Падiння Лондона” s  
22.15 Х/ф “Помпеї” s  

IНТЕР 

05.15, 22.55 “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 “Корисна програма” 
11.00 “Iнше життя” 
12.25 Х/ф “Вулкан 
пристрастей” s  
14.10, 15.00, 15.45, 00.30 
“Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особый 
случай” 
17.40 “Новини” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.25 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “21 мiст” s  

ICTV 

04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.10, 20.05 Дизель-шоу l  
11.55, 13.15, 23.55 Т/с “Вижити 
за будь-яку цiну” 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Т/с “Нюхач” s  
16.15 Т/с “Пес” s  
17.30, 22.55, 01.45 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
18.45 Факти. Вечiр 
02.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi - Шоу” 
07.15 “Орел i решка” 
09.25 “Аферисти в сiтях” s  
14.35 Х/ф “Парочка копiв” s  
16.55 Х/ф “Останнiй бойскаут” s  
19.00 Х/ф “Дракула” s  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
00.00 Х/ф “Прокляття Анабель 
2” s  
02.10 “Служба розшуку дiтей 
2022” 
02.15 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00 
Сьогоднi 
09.00 Зiрковий шлях 
09.20 Т/с “Птаха у клiтцi” s  
13.20, 15.30 Т/с “Дiм, де 
серце” s  
18.00 Т/с “Водна полiцiя” s  

20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера 

СТБ 

04.35, 11.50 Т/с “Комiсар Рекс” 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
“Вiкна-Новини” 
12.45, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
20.15, 22.50 Т/с “Снiг посеред 
лiта” l  

НTН 

06.15 “Вартiсть життя” 
07.50, 13.00, 03.05 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.35 “Свiдок” 
09.00 Х/ф “Версiя полковника 
Зорiна” 
10.45 Т/с “Коломбо” s  
14.10, 21.15 Т/с “Менталiст” s  
15.50, 17.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
18.00 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
23.00 Т/с “Ганнiбал” n  
00.45 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

08.35 Х/ф “Румпельштiльцхен” 
09.45 Т/с “Бiблiотекарi” s  
10.45 Х/ф “Термiнал” 
13.10 4 весiлля 
14.05, 16.00, 02.20 Панянка-
селянка 
15.00, 04.55 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
17.00 СуперЖiнка 
18.00 Богиня шопiнгу 
20.00 Х/ф “Оптом дешевше” 
22.00 Х/ф “Оптом дешевше 2” 
23.50, 00.50, 01.50 Країна У 
01.20 Одного разу пiд 
Полтавою 

UA:ВIННИЦЯ 

08.15, 09.15 Новини (UA: 
ПЕРШИЙ) 
08.20 Ранок на Суспiльному 
09.25 Телевiзiйний серiал 
“Комiсар Алекс” 
11.40, 17.30 Роздивись 
12.00 Енеїда 
12.30 Умандрували:за 
Харковом 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.40, 22.00 ТНВ 
13.05 Телевiзiйний серiал 
“Снiгопад” 
13.30 Ок, я тобi поясню 
13.35 Веселi саморобки 
13.40 М/с “Пiнгвиня Пороро” 
14.20 М/ф “ Чарiвнi окуляри” 
14.30 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував “ 
14.40 М/ф “Кривенька качечка” 
14.50 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
15.05 Глушина на кордонi 
15.20 А хто навчить бабусю? 
15.35 Освiтнiй маркер 
15.45 Вчитель 
16.00 Невiдомi Карпати 
16.15 Т/с “Комiсар Алекс” 
17.15 Маршрутом змiн 
18.00 Хвиля 
19.20, 22.20 Сьогоднi. Головне 
19.50 Курс iнфогiгiєни “Як не 
стати овочем” 
20.00 Новини сусiдiв. 
Тернопiльщина 
20.20 Земля, наближена до 
неба 
21.00 Українська музика в 
архiтектурi. Джаз-бенд “Biss-
Quit” 

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 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Справа Дойла” s  
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Iмператриця Кi” l  
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 т/с “Любов i 
жертовнiсть” s  

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 10.30, 18.45, 21.45 
XXIV зимовi Олiмпiйськi iгри 
2022 року (Пекiн, Китай) 
09.40, 17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.00, 05.35 
Новини 
18.15 Дайджест “Гримерка 
Євробачення” 
21.25 Доба Олiмпiйських iгор 
00.25 Д/с “Свiт дикої 
природи” 
01.15 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
02.30 Д/ф “Вона та вiйна” s  
03.45 UA:Фольк. Спогади 
04.40 Енеїда 

1+1 

05.10, 19.30 ТСН 
06.05, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiт навиворiт - 13 . 
Еквадор” 
20.15 “Вечiрнiй квартал 
2021” 
22.10, 04.05 Т/с “Дикi” s  
23.15 Х/ф “Помпеї” s  
01.20 Х/ф “Убити Бiлла 2” s  

IНТЕР 

05.15 “Орел i Решка. Дива 
свiту” 
07.10 Х/ф “Ласкаво просимо 
на борт” s  
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.10 Х/ф “Людина з Рiо” 
13.30 Х/ф “Дайте книгу скарг” 
15.20 Х/ф “Операцiя “И” та 
iншi пригоди Шурика” 
17.20, 20.30 Т/с “Провiнцiал” s  
20.00 “Подробицi” 
22.00 “Любов Успенська. 
Ювiлейний концерт” ПремТєра 
23.30 Т/с “Зозуля” 
02.55 “М/ф” 
03.30 Х/ф “Безсмертнi” l  

ICTV 

04.25 Скарб нацiї 
04.35 Еврика! 
04.40 Факти 
05.05, 10.50 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
05.55 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну-2” 
08.25 Т/с “Вижити за будь-яку 
цiну” 
11.55, 13.00 Х/ф “Захоплення 
пiдземки 123” s  
12.45 Факти. День 
14.10 Х/ф “Ван Гельсинг” s  
16.50 Х/ф “Сьомий син” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Примарний 
вершник” s  
21.25 Х/ф “Примарний 
вершник-2: Дух помсти” s  
23.05 Х/ф “Особлива думка” s  
01.55 Х/ф “Арена” n  
03.25 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 Х/ф “Бетховен” 
10.05 “Орел i решка” 
11.55 Х/ф “Армагеддон” s  
15.05 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Прокляття чорної 
перлини” s  
18.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” s  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  
00.40 Х/ф “Зловiснi мерцi: 
Чорна книга” n  
02.30 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.30, 04.30 Реальна 
мiстика 
09.10, 15.20 Т/с “Сонячний 
листопад” l  
17.15, 21.00 Т/с “З почуття 
боргу” s  
20.00 Головна тема 
23.50, 02.00 Т/с “Я нiколи не 
плачу” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.10 Т/с “Коли ми вдома” 
06.00, 10.55 Т/с “Папаньки” l  
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
17.00, 23.10 “Хата на тата” l  
19.00 “МастерШеф. Битва 
сезонiв” l  

НTН 

06.05 Х/ф “Невизначена особа” 
08.00 Х/ф “Чекаю та сподiваюсь” 
10.40 Х/ф “Через Гобi та Хiнган” 
13.50, 03.40 “Випадковий 
свiдок” 
15.05 Х/ф “Пограбування 
казино” s  
17.00 Х/ф “Легiонер” s  
19.00, 02.45 “Свiдок. Субота” 
20.00 Х/ф “Знову невловимi” 
22.40 Х/ф “Гнiв” s  
00.30 Х/ф “Свiтло мого життя” s  
04.45 “Top Shop” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Коко” 
12.00, 22.55, 00.55 Одного разу 
пiд Полтавою 
16.30 Х/ф “Хочу бути тобою” s  
19.00 Х/ф “А ось i Поллi” s  
20.45 Х/ф “Бiльше, нiж секс” s  
00.25, 01.25 Країна У 
02.25 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 Країна пiсень 
09.25 Вiдтiнки 
України 
09.50 Енеїда 
10.20 Мистецтво жити 
10.30 Глушина на кордонi 
10.45 Прем’єра. А хто навчить 
бабусю? 
11.00 Сковорода. 
Гастробайки 
11.15 Прем?єра. 
Їсторiя 
11.25 Недалечко 
11.45 Народженi рiкою 
12.00 Умандрували: 
за Харковом 
12.25 Вчитель 
12.40 Д/ф “Печернi” 
13.35 Незвiдана Україна 
13.55 Д/п “Супротивники рифiв 
“ 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Мiж життям 
та смертю 
17.45 Маршрутом змiн 
18.10, 21.55 Курс 
iнфогiгiєни “Як не стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Голоси 
Донбасу 
19.15 Сильнi 
19.30 Машрутом змiн 
19.45 “Створюй iз 
Суспiльним. 
Розслiдування. 
Лакмус 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Правдоборцi 
20.15 Суспiльно-полiтичне ток-
шоу “Зворотний вiдлiк” 
22.15 Дiагноз: вiльнi 
22.30 Херсонська бавовна 
або невдалий радянський 
експеримент 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

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

UA:ПЕРШИЙ 

06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05, 11.20, 22.15 XXIV зимовi 
Олiмпiйськi iгри 2022 року 
(Пекiн, Китай) 
10.40, 17.00 Студiя 
Олiмпiйськi iгри 
18.00 Новини 
18.15, 20.55 Погода 
18.25 Чемпiонат Європи УЄФА 
з футзалу 2022. Фiнал 
21.00, 00.25, 05.05 Тиждень на 
Суспiльному 
21.55 Доба Олiмпiйських iгор 
00.00 Розважальна програма з 
Майклом Щуром s  
01.20 Х/ф “Богдан - Зиновiй 
Хмельницький” 
03.15 UA:Фольк. Спогади 
04.10 Енеїда 

1+1 

07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. 
Вихiдний” 
10.00, 03.10 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2022” 
19.30, 04.50 “ТСН-Тиждень” 
21.00 “Голос країни 12” 
23.15 Х/ф “Падiння Лондона” s  
01.15 “Вечiрнiй квартал 2021” 

IНТЕР 

05.25 Х/ф “Париж зачекає” l  
07.10 Х/ф “Вулкан 
пристрастей” s  
09.00 “Готуємо разом” 
10.00 “Iнше життя” ПремТєра 
11.00, 12.00, 12.50 “Iнше 
життя” 
13.45 “Вещдок. Опережая 
время” 
18.05 Х/ф “Пiдозри 
мiстера Вiчера: за межами 
пристойностi” l  
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi 
пригоди Шурика” 
00.00 Х/ф “Мiмiно” 
01.55 “Вещдок” 

ICTV 

05.00 Скарб нацiї 
05.10 Еврика! 
05.15 Факти 
05.40, 09.25 Громадянська 
оборона 
06.35 Прихована небезпека 
07.30 Анти-зомбi 
08.25 Секретний фронт 
10.25 Х/ф “С.В.О.Т.: Спецназ мiста 
янголiв” s  
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с “Нюхач” s  
18.45 Факти тижня 
20.55 Х/ф “Вiд колиски до 
могили” s  
22.40 Х/ф “Викрадена-2” s  
00.35 Х/ф “Фортеця-2: 
Повернення” s  
02.15 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Вар’яти” l  
06.25, 08.05 “Kids time” 
06.30 М/ф “Том i Джеррi: 
Повернення до країни Оз” 
08.10 М/ф “Королiвськi канiкули” 
10.05 М/ф “Феї i легенда 
загадкового звiра” 
11.40 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця” s  
14.45 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На краю свiту” s  
18.10 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: На дивних берегах” s  
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря: Помста Салазара” l  
23.45 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.20 Реальна мiстика 
09.20 Т/с “Сонячний листопад” l  
17.00, 21.00 Т/с “Дерев’яний 
гребiнець” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютой 
23.00, 02.00 Т/с “Потрiбен 
чоловiк” l  
01.30 Телемагазин 
03.50 Гучна справа 

СТБ 

05.00 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Садiвниця” l  

09.45 “МастерШеф. Битва 
сезонiв” l  
13.50 “Супербабуся” l  
18.40 “Щасливi за сiм днiв” l  
21.00 “Один за всiх” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.25 Х/ф “У пошуках 
мiльйонерки” 
06.40 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
08.30 Т/с “Смерть у раю” s  
12.40 Х/ф “Гнiв” s  
14.35 Х/ф “Знову невловимi” 
17.20 Х/ф “Проект “Альфа” 
19.00 Х/ф “Бiлоруський вокзал” 
20.55 Х/ф “Очiкування 
полковника Шалигiна” 
22.35 Х/ф “Драконовi оси” n  
00.10 Х/ф “Свiтло мого 
життя” s  
02.30 “Легенди карного 
розшуку” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф “Курча Цiпа” 
11.30 М/ф “Геркулес” 
13.15, 01.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
17.45 Х/ф “Дора i загублене 
мiсто” 
19.45 Х/ф “Брехун, брехун” 
21.25 Х/ф “Тисяча слiв” s  
23.10 Х/ф “Весiльний погром” n  
01.30 Вечiрка 3 
02.25 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 
10.20 Iсторiї (не)забутих сiл 
Тернопiльщини 
10.30 Люди Є 
10.45 Прем’єра. 
Край пригод 
11.00 Недалечко 
11.25 Мiста i мiстечка 
11.45 Глушина на 
кордонi 
12.00 “Баба Єлька”. 
Експедицiя на пiч 
12.25 Мамо, йду 
в актори 
12.50 Х/ф “Вавiлон ХХ 
14.25 Незвiдана  Україна 
14.45 Т/с “Країна див” 
17.00 Гендернi окуляри 
17.15 Д/ф”Мiж життям та 
смертю” 
17.45 Маршрутом 
змiн 
18.10 Курс iнфогiгiєни 
“Як не стати овочем” 
18.30 В УКРАЇНI 
19.00 Правдоборцi 
19.15 Прем’єра. 
Переможцi 
19.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
19.45 Створюй iз 
Суспiльним. 
Розслiдування. 
Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Продам роботу. 
Дорого 
21.00 За покликом с 
21.15 Дiагноз: вiльнi 
21.30 Прем’єра. 
Херсонська бавовна 
або невдалий 
радянський експеримент 
21.50 Обличчя 
22.30 Д/ф “Мiж життям та 
смертю” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “На часi” 
10.30 “Вiнницькiй експерт” 
11.00 “Highlight по-вiнницькi” 
11.30, 17.00 “Цiкавий свiт” 
12.00 “fresh news” 
12.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень”  

П'ЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ  3 лютого     4 лютого       5 лютого      6 лютого
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ÏÐÎÄÀÌ
  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 äåðåâî-

îáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 093-375-06-61
  Áàðàíà ³ ê³òíó ÿðêó Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 40 ãðí/

êã. 096-969-45-99
  Áðîéëåð êóð÷àò, êà÷åíÿò, ³íäèêè ñóòî÷-

í³.063-604-26-79, 067-173-31-50
  Áåíçîïèëêó "Øò³ëü", "Ãóäëàê", áåíçîêîñó, 

áîëãàðêó-180, åëåêòðîëîáç³ê, ßâó-350, åëåêòðî-
äâèãóíè, ìîòîôðåç Ôîðòå-25, åëåêòðîîá³ãð³âà÷³. 
068-216-34-20

  Âàííó ÷àâóííà á/â, åëåêòðîîá³ãð³âà÷³ 3 øò., ìîéêó 
íà êóõíþ, äâåð³ âõ³äí³. 063-335-97-80

  Â³âö³ ïîð³ñí³ ðîìàí³âñüê³, 3 øò. 096-297-54-21
  Â³äëèâè â³êîíí³ 0,3 õ 1,7, 2 øò., 0,17 õ 5,6, ñåð-

âàíò "Æèòîìèð". 096-397-37-02
  Â³ñêè Jameson 1 ë., ñàïîæêè ÷îë. íîâ³, óòåïëåí³, 

÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, óòåïëåí³, êîæóõè íîâ³ òà á/â, 
äæèíñè, êóðòêè, ñâ³òåðà òåïë³. 096-412-34-14

  Âîäîíàãð³âà÷ (áîéëåð) Gorenje GBF100/ua á/â, 
òèï òåíà ñóõèé íîâèé, ïîòóæí³ñòü 2(1+1)êÂà, ïðî-
êëàäêà íîâà, ñåðåäèíà ÷èñòà, ñòàí â³äì³ííèé, ðîç-
ì³ð (Â õ Ø õ Ã)97,6 õ 45,4 õ 46,1 ñì. 063-221-75-90

  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ "Æèãóë³". 063-736-47-19
  Ãîëóáè áîéí³ "Âåðòóíè", äåêîðàòèâíîãî â³ñëîâó-

õîãî êðîëÿ, ïîð³ñí³ êðîëèö³, åëåêòðîäâèãóí ç ðåäóê-
òîðîì äî êîðìîð³çêè, ñ³÷êàðíþ, ðó÷íèé òðóáî÷èñò. 
067-394-60-27

  Äà÷ó â êîîïåðàòèâ³ "Âèøåíüêà", òîðã. 067-336-
04-64

505653

  Äà÷ó ð-í Òàëèìîí³âêà 9,8 ñîò., áóäèíîê, ïîãð³á, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà. 063-782-63-59 Òàìàðà

  Äâà ïåðóêàðñüêèõ ì³ñöÿ, øàôó-â³òðèíó, åòàæåð-
êè-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

  Äîìàøí³ ï³âí³ íà ðîçâ³ä ÷è íà ì`ÿñî â³êîì 8 ì³ñ., 
300 ãðí/øò. 067-129-82-13

  Çàäíº êîëåñî "Óêðà¿íà", á³ëà ãëèíà, ñò³ë âó-
ëè÷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). 067-889-49-67, 063-486-
01-79,093-031-24-52

  Çåì. ä³ëÿíêó íà Ïîë³ ×óäåñ 15 ñîò., êîíòåéíåð, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì. 097-989-
09-79

  ²íäèêè íà ðîçâ³ä íà ì`ÿñî. 096-832-03-21
  Êàðòîïëåñàæàëêó äî ìîòîáëîêà, ìîðñüêèõ ñâè-

íîê. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, ìîæëèâà äîñòàâêà. 

097-354-76-54
  Êîëîäè 12 øò., äîâæ 16 ì 40 ñì; 17 õ12, äîøêè. 

067-368-56-14, 2-23-74
  Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé â õîðîøîìó ñòàí³. 063-

541-10-96, 096-684-19-57
  Êîïàëêó ïîëüñüêó îäíîðÿäíó, êîñ³ëêó ñ³ãìåíòíó. 

096-456-22-41
  Êîòåë "Äàíêî"á/â-2000 ãðí., êàâîìàøèíó "Äå-

ëîíã", "Âàr ì 200"-1500 ãðí., áîò³íêè ÷îë. á/â 42 
ð. 500 ãðí., òóìáî÷êó, òóìáî÷êó ç äçåðêàëîì. 068-
044-24-68

  Ì`ÿêèé êóòî÷îê â äîáðîìó ñòàí³ + äâà êð³ñëà ðîç-
êëàäí³. 096-940-95-45

  Ìåáë³, êîòåë, êèëèì, íîâèé ñòîëîâèé ñåðâ³ç, íå-
äîðîãî. 093-747-85-67

  Ìåáë³: â³òàëüíþ, êóõíþ, ïðèõîæó, êîìï. ñò³ë, 
ñò³ë-òóìáó, ïðàëüíó ìàøèíó, õîëîäèëüíèê. 067-
457-08-87

  Ìîòîáëîê FORTE-105. 097-238-27-51 
  Ïàðîâàðêó VITEK VT - 1558 w, íîâó. 067-906-

98-59
  Ïèëîñîñ "Ðàêåòà", âèì³ðþâà÷ ñàõàðó, âàíî÷êà 

äèòÿ÷à, ãàðäèíè òà ïîêðèâàëà íåäîðîãî, ñòóë-òóàëåò 
äëÿ ³íâàë³äà, áèäîí àëþì³íåâèé. 097-147-84-88

  Ïîðîñÿòà 14-20 êã., c. Ñîê³ëåöü. 096-628-82-03
  Ïîðîñÿòà 15-16 êã. 096-078-63-82, 097-659-96-27
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè "Ïåòðåí". 097-555-10-

06, 068-216-70-39

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã., ñ. Êîðäèø³âêà. 
096-444-96-90

  Ïîðîñÿòà ìàë³ ëàíäðåñ-ïåòðåí. 068-041-47-47, 
093-227-64-67

  Ïîðîñÿòà, ì. Êîçÿòèí. 063-392-94-22, 067-199-
86-20

  Ïðàëüíó ìàøèíó "Electrolux" íà çàï÷àñòèíè, ìîæ-
ëèâî äð³áíèé ðåìîíò. 093-943-01-15

  Ïðàëüíó ìàøèíó Indesit 3000 ãðí. 063-629-72-46
  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 ëþöåðíè â òþêàõ òà ÿáëóêà, ñ. Ñåëèùå. 067-
714-24-87

  Ñ³íî íå òþêè, ñ. Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-
179-39-98

  Ñ³íî, êàðòîøêó ð³çíó, ÿáëóêà "Ñåìåðåíêà", "Êàëü-
â³í", åëåêòðîñ³÷êàðíþ, åëåêòðîêîðìîð³çêó, ìëèíîê 
íîâèé,, ðåéñè, åë. ïóë³â³çàòîð. 068-216-34-20

  Ñ³íî, íîâ³ çàë³çíè÷í³ øèíåë³, âåëèêó êàðòîïëþ. 
096-717-97-88

  Ñ³íî, ñ. Âåëèêå. 066-247-57-54
  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, ìåáëåâà ñò³íêà 4 ì., øâåéíà ìà-

øèíêà, äâà ïóôè, ñò³ë-òóìáà, æóðíàëüíèé ñòîëèê. 
063-629-52-33

  Òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé ÀÎÍ, õîëîäèëüíèê "²í-
äåç³ò", õâèëÿñòèõ ïàïóã, ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ 
15 ãð., ñïàëüíÿ "Àíòàð³ÿ". 097-763-97-86, 063-630-
96-77

  Òåëèöÿ 11 ì³ñÿö³â â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-448-
69-23

  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 "Âåêî" 2-õ êàìåðíèé. 063-243-00-

43, 067-720-97-84
  Õîëîäèëüíèê á/â "Åëåêòðîëþêñ", 2 êàìåðíèé. 

067-386-48-35
  Õîëîäèëüíèê á/â â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-359-40-07
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó 

ñòàí³ "Ñíàéãå" òà "Íîðä". 097-353-17-70, 093-041-
69-49

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ïðîäàâåöü â ïðî-

äóêòîâèé ìàãàçèí, ãðàô³ê 2/2. 063-234-29-75
  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é, ãðàô³ê ðîáî-

òè íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü. 063-383-99-19, 
097-151-70-78

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äðîâà, çð³çàþ äåðåâà. 096-594-47-70
  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. 

ßê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25
  Âèêîíóþ ðåìîíòí³ ðîáîòè: ã³ïñîêàðòîí, ïëèò-

êà, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ñòåë³ òà ³íøå. 096-
963-48-81, 093-731-63-83

505387

506017 505411

505439 505730

505728

505790

Здам в оренду торгівельну 
та офісну площу в ТОЦ "Україна" 
за адресою, вул. Склярова 11 А. 

097-796-70-05, 
063-774-54-74, 097-861-56-14

Куплю автомобільні, механічні б/в ваги 15 
т. 097-820-06-88

Здам в оренду приміщення 80 кв. м., 
вул. Незалежності 23 (навпроти 

стоматцентру). 
063-992-03-90

27 січня 2022 р.
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  ×åìîäàíè âåëèê³ 2 øò., åëåêòðîêîñèëêà íåäîðîãî. 
067-336-04-64

  ß÷ì³íêà òþêîâàíà - 20 ãðí. òþê. 097-430-96-08

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
  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. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí òà 
â³êíà. 067-457-08-87

  2-ê³ìí. êâ., 4 ïîâåðõ, öåíòð, ³íä. îïàë., áåç ðå-
ìîíòó. 093-704-31-57

  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-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 4/4, 47 êâ. ì., áåç ðåìîíòó,  
³íä. îïàëåííÿ, öåíòð. 093-563-31-57

  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-õ ê³ìí. êâ. íà 2 ïîâåðñ³ â Êîçÿòèí³, âóë. 8 Ãâàð-
ä³éñüêà, 61. 098-949-83-34

  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, ï³ä-
âàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

  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. 
093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 64 êâ.ì., âñ³ ê³ìíàòè ðîç-
ä³ëüí³, 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 70,6 êâ. ì., ð-í øêîëè ¹3, 3-ê³ìí., êóõíÿ, 
âàííà, âîäà öåíòðàë., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 068-490-
87-84

  Áóäèíîê 81 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíòîì 
òà ìåáëÿìè, ñàä, ãîðîä, ãàðàæ, ñàðàé, áàíÿ, óñÿ ä³-
ëÿíêà 12 ñîò. 097-130-02-57

  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 ð-í ÏÐÁ, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-
563-81-40

  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, êàíàë³çà-
ö³ÿ, ãàðíà ñàäèáà. 096-366-08-34

  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. Âîäî-
êà÷í³é ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,ñàðàé ïî-
ãð³á.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. Ïëÿõîâà, ãàç, âîäà, óñ³ çðó÷íîñò³, 
ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, òðè ðîçä³ëüíèõ ê³ìíàòè. 096-
757-05-02

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, 58,8 êâ. ì., ãàç, îïàëåí-
íÿ, 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, òóà-
ëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, 60 êâ. ì., ãàç òà ï³÷íå îòî-
ïëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 8 ñîò. çåìë³. 097-474-03-65, 
073-060-45-01

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ. Êîçÿòèí, 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âåëèêà êóõíÿ, 5 ê³ìí., ãàç, ãàðàæ, ïî-
ãð³á, ãîñï. áóä., 10 ñîò. ãîðîäó, êðóãîì çàãîðîæà, 
ñàäîê, âóë. Ïîä³ëüñüêà. 097-628-48-13, 073-058-
41-21

  Áóäèíîê ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, öåíòð ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷-
íîñòÿìè. 063-314-92-88, 063-294-53-06

  Áóäèíîê öåãë. 71 êâ.ì. â ãàðíîìó ñòàí³, ñ. Ìàõà-
ðèíö³ (öóêð. ç-ä), ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 099-714-54-32

  Áóäèíîê öåãë., ³íä. îïàë., óñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ãî-
ðîä 7 ñîò., ð-í øêîëè ¹3 ç ìåáëÿìè. 093-704-31-57

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

  Áóäèíîê öåãëÿí., ãàç, ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòð, êðè-
íèöÿ, ñêâàæèíà, ãîðîä 25 ñîò.òåðì³íîâî-äåøåâî. 
096-444-74-53 

  Äà÷íó çåì. ä³ëÿíêó 9 ñîò., ç áóäèíêîì, ð-í Òàëè-
ìîí³âêà, âóë. Íåêðàñîâà. 096-863-61-66

  Çåì. ä³ëÿíêó ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., êðèíèöÿ, 
ñàðàé, áóäìàòåð³àëè óñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 
097-354-76-68

  Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãëèíÿ-
íà õàòèíà ç ï³÷íèì îïàë., 25 ñîò. çåì., ì. Êîçÿòèí. 
067-784-33-39

  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà â öåíòð³ íå âåëèêà (á³çíåñ, 
ãàðàæ). 063-342-67-53

  ×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

  ×àñòèíó áóäèíêà â ð-í³ ðèíêó "Õë³áîäàð". 063-
020-88-40

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Æèãóë³ â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-907-93-08
  Îïåëü Êàäåò 1989 ð., ïîâí³ñòþ íà õîäó, ãàç/áåí-

çèí 1,3. 068-330-68-43
  Ñëàâóòó 2004 ð., ãàç-áåíçèí. 097-623-70-91
  ×åð³ Àìóëåò 2007 ð., áåíçèí. 067-949-69-91

ÊÓÏËÞ
  2-3-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 068-965-56-08, 093-

399-36-06, 093-154-76-52

  Áàëîíè:êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, ïî-
áóòîâ³; åëåêòðîäâèãóíè, ï³ð`ÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ñòàð³ 
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-529-10-20

  Áàìïåðè äî ÂÀÇ 2106, ðåø³òêó ðàä³àòîðà. 096-
397-37-02

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

  Áåíçîïèëó Óðàë, ìîæëèâî íà çàï÷àñòè. 096-063-
0551, 063-409-34-54

  Á³äîí ìîëî÷íèé 40 ë., ìîæëèâî á/â. 097-990-
99-78

  Âóã³ëëÿ ñòàðå, çëåæàíå, ñàìîâèâ³ç. 097-766-59-53

   àðàæ ï³ä áóñ ç áðàìîþ 2.10 òà ÿìîþ â êîîïåðà-
òèâ³ Æèãóë³. 073-352-65-51 Âîâà

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³ä-
õîäè 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. 097-793-55-95

  Íåðîáî÷³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, åëåêòðîäâèãóíè, 
ìëèíè, ìîòîáëîêè, ñòóï³öè Ìîñêâ³÷à, äâà êîëåñà, 
ïðàëüíó ìàøèíó LG 5 êã íà çàï÷àñòèíè. 068-216-
34-20

  Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³-
êó, õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60

  Øê³ðêè êðîë³â, çàá`þ êðîë³â çà øê³ðêó. 097-446-
20-46, 063-629-01-49 

ÐIÇÍÅ
  Âòðà÷åíî òèì÷àñîâå Â³éñüêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà 

³ì`ÿ Ìàêñèì÷óê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

  Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó áåç ìåáë³â â öåíòð³. 096-
450-95-49

  Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó, ð-í øêîëè ¹4. 093-596-
41-56, 098-597-08-78

  Çäàì 2-ê³ìí. êâ., 1 ïîâåðõ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 
âóë. Â. Âåëèêîãî 7. 067-772-36-78

  Çäàì 3-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-951-83-46

  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 2-25-55
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³. 063-191-91-27, 

063-342-67-53

  Çäàì êâàðòèðó. 096-234-92-24

  Çäàì áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé ñ. ²âàíê³âö³ 4,5 êì., 
â³ä ì. Êîçÿòèí, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Çíàéäåíî ñåðåæêó (êóëü÷èê) íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ 
ì³ñòà. 097-126-68-86

  Ïîðÿäíà ðîäèíà çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê.  068-
965-56-08, 093-399-36-06, 093-154-76-52

  ×îëîâ³ê 37 ðîê³â áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, øóêàº 
ïîðÿäíó æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì`¿, ãîòîâèé íà ïå-
ðå¿çä, ñóäèìèõ  ç³ øê³äëèâèìè çâè÷êàìè, âàäàìè 
òà áðåõëèâèõ øàõðàéîê, ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. 
098-859-01-33, 073-325-66-26

  Øóêàþ ðîáîòó ïî äîãëÿäó çà ä³òüìè, àáî çà 
ëþäèíîþ, ÿêà ïîòðåáóº äîïîìîãó òà ñï³ëêóâàííÿ. 
097-712-96-41, 093-441-18-58
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Погода у Козятині 

ОВЕН 
Чудовий тиждень для початку сміливих 
проектів. Незапланована зустріч може 
призвести до укладання вигідної ділової 
угоди. Намагайтеся згладити конфлік-
тну ситуацію на роботі, і ваш авторитет 
зросте, до вас почнуть прислухатися 
колеги та начальство. 
 
ТЕЛЕЦЬ 
Час активної роботи та спілкування. 
Початок тижня може бути сприятливим 
для поїздок. Ви можете знайти гідних 
союзників у реалізації нового проекту. 
Але ваші досить різкі висловлювання 
загрожують ускладнити стосунки з 
колегами. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня можливе підвищення по 
службі та збільшення зарплати, на яке 
ви так довго чекали. Бажано не ви-
являти почуття, що переповнюють вас, 
занадто бурхливо. Будьте спокійні та 
зосереджені. 

РАК 
Вам необхідно діяти разом із колегами 
та надійними партнерами. Поодинці 
вам навряд чи вдасться втриматися 
на плаву. У середині тижня можливі 
деякі тертя у сім’ї, але в п’ятницю вам 
вдасться спокійно і коректно вирішити 
всі непорозуміння. 

ЛЕВ 
Цього тижня зірки радять виділити з усіх 
справ головне і сконцентруватися на 
ньому. Навіть найскладніше питання не 
встоїть під вашим натиском. Не прикла-
даючи особливих зусиль, ви зможете 
виявитися найчарівнішим і найпри-
вабливішим для оточуючих. У середині 
тижня можлива не зовсім приємна 
розмова з начальством. 

ДІВА 
Не опускайте руки, навіть якщо виникли 
проблеми. Не нехтуйте дрібницями, 
вирішення ніби незначних питань 
може дати несподіваний позитивний 
результат. Пошук нової роботи може 
мати успіх. Перш ніж діяти, добре про-
думайте, безсистемні зусилля успіху не 
принесуть.

ГОРОСКОП 27 СІЧНЯ – 2 ЛЮТОГО

ТЕРЕЗИ 
Раціональність та вміння збалансувати 
свої емоції дозволять вам розкрити свій 
потенціал. Настає час змін, надійде багато 
цікавих пропозицій щодо роботи, тільки 
не варто поспішати з прийняттям рішень. 
У такому достатку привабливих перспек-
тив не дивно що-небудь упустити.

СКОРПІОН 
Настає сприятливий час для кар’єри. 
Ваш авторитет зростає, від вигідних 
пропозицій не буде відбою. Якщо вам 
знадобиться допомога, не соромтеся не 
тільки прийняти запропоновану, але й 
попросити щось зробити для вас.Доля 
готує приємні подарунки. 

СТРІЛЕЦЬ 
Особливо пощастить тому, хто виявить 
завзятість у пошуку нових сфер для 
застосування своїх талантів. Швид-
ше навпаки, у вас буде надто багато 
роботи. Але воно варте того. Багато 
питань будуть близькі до вирішення, а 
професійні успіхи вас порадують.

КОЗЕРІГ 
Вам особливо вдаватимуться такі проти-
лежні за духом речі, як нові проекти і 
повернення до старих, незакінчених і 
давно забутих справ. Багато часу дове-
деться обговорювати свої плани та від-
стоювати ідеї. Для тих, хто шукає роботу, 
з’явиться шанс знайти щось гідне. 
 
ВОДОЛІЙ 
Тиждень досить спокійний і розмірений. 
Розширте коло спілкування, можливі 
важливі ділові зустрічі, що відкривають 
цікаві перспективи для вашої кар’єри. 
На роботі знадобляться пунктуальність 
та спокій. У п’ятницю постарайтеся збе-
рігати рівновагу в будь-якій ситуації. 

РИБИ 
Дійте безкорисливо. Вам практично 
нічого не вдасться зробити для себе, 
проте дії альтруїстичного характеру ма-
тимуть приголомшливий успіх. Якнай-
менше потрапляйте на очі начальству, 
оскільки це може завадити здійсненню 
ваших планів. П’ятниця відмінно під-
ходить для наведення порядку як у 
справах, так і в думках.

РЕКЛАМА

504376

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ

В п’ятницю, 21 січня, на центрально-
му ринку Бердичева ПрАТ «Козятин-
хліб» відкрив фірмовий магазин хлі-
бобулочних виробів. Про цю подію нас 
повідомила директор роздрібної мере-
жі підприємства, Ірина Михайловська. 
Про перші враження торгівлі в магазині 
з нами поділилися бердичевляни та ке-
рівники підприємства.

Приїхали ми на бердичівський ринок, коли 
стрілки годинника зробили два повних оберти 
від початку відкриття магазину. Перше, що нас 
цікавило – це відгуки покупців, які здійснили 
покупку в новій торговельній точці. Пані Ната-
лія вже встигла в магазині побувати тричі. 

 — Перший раз я купила 4 булочки, а коли 
розповіла подругам які зі мною на ринку тор-
гують, що ще в магазині бачила, то вони знов 
мене відрядили за покупкою. – розповідає 
жінка. – За другим разом купила собі і подру-
гам тістечок з кремом, а заодно випила кави. 
Чого її не випити, коли нею пригощають в ма-
газині кожного покупця. За третім разом при-
йшла випити кави, адже напій має справжній 
аромат кави з вершками.

— Так у Вас же не кава в руках, а тістечка та 
два батони, – зауважили ми Наталії. 

– Ой дякую, що нагадали, –  і пішла берди-
чівлянка Наталія вчетверте в магазин.

Поки ми розмовляли з покупцем нас помі-
тили працівники магазину та керівництво під-
приємства, яке чекало гостей із столиці. Вони 
кажуть, якщо преса тут, то зробіть нам фото 
на пам’ять. Звичайно зробимо, для того ми й 
приїхали!

Після фотосесії поцікавились у гендиректора 
ПрАТ «Козятинхліб» Сергія Годенка ідеєю від-
криття нового магазину в сусідньому Берди-
чеві.

— Сергій Олександрович кажуть, що продук-
товий ринок – це прямий ваш конкурент. Не 
боїтеся конкуренції?

—Ні, не боїмося. Я вам розкажу правдиву 
історію про смак дитинства, рулета з кремом. 
Шукав я той смак по всій Україні і не міг знайти 
поки доля не привела мене в «Козятинхліб». 
Коли я скуштував рулет, який випікає наше 
підприємство, то згадав своє дитинство. Впев-
нений на нього буде попит тому, що це дійсно 
смачний рулет. із збереженими технологіями, 
які були в нашому дитинстві. І це стосується 
усієї продукції, яка виготовляється на нашому 
підприємстві. Ми не переходили на технологію 
з підсилювачами смаку, чи різного роду аро-
матизаторами. Покупець порівняє продукцію 

та оцінить її. Часто покупці віддають перевагу 
саме невеликим магазинам, щоб знайти свіжі 
продукти, і купити саме те, що потрібно і не 
стояти в довгій черзі, – сказав керівник підпри-
ємства.

В магазині ми звернулися до керуючої роз-
дрібної мережі підприємства Ірини Михайлов-
ської. Запитали про асортимент магазину.

— В нашому магазині великий асортимент 
хлібобулочних та кондитерських виробів влас-
ного виробництва. Їхня унікальність полягає в 
тому, що це натуральні екологічно чисті про-
дукти, – сказала пані Ірина.

А ми знов звернулись до перших покупців 
магазину. Пані Світлані дуже сподобався хліб, 
назву якого вона не запам’ятала. 

– Той хліб з горішками і чорносливом, а ще 
чудова кава в магазині, –  сказала вона.

Жінки Галина й Валентина взяли за 128 гри-
вень торт. Кажуть це мабуть тільки сьогодні 
така ціна, а завтра підніметься. Ми з цим пи-
танням звернулися до одного з керівників під-
приємства. Він каже, що справедливу ціну на 
товар визначають продавець і покупець. 

– Так працює ринок. Продавець не повинен 
працювати собі в збиток, разом з тим робимо 
аналіз, чи може оплатити нашу продукцію по-
купець середнього класу.

Коли ринок буде стабільним то ціна торту, 
який придбали покупці не зміниться ні завтра, 
ні через місяць, а можливо й рік. – сказав він.

Кожен хто виходив з магазину з покупкою 
був в піднесеному настрої від спожитої смач-
ної кави.

У чому секрет смачної кави, запитали ми у 
керівника підприємства. На думку керманича 
підприємства, якщо якийсь є секрет, то тільки в 
фільтруванні води в самому апараті

— Нам його тут поставили спеціалісти Ко-
зятина. Ми поважаємо бізнес і в першу чергу 
готові співпрацювати з нашими земляками. 
Щодо кави то ніби кава, як кава. Можливо 
наша кава людям більше подобається від тої, 
яку вони купують в інших місцях, – сказав ди-
ректор «Козятинхліб»

Бердичівляни Пані Галина та пані Зоя задо-
волені тим, що еко продукти «Козятинхліб» 
не вищі за ціною, як хлібна випічка з різними 
хімічними добавками. Кажуть – ми задоволе-
ні тим, що для людей щось корисне зробили. 
Дякують бердичевляни персоналу магазину за 
тактовність і відмінну обслугу. А ми в піднесе-
ному настрої від гарної справи, яку створив в 
Бердичеві «Козятинхліб» взяли курс на рідний 
Козятин.

«Ми не боїмося конкуренції тому, що впевнені, 
в Бердичеві у нас буде вдячний покупець»


