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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ФОТОРЕПОРТАЖ 
З ДНЯ МІСТА

ЗНІМАТИМУТЬ РЕКЛАМУ ДЛЯ МУЗЕЮ

с. 4-5

 У Козятині закінчили прийом 
заявок на конкурс міні–проектів, 
який стартував на початку 
червня. За цей час мешканці 
Козятинської громади встигли 
подати два десятки пропозицій

 За умовами конкурсу, 
профінансують 10 проектів: 
три у Козятині, сім – у селах 
громади, по одному на один 
старостинський округ. Тож 
половину з поданих заявок 
мають відсіяти

 Поки що складно 
спрогнозувати, у кого більші 
шанси на перемогу, проте ми 
вже можемо розказати, які саме 
проекти подали на конкурс 

с. 6

ЯК ПРОДАТИ 
І КУПИТИ ПАЙ
 З 1 липня люди 
можуть вільно 
продавати свої паї. А як 
це зробити? Що треба 
при купівлі-продажу 
аграрної землі? Та чи 
взагалі варто продавати 
свою землю?

СВЯТО В ДУБОВИХ 
МАХАРИНЦЯХ
 У Дубових 
Махаринцях розіграли 
в лотерею бичка, 
крикливих свинок та 
зерно. Що за свято було 
у селі та що ще цікавого 
відбувалося – читайте у 
нашому фоторепортажі 

с. 3 с. 8

ЩО ЛЮДИ ХОЧУТЬ 
БАЧИТИ В ГРОМАДІ?

В ЯКИХ СТАВКАХ 
КУПАТИСЯ БЕЗПЕЧНО с. 2

с. 7
Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
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У центрі міста чимало квітників ще радянської доби. Один із проектів передбачає їх заміну
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Äîðîãîþ â Ìåäâåä³âêó, íåïî-
äàë³ê â³ä Ìàõí³âñüêî-Áåðäè÷³â-
ñüêîãî ïåðåõðåñòÿ, ìè çóñòð³ëè 
òðîº ä³â÷àò-ñòàðøîêëàñíèöü. 
Âîíè âïîäîáàëè íà óçá³÷÷³ äî-
ðîãè ã³ãàíòñüêó ðîñëèíó ³ çàõîò³-
ëè çðîáèòè ç íåþ ñåëô³. Îäíà ç 
íèõ, Íàòàëÿ, çàñòåðåãëà ïîäðóã, 
àäæå çíàëà, ùî öå — áîðù³âíèê. 
Ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà ñâî¿ì ïîäðó-
ãàì, ÿê âîíà â ïîçàìèíóëîìó ðîö³ 
á³ëüøå ì³ñÿöÿ ë³êóâàëà îï³êè í³ã, 
ÿê³ îòðèìàëà âíàñë³äîê êîíòàêòó ç 
áîðù³âíèêîì ïðè ïîõîä³ íà ð³÷êó.
— ß òàêîæ õîò³ëà çðîáèòè 
çâè÷àéíó ôîòîñåñ³þ ç ã³ãàíò-
ñüêîþ êâ³òêîþ, çîâí³ ñõîæîþ 
íà êð³ï, — ïðèãàäóº Íàòàëÿ.

Ä³â÷èíà òîä³ íàâ³òü ïîäóìàòè 
íå ìîãëà, ùî Ìåäâåæà ëàïà, ÷è 
ÿê ¿¿ ùå íàçèâàþòü áîðù³âíèê 
Ñîñíîâñüêîãî ÷è «ïîìñòà Ñòàë³-
íà» ìîæå áóòè òàêîþ îòðóéíîþ.

Ïî÷óâøè ðîçïîâ³äü ñâîº¿ ïî-
äðóãè, ä³â÷àòà íå ò³ëüêè ïåðåäó-
ìàëè á³ëÿ ã³ãàíòñüêî¿ ðîñëèíè 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ.

Ä³â÷àòà ï³øëè â ñòîðîíó Ïëÿ-
õîâî¿, à ìè çáèëè ñóöâ³òòÿ, ùîá 
ùå êîìóñü íå êîðò³ëî á³ëÿ ðîñ-
ëèíè ðîáèòè ôîòî.

Êîæíîãî ðîêó ìè â ê³íö³ 
÷åðâíÿ ÷è íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 
â³äñòåæóºìî íà íàøèõ äîðîãàõ 
áîðù³âíèêè. Â 2017 íàâ³òü ¿õàòè 
êóäèñü íå ïîòð³áíî áóëî. Ñóö-
â³òòÿ á³ëî-çåëåíóâàòîãî áóð’ÿíó, 
ÿêèé íàãàäóº ïàðàñîëüêó, êðàñó-
âàëèñÿ ï³ä ñò³íîþ êîëèøíüîãî 
çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà, ùî á³ëÿ 
ïåðåõîäêè íà êðóãó. Â 2018–
2020 ðîêàõ áîðù³âíèê áóâ ïî-
ì³÷åíèé íà äîðîãàõ Êîçÿòèí-
Êîðäèø³âêà, Êîðäèø³âêà-Êó-
ìàí³âêà, Êîçÿòèí-Ìèêîëà¿âêà.

Ïðî íåáåçïå÷íó ðîñëèíó áîð-
ù³âíèê ìè ïîâ³äîìëÿëè ³ ó ìè-
íóëîìó ðîö³. Éîãî íà ä³ëÿíö³ 
äîðîãè Êîçÿòèí-Ìèêîëà¿âêà 
ïåðåä ïîâîðîòîì íà Êóìàí³âêó 
äîðîæíèêè íàâ³òü ñòàðàííî îá-
êîñèëè, ñïðèéíÿâøè áîðù³âíèê 
çà ùîñü êðàñèâå òà êîðèñíå.

Íàãàäóâàëè íåîäíîðàçîâî ³ ïðî 
íåáåçïåêó áîðù³âíèêà. Íåáåç-
ïå÷íèé ñ³ê ðîñëèíè ìîæå âðà-
æàòè øê³ðó ëþäèíè. ×èì á³ëü-
øå ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà ïîòðàïèòü 
íà óðàæåíå ì³ñöå, òèì îï³êè áó-
äóòü ãëèáøèìè. ²íîä³ âèñòà÷àº 
îäíîãî äîòèêó äî ö³º¿ ðîñëèíè, 
ùîá îòðèìàòè îï³ê øê³ðè. Ïî-
ïàäàííÿ ñîêó öüîãî áóð’ÿíó â î÷³ 

ìîæå ïðèçâåñòè íàâ³òü äî ñë³ïî-
òè. Îñîáëèâî íåáåçïå÷íèé ñ³ê 
«îêóïàíòà» äëÿ ä³òåé. Âîíè æ 
ó íàñ âåëèê³ âèíàõ³äíèêè. À ïðè-
âàáëþº ä³òåé öåé áóð’ÿí ñâîºþ 
òðóá÷àñòîþ ñåðöåâèíîþ, òîæ 
ìîæóòü çðîáèòè ç ñòåáëà áîðù³â-
íèêà ³ ï³äçîðíó òðóáó, ³ òðóáêó 
äëÿ çàáàâè êóëüêàìè.

Ïðè îï³êàõ áîðù³âíèêîì 
ë³êàð³ ðåêîìåíäóþòü ãóñòî íà-
ìèëèòè óðàæåíå ì³ñöå ãîñïîäàð-
ñüêèì ìèëîì òà çìèòè âîäîþ, 
à ùå êðàùå çìèòè ëîñüéîíîì, 
ùî ì³ñòèòü ñïèðò. Ãîëîâíå 
íå òîðêàòèñÿ í³ îáëè÷÷ÿ, í³ 
î÷åé. ßêùî ï³ä ðóêàìè íåìàº 
í³ ìèëà, í³ âîäè, òî ïîòð³áíî 
çàêðèòè â³ä ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â 
óðàæåíó ä³ëÿíêó øê³ðè.

Çíåøêîäæóâàòè áîðù³âíè-
êè — íå ò³ëüêè çàâäàííÿ äî-
ðîæí³õ ñëóæá, ì³ñüêèõ ðàä ÷è 
ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â, à êîæ-
íîãî ç íàñ. Ùå äåê³ëüêà ðîê³â 
òîìó ì³ãðóâàâ áîðù³âíèê Êî-
çÿòèíùèíîþ ò³ëüêè äîðîãàìè 
ïîáëèçó çàë³çíèö³. Â öüîìó ðîö³ 
â³í ç’ÿâèâñÿ íà äîðîç³ íåäàëå-
êî â³ä Ìàõí³âêè ç ë³âî¿ ñòîðîíè 
â á³ê Êîçÿòèíà. Àëå ðàäóº òå, ùî 
â³í òàì áóâ ó ãîðä³é ñàìîòíîñò³.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

— Íàðåøò³ íà ãîëîâíîìó 
ïëÿæ³ ì³ñòà, Òàëèìîí³âñüêîìó 
ñòàâêó, âîäà â³äïîâ³äàº íîð-
ìàòèâíèì ïîêàçíèêàì. Òàêîæ 
õîðîøà âîäà ó âîäîéì³ òàáîðó 
«Ïðîë³ñîê», — ðîçïîâ³äàº Ëåîí³ä 
ßùóê. — Íà ïëÿæ³ Ìåäâåä³âêè ³ 
íà Âîäîêà÷ö³ ïðîáè âîäè äàëè 
íåãàòèâí³ ðåçóëüòàòè. Âîäà òàì 
íå íàñò³ëüêè º ïîãàíîþ, àëå íîð-
ìàòèâíèì äàíèì âîíà íå â³äïî-
â³äàº. Ùå ìè â³äáèðàëè ïðîáè 
âîäè â ñòàâêó Ãëóõîâåöü. Òàì 
ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â ùå íå ãîòîâ³.

— Õîðîøà âîäà — öå áåçïå÷íà 
âîäà. ×è ìîæíà êóïàòèñÿ ó âîä³ 
ç íå â³äïîâ³äíèìè ïîêàçíèêàìè?

— Ó òàê³ âîäîéìè ìîæíà çà-
éòè çà óìîâè, ÿêùî íå ï³ðíàòè 
³ íå íàêîâòàòèñÿ âîäè.

— À ùî ìîæå áóòè, ÿêùî ëþ-

äèíà ï³ðíå ÷è íàêîâòàºòüñÿ âîäè 
òàì, äå º çàáðóäíåííÿ êèøêîâîþ 
ïàëè÷êîþ?

— Êèøêîâà ïàëè÷êà ìîæå 
áóòè ÿê ó ëþäåé, òàê ³ ó òâàðèí. 
Öå ³íäèêàòîð ôåêàëüíîãî çà-
áðóäíåííÿ. ßêùî ïðîñòî êóïà-
òèñÿ, ³ íå êîâòàòè âîäó — íåáåç-
ïåêè íåìàº. À ÿêùî êîâòíóòè, 
ìîæå ïðîÿâèòèñÿ ãàñòðîåíòå-
ðîêîë³ò (çàïàëüíå çàõâîðþâàí-
íÿ øëóíêà, òîâñòîãî ³ òîíêîãî 
â³ää³ë³â êèøå÷íèêà ÷è íàâ³òü 
âñüîãî øëóíêîâî-êèøêîâîãî 
òðàêòó). Öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
áëþâàííÿì, äèñêîìôîðòîì 
ó ÷åðåâí³é ÷àñòèí³ òà ïðîíî-
ñîì. Öå íåáåçïåêà á³ëüøå äëÿ 
ä³òåé, — äîäàº ïàí Ëåîí³ä. — 
Àäæå ñàìå âîíè êóïàþòüñÿ òà 
ãðàþòüñÿ íà âîä³, ï³ðíàþòü ³ 
ìîæóòü âèïàäêîâî íàêîâòàòèñÿ 
òàêî¿ âîäè.

Борщівник не квітка для селфі, а небезпечна рослина

Побачите таку «парасольку» — оминайте її десятою 
дорогою. Якщо захочете її знищити – робіть це дуже обережно

ВІДПОЧИНОК БЕЗ ШКОДИ ДЛЯ 
ЗДОРОВ'Я. ДЕ МОЖНА КУПАТИСЯ?
Безпека  На календарі майже середина 
липня. Саме час для відпочинку. Яка 
зараз ситуація на пляжах Козятинщини, 
ми попросили розповісти завідувача 
відділу контролю та профілактики 
захворювань Леоніда Ящука 

Ùå ìè çàïèòàëè ó ãîëîâíîãî 
³íôåêö³îí³ñòà òà åï³äåì³îëî-
ãà Êîçÿòèíùèíè, ÷è áåðóòüñÿ 
çðàçêè âîäè íà õîëåðó.

— Òàê³ ïðîáè âîäè ìè áå-
ðåìî ç òðàâíÿ, ïîêè õîëåðî-
ïîä³áíèõ åìáð³îí³â ìè íå âè-
ñ³âàºìî ³ çàãðîçè ïîøèðåííÿ 

ö³º¿ ³íôåêö³¿ íåìàº, — ñêàçàâ 
Ëåîí³ä ßùóê.

— ßêó âè ìîæåòå äàòè ïîðàäó 
êîçÿòèí÷àíàì, ùî ïîëþáëÿþòü 
â³äïî÷èâàòè á³ëÿ âîäè?

— Çà íàøèìè áàãàòîð³÷íèìè 
ñïîñòåðåæåííÿìè, âîäà ìàº 
âëàñòèâ³ñòü ñàìîî÷èùàòèñÿ ³ 

çàáðóäíþâàòèñÿ ï³ñëÿ òðèâàëèõ 
äîù³â ÷è íàâ³òü îäí³º¿ çëèâè. 
Òîìó ïîðàäèâ áè â³äïî÷èâàþ-
÷èì äåê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ äîùó 
íå êóïàòèñÿ, êðàùå ïîñèä³òè ç 
âóäêîþ, — ñêàçàâ çàâ³äóâà÷ â³ä-
ä³ëó êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòèêè 
çàõâîðþâàíü.

Діти кажуть: «Купатися класно!». А от дорослі зауважують, що дно треба чистити, бо на 
Талимонівському ставку розвелося стільки ракушок, що ноги можна порізати
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ÍÎÂÈÍÈ

Насіяв коноплі 
 Ó ×åðíè÷êàõ ïðàâî-
îõîðîíö³ âèÿâèëè íåçà-
êîííèé ïîñ³â êàíàá³ñó. 
Ãîñïîäàð áóäèíêó íàñ³ÿâ 
áëèçüêî ï³âñîòí³ êóù³â 
íàðêîòè÷íî¿ ðîñëèíè.
Çà òàêèé çëî÷èí çàãðîæóº 
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü. Çã³äíî ç³ ñòàòòåþ 
310 «Ïîñ³â àáî âèðîùó-
âàííÿ ñíîòâîðíîãî ìàêó 
÷è êîíîïåëü», çà íåçàêîí-
íèé ïîñ³â àáî íåçàêîííå 
âèðîùóâàííÿ ñíîòâîðíîãî 
ìàêó â ê³ëüêîñò³ â³ä ñòà 
äî ï’ÿòèñîò ðîñëèí ÷è 
êîíîïåëü ó ê³ëüêîñò³ â³ä 
äåñÿòè äî ï’ÿòäåñÿòè ðîñ-
ëèí ïåðåäáà÷åíèé øòðàô 
â³ä ñòà äî ï’ÿòèñîò íåî-
ïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí, àðåøò 
íà òåðì³í äî øåñòè ì³ñÿ-
ö³â àáî îáìåæåííÿ âîë³ 
íà òåðì³í äî òðüîõ ðîê³â.

Пожежа 
у Кашперівці 
 Ó â³âòîðîê, 6 ëèïíÿ, 
ó ñåë³ Êàøïåð³âêà çàéíÿâ-
ñÿ æèòëîâèé áóäèíîê. 
Î 20.48 ïðî öå ïîâ³äîìè-
ëè êîçÿòèíñüêó ïîæåæíó 
÷àñòèíó. Ðÿòóâàëüíèêè 
îäðàçó âè¿õàëè íà âèêëèê.
Âæå íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïðàö³â-
íèêè ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè 
âñòàíîâèëè, ùî çàéíÿëîñÿ 
øèôåðíå ïåðåêðèòòÿ áó-
äèíêó. Î 21.19 ðÿòóâàëü-
íèêè ïîâí³ñòþ ë³êâ³äó-
âàëè ïîæåæó. Ïðè÷èíîþ 
çàéìàííÿ íàçèâàþòü 
íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç 
âîãíåì. 

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №18
На шаховій діаграмі – три двоходові задачі-мініатюри. 
Кожна з них розв'язується на звичайній шахівниці. 

Задача №22-24 (для школярів)
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета «RIA-Козятин» №27 від  8 липня 2021 року. 
Задача №20
I. 1. Kpa2! Tc3  2. Kpa1 Ta3x; II. 1. Ta1! Tb1+  2. Kpa2 
Tb2+; III. 1. Kpa4! Kpc3  2. Tb5 Ta1x.
Задача №21
I. 1. O-O! K:f5+  2. Kph8 hg7:x; II. 1. Kpf8! hg7:+  2. 
Kpg8 K:f6x; III. 1. Ce7! Kf6+  2. Kpf8 hg7:x.

М. Пархоменко

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Ðèíîê çåìë³ ä³º. Îäíàê ïåâí³ 
îáìåæåííÿ íà çåìëþ âñå ùå çà-
ëèøèëèñü.

— Äî 2024 ðîêó ïðàâî íà ïðè-
äáàííÿ çåìë³ áóäå ò³ëüêè ó ô³-
çè÷íèõ îñ³á, — êàæå åêñïåðòêà ç 
ïèòàíü ÀÏÊ ßíà Êàçüì³íà. — Ç 
2024 ðîêó çåìëþ çìîæóòü êó-
ïóâàòè ³ þðèäè÷í³ îñîáè (îá-
ìåæåííÿ äî 10 òèñ. ãà â îäí³ 
ðóêè). ×è áóäóòü çåìëþ ïðîäà-
âàòè ³íîçåìöÿì — ìàþòü âèð³-
øèòè íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó 
ðåôåðåíäóì³. Àëå íåçàëåæíî â³ä 
ðåçóëüòàò³â, ³íîçåìö³ íå çìîæóòü 
êóïóâàòè çåìëþ â 50-ê³ëîìåòðî-
â³é çîí³ â³ä êîðäîíó Óêðà¿íè.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ 
ТА ПОДАТКИ

Ùîá êóïèòè ÷è ïðîäàòè çåì-
ëþ, ïîòð³áíî ìàòè ïàêåò äîêó-
ìåíò³â:
 ïàñïîðòè òà ³äåíòèô³êàö³é-

í³ íîìåðè âëàñíèêà ä³ëÿíêè é 
ïîêóïöÿ;
 çâ³ò ïðî åêñïåðòíó ãðîøîâó 

îö³íêó çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè;
 äîêóìåíòè íà ïðàâî âëàñ-

íîñò³ íà ä³ëÿíêó (ñâ³äîöòâî ïðî 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó àáî æ âèòÿã ç Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõî-
ìå ìàéíî, àáî äåðæàâíèé àêò);
 âèòÿã ç Äåðæàâíîãî çåìåëü-

íîãî êàäàñòðó ùîäî çåìåëüíî¿ 

ä³ëÿíêè.
Ö³íà âèçíà÷àºòüñÿ ï³ä ÷àñ 

ïåðåìîâèí ì³æ ïîêóïöåì ³ 
ïðîäàâöåì çåìë³. ²ñíóº ò³ëüêè 
ì³í³ìàëüíèé ïîð³ã, íèæ÷å ÿêîãî 
âàðò³ñòü ãåêòàðà íå ìîæå áóòè. 
Äëÿ Â³ííè÷÷èíè öå:
 ð³ëëÿ — 27 òèñÿ÷ 184 ãðí 

çà ãà; çåìëÿ ï³ä áàãàòîð³÷í³ íàñà-
äæåííÿ — 47 òèñÿ÷ 53 ãðí çà ãà, 
ñ³íîæàò³ — 3 140 ãðí çà ãà, ïà-
ñîâèùà — 1 558 ãðí çà ãà.

Çàêîí çàáîðîíÿº ðîçðàõóíîê 
«êåøåì»: ò³ëüêè ÷åðåç áàíê³âñüê³ 
ðàõóíêè. ² òðåáà ñïëàòèòè ïî-
äàòêè. Åêñïåðòêà ßíà Êàçüì³íà 
êàæå, ùî öå äåðæàâíå ìèòî — 
1% â³ä îö³íêè; â³éñüêîâèé 
çá³ð — 1,5% â³ä îö³íêè.

— Àëå äàâàéòå íå çàáóâàòè, ùî 
ç 1 ëèïíÿ çåìëÿ ñòàëà ìàéíîì, 
çà ÿêå Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì 
Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà ñïëàòà 
ïîäàòê³â. Íàïðèêëàä, ÿêùî âè 
âîëîä³ºòå çåìëåþ ìåíøå 3 ðîê³â 
àáî â öüîìó ðîö³ âè âæå óêëà-
äàëè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó 
íåðóõîìîãî ìàéíà, ïîòð³áíî 

ХОЧУ ПРОДАТИ-КУПИТИ 
ПАЙ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ?
Нюанси реформи  З 1 липня 
запрацював ринок землі. Люди можуть 
вільно продавати свої паї. А як це 
зробити? Що треба при купівлі-продажу 
аграрної землі? Та чи взагалі варто 
продавати свою землю? Відповіді дає 
експертка з питань АПК, керівниця 
комітету з аграрних питань української 
Асоціації бізнесу та торгівлі Яна Казьміна

áóäå ñïëàòèòè 5% â³ä îö³íêè, — 
êàæå Êàçüì³íà.

Â³ä îïîäàòêóâàííÿ çâ³ëüíÿºòü-
ñÿ ñïàäêóâàííÿ äëÿ ïåðøî¿ ë³í³¿ 
ñïîð³äíåííÿ — ä³òè ñïàäêîºì-
öÿ, ó òîìó ÷èñë³ çà÷àò³ çà æèòòÿ 
ñïàäêîäàâöÿ òà íàðîäæåí³ ï³ñëÿ 
éîãî ñìåðò³, òîé ç ïîäðóææÿ, 
ÿêèé éîãî ïåðåæèâ, òà áàòüêè.

ПЕРЕВІРКА ПЕРЕД УГОДОЮ
Íà ùî âàðòî çâåðòàòè óâà-

ãó ïðè îôîðìëåíí³ óãîäè ïðî 
êóï³âëþ-ïðîäàæ? Åêñïåðòêà ç 
ïèòàíü ÀÏÊ ßíà Êàçüì³íà ðà-
äèòü çðîáèòè ïåðåâ³ðêó çåìë³ 
â íîòàð³óñà: ÷è íå º ä³ëÿíêà 
ïðåäìåòîì ñóäîâîãî ñïîðó, ÷è 
íå íàêëàäåíî íà íå¿ àðåøò àáî 
º çàáîðîíà íà â³ä÷óæåííÿ.

— Ó ðàç³ íàÿâíîñò³ òàêèõ çà-
áîðîí ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî ïðè-
ïèíèòè ÷è ñêàñóâàòè íàêëàäåí³ 
àðåøòè òà çàáîðîíè, à âæå ïî-
ò³ì ï³äïèñóâàòè óãîäó êóï³âë³-
ïðîäàæó, — ðàäèòü Êàçüì³íà. — 
Âàæëèâî ïåðåâ³ðèòè íàÿâí³ñòü 
êàäàñòðîâîãî íîìåðà íà çåìåëü-
íó ä³ëÿíêó. ² ó á³ëüøîñò³ ïà-
éîâèê³â äîêóìåíòè íà çåìëþ º 
ò³ëüêè íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ, ÿê³ 
ëåãêî ï³äðîáèòè. Òîìó äîêóìåíò 

òðåáà ïåðåâ³ðèòè ó íîòàð³óñà ÷è 
â äåðæàâíîãî àáî ïðèâàòíîãî 
ðåºñòðàòîðà.

ЗЕМЛЮ МОЖУТЬ 
КОНФІСКУВАТИ

ßê³ ùå ìîæóòü áóòè «ï³äâîäí³ 
êàìåí³»? Ïàéîâèêè, ùî çäàëè 
â îðåíäó ñâîþ ä³ëÿíêó, äåùî 
îáìåæåí³ ó ïîøóêó ïîêóïöÿ: 
ïåðåâàæíå ïðàâî íà âèêóï çåìë³ 
ìàº îðåíäàð.

— Îðåíäàð ìàº äâà ì³ñÿö³, 
ùîá âèð³øèòè, ÷è áóäå êóïóâàòè 
ïàé. ßêùî æ í³, òî çåìëþ ìîæíà 
ïðîäàòè ³íø³é ëþäèí³. Îäíàê 
íîâèé âëàñíèê çìîæå ïîâíîö³í-
íî ðîçïîðÿäæàòèñü çåìëåþ áåç 
îáòÿæåíü, êîëè çàê³í÷èòüñÿ äî-
ãîâ³ð îðåíäè, — êàæå Êàçüì³íà.

ßêùî çåìëþ ïðîäàëè ç ïî-
ðóøåííÿì ïåðåâàæíîãî ïðàâà, 
òî â ñóä³ óãîäó ìîæóòü ðîç³ðâà-
òè, à ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
òà îáîâ’ÿçêè ïîêóïöÿ ä³ëÿíêè 
ïåðåäàòè ïîçèâà÷ó. ² ùå âè-
êóïëåíó çåìëþ ìîæóòü êîí-
ô³ñêóâàòè: íàïðèêëàä, ÿêùî ¿¿ 
ïðèäáàëà ëþäèíà, ùî ìàº ïîíàä 
100 ãåêòàð³â. Âèëó÷åíó ä³ëÿíêó 
ïðîäàþòü íà òîðãàõ, êîøòè â³ä-
äàäóòü êîëèøíüîìó âëàñíèêó.

І найголовніше питання — чи 
варто продавати свою землю 
зараз або краще зачекати?
— Нині середній розмір паю 
складає 2–3,5 гектара. При 
можливій ринковій вартості 
у $2000, на продажу ділян-
ки вдасться заробити близко 
$7000. Переконана, що па-
йовикам не варто поспішати 
продавати землю. Краще за-
чекати 2024 року, поки на ри-
нок не прийдуть юрособи і ціна 
не зросте, — розповідає екс-

пертка з питань АПК, керівни-
ця комітету з аграрних питань 
української Асоціації бізнесу та 
торгівлі Яна Казьміна.
— Наскільки земля може зрости 
у ціні протягом наступних ро-
ків? — питає журналіст. 
—  П е р е ко н а н а ,  щ о  ц і н а 
не зростатиме вище 1–2 тис. 
дол. за га до 2024 року, поки 
на ринок не прийдуть юросо-
би. Потім ціна може підвищи-
тися в декілька разів, — відпо-
віла Казьміна.

Так продавати землю чи не треба?

Чи можна продати частину 
паю, як поділити землю між 
спадкоємцями та чи діятиме 
оренда після продажу паю? 
Відповіді на популярні питан-
ня земельної реформи можна 
отримати на Урядовому кон-

такт центрі в Інтернеті за цим 
посиланням: bit.ly/3dZLRQ2. 
Або за номером телефону 
15–45. Також безкоштовну 
правову допомогу, юридичні 
консультації землевласникам 
надає Мін’юст: bit.ly/3yzokxe.

Додаткова інформація Çàêîí çàáîðîíÿº 
îïëàòó çà çåìëþ 
«êåøåì», ò³ëüêè ÷åðåç 
áàíê³âñüê³ ðàõóíêè. 
І òðåáà ñïëàòèòè 
ïîäàòêè

ХТО МОЖЕ КУПИТИ ЗЕМЛЮ 
  Купувати с/г землю можуть лише 

громадяни України 

  Одна людина може купити не більше 
100 га в одні руки 

  Юридичні особи зможуть купувати землю 
з 2024 року 

  Переважне право на купівлю с/г землі 
у тих, хто орендує її з 2010 року 

ПОДАТКИ 
  1% від оцінки землі — 

держмито 
  1,5% від оцінки землі — 

військовий збір 

ЦІНИ НА ВІННИЦЬКУ 
ЗЕМЛЮ 
  $3 000–114 000 за га — 

в оголошеннях на dom.ria.com 
  $5 300–30 000 за га — 

в оголошеннях на olx.ua 

ПРАВИЛА РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ 

ОЛЕНА УДВУД, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà ñòàð-
òóâàëî 7 ëèïíÿ ³ ïî÷àëîñÿ ç 
äèòÿ÷î¿ ïðîãðàìè. Çàçâè÷àé 
¿¿ ïðîâîäÿòü ó ñóáîòó âðàíö³ 
íà ïëîù³, òà ïîçàÿê öüîãîð³÷ 
êîíöåïö³ÿ ñâÿòà çì³íèëàñÿ, çà-
õîäè äëÿ ä³òåé âëàøòóâàëè â ð³ç-
í³ äí³ ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ 
ì³ñòà — íà ÏÐÁ, ïîñüîëêó, á³ëÿ 
ó÷èëèùà, øêîëè ¹ 3 ³ íà äðóãî-
ìó Êîçÿòèí³.

ЗАХОДИ У СКВЕРІ 
Êîíöåðòíà ÷àñòèíà ïðîãðàìè 

ðîçïî÷àëàñÿ ó ÷åòâåð, 8 ëèïíÿ, 
ó ì³ñüêîìó ñêâåð³. Çàõ³ä ïðîâå-
ëè ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ïàð-
êó. Òàì çðîáèëè ³ìïðîâ³çîâàíó 
ñöåíó. Äàë³ â³ä ñöåíè îáëàøòó-
âàëè ôîòîçîíó. Òà ãîñò³ ìîãëè 
çàëèøèòè íà ïàì’ÿòü íå ëèøå 
ôîòîãðàô³þ, áî êîçÿòèí÷àíàì, 
ÿê³ ïðèéøëè íà ñâÿòî, äàðóâàëè 
ïîâ³òðÿí³ êóëüêè ³ç íàïèñîì «Ç 
Äíåì ì³ñòà, Êîçÿòèí». Ë³âîðó÷ 
â³ä ³ìïðîâ³çîâàíî¿ ñöåíè ìàëå÷à 
âåñåëèëàñÿ íà áàòóòàõ ³ ëàñóâàëà 
ñîëîäêîþ âàòîþ. À íà ë³òíüîìó 
ìàéäàí÷èêó, ÿêèé ìè íàçèâàº-
ìî «êë³òêîþ», ä³òëàõè êàòàëèñÿ 
íà ìàøèíêàõ.

Ïåðøèìè íà ñöåíó âèéøîâ 
õîð âåòåðàí³â ïðàö³ «Ïðîìåòåé». 
Êåð³âíèê êîëåêòèâó Âàëåíòè-
íà Ãàðíàãà ïðèâ³òàëà ãîñòåé ç³ 
ñâÿòîì. Ï³ñëÿ öüîãî àíñàìáëü 

âèêîíàâ ï³ñí³ ï³ä àêîìïàíåìåíò 
áàÿíó.

Ó ïåðåðâàõ ì³æ âèñòóïàìè äëÿ 
ãëÿäà÷³â ïðîâîäèëè â³êòîðèíó 
«Ö³êàâèíêè ïðî ì³ñòî». Äî-
âåëîñÿ äîáðÿ÷å ïîì³çêóâàòè, 
áî áóëè ïèòàííÿ íå ç ëåãêèõ. 
Òèì, õòî â³äïîâ³äàâ ïðàâèëüíî, 
äàâàëè íîìåðîê. Ï³ñëÿ çàêëþ÷-
íîãî åòàïó â³êòîðèíè ðîç³ãðàëè 
ëîòåðåþ. Ïåðåìîæö³ îòðèìàëè 
ïîäàðóíêè.

Îêð³ì â³êòîðèíè ïðîâåëè êà-
ðàîêå. Ó íüîìó ïåðåìîãó çäîáóëà 
Âàëåíòèíà Äîâãàëü. Íàîñòàíîê 
ïåðåä ãëÿäà÷àìè âèñòóïè-
ëè ó÷àñíèêè Áåðäè÷³âñüêîãî 
åñòðàäíî-äóõîâîãî îðêåñòðó.

Òàêîæ òîãî äíÿ ì³ñüêèé ãîëî-
âà Òåòÿíà ªðìîëàºâà íàãîðîäèëà 
ãðàìîòàìè ì³ñüêî¿ ðàäè âåòåðà-
í³â ïðàö³ íàøî¿ ãðîìàäè ³ ðàçîì 
ç ãîëîâîþ ðàäè âåòåðàí³â Ôåäî-
ðîì Êðîïèâîþ âðó÷èëà â³äçíàêè 
Ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè. À Ôåä³ð 
Êðîïèâà íàãîðîäèâ ãðàìîòàìè 
ï³äïðèºìö³â òà êîëåêòèâè îðãà-
í³çàö³é ì³ñòà.

À ó ï’ÿòíèöþ ââå÷åð³ ó êë³òö³ 
âëàøòóâàëè äèñêîòåêó 80-èõ.

СПОРТИВНЕ СВЯТО 
Âðàíö³ ó ï’ÿòíèöþ, 9 ëèïíÿ, 

íà ñòàä³îí³ ñòàðòóâàëè ñïîðòèâí³ 
çàõîäè. Çìàãàííÿ òðèâàëè ïðî-
òÿãîì òðüîõ äí³â. Ó ï’ÿòíèöþ 
â³äáóëàñÿ â³äêðèòà ïåðø³ñòü ç 
âîðêàóòó. Òðè äåñÿòêè ó÷àñíèê³â 

ЧИМ РОЗВАЖАЛИ КОЗЯТИНЧАН У 
Подія  У вихідні Козятин гучно 
відзначив своє 147-річчя. Традиційно 
святкування Дня міста тривало протягом 
кількох днів, щоправда цьогорічний 
формат заходів трохи змінився. Як саме 
і які були родзинки цьогорічного дня 
народження Козятина?

ï³äòÿãóâàëèñÿ íà ïåðåêëàäèíàõ, 
â³äæèìàëèñÿ íà áðóñàõ ³ â³ä ï³ä-
ëîãè òà ñòîÿëè ó ïëàíö³.

Íàñòóïíîãî äíÿ íà ñòàä³îí³ 
ïðîâåëè çìàãàííÿ ç ê³îêóøèí-
êàé-êàðàòå. Äî íèõ äîëó÷èëèñÿ 
íå ëèøå íàø³ ñïîðòñìåíè, à é 
þí³ êàðàòèñòè ç Â³ííèö³, Æè-
òîìèðà òà ñòîëèö³.

À ó íåä³ëþ íà íàøîìó ñòà-
ä³îí³ ïðîâåëè çìàãàííÿ ÷åðë³-
äåð³â «Cheer Fest», êóäè òàêîæ 
çàâ³òàëè ó÷àñíèêè ç ³íøèõ ì³ñò. 
Òîãî æ äíÿ ó Öåíòð³ äèòÿ÷î¿ òà 
þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ (ó íàðî-
ä³ Áóäèíîê ï³îíåð³â) ïðîâåëè 
çìàãàííÿ ç øàõ³â.

ВИСТАВКИ 
Îñíîâí³ ñâÿòêóâàííÿ íà öåí-

òðàëüí³é ïëîù³, ÿê³ ðàí³øå ïðî-
âîäèëè ó íåä³ëþ, öüîãî ðàçó â³ä-
áóëèñÿ ó ñóáîòó, 10 ëèïíÿ. Â³ä 
ñàìîãî ðàíêó òàì êèï³ëà ðîáîòà. 
Ñïåðøó âñòàíîâèëè ñöåíó òà íà-
ëàãîäæóâàëè àïàðàòóðó. ² âæå 
äî 14 ãîäèíè öåíòð ì³ñòà ïåðå-
òâîðèâñÿ íà ñïðàâæí³é ÿðìàðîê 
ç ö³ëîþ íèçêîþ ðîçâàã. Òóò áóëè 
³ ð³çíîìàí³òí³ àòðàêö³îíè, ³ âè-
¿çí³ êàôå, ³ ÿòêè ç ¿æåþ òà ñó-
âåí³ðàìè. Àáè ãîñò³ ìàëè êóäè 
ï³òè çà â³òðîì, âñòàíîâèëè òðè 
á³îòóàëåòè. À ùîá íà ïëîù³ 
íå áóëî ñì³òòÿ, ïðàöþâàëè íàø³ 
ôå¿ ÷èñòîòè ç «×èñòîãî ì³ñòà», 
çà ùî ¿ì îêðåìà ïîäÿêà.

Óäåíü íà ïëîù³ ä³ÿëî òðè 
âèñòàâêè. Âçäîâæ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè âèøèêóâàëàñÿ òåõí³êà 
íàöãâàðä³¿. Íà áîéîâ³ ìàøèíè 
ìîæíà áóëî íå ëèøå ïîäèâè-
òèñÿ, à é ïîñèä³òè âñåðåäè-
í³, çðîáèòè ôîòî ³ íàòèñíóòè 
íà êëàêñîí.

Á³ëÿ áóä³âë³ ðàéäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ ðîçãîðíóëè âèñòàâêó 
ñâ³òëèí íàøèõ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â «ß ñòàâ íà çàõèñò Óêðà¿-
íè çàðàäè ìèðíîãî æèòòÿ. Ãåðî¿ 
íåîãîëîøåíî¿ â³éíè».

Хор «Прометей» виступив у парку 8 липня. Учасники співали під акомпанемент баяна

Виставка бойових машин Нацгвардії. Можна було 
не лише подивитися, а й посидіти всередині

Працювали виїзні кафе. Їжа мала дуже апетитний вигляд 

На літньому майданчику малеча залюбки ганяла 
на машинках. Звісно, під пильним наглядом батьків 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ 

ЦЬОГОРІЧНИЙ ДЕНЬ МІСТА 
Ïîðó÷ ïðàö³âíèêè Ìóçåþ ³ñ-

òîð³¿ ì³ñòà çíàéîìèëè ãîñòåé ñâÿ-
òà ç ö³êàâèíêàìè ïðî âèçíà÷í³ 
ïàì’ÿòêè Êîçÿòèíà. Ëþäè ï³ä-
õîäèëè ïîäèâèòèñÿ íà ñâ³òëèíè 
ñòàðîâèííèõ áóä³âåëü íàøîãî ì³ñ-
òà ³ ä³çíàòèñÿ ùîñü íîâå äëÿ ñåáå.

КОНЦЕРТ І ДИСКОТЕКА 
Êîíöåðòíà ïðîãðàìà ðîçïî-

÷àëàñÿ áëèæ÷å äî ï’ÿòî¿ âå÷îðà. 
Ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ïëîù³ âè-
ñòóïèëè õóäîæí³ ã³ìíàñòêè. Ï³ñëÿ 
öüîãî ãëÿäà÷³â ïîïðîñèëè òðîõè 
çâ³ëüíèòè ïðîñò³ð, àäæå êîëåêòèâ 
«Çîðÿíêà-Àðò» ñï³ëüíî ç ó÷íÿìè 
íàøèõ øê³ë ï³äãîòóâàëè òàíöþ-
âàëüíèé ôëåøìîá. Ó íüîìó âçÿëî 
ó÷àñòü 110 ä³òåé. Êîëè ôëåøìîá 
çàâåðøèâñÿ, ãëÿäà÷³ ñòàëè ïåðå-
ì³ùàòèñÿ áëèæ÷å äî ñöåíè.

Äîâåëîñÿ ùå òð³øêè ïî÷åêà-
òè, ïîêè òðèâàëè îñòàíí³ ïðè-
ãîòóâàííÿ äî êîíöåðòó. Íàðåøò³ 
íà ñöåí³ ç’ÿâèâñÿ òåëå òà ðàä³î-
âåäó÷èé Àíäð³é Ðóäèé ³ ñâÿòêîâå 
ä³éñòâî ðîçïî÷àëîñÿ.

Ï³ä ÷àñ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè 
ìàì³ çàãèáëîãî íà â³éí³ Ìàêñèìà 
Îëåêñþêà ³ äðóæèí³ êîëèøíüî-
ãî î÷³ëüíèêà Êîçÿòèíà Ìèõàéëà 
Âèñîöüêîãî âðó÷èëè íàãîðîäè 
«Ïî÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà 
Êîçÿòèí», à òàêîæ íàãîðîäèëè 
â³éñüêîâèõ ³ êîçÿòèí÷àí.

Ïðèâ³òàëè é ìîëîäèõ òàòó-
ñ³â, ó ÿêèõ íà äåíü íàðîäæåí-
íÿ Êîçÿòèíà, à ñàìå 7 ëèïíÿ, 
ïîïîâíèëèñÿ ðîäèíè. Òîãî äíÿ 
íà ñâ³ò ç’ÿâèëîñÿ äâîº õëîï÷è-
ê³â, à ùå ó íàøîìó ïîëîãîâîìó 
7 ëèïíÿ íàðîäèëàñÿ ä³â÷èíêà ç 
Ñàìãîðîäêà. Çàì³ñòü âåëèêîãî 
òîðòà, ÿêèé çàçâè÷àé âèï³êàëè 
ñïåö³àëüíî äî Äíÿ ì³ñòà, áóâ êî-
ðîâàé, ÿêèé âèíåñëè íà ñöåíó.

Ï³ñëÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè ïî-
÷àâñÿ êîíöåðò. Ç³ ñöåíè ëóíàëè 
êàâåðè é àâòîðñüê³ êîìïîçèö³¿, 
ï³ñíÿ, ç ÿêîþ Óêðà¿íà öüîãî-
ð³÷ ïî¿õàëà íà «ªâðîáà÷åííÿ» ³ 

íàâ³òü îïåðà. Äëÿ ãîñòåé ñâÿòà 
âèñòóïèëè Òåòÿíà Ôàá³öüêà, 
Âîëîäèìèð ²æèöüêèé, Ä³àíà 
Áîíäàðåöü, àíñàìáëü «Ñòðóíè 
ñåðöÿ», Îëåíà Ïàíòºëººâà, Ðî-
ìàí Ðóäèé, Àíàñòàñ³ÿ Íå÷àºâà, 
à òàêîæ ãóðòè «×åðâîí³ ìàêè» 
³ «Ãåòüìàí» Àêàäåì³÷íîãî àí-
ñàìáëþ ï³ñí³ é òàíöþ Íàö³î-
íàëüíî¿ ãâàðä³¿. Ïàðàëåëüíî ç 
êîíöåðòîì íà ïëîù³ ïðàöþâàëè 
õîäóë³ñòè é ì³ìè, ç ÿêèìè ôîòî-
ãðàôóâàëèñÿ êîçÿòèí÷àíè.

×èì ïðîõîëîäí³øå ñòàâàëî íàä-
âîð³, òèì á³ëüøå ç’ÿâëÿëîñÿ ëþäåé 
íà ïëîù³. Íà 20 ãîäèíó ñâÿòêóþ-
÷èõ áóëî ñò³ëüêè, ÿê êàæóòü â íà-
ðîä³, íå áóëî äå ÿáëóêó âïàñòè.

— Êàðàíòèí íàñò³ëüêè íàäî¿â, 
ùî õîò³ëîñÿ âèéòè ì³æ ëþäè, — 
êàçàëè êîçÿòèí÷àíè.

Íà çàïèòàííÿ, ÷èì ¿ì íàéá³ëü-
øå çàïàì’ÿòàëîñÿ ñâÿòî, êàçàëè, 
ùî íåéìîâ³ðíîþ ñïåêîþ. Ùîäî 
îðãàí³çàö³¿ ñâÿòà, òî íàø³ ñï³â-
ðîçìîâíèêè ñêàçàëè, ùî âñå 
÷óäîâî. Îäíà ëèøå ²ííà ìàëà 
ïîçèö³þ, ùî ìîæíà áóëî ï³ä-
ãîòóâàòèñÿ é êðàùå.

Íàîñòàíîê ï³ä³éøëè äî ïîë³-
öåéñüêèõ, ÿê³ ÷åðãóâàëè íà ïëî-
ù³. Ïîö³êàâèëèñÿ, ñê³ëüêè ¿õí³õ 
åê³ïàæ³â çàáåçïå÷óþòü ãðîìàä-
ñüêèé ïîðÿäîê íà ñâÿò³?

— Òóò íå åê³ïàæ³, òóò âåñü 
ðàéâ³ää³ë ïðàöþº, — ñêàçàâ ïî-
ë³öåéñüêèé.

Çàâåðøèëîñÿ ñâÿòî äèñêîòå-
êîþ, ÿêà òðèâàëà äî 23 ãîäèíè, 
ùîïðàâäà, ï³ñëÿ 22-î¿ çâóê òðîõè 
ïðèêðóòèëè.

×èì ïðîõîëîäí³øå 
ñòàâàëî íàäâîð³, òèì 
á³ëüøå ç’ÿâëÿëîñÿ 
ëþäåé íà ïëîù³. 
Íà 20 ãîäèíó ÿáëóêó 
í³äå áóëî âïàñòè

Провів захід Андрій Рудий. 
Він — відомий теле та радіоведучий

Святковий настрій. У багатьох козятинчан в 
руках були повітряні кульки

На площі працювали ходулісти. Чимало козятинчан робили з ними фотографії

На святі козятинчани залюбки фотографувалися. Погляньте, які гарні у нас люди
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Êîíêóðñ ì³í³–ïðîåêò³â 
«ß çìîæó, òîìó ùî ÿ õî÷ó» çà-
ïóñòèëà ì³ñüêà ðàäà. Îäí³ºþ ç 
êëþ÷îâèõ éîãî óìîâ áóëî ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ. ×àñòèíó ïîêðèº 
ì³ñüêèé áþäæåò, ÷àñòèíó — 
ó÷àñíèê. Ïðè öüîìó ìàêñèìàëü-
íà ñóìà, ÿêó ìîæóòü âèä³ëèòè 
ç³ ñêàðáíèö³ íà ðåàë³çàö³þ — 
45 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ó÷àñíèê ìàº 
ïðîïëàòèòè ùîíàéìåíøå 10% 
â³ä çàãàëüíî¿ âàðòîñò³.

Çàÿâêè ïðèéìàëè ïðîòÿãîì 
ì³ñÿöÿ, äî 1 ëèïíÿ. Çà öåé ÷àñ 
ìåøêàíö³ Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè 
âñòèãëè ïîäàòè äâà äåñÿòêè ïðî-
ïîçèö³é. Çà óìîâàìè êîíêóðñó, 
ïðîô³íàíñóþòü 10 ïðîåêò³â: òðè 
ó Êîçÿòèí³, ñ³ì — ó ñåëàõ ãðî-
ìàäè, ïî îäíîìó íà îäèí ñòàðî-
ñòèíñüêèé îêðóã. Òîæ ïîëîâèíó 
ç ïîäàíèõ çàÿâîê ìàþòü â³äñ³ÿòè.

Ïîêè ùî ñêëàäíî ñïðîãíîçó-
âàòè, ó êîãî á³ëüø³ øàíñè íà ïå-
ðåìîãó, ïðîòå ìè âæå ìîæåìî 
ðîçêàçàòè, ÿê³ ñàìå ïðîåêòè ïî-
äàëè íà êîíêóðñ.

СПОРТ 
Ëåâîâó ÷àñòêó çàÿâîê, ÿê³ ïî-

äàëè íà êîíêóðñ äëÿ ðåàë³çàö³¿ 
ó ì³ñò³, çàéìàþòü ñïîðòèâí³ 
ïðîåêòè. Òàêèõ ìè íàðàõóâàëè 
ï’ÿòü. Íàéäîðîæ÷èé ³ç íèõ ìàº 
íàçâó «Ñïîðòèâíèé îñòð³âåöü». 
Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó, ïî-
äàíîãî Êàòåðèíîþ Ìàçóð — 
79,9 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ïðîïîíó-
ºòüñÿ îáëàøòóâàòè ìàéäàí÷èê ç 
÷îòèðìà òðåíàæåðàìè. Ùîïðàâ-

äà, â ÿêîìó ñàìå ì³êðîðàéîí³, 
íå âêàçàíî.

Íàòàë³ÿ Ïàíàñþê ïðîïîíóº 
îáëàøòóâàòè ñïîðòèâíî-³ãðî-
âèé ìàéäàí÷èê ç åëåìåíòàìè 
³íêëþçèâíîãî íà òåðèòîð³¿ äè-
òÿ÷îãî ñàäî÷êà ¹ 2. À ãðîìàä-
ñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Ìîëîä³æíèé 
ðîçêâ³ò» — çàêóïèòè ñïîðòèâíó 
àòðèáóòèêó äëÿ çàíÿòü àêðî-
áàòèêîþ. Çàãàëüíà âàðò³ñòü 
îáèäâîõ ïðîåêò³â — 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Îêñàíà Ñóøêî ïîäàëà ïðîïî-
çèö³þ âñòàíîâèòè íà òåðèòîð³¿ 
øêîëè ¹ 3 âóëè÷í³ òðåíàæåðè. 

Çàãàëüíà âàðò³ñòü öüîãî ïðîåê-
òó — 49,9 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ïðîåêò Ðóñëàíà Ãóìåíþêà 
ïåðåäáà÷àº îíîâëåííÿ ìàòåð³-
àëüíî¿ áàçè äèòÿ÷îãî ôóòáîëü-
íîãî êëóáó «Ëåâè»: ïðèäáàííÿ 
ñó÷àñíèõ ì’ÿ÷³â, ôóòáîëüíèõ 
òðåíàæåð³â, òðåíóâàëüíèõ âîð³ò 
òîùî. Ó ö³ëîìó ïðîåêò êîøòóº 
45 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ОЗЕЛЕНЕННЯ 
Äâà ïðîåêòè, ïîäàí³ äî êîí-

êóðñó, ñòîñóþòüñÿ îçåëåíåííÿ. 
Îëåêñàíäð Àâòóõîâ, ÿêèé âæå 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â äî-

Залишилося ще п’ять проектів, 
які ми не змогли віднести до од-
нієї категорії.
Козятинське районне громад-
ське товариство батьків інвалі-
дів «ДОМ» пропонує випусти-
ти книгу-фотоальбом нашого 
вокзалу, який допоможе при-
вернути до нас увагу туристів. 
Загальна вартість цього проек-
ту — 53,8 тисячі гривень. Перед-
бачено, що книга вийде накла-
дом у пів тисячі примірників.
Вчитель Ольга Чайковська по-
дала проект «Територія успіху». 

У його рамках козятинчанка про-
понує створити біля ліцей-школи 
безкоштовний креативний про-
стір, де діти зможуть навчатися 
іноземним мовам, фінансовій 
грамотності тощо. Загальний 
бюджет — 49,5 тисячі гривень.
Є ще проект під назвою «Швей-
на майстерня». Його автор Леся 
Лесик пропонує закупити необ-
хідне обладнання і облаштувати 
у Сокільці цех з ремонту одягу, 
цим самим створивши нові ро-
бочі місця. Бюджет, необхідний 
для втілення цієї ідеї в життя — 

49,5 тисячі гривень.
Олександр Панасюк пропонує 
у Кордишівській школі замінити 
звичайні світильники на сучасне 
LED–освітлення. Бюджет цього 
проекту — 42,8 тисячі.
Інна Гудзовська пропонує створи-
ти групу повного дня для дошкіль-
нят в Іванковецькій філії школи 
№ 9. Цей проект за вартістю 
на другому місці, адже для його 
реалізації потрібні 75 тисяч гри-
вень. У його рамках передбачено 
також придбати меблі, пральну 
машину і постільну білизну.

Майстерні, фотоальбом, креативний простір 

ЩО КОЗЯТИНЧАНИ ХОЧУТЬ 
ЗРОБИТИ У СВОЇЙ  ГРОМАДІ?
Ідеї  У Козятині закінчили прийом 
заявок на конкурс міні–проектів, 
який стартував на початку червня. 
Розповідаємо, скільки проектів подано і 
що пропонують мешканці Козятинської 
ОТГ зробити у місті й селах 

ãëÿäàº êëóìáè ó ì³ñò³, ïîäàâ 
ïðîåêò «Êâ³òó÷èé Êîçÿòèí». 
Ó éîãî ðàìêàõ ïåðåäáà÷åíî çà-
ì³íèòè ñòàð³ áåòîíí³ âàçè-êëóì-
áè ó öåíòð³ ì³ñòà íà ñó÷àñí³ ³ 
âèñàäèòè êîìïîçèö³¿ ç êâ³ò³â. 
Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó — 
49,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Áàòüê³âñüêèé êîì³òåò äèòÿ÷îãî 
ñàäî÷êà ¹ 4 ïðîïîíóº ïîñàäèòè 
âçäîâæ ïàðêàíó ïåðåä áóä³âëåþ 
çàêëàäó õâîéí³ ³ â³÷íîçåëåí³ ðîñ-
ëèíè, òèì ñàìèì çá³ëüøèâøè 
çåëåíó çîíó. Ó ö³ëîìó ïðîåêò 
êîøòóº 49,5 òèñÿ÷³.

У центрі міста чимало квітників ще радянської доби. Один із проектів передбачає їх заміну 

БЛАГОУСТРІЙ 
Òàêèõ ³äåé òðè. Ñåðã³é Øåâ÷óê 

ïðîïîíóº îáëàøòóâàòè çîíó â³ä-
ïî÷èíêó ó äâîð³ áóäèíêó íà Êà-
òóêîâà, 41. Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº 
âñòàíîâëåííÿ àëüòàíêè, äå ìîæíà 
ãðàòè â íàñò³ëüí³ ³ãðè ÷è ïðî-
âîäèòè ìàéñòåð-êëàñè, à òàêîæ 
çàïóñê áóêêðîñèíãó. Öå ñâîºð³äíà 
âóëè÷íà á³áë³îòåêà, êîëè êíèæêó 
ìîæíà âçÿòè íà âóëèö³, ïðî÷è-
òàòè, à ïîò³ì çàëèøèòè ó òîìó 
ñàìîìó ì³ñö³. Öåé ïðîåêò çàìè-
êàº òð³éêó íàéäîðîæ÷èõ. Éîãî 
áþäæåò — 71,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Ìàðèíà Ñàðáàºâà ïðîïîíóº 
ïðîâåñòè áëàãîóñòð³é ó äâîðàõ 
áóäèíê³â íà âóëèö³ Ñêîâîðî-
äè, 39 ³ 40. Ïðîåêò ïåðåäáà÷àº 
çàì³íó êðèøîê êàíàë³çàö³éíèõ 
ëþê³â, âèêëàäåííÿ áðóê³âêîþ 
äîð³æîê íà âõîäàõ ó ï³ä’¿çäè, 
óëàøòóâàííÿ áîðäþð³â íà êëóì-
áàõ ³ îçåëåíåííÿ. Çàãàëüíèé áþ-
äæåò — 56,2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Íàòàë³ÿ Ùåðáàòþê ïðîïîíóº 
â³äðåìîíòóâàòè òðîòóàð íà âó-
ëèö³ Äðóæáè íà äðóãîìó Êîçÿ-
òèí³. Áþäæåò öüîãî ïðîåêòó — 
49,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

КЛУБИ 
²âàííà Ëåâ÷óê ïîäàëà äâà 

ïðàêòè÷íî ³äåíòè÷íèõ ïðîåêòè ç 

ð³çíèìè íàçâàìè, ùî ñòîñóþòüñÿ 
áóäèíêó êóëüòóðè ó Ôëîð³àí³â-
ö³. Æ³íêà ïðîïîíóº îñó÷àñíèòè 
ñ³ëüñüêèé êëóá, ñòâîðèòè íà éîãî 
òåðèòîð³¿ ïðîñò³ð äëÿ â³äïî÷èíêó 
ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîâîäèòè ïîêàç 
ïðîãðàì ³ ê³íîô³ëüì³â.

Îëåíà Êîõàí ïîäàëà ïðîåêò 
äëÿ áóäèíêó êóëüòóðè ó Ìàõà-
ðèíöÿõ. Ó éîãî ðàìêàõ ïåðåäáà-
÷åíî ñòâîðåííÿ íà òåðèòîð³¿ êëó-
áó çîíè â³äïî÷èíêó, ïðèäáàííÿ 
ïðîåêòîðà ³ åêðàíà, ïðîâåäåííÿ 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³¿.

Áþäæåò êîæíîãî ç öèõ ïðî-
åêò³â — 49,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ 
Ñåðåä ïðîåêò³â, ïîäàíèõ 

äî êîíêóðñó, äâà ïåðåäáà÷àþòü 
âñòàíîâëåííÿ äèòÿ÷èõ ³ãðîâèõ 
ìàéäàí÷èê³â. Îäèí ç íèõ — 
ó Ïèêîâåöüêîìó ñòàðîñòèíñüêî-
ìó îêðóç³. Éîãî àâòîð — Îëåíà 
Áîð÷àê³âñüêà. Áþäæåò ïðîåê-
òó — 49,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

²íøèé ïåðåäáà÷àº âñòàíîâ-
ëåííÿ ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà ç 
åëåìåíòàìè ³íêëþç³¿ á³ëÿ Ñå-
ñòðèí³âñüêî¿ øêîëè. Éîãî çà-
ïðîïîíóâàëà Ëþäìèëà Ëåâ÷óê. 
Öåé ïðîåêò òðîõè äîðîæ÷èé — 
éîãî çàãàëüíà âàðò³ñòü 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Ïðîô³íàíñóþòü 
10 ïðîåêò³â: òðè ó 
Êîçÿòèí³, ñ³ì – ó 
ñåëàõ ãðîìàäè, ïî 
îäíîìó íà îäèí 
ñòàðîñòèíñüêèé îêðóã
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД 

²ëë³ Ìõå¿äçå 30 ðîê³â. Â³í íà-
ðîäèâñÿ ó Êîçÿòèí³, òðèâàëèé 
÷àñ ïðîæèâ ó ñòîëèö³, à çàðàç 
ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ì³ñòà. 
×èìàëî êîçÿòèí÷àí, îñîáëèâî 
ôàíàò³â ðîê-ìóçèêè, çíàþòü 
éîãî ÿê ìóçèêàíòà, òîìó ùî ãå-
ðîé íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ — ó÷àñíèê 
ðîê-ãóðò³â «Draft» òà «Îð³îí», äå 
â³í ãðàº íà áàðàáàíàõ. À ùå â³í 
îäèí ç îðãàí³çàòîð³â ôåñòèâàëþ 
«Ðîê–Êîçÿòèí», ÿêèé ïðîâîäÿòü 
ó íàøîìó ì³ñò³ âæå 16 ðîê³â.

Çà ôàõîì ²ëëÿ — ðåæèñåð-ïî-
ñòàíîâíèê âèäîâèùíèõ øîó-
ïðîãðàì. Çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíó 
àêàäåì³þ êåð³âíèõ êàäð³â êóëü-
òóðè ³ ìèñòåöòâ, ùî ðîçòàøîâàíà 
íà òåðèòîð³¿ Êèºâî-Ïå÷åðñüêî¿ 
Ëàâðè. Ï³ñëÿ âèïóñêó ïîâåð-
íóâñÿ äîäîìó, ïðàöþâàâ ó ð³ç-
íèõ ñôåðàõ, çãîäîì ïðèéøîâ 
äî ðàéîííîãî â³ää³ëó êóëüòóðè, 
äå ñòàâ ìåòîäèñòîì ç ðîçâèòêó 
àìàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà.

У КОЗЯТИН ПОВЕРНУВСЯ 
ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ 

— Ìåí³ öüîãî áóëî ìàëî, — 
ðîçïîâ³äàº íàø ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Êîçÿòèí — ì³ñòî ìà-
ëåíüêå ³ ÿ ðîçóì³â, ùî òðåáà éòè 
äàë³ ³ îáðàâ Êè¿â. Ïî¿õàâ ³ òàì 
ïðàöþâàâ äèðåêòîðîì ñòóä³éíî-

ðåïåòèö³éíèõ ïðèì³ùåíü. Ïîò³ì 
ñòàâ äèðåêòîðîì àðò-ïðîñòîðó 
íà ñàì³ñ³íüêîìó Õðåùàòèêó. Öå 
äàëî ìåí³ âåëèêèé äîñâ³ä, ÿêèé 
ÿ çì³ã ïîò³ì âèêîðèñòàòè.

Çàðàç ²ëëÿ Ìõå¿äçå ìàº âëàñ-
íèé â³äåîïðîäàêøí ³ ñòâîðþº 
íà çàìîâëåííÿ â³äåîðîëèêè.

— Ó Êîçÿòèí ïåðå¿õàâ, ïîêè 
ïàíäåì³ÿ, à â ìåíå ðîáîòà — 
öå â îñíîâíîìó â³äðÿäæåííÿ 
÷è ôð³ëàíñ â ïëàí³ â³äåîìîí-
òàæó, — ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê. — 
Öå äóæå ïðîñòî — òè ïðàöþºø 
ç ìàòåð³àëîì íà â³äñòàí³ â³ä 
çàìîâíèêà, îòðèìóºø ïðàâêè 
àáî îñíîâí³ çàâäàííÿ ³ ïðîñòî 
¿õ âèêîíóºø. ª ÿê ñêëàäí³, òàê ³ 
íå äóæå. Îäíà ç íàéñêëàäí³øèõ 
ðîá³ò — öå â³äåî äëÿ Ìóçåþ ñêëà 
ó Íüþ-Éîðêó. Îò ¿õí³ ðîëèêè 
êîëè ïðèõîäÿòü, òî òðåáà ïîï³ò-
í³òè, ùîá ¿õí³é â³çóàë ñï³âïàäàâ 
³ç òèì, ùî âîíè ïèøóòü.

Ñàìå ðîáîòà íàä öèì ðîëèêîì 
ï³äøòîâõíóëà ²ëëþ äî äóìêè, ùî 
ïîä³áíå â³äåî ìîæíà çðîáèòè ³ 
äëÿ íàøîãî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà. 
Òàê ó íüîãî âèíèêëà ³äåÿ çàïóñ-
òèòè ó ð³äíîìó Êîçÿòèí³ ö³ëèé 
ïðîåêò.

ЦЕ НЕ ПРОЕКТ «НА РАЗ» 
— ß ñïî÷àòêó ïîäóìàâ, ùî ïî-

òð³áíî ùîñü êîðîòåíüêå, ìîæ-
ëèâî ùîñü íà êøòàëò ãðîòåñêà 

КОЗЯТИНЧАНИН ЗРОБИТЬ НАС 
ВІДОМИМИ НА ВЕСЬ СВІТ 
Амбітний проект  Ілля Мхеїдзе 
збирається популяризувати об'єкти 
культури нашого краю через відео. 
Планує почати з Музею історії міста, 
для якого готується відзняти сучасний 
рекламний ролик, який незабаром 
побачать користувачі Інстаграм, 
Фейсбук, YouTube і TikTok. Що ще 
у планах і яким буде це відео — про це та 
інше ми говорили з автором проекту

çíÿòè, — ðîçïîâ³äàº Ìõå¿äçå. — 
ßê çàðàç áàâëÿòüñÿ ëþäè, êë³ïè 
çí³ìàþòü — äèâëÿ÷èñü â³äåî, òè 
áà÷èø âñå ÿê ã³ïåðáîëó: âîíî 
ïðèêîëüíå, ÿñêðàâå ³ â³äîáðàæàº 
äàëåêî íå òó ðåàëüí³ñòü. Âñå öå 
ïåðåðîñëî â òå, ùî ÿ ïî÷àâ ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç Ë³ë³ºþ Ìàêàðåâè÷, 
äîñâ³ä÷åíèì ³ñòîðèêîì íàøî¿ 
ì³ñöåâîñò³ ³ çðîçóì³â, ùî ç ãó-
ìîðó öå ïåðåðîñòàº â ùîñü á³ëü-
øå, í³æ ïðîñòî ïðîåêò íà ðàç. 
Äëÿ ìåíå öå øîóð³ë, â ïåðøó 
÷åðãó, ñâîºð³äíå ïîðòôîë³î, ÿê 
êàðòèíêà, ÿê ìàñîâà êëàñíà ðå-
êëàìà. À ïî-äðóãå, ÷îìó òàêèì 
øëÿõîì íå ìîæíà ïðèâåðíóòè 
óâàãó ÿêîãîñü ³íâåñòîðà ÷è ëþ-
äåé, ÿêèì óæå ç ¿õí³ì äîñâ³äîì 
³ áà÷åííÿì áóäå ö³êàâî çâåðíóòè 
óâàãó íà òàêèé ñïîñ³á ïîäà÷³ ³í-
ôîðìàö³¿ ïðî ìóçåéí³ åêñïîíàòè.

У РОЛІ АКТОРІВ БУДУТЬ 
ПІДЛІТКИ 

Ðîëèê äëÿ ìóçåþ çí³ìóòü îä-
ðàçó äëÿ ê³ëüêîõ ïîïóëÿðíèõ 
ñîöìåðåæ –TikTok, YouTube, 
²íñòàãðàì ³ Ôåéñáóê. Ó çéîìêàõ 
â³çüìóòü ó÷àñòü òðè äåñÿòêè ï³ä-
ë³òê³â. Ó ðîë³ àêòîð³â áóäóòü ñàìå 

ä³òè, îñê³ëüêè îäíà ç îñíîâíèõ 
³äåé â³äåî — ïîêàçàòè ï³äðîñòà-
þ÷îìó ïîêîë³ííþ, ùî ìóçåé — 
öå ö³êàâî.

— ß äóìàþ, ùî ÷åðåç ìîëîäü 
ìîæíà çàéòè íà á³ëüø øèðøó 
àóäèòîð³þ, — êàæå ²ëëÿ. — Ö³-
ëüîâà àóäèòîð³ÿ — öå ìîëîäü 
ïëþñ ¿õí³ áàòüêè. Òðåáà ïîäàòè 
³íôîðìàö³þ â òàêîìó êëþ÷³, ùî 
³ñòîð³ÿ ìàº áóòè ö³êàâîþ. Òàêîæ 
õî÷ó òàêèì ÷èíîì ïðèâåðíóòè 
óâàãó äî íàøîãî ì³ñòà, áî ï³ñëÿ 
çéîìîê ÿ ïëàíóþ ïî¿õàòè ïî âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ, ïî âèñòàâêàõ, ïî-
êàçóâàòè ëþäÿì öå â³äåî ³ êàçà-
òè: «Òàê ìîæå Êîçÿòèí. Äàâàéòå 
ðîáèòè ðàçîì ³ ïðèâåðòàòè óâàãó 
äî ìóçåéíî¿ ³ñòîð³¿».

БІЛЬШІСТЬ СЦЕН 
ЗНІМАТИМУТЬ У МУЗЕЇ 

Ó ïðîåêò ²ëëÿ Ìõå¿äçå âêëà-
äàº âëàñí³ êîøòè. Íà ï³äãîòîâ-
êó äî çéîìîê ï³øëî äâà ì³ñÿö³. 
Ñàìå ñò³ëüêè ÷àñó çíàäîáèëîñÿ, 
àáè â³äøë³ôóâàòè ³äåþ. Áî æ 
ìàëî ïðèäóìàòè, òðåáà ùå é óñå 
äåòàëüíî ïðîäóìàòè. Âêëþ÷íî 
ç³ ñöåíàð³ºì, ç ÿêîãî äîâåëî-
ñÿ âèêèíóòè ê³ëüêà ñöåí, àáè 

â³äåî íå áóëî çàíàäòî äîâãèì. 
Ó ðîëèêó áóäóòü îá³ãðóâàòèñÿ 
åêñïîíàòè, àäæå á³ëüø³ñòü ñöåí 
çí³ìàòèìóòü ñàìå â ïðèì³ùåíí³ 
ìóçåþ.

— Òàì º ôîòîàòåëüº Øâàðö-
ìàíà ³ Â³êòîðà ²âàíîâà, ö³ ñöåíè 
ìàþòü äåùî íóàðíèé ñòèëü 
³ âîíè ìàþòü ïåðåïë³òàòèñÿ, 
ìîæëèâî, ç áóëãàêîâùèíîþ ÷è 
ãîãîë³âùèíîþ, — êàæå ²ëëÿ. — 
Õî÷åòüñÿ ùîñü ì³ñòè÷íå ç öüîãî 
çðîáèòè. Ïîò³ì òàì º ëþëüêà, 
ñåëÿíñüêà õàòà, ñòàð³ ïðàñêè 
ðóáë³, ç öèì âçàºìîä³ÿòè äóæå 
âàæêî. Ç íèìè ìàº ùîñü â³ä-
áóòèñÿ, ãîëîâíèé ãåðîé ìàº ç 
íèìè âçàºìîä³ÿòè.

«З КОСМОСУ СПУСКАЄМОСЯ 
НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ» 

Äî ðå÷³, ïðî ãîëîâíîãî ãåðîÿ 
â³äåî. Öå áóäå ä³â÷èíà-ò³íåé-
äæåð.

— Öå ìàº áóòè ä³â÷èíà ç 
îòî÷åííÿ, äå âîíà âæå ³íäèâ³-
äóàë, — ðîçïîâ³äàº Ìõå¿äçå ïðî 
îáðàç ãîëîâíî¿ ãåðî¿í³. — Ñ³ì'ÿ ¿¿ 
ðîçóì³º, ìàìà ¿é äðóã, àëå âîíà 
âñå îäíî õî÷å òóñóâàòèñÿ ñàìà ³ 
òàê, ÿê ¿é ïîäîáàºòüñÿ. Âîíà áåç 
ïîãàíèõ çâè÷îê, ó íå¿ ÷óïà-÷óïñ. 

Âîíà ïðèêîëüíà, ãðàìîòíà, àëå 
ó íå¿ ³íêîëè ñóðæèê ïðîë³òàº. Òà 
öå íå íà êøòàëò çàðàç ïîïóëÿð-
íîãî â³ÿííÿ ñóðæèêîâèõ òåêñò³â 
â ï³ñíÿõ, ÿê «Îõðàíà îòìºíà». 
ß íå ïðî öå. ßêðàç Êîçÿòèí òàì 
áóäå âèäíî.

Ê³ëüêà ñöåí â³äçí³ìóòü òàêîæ 
³ íà âóëèö³.

— Ó íàñ â ïëàí³ òå, ùî ìè ç 
êîñìîñó ñïóñêàºìîñÿ íà ïëàíåòó 
Çåìëÿ, à ïîò³ì ÷óäîì ìîíòàæó 
ìè òèïó âæå â êîïòåð³ îïèíÿ-
ºìîñÿ ³ òàêèì ÷èíîì ìè ëåòè-
ìî äî ìóçåþ ³ ä³òè òóäè á³æàòü 
íà âñ³õ ïàðàõ, ùîá ïîáà÷èòè, 
ùî öå òàì òàêå, — ïðîäîâæóº 
÷îëîâ³ê. — Ìè ¿õ îáãàíÿºìî, ä³òè 
âæå ïîçàäó. Êàìåðà çóïèíÿºòüñÿ 
á³ëÿ ìóçåþ, òàì ä³â÷èíà ñòî¿òü ³ 
êàæå: «Õîäü ñþäè, ÿ òîá³ ùîñü 
ïîêàæó». Ðîáèìî êîëî, âîíà âè-
õîäèòü, â³äêðèâàº äâåð³ ³ ä³òè 
ÿê ñêàæåí³ çîìá³ â ô³ëüì³ Çàêà 
Ñíàéäåðà, çàë³òàþòü ç ´àäæåòà-
ìè, ôîòêàþòü, âèùàòü-êðè÷àòü, 
ìè âèë³òàºìî ç ìóçåþ íàä ¿õí³-
ìè ãîëîâàìè, â³äë³òàºìî âãîðó 
³ ç’ÿâëÿºòüñÿ êðèñòàë³÷íèé íà-
ïèñ â³ä íàñ «²ñòîð³ÿ ìàº áóòè 
ö³êàâîþ» ³ ëîãîòèï ìóçåþ, ÿêèé 
ñòâîðèòü äèçàéíåð.

Музеєм історії міста Ілля 
не збирається обмежуватися. 
Він планує зробити відео для 
Музею Михайла Грушевсько-
го у Сестринівці і Музею хліба 
у Білопіллі.
— Поєднавши ці моменти, 
я зрозумів, що про це вже 
буде краще знімати окреме 
документальне кіно, — каже 
чоловік. — Документальне 
кіно — це складніші етапи. Це 
не художній фільм, де тобі сце-
нарій підкидають і ти збираєш 

групу людей, знаходиш інвес-
тора і все — поїхали, знімаємо. 
Документалістика — це інше. 
Це хроніка, факти, достовір-
ність. Це дуже багато інфор-
мації і щоб вона була такою, 
як треба, треба проникнутися 
нею, зрозуміти її, пережити і 
прийти до істини, до якої ще 
не приходив.
Також у планах Іллі організува-
ти у Козятині школу кіно, де за-
йматися зможуть не лише діти, 
а й дорослі.

Музей історії буде першим, але не єдиним 

Ілля Мхеїдзе за фахом режисер-постановник видовищних 
шоу-програм. Має свій відеопродакшн і співпрацює не лише 
з вітчизняними, а й з закордонними замовниками 

Ðîáîòà íàä â³äåî 
ìóçåþ ñêëà ó Íüþ-
Éîðê íàäèõíóëà 
êîçÿòèí÷àíèíà 
ñòâîðèòè ðîëèê äëÿ 
ìóçåþ ì³ñòà Êîçÿòèíà
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïðî ñâÿòî â Äóáîâèõ Ìàõà-
ðèíöÿõ íàì ñòàëî â³äîìî â³ä 
âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ïà¿â.

— Íàì â ñåë³ äîâãèé ÷àñ í³õòî 
í³÷îãî íå ðîáèâ áåçêîøòîâíî. 
À ôåðìåð çóïèíêó ïîñòàâèâ òà 
ïëàíóº ñåðåä ïàéîâèê³â ïðîâåñ-
òè ðîç³ãðàø ëîòåðå¿. Òî ïðè¿äü-

РОЗІГРАЛИ В ЛОТЕРЕЮ БИЧКА, 
КРИКЛИВИХ СВИНОК ТА ЗЕРНО 
Веселилися від душі  Свято 
в Дубові Махаринці прийшло негадано. 
Жителі села, зустрівши фермера Сергія 
Бенедичука, ніби жартома обмовились, 
що в їхній глушині нікому поставити 
автобусну зупинку, а за якусь розважальну 
програму годі й казати. «Всі тільки 
обіцяють», — казали селяни. «Буде вам 
зупинка і буде концерт», — сказав фермер 

òå äî íàñ, ìè â ëîòåðå¿ çàâøå 
áóëè íå ôàðòîâèìè ³ öüîãî ðàçó 
íå íàä³ºìîñü, àëå êð³ì ëîòåðå¿ 
ó íàñ ìàº áóòè êîíöåðò, ÿêîãî 
â Äóáîâèõ Ìàõàðèíöÿõ äàâíî 
íå áà÷èëè. Ïðè¿æäæàéòå! — ãîñ-
òèííî çàïðîøóâàëè ñåëÿíè.

Êîëè ìè âæå áóëè íà ì³ñö³, â³ä 
æîâòîãî íàìåòó ëèíóëà ïðèºìíà 
ìåëîä³ÿ ó âèêîíàíí³ ñï³âà÷êè ç 
Êîçÿòèíà. Ï³ä äåðåâîì ðîçì³ñ-
òèëèñÿ Â³òàë³é, ùî «÷àêëóâàâ» 
íàä þøêîþ, òà ìàéñòåð øàø-
ëè÷íî¿ ñïðàâè Êîñòÿíòèí. Àëå 
ãîëîâíîþ ðîäçèíêîþ ñâÿòà ìàâ 
áóòè ðîç³ãðàø ëîòåðå¿.

Ó òðèë³òðîâ³é áàíö³ áóëè ðîç-
ì³ùåí³ òàëîíè ç íîìåðàìè â³ä 
1 äî 50, ³ç íèõ 13 âèãðàøíèõ. 
Ñåðåä ïðèç³â — 100, 150, òà 

250 ãðèâåíü, ø³ñòü ì³øê³â çåðíà, 
òðè ïîðîñÿòêà òà áè÷îê.

Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó ëîòåðå¿, 
íà ñöåíó âèéøîâ ñï³âî÷èé êî-
ëåêòèâ «Ãîðëèöÿ» ñåëà Òèòó-
ñ³âêè, ñòâîðåíîãî â á³áë³îòåö³ 
ñåëà Ñèãíàë. ×àñòèíà ñåëÿí 
òàíöþâàëè á³ëÿ ñï³âàê³â, ³íøà 
÷àñòèíà ðîçì³ñòèëèñÿ áëèæ÷å 
äî êóõí³. Òàì ïàí Â³òàë³é ç ïà-
íîì Êîñòÿíòèíîì ïðèãîùàëè 
íàâàðèñòîþ þøêîþ òà øàø-
ëèêîì.

Àëå ïîãîäà ó öåé äåíü áóëà 
íå ñõèëüíà äî ñâÿòêóâàíü. Äâ³÷³ 
ïóñêàâñÿ äîù. Àðòèñòè çìîêëè, 
ÿê êàæóòü, äî íèòêè. Ëþäè ïî-
ðîçá³ãàëèñÿ, àëå îäðàçó ï³ñëÿ 
äîùó çíîâó ïðèéøëè íà ñâÿò-
êóâàííÿ. Ùîïðàâäà, àïàðàòóðó 

çàëèëà âîäà, òîæ ñåëÿíè ïðî-
ñèëè «Ãîðëèöþ», ùîá âîíè 
çíîâ ñï³âàëè ï³ä áàÿí. Àðòèñòè 
ïåðåñï³âàëè âæå âåñü ðåïåðòó-
àð, à ñëóõà÷³ ïðîñèëè ùå ³ ùå 
ñï³âàòè.

Ìè çàïèòàëè ó Îëåêñàíäðà òà 
Ëåîí³äà, êîëè ó íèõ â ñåë³ áóâ 
ñâÿòêîâèé çàõ³ä?

— Ñïîêîíâ³ê³â ó íàñ ïîä³áíî-
ãî í³÷îãî íå áóëî, òîìó òàê³ æàä-
í³ äî ñâÿòà, — êàçàëè Îëåêñàíäð 
òà Ëåîí³ä.

Êîëè äîáðå çâå÷îð³ëî, ñå-
ëÿíè â³äïóñòèëè àðòèñò³â. Àäæå 
ñåëî — º ñåëî, º ñêîòèíà, ÿêó 
òðåáà äîãëÿíóòè ³ ó ñâÿòî. Îáè-
äâ³ ñòîðîíè ñêàçàëè: «Äî íîâèõ 
çóñòð³÷åé ³ ðîç³ãðàøó íàñòóïíèõ 
ëîòåðåé».

Головний приз свята — бичок англійської породи

На святі гостей пригощали 
запашною юшкою

Соліст «Горлиці» та кухар Махаринецького 
агро Віталій Мельник

Вокальний гурт «Горлиця» слухачі не відпускали 
до самого вечора. Просили заспівати ще і ще 

Радості від розіграшу лотереї не було меж
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РЕКЛАМА

ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

ßêîñü ïðè çóñòð³÷³ ç òðåíåðîì 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÄÞÑØ Âîëîäè-
ìèðîì Ãàëèöüêèì â³í ñêàçàâ, 
ùî íà Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ 
ç òðèáîðñòâà ãîòóº òàëàíîâèòó 
ñïîðòñìåíêó. Ìè õîò³ëè ïîçíà-
éîìèòèñÿ ç³ ñïîðòñìåíêîþ, òà 
òðåíåð çàïðîïîíóâàâ çóñòð³òèñü 
ï³ñëÿ ïðè¿çäó ç ÷åìï³îíàòó.

Íàøà çóñòð³÷ ç Ñîô³ºþ Êè-
ðè÷èøèíîþ â³äáóëàñÿ íà ñïîð-
òèâíîìó ìàéäàí÷èêó ï³ä ÷àñ ¿¿ 
òðåíóâàííÿ. Ä³â÷èíà áóëà òðîõè 
çäèâîâàíà ïðèñóòíîñò³ ïðåñè, 
àëå íå ðîçãóáèëàñÿ ³ ðîçïîâ³ëà 
ïðî ñâîº æèòòÿ-áóòòÿ. 

Äâà ðîêè òîìó, êîëè Ñîô³ÿ 
áóëà ùå â 6 êëàñ³, â÷èòåëü ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè Ìèêîëà¿âñüêî¿ 
øêîëè â³ä³áðàâ ¿¿ äëÿ çàíÿòü ç 
ëåãêî¿ àòëåòèêè. Òàê âîíà ñòà-

ëà ñïîðòñìåíêîþ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÄÞÑØ ó òðåíåðà Âîëîäèìèðà 
Ãàëèöüêîãî 

— À äî çàíÿòü ç ëåãêî¿ àòëå-
òèêè òè ïðîáóâàëà ñâî¿ ñèëè 
â ÿêîìóñü ³íøîìó âèä³ ñïîð-
òó? — çàïèòàëè ìè ó ÷åìï³îí-
êè Óêðà¿íè ç òðèáîðñòâà â ñâî¿é 
â³êîâ³é êàòåãîð³¿.

— Â ñïîðò³ íå ïðîáóâàëà, 
òîìó ùî çàéìàëàñÿ ÷åñüêèìè 
òàíöÿìè.

— À ÷îãî òàíö³ ïîêèíóëà? 
Çà ñöåí³÷í³ êîñòþìè äîâîäèëîñü 
áàãàòî ïëàòèòè?

— Í³. Ìè ìàºìî ÷åñüêå êî-
ð³ííÿ. Íàì íà çàõîäè êóëüòó-
ðè éäå äîïîìîãà â³ä ÷åñüêîãî 
Ã. Î. Êîëè ÿ áóëà òàíö³âíèöåþ, 
òî ÷åñüêà ãðîìàäà ô³íàíñóâàëà 
ïî¿çäêè íàøîãî òàíöþâàëüíîãî 
àíñàìáëþ ó Ôðàíö³þ, Í³ìå÷-
÷èíó, Ïîëüùó, ×åõ³þ. Àëå ìåí³ 

ЛЮБИТЬ ДРУЗІВ І ТРЕНУВАННЯ 
Молодець!  Чемпіонка України 
з триборства, лауреат конкурсів з 
чеського танцю, відмінниця в школі, 
плюс любов до землі — все це про 
талановиту Софію Киричишин 

ëåãêà àòëåòèêà ÷îìóñü áëèæ÷å 
äî äóø³.

— Âîíà ó ìåíå ó âñüîìó â³ä-
ïîâ³äàëüíà, — êàæå ìàìà Ñî-
ô³¿, ïàí³ ²ðèíà. — Çàéìàòèñÿ 
ñïîðòîì ³ òàíöÿìè ó íå¿ ñèë ³ 
áàæàííÿ âèñòà÷èòü. Ïðîáëåìè 
âèíèêàþòü òîä³, êîëè çìàãàí-
íÿ â ñïîðò³ çá³ãàþòüñÿ â ÷àñ³ 
ç ìèñòåöüêèìè êîíêóðñàìè. 
Íà íå¿ òàì ³ òàì ðîçðàõîâóþòü. 
Ï³äâîäèòè êîëåêòèâ íå â ¿¿ 
ïðèíöèïàõ. Çðîáèòè âèá³ð ì³æ 
òàíöÿìè ³ ñïîðòîì äîïîìîãëè 
íå ðåçóëüòàòè â ëåãê³é àòëåòèö³. 
¯¿ äî ñïîðòó ïðèòÿãóº êîëåêòèâ, 
â ÿêîìó âîíà â³ä÷óâàº ñåáå ïðî-
ñòî ùàñëèâîþ. ² ÿ âäÿ÷íà äîë³ ³ 
òðåíåðó, ùî â³í çóì³â ñòâîðèòè 
òàêó äðóæåëþáíó àòìîñôåðó 
â äèòÿ÷îìó êîëåêòèâ³.

— Ïàí³ ²ðèíî, ðîçêàæ³òü, 
à ÿêà Ä³àíà âäîìà?

— Íàéá³ëüøå ¿¿ çàõîïëåí-
íÿ — öå ïåðåáóâàòè â øê³ëüíî-
ìó êîëåêòèâ³ ÷è íà òðåíóâàíí³. 
Íàïðèêëàä, òðåíóâàííÿ çàïëà-
íîâàíî íà 17 ãîäèíó, à âîíà ç 
ñàìîãî ðàíêó âæå ç³ ñâî¿ìè äðó-
çÿìè. Ëþáèòü ÷èòàòè ³ñòîðè÷íó 
÷è õóäîæíþ ë³òåðàòóðó. Ùå îäíå 
ç îñíîâíèõ ¿¿ çàõîïëåíü — öå 

ëþáîâ äî çåìë³. Ëþáèòü âîíà 
â ãîðîä³ ùîñü ðîáèòè.

Ïîêè ìè ãîâîðèëè ç ìàìîþ 
Ñîô³¿, ëåãêîàòëåòè ðîçä³ëèâ-
øèñü íà êîìàíäè âæå ãðàëè 
ó ôóòáîë. Ùå áóëî ó íàñ äåê³ëü-
êà çàïèòàíü äî íå¿ ïðî çìàãàííÿ 
â ×îðíîìîðñüêó òà, âðàõîâóþ÷è 
íàêàë ïðèñòðàñòåé íà ìàéäàí-
÷èêó, âèð³øèëè íå âòðó÷àòèñÿ 
â òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ.

Çàïèòàëè òðåíåðà äå â³í áåðå 
ñïîðòèâí³ òàëàíòè?

— Âñå çàëåæèòü â³ä òîãî, 
â ÿêèõ óìîâàõ âèõîâóþòüñÿ ä³òè. 
Ãîëîâíå çàâäàííÿ òðåíåðà — 
ðîçãëåä³òè çàõîïëåííÿ ä³òåé. 
Íå âñ³ âîíè ñòàíóòü ñïîðòèâíè-
ìè îñîáèñòîñòÿìè, àëå â êîëåê-
òèâ³ âîíè çðîñòàþòü ô³çè÷íî òà 
³íòåëåêòóàëüíî, ùî çíàäîáèòüñÿ 
¿ì ó æèòò³. Òàëàíò ñïîðòñìåíà — 
öå Áîæèé äàð, ÿêèé ïîòðåáóº áà-
ãàòîð³÷íî¿ ïðàö³ ñàìèõ ä³òåé, ¿õ 
ëþáëÿ÷èõ áàòüê³â ³ äîñâ³ä÷åíèõ 
ñïåö³àë³ñò³â ñïîðòèâíèõ ñåêö³é. 
Òàëàíò º â ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ 
ä³òåé. Çàâäàííÿ äîðîñëèõ éîãî 
ðîçêðèòè. Ð³äêî â ñïîðò äèòèíó 
ïðèâîäÿòü áàòüêè. Â ïåðåâàæí³é 
á³ëüøîñò³ â ñïîðò ä³òåé ïðèâî-
äèòü âèïàäîê.

Софія любить займатися 
легкою атлетикою. Але 
у вільний час може й 
пограти у футбол 
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Земля, наближена до 
неба 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Гордiсть” l  
11.40 Край пригод 
11.55 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька 
17.30 Д/ц “Свiт дикої природи” 
18.55 Вижити у рифах 
19.55, 21.55 Д/ц “Дикi 
тварини” 
23.00 Перша шпальта 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.50 Т/с “Свати” 
22.55, 02.55 Т/с “Сидоренки-
Cидоренки” l  
00.35 Х/ф “Зоряний пил” s  

IНТЕР 
05.00, 04.55 “Телемагазин” 
05.25, 00.55 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00 “Вещдок” 
08.55, 18.00, 03.10 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
10.50 Х/ф “Жандарм iз Сан-
Тропе” 
12.50 Х/ф “Жандарм у Нью-
Йорку” 
14.50 Х/ф “Жандарм 
одружується” 
16.35 “Жди меня. Україна” 
20.00, 02.25 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона” 
04.40 “М/ф” 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30 Факти 
04.55 Громадянська оборона 
07.45, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Х/ф “Тремтiння землi-3: 
Повернення в Перфекшен” s  
11.15, 13.15 Х/ф “Тремтiння 
землi-4: Легенда 
починається” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Х/ф “Тремтiння 
землi-5: Кровна рiдня” s  
16.45 Х/ф “Тремтiння 
землi-6” s  
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.10, 21.25 Х/ф “Рембо-4” s  
22.15 Х/ф “Полювання на 
злодiїв” s  
01.05 Х/ф “Зелена книга” l  
03.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
10.50 Х/ф “Блакитна лагуна” 
12.55 Х/ф “Повернення в 
Блакитну лагуну” 
15.00 Х/ф “Блакитна лагуна: 
Пробудження” 
16.55 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Вiдпадний препод” s  
23.30 Х/ф “Вiдпадний препод 
2” s  
01.45 “Improv Live Show” l  
02.30 “Служба 
розшуку дiтей” 

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 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30, 02.00 Iсторiя 
одного злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Затемнення” 

СТБ 
06.50 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.50 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “Звана вечеря” l  

НTН 
06.40 Т/с “Паршивi вiвцi” s  
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 03.00 
“Свiдок” 
14.50, 17.00, 03.30 
“Випадковий свiдок” 
17.50 “Таємницi свiту” 
18.20 “Свiдок. Агенти” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  

TET 
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв” 
10.45 Х/ф “Полiсмен з Беверлi-
Хiллз” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 
23.00, 23.30 Країна У 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 08.55 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10 Телевiзiйний серiал 
“Доктор Блейк” 
11.10 Роздивись 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 13.00, 18.40 
Буковинськi загадки 
12.45 Недалечко 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.10 Марiйчин Першосвiт 
14.15 М/ф “Казка про жадiбнiсть” 
14.20 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
14.30 М/ф “Велика подорож” 
14.40 “Шо? Як?” 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Небезпечна зона 
19.15 Маршрутом змiн 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
20.25 Шерифи для нових 
громад 
21.00 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00 “Постфактум” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Загадковi 
вбивства Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.00, 19.00 “Новини” 
16.15 “Територiя рiшень” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Мобiльний репортер” 
18.40 “Особливий випадок” 

UA:ПЕРШИЙ 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Гордiсть” l  
11.40 Край пригод 
11.55 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт 
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
18.55 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Супер - чуття” 
21.55 Д/ц “Дикi тварини” 
23.00 Нашi грошi 
01.20, 03.00, 04.05, 05.05, 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.45 Т/с “Свати” 
22.50, 02.40 Т/с “Сидоренки-
Cидоренки” l  

IНТЕР 
05.25, 00.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 14.00, 15.00, 16.00 
“Вещдок” 
08.50 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Моя сiм’я та iншi 
звiрi” l  
11.50 Х/ф “007: Доктор Ноу” 
17.00 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 01.45 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Собака Баскервилiв” 

ICTV 
04.50, 20.25, 02.35 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 21.30 Дизель-шоу l  
11.45, 23.05 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15, 16.10 Х/ф “Найманi 
вбивцi” s  
16.25 Х/ф “Танго i Кеш” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 “Абзац!” 
06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.55 “Орел i решка” 
10.05 Т/с “Надприродне” s  
12.50 “Аферисти в сiтях” s  
14.50 Х/ф “Книга джунглiв” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Махач вчителiв” s  
22.50 Х/ф “Деннiс-мучитель” 
00.50 “Improv Live Show” l  
02.35 “Зона ночi” 

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 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Затемнення” 
23.10, 02.00 Т/с “Нiма” s  
01.30 Телемагазин 

02.50 Гучна справа 
03.35 Реальна мiстика 

СТБ 
05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.35 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.40 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “Звана вечеря” l  
00.40 “Детектор брехнi” s  

НTН 
05.00 “Top Shop” 
06.20 “Таємницi свiту” 
06.55 “Свiдок. Агенти” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.40 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.10 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Будьте здоровi” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: 
Острiв утрачених мрiй” 
10.45 Х/ф “Полiсмен з Беверлi-
Хiллз 2” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 2 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.10 Роздивись 
11.40 Вiдтiнки України 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40, 18.40 Буковинськi 
загадки 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.10 Українська абетка 
Всесвiт Першосвiт 
14.15 М/ф “Котигорошко” 
14.20 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Країна пiсень 
18.45 Край пригод 
19.15 Шерифи для нових 
громад 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Маршрутом змiн 
20.15 В Українi 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с “Загадковi 
вбивства Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Т/с “Доктор 
Блейк” s  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Гордiсть” l  
11.40 Край пригод 
11.55 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки 
17.30 Нашi грошi 
18.55 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Супер - чуття” 
21.55 Д/ц “Дикi тварини” 
23.00 Д/ц “Свiт дикої природи” 

1+1 
05.35, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.50 Т/с “Свати” 
22.55, 03.25 Т/с “Сидоренки-
Cидоренки” l  

IНТЕР 
05.25, 23.55 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 14.05, 15.00, 16.00 
“Вещдок” 
08.50 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Моя сiм’я та iншi 
звiрi” l  
11.50 Х/ф “007: Iз Росiї з 
любов’ю” s  
17.00 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 01.45 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Скарби Агри” 

ICTV 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 21.55 Дизель-шоу l  
11.40, 13.15, 23.15 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Х/ф “Денне 
свiтло” s  
17.00 Х/ф “Рембо-4” s  
18.45 Факти. Вечiр 
20.25 Спецпроект “МН-17. 
Роки брехнi” 
00.30 Х/ф “Пункт 
призначення-4” n  
02.00 Секретний фронт 
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 “Абзац!” 
06.00, 07.40 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.45 “Орел i решка” 
09.50 Т/с “Надприродне” s  
12.30 “Аферисти в сiтях” s  
14.30 Х/ф “Вiдпадний препод” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Черговий тато” 
22.50 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй 
табiр” 

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 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  

20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Затемнення” 
23.10, 02.00 Т/с “Втiкачi” l  

СТБ 
05.30 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.15 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.35 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “Супербабуся” l  
00.40 “Детектор брехнi” s  

НTН 
05.00 “Top Shop” 
06.20 “Будьте здоровi” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Вартiсть життя” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.35 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 3D: 
Гру завершено” 
10.45 Х/ф “Полiсмен з Беверлi-
Хiллз 2” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 2 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.10 Роздивись 
11.40, 18.10 Лiтературно-
кулiнарне шоу “Енеїда” 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 Уроки тiтоньки Сови 
14.10 М/ф “Капiтошко” 
14.20 М/ф “Козлик та ослик” 
14.30 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.40 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
18.45 Недалечко 
19.15 Шерифи для нових 
громад 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 20.10 т/с “Загадковi 
вбивства Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 т/с “Росселла” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 23.35, 
02.15, 05.10 Новини 
07.05, 00.20 Д/с “Тероризм, 
якому змогли запобiгти” l  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Гордiсть” l  
11.40 Край пригод 
11.55 Буковинськi загадки 
12.00, 13.10, 18.20 Суспiльна 
студiя 
15.10, 21.45, 00.15, 02.50, 
05.45 Спорт 
15.20 Країна пiсень 
16.30 Концерт. ВIА “Кобза” 
17.30, 19.30 Д/ц “Свiт дикої 
природи” 
18.55 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
19.55 Д/ц “Супер - чуття” 
21.55 Д/ц “Дикi тварини” 
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 

1+1 
05.30, 09.25, 10.20 “Життя 
вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.25 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45, 21.50 Т/с “Свати” 
22.55, 03.00 Т/с “Сидоренки-
Cидоренки” l  

IНТЕР 
07.00, 14.10, 15.05, 16.05 
“Вещдок” 
08.50 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал”” s  
12.00 Х/ф “007: Голдфiнгер” 
17.00 “Вещдок. Особый случай” 
18.00, 19.00, 02.30 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00, 01.45 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона. 
Двадцятий вiк починається” 
04.00 “Орел i решка. 
Морський сезон” 

ICTV 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 21.30 Дизель-шоу l  
11.50, 13.15 Х/ф “Гра” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.10, 16.10 Х/ф “Полювання на 
злодiїв” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 02.00 Анти-зомбi 
23.05 Скетч-шоу “На трьох” s  
00.20 Х/ф “Пункт 
призначення-5” n  

НОВИЙ КАНАЛ 
06.00, 07.50 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.55 “Орел i решка” 
09.55 Т/с “Надприродне” s  
12.40 “Аферисти в сiтях” s  
14.30 Х/ф “Вiдпадний препод 
2” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Ну що, приїхали?” 
23.00 Х/ф “Ну що, приїхали: 
Ремонт” 
00.55 “Improv Live Show” l  
02.40 “Служба розшуку дiтей” 
02.45 “Зона ночi” 

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 
10.30 Агенти 
справедливостi s  
14.30, 15.30 Iсторiя одного 
злочину s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 

  19 липняПОНЕДІЛОК   20 липняВІВТОРОК   21 липняСЕРЕДА ЧЕТВЕР



11 RIA-Ê, ×åòâåð, 15 ëèïíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

21.00 Т/с “Затемнення” 
23.10, 02.00 Т/с 
“Компаньйонка” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 
05.15 Т/с “Коли ми вдома” 
05.40 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
06.40 Т/с “Комiсар Рекс” 
10.40 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
13.40, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
16.00, 18.05, 22.50 Т/с “Слiд” s  
19.40 “Супербабуся” l  
00.40 “Детектор брехнi” s  

НTН 
05.00 “Top Shop” 
06.20 “Вартiсть життя” 
07.50, 14.50, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
17.50 “Правда життя” 
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.40 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.35 “Речовий доказ” 
04.05 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 Х/ф “Принцеса для 
дракона” 
10.45 Х/ф “Пiдняти перископ” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 03.45 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 2 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
02.15 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.10 Роздивись 
11.40, 19.15 Маршрутом змiн 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.10 М/ф “Iсторiя про дiвчинку, 
яка наступила на хлiб” 
14.20 М/ф “Iвасик-Телесик” 
14.30 М/ф “Горщик-Смiхотун” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05, 17.10 Суспiльна студiя 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
18.10 Вiзуальний код 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 Street Схiд 
19.30 Крутий замiс 
19.50 Задача з зiрочкою 
19.55 ЕкоЛюди 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 В Українi 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00 т/с “Загадковi вбивства 
Агати Крiстi” 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 
20.10 х/ф 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00 ГIМН УКРАЇНИ 
06.05 Я вдома 
06.30 М/ф 
07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 
18.00, 21.00 Новини 
07.05 Д/с “Тероризм, якому 
змогли запобiгти” l  
08.05 Невiдомi Карпати 
08.20 Вiзуальний код 
08.50 ЗаАрхiвоване 
09.05 Телепродаж 
09.35 Т/с “Гордiсть” l  
11.40 Край пригод 
11.55 Буковинськi загадки 
12.00, 18.20 Суспiльна студiя 
13.10 Cтудiя Токiо-2020 
13.50, 22.05 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Церемонiя 
вiдкриття 
18.55 Перша шпальта 
19.30 Д/ц “Свiт дикої природи” 
19.55 Д/ц “Супер - чуття” 
21.45 Доба Олiмпiйських iгор 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Фехтування 

1+1 
06.05, 09.25, 10.20, 03.55 
“Життя вiдомих людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день” 
14.45 “Одруження наослiп” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.18 “Проспорт” 
20.20 “Одруження наослiп 7” 
22.25 Х/ф “Нiч у музеї - 3. 
Секрет гробницi” s  
00.25 Х/ф “Монстро” s  
02.05 Т/с “Брати Грiмм” s  

IНТЕР 
05.25, 23.05 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 14.40, 15.30, 16.10, 
00.50 “Вещдок” 
08.50 “Позаочi” 
09.50 Т/с “Готель “Iмперiал”” s  
12.00 Х/ф “007: Куляста 
блискавка” 
17.00 “Вещдок. Особый 
случай” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Фантомас” 
02.35 “Жди меня. Україна” 
04.05 “Україна вражає” 
04.30 “Орел i решка. 
Морський сезон” 

ICTV 
04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 Служба розшуку дiтей 
04.30, 01.25 Факти 
04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
новини з Костянтином Стогнiєм 
10.15, 20.10 Дизель-шоу l  
11.50, 23.40, 01.50 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
12.25, 13.15 Х/ф “Зелений 
шершень” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
15.25, 16.10 Х/ф “Перший 
лицар” l  
18.45 Факти. Вечiр 
23.00 Скетч-шоу “На 
трьох-10” s  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.00 “Абзац!” 
06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 М/с “Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
09.20 “Аферисти в сiтях” s  
14.25 Х/ф “Пiсля заходу 
сонця” s  
16.15 Х/ф “Золото дурнiв” s  
18.50 Х/ф “Бiлi цiпоньки” s  
21.00 Х/ф “Цiпонька” s  
23.05 Х/ф “Три метри вище 
неба” s  
01.50 “Improv Live Show” l  
02.35 “Служба розшуку дiтей” 
02.40 “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 
10.40 Т/с “Мама моєї доньки” l  
14.40, 15.30 Т/с 
“Вiсiмнадцятирiчний олiгарх” l  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова 
00.15, 02.00 Т/с “Незабута” l  

СТБ 
05.25 Х/ф “Полювання на 
колишню” s  
07.45 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
13.25, 14.50, 18.05 Т/с 
“Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
22.50 Т/с “Слiд” s  

НTН 
05.00, 04.45 “Top Shop” 
06.25 “Правда життя” 
07.50, 14.45, 17.00, 02.50 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
09.00 “Страх у твоєму домi” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 
09.00 Х/ф “Дванадцять мiсяцiв” 
11.00 Х/ф “Старскi та Гатч” 
12.45, 18.00 4 весiлля 
15.00 Зiрки, чутки та галлiвуд 
16.00, 02.15 Панянка-селянка 
19.00, 20.00, 21.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 21.00 Танька i Володька 
22.00 Вечiрка 2 
23.00, 23.30 Країна У 
00.00 ЛавЛавСar 3 
01.00 Рятiвники 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
08.00, 09.00 Новини (UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.10, 21.00 Телевiзiйний 
серiал “ Доктор Блейк” 
11.10 Роздивись 
11.25 Незвiдана Україна 
11.40 Вiдтiнки України 
12.10 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
12.40 Шукачi пригод 
12.50 Невiдомi Карпати 
13.05 Документальний цикл 
“Дикi тварини” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.10 Марiйчин Першосвiт 
14.15 М/ф “ Некмiтливий 
горобець “ 
14.20 М/ф “Як козаки у хокей 
грали” 
14.40 “Шо? Як? “ 
15.05 Суспiльна студiя 
16.00, 19.50 Задача з зiрочкою 
16.05 Маршрутом змiн 
16.30, 19.30 В Українi 
17.00, 19.00, 20.40 ТНВ 
17.10, 20.15 Крутий замiс 
17.30 Гендернi окуляри 
18.00 Вiзуальний код 
18.20 Культ.Особистостi 
18.40 Буковинськi загадки 
18.45 “Iсторiя кримських татар” 
19.15 Шерифи для нових 
громад 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
08.00 “Зiрковий альбом” 
08.30 “Дикий свiт Сан-Дiєго” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.45 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 х/ф 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
15.00 т/с “Суто англiйськi 
вбивства” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 т/с “Росселла” 
18.30 “Планета кiно” 
19.30 “Код вiдвертостi” 

UA:ПЕРШИЙ 
06.00, 11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо 
08.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Спортивна гiмнастика 
09.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Кульова стрiльба 
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020 
13.50 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Фехтування 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 
20.00, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.25 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
02.00 Д/ц “Свiт дикої 
природи” 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Академiчне веслування 
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання. Кульова 
стрiльба 

1+1 
05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00, 18.30 “Свiт навиворiт” 
14.00 Т/с “Свати” 
20.15, 02.50 “Вечiрнiй квартал” 
22.10, 04.20 “Жiночий 
квартал” 
23.20 “Свiтське життя. 2021” 
00.20 Х/ф “Дев’ята брама” s  

IНТЕР 
05.20 “Телемагазин” 
05.50, 03.50 “Орел i решка. 
Морський сезон” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 Х/ф “Том Сойєр” 
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.10 Х/ф “Вертикаль” 
12.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
20.00, 03.20 “Подробицi” 
20.30 “Мiсце зустрiчi” 
22.10 Х/ф “Ти будеш моєю” l  
00.05 Т/с “Нехай говорять” s  
04.45 Х/ф “Де ти, Багiро?” 

ICTV 
04.00 Скарб нацiї 
04.10 Еврика! 
04.15 Факти 
04.40 Не дай себе обдурити 
05.30 Багач - Бiдняк. Реалiтi-
шоу 
07.30, 11.00 Т/с “Вижити за 
будь-яку цiну” 
08.40, 12.20, 13.00 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
09.45 Дизель-шоу l  
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф “Перший лицар” l  
16.35 Х/ф “Будь кмiтливим!” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Як викрасти 
хмарочос” s  
21.25 Х/ф “Копи на пiдхватi” s  
23.35 Х/ф “Адреналiн” n  
01.20 Громадянська оборона 
02.55 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.45 “Вар’яти” l  
06.05 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 Х/ф “Королiвський коргi” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Дiвчата. 
Невидане” 
12.10 “Орел i решка” 
15.10 Х/ф “Ну що, приїхали?” 
17.10 Х/ф “Ну що, приїхали: 
Ремонт” 
19.05 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь” 
21.00 Х/ф “Мiй шпигун” l  
23.10 Х/ф “Три метри вище неба 
2: Я тебе хочу” s  
01.55 “Improv Live Show” l  
02.40 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.10 Реальна мiстика 
08.50 Т/с “Я заплачу завтра” l  
12.45, 15.20 Т/с “Час йти, час 
повертатися” l  
17.00, 21.00 Т/с “Сiм’я на рiк” l  
20.00 Головна тема 

23.00, 02.00 Т/с “Мама моєї 
доньки” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 
05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
05.55 “Наречена для тата” l  
13.55, 23.20 “Звана вечеря” l  
16.25 “Супербабуся” l  
21.00 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  

НTН 
05.45 “Втеча. Реальнi iсторiї” 
07.05 Т/с “СБУ. Спецоперацiя” 
11.05 “Україна вражає” 
12.50 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
14.00 Т/с “Смерть у раю” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 03.00 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Близнюки-
дракони” s  
21.35 Х/ф “Ведмежатник” s  
00.00 Х/ф “Викрадений” s  
01.55 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
03.30 “Випадковий свiдок” 
04.00 “Речовий доказ” 
04.30 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 Х/ф “Дiти шпигунiв” 
11.00 Х/ф “Дiти шпигунiв 3D: 
Гру завершено” 
12.45, 13.45, 14.45, 23.00, 
00.00, 01.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.15, 14.15, 23.30 Танька i 
Володька 
15.15 Х/ф “Думками навиворiт” 
17.00 Х/ф “Iгри з вогнем” 
18.45 Х/ф “Родина за хвилину” 
21.00 Х/ф “Зоонаглядач” 
00.30, 01.30 Країна У 
02.15 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.00 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
09.10, 16.20 В УКРАЇНI 
09.40 Артефакти 
10.05 Країна пiсень 
10.55 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
12.10 Антропологiя 
12.35, 16.00 Маршрутом змiн 
13.05 Гендернi окуляри 
13.20 Небезпечна зона 
13.35 Я вдома 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.30 М/ф “Як Козаки у футбол 
грали” 
14.50 М/ф “ Лис i дрiзд “ 
14.55 М/ф “ Найсправжнiсiнька 
пригода “ 
15.05 М/ф “ Черевички” 
15.15 М/ф “ Як песик i кошеня 
мили пiдлогу” 
15.25 Пiщана казка 
15.30 “Шо? Як? “ 
15.50 Буковинськi загадки 
16.45 Х/ф “Свята Сiм’я “, 2 с. 
18.30, 20.55 Крутий замiс 
19.00 Культ особистостi 
19.15 Вiзуальний код 
19.45 Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Пiд прицiлом 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Помилка 83 
21.15 Д/ф “ Капiтал у ХХI 
столiттi” 

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 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання. Кульова 
стрiльба 
06.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо 
07.40 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Стрiльба з лука. Стрибки в 
воду 
10.30, 16.30 Студiя Токiо-2020 
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Дзюдо. Фехтування 
18.00, 21.00, 00.00 Новини 
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Важка атлетика 
20.20, 21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри 
21.30 Доба Олiмпiйських iгор 
00.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Трiатлон 
03.00 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Фехтування 
03.25 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Академiчне веслування 
04.30 ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри. Плавання 

1+1 
05.00, 19.30 “ТСН-Тиждень” 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
09.00 “Лото-Забава” 
09.45, 04.20 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021” 
21.00 Х/ф “Люди Iкс. 
Апокалiпсис” s  
23.40 Х/ф “Новi мутанти” s  
01.50 Х/ф “Хранителi” s  

IНТЕР 
05.55 Х/ф “Пригоди Гекльберрi 
Фiнна” 
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 11.00, 12.00 “Iнше 
життя” 
13.10 “Вещдок. Опережая 
время” 
18.00 Х/ф “Фантомас” 
20.00 “Подробицi” 
20.30 Х/ф “Винесенi з моря” s  
22.20 Х/ф “Золоте теля” 
01.45 “Вещдок” 

ICTV 
04.30 Скарб нацiї 
04.40 Еврика! 
04.45 Факти 
05.10 Особливостi 
нацiональної роботи 
06.55, 10.55 Багач - Бiдняк. 
Реалiтi-шоу 
07.55, 00.50 Анти-зомбi 
08.55 Секретний фронт 
09.55 Громадянська оборона 
11.55, 13.00 Х/ф “Будь 
кмiтливим!” s  
12.45 Факти. День 
14.35 Х/ф “Копи на пiдхватi” s  
16.40 Х/ф “Як викрасти 
хмарочос” s  
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Шторму назустрiч” s  
20.55 Х/ф “Хижак” (2018) s  
23.00 Х/ф “Адреналiн-2: Висока 
напруга” n  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 
05.50, 01.00 “Вар’яти” l  
06.25 “Таємний агент” l  
07.45, 09.10 “Kids time” 
07.50 М/ф “Том i Джеррi: 
Шпигунськi пристрастi” 
09.15 Х/ф “Деннiс-мучитель” 
11.25 Х/ф “Черговий тато: Лiтнiй 
табiр” 
13.05 Х/ф “Черговий тато” 
15.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь” 
17.05 Х/ф “Мiй шпигун” l  
19.05 Х/ф “Шпигун по 
сусiдству” 
21.00 Х/ф “Канiкули” s  
23.00 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 
05.50 Сьогоднi 
06.50, 04.00 Реальна мiстика 
09.50 Т/с “Затемнення” 
17.00, 21.00 Т/с “Се ля вi” s  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 
23.00, 02.00 Т/с “Я заплачу 
завтра” l  
01.30 Телемагазин 
03.10 Гучна справа 
04.45 Агенти 
справедливостi s  

СТБ 
05.15 Т/с “Коли ми вдома. Нова 
iсторiя” 
05.55 “Хата на тата” l  
12.40 “МастерШеф. CELEB-
RITY” l  
15.00 “СуперМама” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
20.00 “Один за всiх” s  
23.45 “Я соромлюсь свого 
тiла” s  

НTН 
05.30 Х/ф “Весь свiт в очах 
твоїх...” 
06.45 “Слово Предстоятеля” 
06.55 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.20 Т/с “Смерть у раю” s  
13.30 Х/ф “Близнюки-
дракони” s  
15.30 Х/ф “Ведмежатник” s  
17.55 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Х/ф “Таємничий острiв” 
20.50 Х/ф “Полювання за 
тiнню” 
23.00 Х/ф “Деяка 
справедливiсть” n  

TET 
06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.15 М/ф “101 далматинець” 
10.45 Х/ф “Дiти шпигунiв 2: 
Острiв утрачених мрiй” 
12.45, 13.45, 14.45, 22.30, 
23.30, 00.30 Одного разу пiд 
Полтавою 
13.15, 14.15, 23.00, 00.00 
Танька i Володька 
15.15 М/ф “Геркулес” 
17.00 М/ф “Ранго” 
18.45 Х/ф “Уяви собi” 
20.45 Х/ф “Тисяча слiв” s  
01.00, 01.30 Країна У 
02.15, 04.45 Панянка-селянка 
04.00 Щоденники Темного s  
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 
07.40 Земля, наближена до 
неба 
08.00 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.35 Документальний 
цикл “Дикуни. Дикi забави в 
зоопарку Сан-Дiєго” 
09.00 Документальний цикл 
“Свiт дикої природи” 
10.10 Солодка дача 
10.25 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
10.55 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
12.15 Мiста i мiстечка 
12.35, 16.20, 18.25, 21.30 В 
УКРАЇНI 
13.05, 16.05 Маршрутом змiн 
13.20 Роздивись 
13.35 Вiзуальний код 
14.05 Лайфхак українською 
14.15 Ок, я тобi поясню 
14.20 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
14.30 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
14.50 М/ф “Про кiшку, яка упала 
з неба” 
14.55 М/ф “ Як Петрик П’яточкiн 
слоникiв рахував” 
15.05 М/ф “Капiтошко” 
15.15 М/ф “Дострибни до 
хмаринки” 
15.25 Пiщана казка 
15.30 “Шо? Як? “ 
15.50 Невiдомi Карпати 
16.45 Д/ф “ Капiтал у ХХI 
столiттi” 
19.00 ЗмiниТИ 
19.15 Обличчя 
19.45 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування . Червона лiнiя 
20.00 ЕкоЛюди 
20.05 Життя пiслязавтра 
21.00 Цикл “Нашi тридцять” 
21.55 Д/ф “Хто створив Змiєвi 
Вали?” 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 
09.00 “Фокус Європи” 
10.00 “На часi” 
10.30, 19.30 х/ф 
15.00 “Знаменитi гурмани” 
15.30 “Планета кiно” 
16.00 “Карнавали планети” 
16.30 “Пiд iншiм кутом” 
17.00 “Цiкавий свiт” 
18.30 “Постфактум” 
19.15 “Територiя рiшень” 

    22 липня    23 липняП'ЯТНИЦЯ   24 липняСУБОТА   25 липняНЕДІЛЯ
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК.

Ñâÿòêîâèé çàõ³ä îðãàí³çóâà-
ëè á³ëÿ êàñêàäó ñòàâê³â ð³÷êè 
Ðîñòàâèöÿ. Íà ìàéäàí÷èêó ñ³ëü-
ñüêî¿ äèñêîòåêè âñòàíîâèëè ãó÷-
íîìîâö³ ç ì³êðîôîíàìè. À ùå 
áëèæ÷å äî âîäè ðîçì³ñòèëàñÿ 
ïîëüîâà êóõíÿ, äå êóõàð³ ãðî-
ìàäè ãîòóâàëè çàïàøíó þøêó.

Â ò³íüî÷êó ÷åêàëè ñâîãî âè-
õîäó íà ñöåíó êîëåêòèâè õóäîæ-
íüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³. Ä³â÷àòêà 

òà õëîïö³ ñòóä³¿ «Çîðÿíêà Àðò», 
âîêàëüíèé àíñàìáëü «Áåðåãè-
íÿ» ñåëà Ñèãíàë, ãóðò «Ãîðëè-
öÿ» ñåëà Òèòóñ³âêè, ñòâîðåíîãî 
ó á³áë³îòåö³ ñåëà Ñèãíàë. Íà-
ðîäíèé àìàòîðñüêèé àíñàìáëü 
«Êàìåðòîí» òà áàãàòî ³íøèõ. 
Ïî÷àëè êîíöåðòíó ïðîãðàìó ç 
òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó. Âè-
õîâàíö³ Àíòîíà Ìàøåâñüêîãî 
âèêîíàëè çàïàëüíèé ãîïàê. Ïî-
ò³ì çà óêðà¿íñüêîþ òðàäèö³ºþ 
ïîòîìêàì Òèòóñà òà ãîñòÿì ñåëà 

ТИТУСІВЦІ ВИПОВНИВСЯ 231 РІК 
Іменини  Село Титусівка 
утворилося в 1790 році. Це був 
невеличкий хутірець над витоком річки 
Роставиця, який дістався синові пана 
Мстиславського, котрого звали — Титус, 
саме тому цей хутір було названо — 
Титусівка. Як відзначили титусівчани 
своє 231-річчя — у нашій розповіді 

ä³â÷àòêà «Çîðÿíêè» ñòàëè ðîç-
äàâàòè êîðîâàé.

À íà ñöåíó âåäó÷à ñâÿòà çà-
ïðîñèëà ì³ñüêîãî ãîëîâó Òåòÿ-
íó ªðìîëàºâó, ñòàðîñòó ñòàðî-
ñòèíñüêîãî îêðóãó Îëüãó Êîçàê, 
äåïóòàò³â îáëàñíî¿ ðàäè Þë³þ 
Ðàäîãîùèíó òà ²ãîðÿ Ãðóáåëÿñà. 
Âèñòóïàþ÷³ íàãîëîøóâàëè, ùî 
Òèòóñ³âêà º øìàòî÷êîì ðàéñüêî¿ 
çåìë³ ³ äèâîâèæíèì îñòð³âöåì 
æèâî¿ ïðèðîäè. Ùî òèòóñ³â÷àíè 
çðîáèëè ïðàâèëüíèé âèá³ð, ïðè-
ºäíàâøèñü äî ì³ñüêî¿ Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ãðîìàäè.

Ï³ñëÿ êîðîòêèõ ïðîìîâ ñòàëè 
â³òàòè âåòåðàí³â ïðàö³ òà äîâãî-
æèòåë³â Òèòóñ³âêè. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ñëîâî íàäàëè Àë³í³ Ä³äåíêî. 
Âîíà, ÿê æèòåëüêà, ÿêà ïîâåð-
íóëàñÿ â ñåëî, ï³äêðåñëèëà, ùî 
ñåëî Òèòóñ³âêà ïåðåæèâàëî ÿê 
ðîêè ðîçêâ³òó ³ øâèäêîãî ðîç-
âèòêó — òàê ³ ðîêè çàíåïàäó.

— Ïðèºìíîþ îñîáëèâ³ñòþ íà-
øîãî ñåëà º òå, ùî âîíî ãëèáîêî 
óëþáëåíå òèìè, õòî òóò íàðî-

äèâñÿ ³ âèð³ñ. Áàãàòî òèòóñ³â÷àí, 
õòî áóäóâàâ ñâîº æèòòÿ ó ³íøèõ 
ì³ñòàõ ³ ñåëàõ íàøî¿ äåðæàâè, 
òàêîæ ïîâåðòàþòüñÿ ñþäè. Òîìó 
ùî ñàìå òóò, ó íàøîìó ìàëüîâ-
íè÷îìó ñåë³, âñå íàéêðàùå ³, ìà-
áóòü, äîëÿ òàê ðîçïîðÿäèëàñü, 
ùî ñòàâøè äåïóòàòîì, ÿ ñòàëà 
äåïóòàòîì Òèòóñ³âêè. Ïðèéøëà 
ÿ äî âàñ ç ïîäàðóíêîì, â ÿêî-
ìó é ñàìà âèñòóïàþ — öå ãóðò 
«Êàìåðòîí», — ñêàçàëà Àë³íà 
Ä³äåíêî. — Äî ðå÷³, íàðîäíèé 
ãóðò «Êàìåðòîí» íå ðîçïàâñÿ 
ÿê Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí íà ÷î-
òèðè ÷àñòèíè, à ñòàâ ãîðä³ñòþ 
Ãëóõîâåöüêî¿, Ìàõí³âñüêî¿ òà 
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàä.

Ìè çàïèòàëè â ïàí³ Àë³íè, 
÷îìó âîíà ç òàêèì ãîëîñîì ðà-
í³øå íå áðàëà ó÷àñò³ ó êîíöåð-
òàõ? Âèÿâëÿºòüñÿ, âîíà äàëà ñîá³ 
ñëîâî, ùî íå áóäå äîòè ñï³âàòè, 
ïîêè íå ïîâåðíåòüñÿ â ñåëî. Ïî-
âåðíóëàñÿ ³ ÿê çàñï³âàëà! Çàñï³-
âàëà íå ò³ëüêè ñàìà, à é âèêî-
íàëà ìð³þ òèòóñ³â÷àí, ÿê³ äàâíî 

õîò³ëè ìàòè â Òèòóñ³âö³ ñï³âî÷èé 
êîëåêòèâ. Ñàìå Àë³íà Ä³äåíêî 
äîïîìîãëà Ëàðèñ³ Ìåëüíèê â³ä-
ðîäèòè «Ãîðëèöþ».

Êîëè «Ãîðëèöÿ» áóëà íà ñöå-
í³, â íåáåñàõ ñòàëî ãðèì³òè. Îð-
ãàí³çàòîðè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ 
ñïî÷àòêó íàãîðîäèòè ÷åìï³îí³â 
ïîäðóæíüîãî æèòòÿ òà ïàðè þâ³-
ëÿðè, ìîëîä³ ñ³ì’¿ ³ òèõ, êîìó 
ëåëåêà ïðèí³ñ ìàéáóòíº Òèòóñ³â-
êè. Çãàäàëè é âî¿í³â, ÿê³ ö³íîþ 
ñâîãî æèòòÿ â³äñòîþâàëè ìèð 
íà ïëàíåò³, ³ ãåðî¿â, ÿê³ âîþâà-
ëè íà ñõîä³ Óêðà¿íè. Òèõ, õòî 
ïîâåðíóëèñÿ â ð³äí³ äîì³âêè, 
áóðõëèâèìè îïëåñêàìè çóñòð³ëè 
òèòóñ³â÷àíè.

Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ íà ñöåíó 
çíîâ ìàëè âèéòè àðòèñòè, àëå 
çëèâà öüîìó çàâàäèëà. Ï³ñëÿ 
äîùó îðãàí³çàòîðè çàäëÿ áåçïåêè 
âèð³øèëè àâàðàòóðó íå âìèêàòè, 
òîæ çãàäàëè àðòèñòè ñòàð³ ÷àñè, 
êîëè êîíöåðò íå çàëåæàâ â³ä 
åëåêòðèêè. Ãàðìîøêà âåñåëèëà 
äóø³ ñåëÿí.

«Зорянка АРТ» порадувала титусівчан запальним гопаком 
Гордість Титусівки — Марія Юхимчук, 
яка в свої 94 роки прийшла на свято села 

Гостей свята пригощали запашним короваєм Нагородження ветеранів праці 
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Газетної Асоціації

ÐÎÁÎÒÀ
  ÏðÀÒ «Ïå÷àí³âñüêèé ÊÕÏ» çàïðîøóº íà ïîñò³éíó 

ðîáîòó:ìàøèí³ñòà òåïëîâîçà, ïîì³÷íèêà ìàøèí³ñòà òåïëîâîçà. 
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Äåòàëüíî çà òåë. 067-57-18-185 
Îëåêñàíäð Ñåðã³éîâè÷

  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â`ÿçàëüíèö³ òà òåõíîëîã â êîâáàñíèé 
öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà Ç\Ï. 
Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 9:00-17:00.  097-570-86-27

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é, ãðàô³ê ðîáîòè íåïîâíèé 
ðîáî÷èé òèæäåíü. 063-383-99-19, 097-151-70-78

  ÒÎÂ "Êîçÿòèí Ìëèí" çàïðîøóº íà ðîáîòó ð³çíîðîáî÷èõ. 
097-364-46-50

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ïðîäàâåöü êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â, 
ìåíåäæåð-êîíñóëüòàíò. 063-366-49-50

  Íà ðîáîòó â ìåáëåâèé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðîäàâåöü-êîí-
ñóëüòàíò. 093-990-82-62

  Íà àâòîìèéêó çàïðîøóºòüñÿ ïðàö³âíèê, ì. Êîçÿòèí. 093-
631-89-49

  Îïòîâà áàçà Áîðîâñüêîãî çàïðîøóº íà ðîáîòó îïåðàòîðà-
êàñèðà ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500ãðí. ³ âèùå. 
òåë. 0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: îïåðàòîð-
êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500ãðí. ³ á³ëüøå  
òåë. 0674300280

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

ÏÐÎÄÀÌ
  4-õ ÿäåðíèé êîìï`þòåð+ìîí³òîð, 3000 ãðí. 096-797-90-53

  Áàíêè ð³çí³, áóòë³ 10 ë, çàë³çî îöèíê., 4 ëèñòè, ñàë³äîë, åëåêòðî-
äè 3 ³ 4, ãåíåðàòîð äî ÌÀÇ, äîìêðàòè 2 øò. 067-319-91-24

  Áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, êèëèìè á/â â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîðè 
ìàë. êîëüîðîâ³, ê³íåñê., êóñêè îöèíê. òðóá 15-20-25-40 ìì. 063-
736-47-19

  Áàÿí, àêîðäåîí ÃÄÐ, øâåéíà ìàø. â³éñüêîâîãî çðàçêó, êóðòêà 
õóòðîâà Â³éñüêîâî-Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë 50-52 ð. 098-366-96-30

  Áäæîëîñ³ì`¿, â³äâîäîê òà íàñòîéêó ÏÌÂ. 063-694-94-35 

  Áåíçîïèëó «Óðàí-2 Ò Åëåêòðîí». 093-925-93-80

  Áåíçîïèëó òà ïåðôàðàòîð, â-âî Ãåðìàí³ÿ. 096-596-83-37

  Áåòîíîì³øàëêà 160/100. 067-713-31-50

  Âàííó, ðåéñè 4,20 - 6 øò., öåãëó, ÄÑÏ 345 õ 175. 068-951-87-17

  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», «Ì³íñüê» á/â â ãàðíîìó ñòàí³, äâà ñòàíêà 
äåðåâîîáðîáíèõ. 093-355-61-17

  Âåëîñèïåä äëÿ õëîï÷èêà 4-5 ðîê³â. 093-442-91-20

  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-752-09-18

  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äèàìåòð êîëåñà 50 ñì. ç áàãàæíèêîì - 
950 ãðí. 063-653-92-22

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

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

096-177-84-84

Загублену в`язку ключів в центральному 
парку прошу, повернути за винагороду. 063-

037-09-06

Огірки оптом, сорт "Амур", 6 грн/кг, смачні 
для консервації. 098-939-06-44

Здам в оренду офісні приміщення 16 кв. 
м. та 15 кв. м. В приміщенні коридор, 

вбиральня (гаряча вода), сигналізація. 093-
631-89-49

Сім`я зніме квартиру 2-3 кімнатну. 
Своєчасну оплату гарантуємо. 093-798-98-
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ГРОШІ та допомога в закритті мікрозаймів  
до 500 000 грн. з пільговим періодом.  

0672732122 Ірина  210 ( 25-30)

Здам в оренду приміщення 55 кв.м. в 
магазині "Фора" зі сторони суду. 067-430-

84-33

Дизайн та виготовлення поліграфічної 
продукції: візитки, флаєра, плакати, 

брошури, каталоги, банера і багато іншого. 
073-183-56-00, 066-959-4985 (вайбер)

  Â³çîê ³íâàë³äíèé íà àêêóìóëÿòîð³. 063-532-86-85

  Â³òàëüíÿ ç øàôîþ-êóïå, ñò³ë-òóìáà, ñò³íêà êîìï`þòåðíà ç øà-
ôîþ, ë³æêî äåðåâ. 2 øò., ñòîëèê æóðí.,ñêëÿíèé, øàôà-êóïå, äèâàí, 
êð³ñëî ðîçêëàäíå. 063-629-49-24 ï³ñëÿ 16:00

  Ãàçîâèé òàãàíîê, åëåêòðîäóõîâêà, åëåêòðîïëèòêà, òåëåâ³çîð. 
068-209-78-26, 063-297-80-03 ï³ñëÿ 19:00

  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³», â çðó÷íîìó ì³ñò³-ïåðøèé áëîê, ï³ñëÿ 
êàï. ðåìîíòó(ñò³íè, ñòåëÿ óòåïëåí³, îáøèò³ âàãîíêîþ, ïîêð³âëÿ-ºâ-
ðîðóáåð., íîâà åëåêòðèêà) ðîçì:5,6 íà 3,8*2,2 ì., âîðîòà:2,5*1,8ì. 
093-430-38-47

  Äà÷íà ä³ë. ç áóäèíêîì, 0,06 ãà, âîäà, âñåðåäèí³ êàì³í. ïîãð³á, 
ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-892-32-70

  Äà÷íó ä³ë., ç áóäèíêîì, 10 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà, º ïîãð³á, 
êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ñàäîê, îãîðîæà. 063-367-63-75, 068-155-54-79

  Äâà êîðïóñè â çáîð³ í³ìåöüêîãî ê³ííîãî ïëóãà  ¹7, â ïîäàðóíîê 
ùå îäíà ñò³éêà ³ â³äâàë. 097-776-24-16

  Äèâàí ñó÷àñíèé, ñòàí äîáðèé. 093-006-06-32

  Äèâàí-êíèæêà, îäíîñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàö., øêàô 3-ñòâîð÷., 
ñåðâàíò, òðþìî, òóìáî÷êà, êîìîä. 063-136-04-42

  Äîð³æêè êèëèìîâ³ 2 øò., ðîçì³ð 4,10 õ 2,20. 093-125-52-72, 
067-595-44-04

  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, êîëîò³. 067-369-13-23

  Äðîâà, òèñêè âåëèê³, øâåéíó ìàø. ïðîìèñëîâó «Ñèíãåð», ìîòî-
ðè äî øâåéí. ìàø., áàíêè 3 - 0,5 ë. 093-058-78-43

  Åëåêòðîçâàðêà çàâîäñüêà 2-õ ôàçíà, íåäîðîãî. 097-278-31-39

  Çàï÷àñòèíè á/â äî ÂÀÇ 2106. 097-149-12-94

  Çåì. ä³ë., íà Ïîë³ Äèâ, ïîðó÷ ç ïåðåõðåñòÿì âóë. Îäåñüêà. 
097-989-09-79

  Çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò., íåäîðîãî, äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-
27-63

  Çåì. ä³ëÿíêó, ñ. Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0,37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31

  Çåðêàëà ñ òóìáàìè, óãëîâàÿ ïîëêà. Òåðì³íîâî 097-712-96-41, 
093-44-11-858

  Іíäè÷àòà äîìàøí³, ï³äðîùåí³, ñ. Ïëÿõîâà. 096-878-66-90

  Êàëîðèôåð 3-õ ôàçí. - 1800 ãðí-2 øò., åëåêòðîøêàô-çá³ðêà 
3-õ ôàçí.- 1800 ãðí, ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçí.-1800 ãðí., 
âèòÿæêà 3-õ ôàçíà. 096-803-39-75 ï³ñëÿ 18.00

  Êàðòîïëþ, ãîð³õè. 097-748-09-41

  Êàðòîïëþ. 096-695-16-76

  Êà÷åíÿò êîðè÷íåâî³ ³íäîêà÷êè. Ìîæëèâî ç êà÷êîþ. 098-599-
77-95

  Êèëèì 2 õ 3. 097-239-91-69

  Êèëèì êîâðîâèé 2,25 õ 1,5 ì., êèëèì 3 õ 2 ì., øàôà äëÿ îäÿãó. 
096-424-01-30, 063-691-85-96

  Êîçåíÿò â³ä ãàðíî¿ êîçî÷êè. 067-294-30-83

  Êîçó ïîðîäèñòó, ïåðâ³ñòêó. 098-705-82-32 

  Êîëÿñêó äèòÿ÷ó òðàíñôîðìåð íà âåëèêèõ êîëåñàõ (ðåçèíà çà-
ì³íåíà), âèïðàíà. 093-181-95-71

  Êîëÿñêó -òðîñòü ë³òíþ, êîë³ð çåëåíèé, ñòàí íîâî¿. 093-442-91-20

  Êîíòåéíåð 5 ò. 097-407-46-82

  Êîðîâó âèñîêîä³éíó ç òðåò³ì òåëÿì, òðè ì³ñÿö³ ò³ëüíà. 097-756-
75-89, 097-876-76-72

  Êîðîâó ñåìåíòàëêó. 067-308-65-57

  Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíó 2 ì³ñ., òà òåëè÷êè 4-5 ì³ñ. 096-
772-01-94

  Êîòåë «Äàíêî-10 êâ» á/â, íåäîðîãî, äèìîõ³äíèé,òóôë³ Êàððà 
íîâ³ 42 ð, ðó÷íèé êóõîí êîìáàéí, êîëè ôóòáîëüí³ NAIKE 42 ð, 
ìåáë³. 068-044-24-68

  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ-100, á/â â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-604-
53-09, 067-713-31-50

  Êóêóðóäçó. 096-576-12-36

  Êóð÷à ï³äðîùåíå: áðîëåð, ³ñïàíêà, ìàñòåð ãðåé. 097-354-76-66

  Ë³æå÷êî äèòÿ÷å, á³ëå, êðóãëå, òðàíñôîðìåð 8 â 1 ç ìàòðàöîì òà 
ïîâíèì êîìïëåêòîì äî íüîãî. 096-124-95-62

  Ë³æêî 2-ïîâ.,äóáîâå, êîòåë òâåðäîïàë. ÊÑ-16, ë³æêî ï³âòîðà÷íå 
2 øò., ïàíåëü êðèø³ ÂÀÇ 2121. 093-766-46-80

  Ëþöåðíó íà ïîê³ñ, çàï÷àñòèíè äî «Âîëãà», ÓÀÇ, äâà ñêàòà «Æè-
ãóë³» äî ïðèöåïà. 096-983-18-68

  Ì`ÿêèé êóòîâèé äèâàí á/â, ñò³íêà ìåáëåâà 3,5 ì. á/â â õîðîøî-
ìó ñòàí³. 067-477-40-32

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

  Ìîëîäíÿê íóòð³¿. 063-736-88-54

  Ìîëîêî êîçÿ÷å, ñìà÷íå. 067-294-30-83

  Ìîòîð-ðåäóêòîð 1/35, 0,75 êâò òðè ôàçè, âàë ç ï³äøèïíèêàìè ³ 
â³íòîâèì êîíóñîì äëÿ äðîâîêîëà. 068-704-95-73

  Ìóñêóñí³ êà÷àòà ïðè ïîòðåá³ ç êà÷êîþ. 068-334-37-86

  Îã³ðêè îïòîì, ñîðò «Àìóð», 6 ãðí/êã, ñìà÷í³ äëÿ êîíñåðâàö³¿. 
098-939-06-44

  Ïåðóêè, âàçîíè, áàíêè ë³òðîâ³ òà ï³âë³òðîâ³. 093-884-86-66, 
068-209-91-37

  Ïëèòà åëåêòð. 4 êîìô+äóõîâêà, â³äì³í. ñòàí, òðàêòîðíà áîðîíà, 
áî÷êà ìåò. íà 200 ë., ñêåéò ï³äë³òêîâèé 70 ãðí. 067-992-49-59, 
063-020-88-81

  Ïîðîñÿò ïîðîäè ïåòðåí-äþðîê, 12-14 êã., ñ. Êîçÿòèí. 063-
752-28-43

  Ïîðîñÿòà 10-15 êã, ñ. Ìàõí³âêà. 068-597-95-96

  Ïîðîñÿòà á³ëà óêðà¿íñüêà, ñ. Êîçÿòèí. 097-758-68-58

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 12-14 êã, óêðà¿íñüêà á³ëà+ëàíäðàñ, ñ. 
Êîçÿòèí, 2300 ãðí/ïàðà. 097-255-51-60

  Ïîðîñÿòà ìàë³ 15-16 êã. 068-492-63-40

  Ïîðîñÿòà ìàë³ 15-18 êã. 067-319-08-49 

  Ïîðîñÿòà ìàë³. 067-795-18-46, 098-645-80-12

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí 20 êã. 096-772-01-94

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí äî 20 êã, ñ. Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
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491433

495992
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494991

495569

494937

495138

495974 

494698

493662

495013

  Ïîðîñÿòà ïåòðåí-ìàêñòåð, ì. Êîçÿòèí, òîðã. 097-474-42-12, 
063-260-09-52

  Ïîðîñÿòà. 096-068-22-78 òåëåôîíóéòå ñóáîòà, íåä³ëÿ

  Ïðàëüíà ìàø. á/ó, ñò³íêà ê³ìí., äèâàí êóòîâèé, äîð³æêè íîâ³, 
êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë êóõîí. 063-393-02-59

  Ïðàëüíó ìàø. àâòîìàò «Samsung», áîêîâà çàãðóçêà, êîìïàêòíà 
äëÿ ìàë. âàííè. 098-966-51-05

  Ïðàëüíó ìàø. àâòîìàò íà 7 êã, áîêîâà çàãðóçêà, ñòàí íîâî¿, 4200 
ãðí. 073-424-19-43

  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 098-656-92-41, 098-222-24-04

  Ðàìó äî ìîòîöèêëà ІÆ Þï³òåð. 097-284-74-40

  Ñàäæàíö³ âèíîãðàäó ð³çíèõ ñîðò³â â êîíòåéíåðàõ. 097-297-81-
71, 093-724-29-11

  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ 15 êã. 096-414-07-70

  Ñ³íî ð³çíîòðàâ`ÿ, çåì. ä³ëÿíêà 0,58 ãà. 096-717-96-77

  Ñ³÷êàðíþ, àïàðàò äëÿ òåðìîâàêóìíî¿ ôîðìîâêè. 097-933-39-32

  Ñòóëî äëÿ ãîäóâàííÿ ô³ðìè Cam. 096-124-95-62

  Òåëåâ³çîð «Patriot» íå âåëèêîãî ðîçì³ðó, ³äåàëüíî äëÿ êóõí³, 700 
ãðí. 073-277-71-28

  Òåëèöþ ò³ëüíó 7 ì³ñ., äàòà îòåëó 22.08.21 ð., ñ. Êîçÿòèí, 18000 
ãðí. 063-289-15-72

  Òåëèöþ ò³ëüíó, ñðîê ó ãðóäí³, ïðèöåï äî òðàêòîðà òà ìîòîáëîêà. 
098-903-68-45

  Òåëèöþ ÷îðíî-á³ëó â³ä õîðîøî¿ êîðîâè 1 ð³ê 4 ì³ñ. 096-399-
09-40

  Òåëè÷êó íà êîðîâó, ïîðîäà ñåìåíòàëêà â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 
063-648-20-99

  Òðàêòîð Ò40 ³ âñå äî íüîãî, ïëóã, êóëüò³âàòîð, êîñèëêà, ïðè÷³ï. 
063-582-08-13

  Òðóáó ìåòàëåâó íà ñòîâï 160 òîâù. 8 ìì 1 øò., ìåòàëåâó áàëêó 
íà ïåðåêðèòòÿ áðàìè (ñêèíó ôîòî). 073-424-19-43

  Õîëîäèëüíèê á/â «Åëåêòðîëþêñ». 093-488-78-48

  Öåãëó ìàõàðèíåöüêó íåäîðîãî. 093-998-01-22, 067-129-83-14

  Öèðêóëÿðêó íà 380 Âò. 067-368-56-14, 2-23-74

  Øàôó ðîçïàøíó, øèðèíîþ 220, âèñîòîþ 210, ãëèáèíîþ 55 òà 
êîìîä øèð. 130, âèñ. 90, ãëèá. 40, â ãàðíîðìó ñòàí³. 093-485-05-85

  Øâåéíó ìàøèíêó ðó÷íó, áàíêè 3-ë³òð, 0,5-ë³òð. 068-968-35-36

  ßéöÿ ãóñÿ÷³ «ëåãàðä», äåêîðàòèâíîãî âèñëîâóõîãî êðîëÿ, ñ³÷êàð-
íþ, áóðÿêîð³çêó åëåêòðè÷íó. 067-394-60-27

  ß÷ì³íü, ìîæë. äîñòàâêà, ñ³÷êàðíþ. 097-843-01-38

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ. ì., îäíîïîâåðõ. áóä., öåíòð, òåðì³íîâî. 

093-732-76-15

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

  1-ê³ìí. êâ., âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 16, öåíòð, 2/5, 35/19/7, 
ìåáë³, ñò³íè öåãëà. 097-589-41-24

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, á³ëÿ ÒÖ Ôîðà, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 
096-655-23-39, 063-107-12-33

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-427-67-88

  1-íî ê³ì. êâ., 4-é ïîâ., öåíòð, ÷åõ. áóäèíîê ï³ä ðåìîíò. 093-
704-31-57 

  2-ê³ì. êâ.,46 êâ. ì., íå äîðîãî, 2-é ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç çðó÷-
íîñòåé ç ï³÷íèì îïàë., âóë. Äîâæåíêà 93-Á,ð-í áàçè Áîðîâñüêîãî, º 
ñàðàé òà ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, . 067-789-20-32, 063-411-37-78 

  2-ê³ìí, ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïåðåìîãè 4, 3 ïîâ, ð-í ó÷èëèùà, çàã. 
ïëîùà 53 êâ. ì. 068-210-05-67

  2-ê³ìí. êâ., 45 êâ. ì., öåíòð, 3-é ïîâåðõ. 063-359-40-07

  2-ê³ìí. êâ., â îäíîïîâ. áóäèíêó ç çåì. ä³ë., íà êðóãó, á³ëÿ äåïî. 
063-843-94-57

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-676-84-32

  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, àáî ì³íÿþ íà áóäèíîê, 5/5 ê³ìí. ðîçä³ëü-
í³, 43,7 êâ. ì., êóõíÿ 6 êâ.ì, ëàì³íàò, íàòÿæí. ñòåë³, ì/ï â³êíà, 
êîòåë+êîëîíêà. 093-227-98-32

  2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-563-31-57

  2-õ ê³ì. êâ., 5-é ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà. 
093-704-31-57

  3-ê³ìí. êâ., 62 êâ. ì., ð-í ÏÌÊ â íàïðÿìêó ñ. Êîçÿòèí, 2-ïîâ/2-õ 
ïîâåðõ. áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, ï³äâàë, äâ³ð, ñàä, ãîðîä. 063-367-
63-75, 068-155-54-79

  3-ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ñàðàé, íåäîðîãî. 097-706-53-64

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., íå êóòîâà, ³íä. îïàë., êîíäèö³îíåð, 
ïðàëüíà ìàø., õîëîäèëüíèê, ìåáë³. 063-629-49-24

  3-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. 
îïàë., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè, ñàíâóç. ðîçä³ëüíèé, ê³ìíàòè 
îêðåì³, ï³äâàë. 063-255-21-63, 096-451-95-94

  3-ê³ìí. êâ.,âóë Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. öåíòð, ³íä. îïàë., ñåðåäíÿ áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57

  Áóäèíêè íà îäí³é çåì. ä³ë.:2-ïîâåðõ., æèëèé, âåëèêèé, ãàç, 
âîäà;ñòàðèé áóä.;íåäîñòðîºíèé áóä., ñ. Êîçÿòèí. 097-791-28-63

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ 0,7 ãà, ñ. Ñîê³ëåöü. 093-731-63-80

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ëÿíêîþ, ì. Êîçÿòèí, âóë. ßðîñëàâà Ìóäðîãî 
112. 093-731-63-80.

  Áóäèíîê 300 êâ. ì., íà äâà ãîñïîäàðÿ, âóë. ß. Ìóäðîãî 157, 
ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë. 0,16 ãà, ãàç, âîäà, îïàëåí., êàíàë³çàö³ÿ. 
067-966-05-48

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

  Áóäèíîê 90 êâ. ì., â ì. Êîçÿòèí, ãàç, äâ³ îêðåì³ ïîëîâèíè àâòî-
íîìí³ ç îäíèì âõîäîì, öåíòð. âîäîïîñòà÷àííÿ, 15 ñîò. çåìë³, ãîñï. 
áóä., âóë. Ñåðá³íà. 093-058-78-43

  Áóäèíîê á³ëÿ öåíòðó, ð-í ë³êàðí³, ³íä. îïàë, 30 ñîòîê çåì. ä³ë. 
093-704-31-57

  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³ (öóêð. çàâîä) 7 êì. â³ä Êîçÿòèíà, ãàç/
ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³, çàã. ïëîùà 71 êâ. ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 16 ñîò. 
5500 ó.î. 098-499-08-59

  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãà-
ðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 7,5 ñîò. çåìë³. 098-597-08-78, 093-596-41-56

  Áóäèíîê âóë. Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé, ãîðîä, 
ïîãð³á. 067-368-56-14, 2-23-74

  Áóäèíîê âóë. Òóõà÷åâñüêîãî (Ùàñëèâà) 68,ãàç, ä³ëÿíêà 19 ñîò., 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-474-42-04

  Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ «Â³ñíèê») ãàç, ãîñï. 
áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 ñîò. 097-378-51-28

  Áóäèíîê ãîñï. áóä., õîðîøèé æèëèé ñòàí, çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë., 6 
ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê äîãëÿíóòèé 74 êâ. ì., ñ. Âåëèêå, ñàäîê, ãîñï. áóä., 2 
ïîãð³áè, êîëîíêà ó äâîð³, ãàç+ï³÷íå îïàë. 097-321-58-60

  Áóäèíîê æèòëîâèé 76,7 êâ. ì., çåì. ä³ë. 38 ñîò., âóë. Ïîä³ëüñüêà. 
097-628-80-73, 093-419-93-87, 063-870-87-80

  Áóäèíîê ç ãàçîâèì òà ï³÷íèì îïàëåííÿì â ñ. Ìàõàðèíö³, òåðì³-
íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 ñîò. 098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê ç ïðèáóä. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ï³÷íå òà ãàç. îïàë., âóë. 
Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59

  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ. ì., ãàç, âîäà, öåíòð, âóë. Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî 34. 067-271-67-99

  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë. 10 ñîò., âóë. 
Â³ííèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90

  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ³íä. îïà-
ëåííÿ, ãàðàæ. 093-704-31-57

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

495119

495139



15 RIA-Ê, ×åòâåð, 15 ëèïíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

494425

ÏÀÌ'ßÒÀªÌÎ, ËÞÁÈÌÎ, ÑÓÌÓªÌÎ

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, 60 êâ. ì., 3-ê³ìí., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç îïàë., 
ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ, 2 ãàðàæè. 097-196-79-35, 093-766-22-76

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

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí,âóë. Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî), ð-í ÏÐÁ, çàã. 
ïëîùà 80 êâ. ì., 4 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, öåíòðàë. 
âîäà, ãàç, ïîãð³á, ö³íà äîãîâ³ðíà. 063-628-39-38, 096-595-19-58

  Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, 20 ñîò. çåìë³, àáî ï³ä äà÷ó, ñ. 
Êîçÿòè 5000 ãðí. 093-704-31-57

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

  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, âóë. Êðèâîøå¿íà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 096-901-69-75, 097-497-12-84

  Áóäèíîê ñ. Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³. 068-762-82-70

  Áóäèíîê ñ. Ä. Ìàõàðèíö³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü, ñàäîê, 
60 ñîò. çåìë³. 093-024-06-07

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïèðîãîâà 1, á³ëÿ ìàãàçèíó «Іðèíà». 
093-676-59-85

  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, äâ³ ãðóáè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 40 ñîò. 098-298-45-99

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, âóë. Ïðèâîêçàëüíà 19, òåðì³íîâî. 098-
762-81-31

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ì/ï â³êíà, ãàç-ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
íîâà êðèíèöÿ. 098-854-22-31

  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà:ãàç, âîäà, ãîñï. áóä., çåì. ä³ë. 47 ñîò. 
096-813-11-16

  Áóäèíîê ñ. Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 063-056-41-75

  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âî-
äîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18

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

  Áóäèíîê òåðì³íîâî â ãàðíîìó ì³ñö³, ãàç, âîäà, ñàäîê, ïîðó÷ 
ë³êàðíÿ, ñòàä³îí, öåíòð, ãàç, ãàðí³ ñóñ³äè. 068-814-64-66, 093-
098-25-56

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ð-í øêîëè  ¹3, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðàæ, ñàðàé, 7,5 ñîò. 063-056-41-75

  Áóäèíîê öåãë., ñ.Òèòóñ³âêà, âîäà, ãàç+ï³÷íå îïàë., ³íòåðíåò, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõ., êàíàë³çàö³ÿ 90 êâ. ì. 096-075-70-17

  Áóäèíîê öåãë.,â Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 48 êâ.ì., ïðîâ. Âèøíåâåöü-
êîãî, 9 (Îðäæîí³ê³äçå), çåì-íà ä³ë-êà 6,5 ñîò. ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ. 
067-303-84-90 

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 100 êâ. ì., âîäà, ãàç, ñâ³òëî, ãîçï. áóä., 0,65 
ñîò, áåç ðåìîíòó, ÏÐÁ, íå äîðîãî. 063-652-76-99

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 6 ñîò. çåìë³.,â ð-í³ âóë. Іâàíà 
ôðàíêà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, 4 ê³ìí., êóõíÿ, òóàëåò, âàíà, ãàç+ãðóáà, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë. 18 ñîò., ñ. Êîçÿòèí, âóë.Ìåäîâà 30 . 098-
676-25-96

  Äà÷íó ä³ë. 10 ñîò., êîíòåéíåð, ïîãð³á, ñàäîê, ð-í Ñîñîíîê, 
ï³äâàë â áóäèíêó ïî âóë. Êàòóêîâà. 063-623-13-57, 096-686-17-88

  Äà÷ó â êîîïåðàòèâ³ «Âèøåíüêà». 096-443-32-38 

  Äà÷ó ç äâîïîâåðõ. áóäèíêîì, áåç âíóòð³øí. ðîá³ò, íà Òàëèìîí³â-
ö³, â ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50

  Äà÷ó ç öåãëÿíèì áóäèíêîì, ð-í âóë Ñåðá³íà. 096-999-24-61

  Ä³ëÿíêà ï³ä çàáóäîâó, ñ. Ìàõí³âêà, 0,31 ãà, âóë. Øåâ÷åíêà 39. 
Іðèíà 066-400-87-55

  Çåì. ä³ë.,5 ñîò., öåíòð, ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53

  Çåì. ä³ëÿíêà 10 ñîò., ç áóäèíî÷êîì, ñàä, ñàðàé, á³ëÿ àâòîñòàíö³¿. 
063-147-27-63

  Çåì. ä³ëÿíêà, 10 ñîò., ç õàòèíîþ â öåíòð³ ì³ñòà, ïîãð³á, ñàðàé, 
âîäîã³í (á³ëÿ êàôå «Êðîêóñ»). 097-254-50-40, 093-340-91-21 

  Çåì. ä³ëÿíêó 0,25 ãà ï³ä áóä³âíèöòâî â ñ. Êîçÿòèí³. 093-631-89-49

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñ. Ñåñòðèí³âêà, 35 ñîò. 067-587-91-62

  Ïîãð³á òà ñàðàé â öåíòð³ ì. Êîçÿòèí, íàïðîòè ÀÒÁ. 098-225-
48-10

  Òåðì³íîâî ïðîäàì â çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, 
òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äî-
áóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ 
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822

  ×àñò. áóäèíêó, ïðîâ. Ëóãîâèé, 15 ñîò. çåì. ä³ë., áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57

  ×àñò. áóäèíêó, öåãëÿí., öåíòð, çàã. ïë. 67 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷-
íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ³íä. îïàë., ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 4 ñîò.çåìë³. 
067-604-53-09 

  ×àñò. áóäèíêó, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, 3,5 ñîò. 093-704-
31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 31/3, ãàç+ï³÷íå îïàë., âîäà, ç 
ìåáëÿìè òà ïðàëüíîþ ìàøèíîþ. 098-597-08-40

  ×àñòèíà áóä., öåíòð, âóë. Ñòóñà, ï³÷íå îïàë., ãàç ïîðó÷, äâ³ 
ê³ìí., âåðàíäà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12, 
068-548-59-98

  ×àñòèíà áóä., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ. ì. 093-704-31-57

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53

  ×àñòèíà áóäèíêó ç ä³ëÿíêîþ, âóë. Öåíòðàëüíà, 11,34 ñîò. 097-
378-51-28

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57

  ×àñòèíà íåäîáóäîâàíîãî áóäèíêó, ì. Êîçÿòèí. 063-607-46-98

  ×àñòèíó áóäèíêó, âóë. Çåëåíà, 3-õ ê³ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 64 êâ. ì., 
óòåïëåíèé. 097-558-19-16

  2-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà, êîíòåéíåð, 
òåðì³íîâî-íåäîðîãî. 098-826-20-13

  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ñàäîâà 54, çàã. ïë. 71, æèòëîâà 
41, ãàç, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òí. êóõíÿ, çåì. ä³ë. 20 ñîò. 
067-772-36-79

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 2101, áåíçèí, 1980 ð., õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92

  ÂÀÇ 2106, áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-804-47-51

  Ì³í³-òðàêòîð «Ñèíòàé-220», íåäîðîãî, òîðã. 063-694-70-10

  Ìîòîáëîê «Çóáð», 10 ê³íñüêèõ ñèë, íîâèé. 096-983-27-99

  Ìîòîöèêë Âàéïåð, 150 ñì. êóá., ïðîá³ã 1000 êì, íà òðàíçèòíèõ 
íîìåðàõ. 098-762-81-31

  Ïðèöåï á/â, ëåãêîâèé, àâòîìîá³ëüíèé. 093-925-93-80

  Ïðèöåï îäíîîñíèé íà ì³í³òðàêòîð. 097-391-48-81

  Ïðè÷³ïè àâòîìîá³ëüí³: äâîõîñíèé, îäíîîñíèé, ñ. Ìàõí³âêà. 
096-806-46-68

  Ñ³âàëêà çåðíîâà ÑÇ-3,6. 098-600-21-40

  Ñêóòåð «Äåô³àíò êîðíåë». 093-925-93-80

  Ñêóòåð ßìàõà Äæîã â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068-
704-95-73

  Òðàêòîð Ò-25 õîð. ñòàí, êîâø Ò-25, Ò-40 ç öèë³íäðîì, ïóñêà÷ äî 
Ò-40. 068-025-47-76, 096-427-77-64

  Òðàêòîð Ò-40 áåç ïåðåäêà, ïðèöåï, êóëüòèâàòîð, ïëóã, ï³äéîì-
íèê. 067-151-26-11, 063-776-65-12

  Ôîðä Ñ³ºðó 1992 ð., ÂÀÇ 2114, 2007 ð. 063-226-23-24

  Ôîðä Ñêîðï³îí 1986, á³ëèé, íà õîäó. 067-246-72-20, 067-233-
84-75 (25,26,27,28)

ÊÓÏËÞ
  3-õ òîííèé êîíòåéíåð â õîðîøîìó ñòàí³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 

096-160-11-85, 063-541-10-96

  Àêîìóëÿòîðè, ìîòîðè, ÷óãóí. áàòàð., õîëîäèëüíèêè; ãàç. ïëè-
òè, òðóáè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³;â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ 
çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, 
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 073-712-19-91, 
097-712-19-91 

  Ãîëîâêó áëîêà öèë³íäð³â, Òàâð³ÿ, Ñëàâóòà, ÇÀÇ 1102. 063-289-72-82

  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè êîëüî-
ðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, 
ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 
097-793-55-95

  Çåìåëüíèé ïàé, ìîæëèâà îðåíäà. 096-901-43-03

  Çåìåëüíèé ïàé,ìîæëèâà àðåíäà. 097-819-26-26

  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80

  Ðèñîâèé ãðèá, àáî ³íä³éñüêèé ìîðñüêèé ðèñ. 063-065-45-94, 
096-935-12-47

  Ñ³íî, ìîæëèâî ñàìîïîêîñ (íà ïí³) ð³çíå. 097-793-55-95

  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà;÷îáîòè õðîìîâ³, êèðçîâ³, ÿëîâ³;³ãðàøêè 
ÑÑÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ìîíåòè, îðäåíè, æîâò³ ãîäèí-
íèêè, òâ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè, ðàä³îäåòàë³ òà ³íøå. 067-161-61-62

  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

Ì²ÍßÞ
  2-ê³ìí.êâ. íà 1-ê³ìí. êâ. 093-091-65-97

  Áóäèíîê 75 êâ. ì, íà êâàðòèðó, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 10 ñîò., 
çåìë³. 096-561-68-94

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà êâàðòèðó, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà. 068-271-40-31, 067-756-51-92

Ð²ÇÍÅ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîòåíÿò 1,5 ì³ñ. 063-957-56-09

  Â³ääàì ðóäåíüêå öóöåíÿ ä³â÷èíêó â ëþáëÿ÷³ òà òóðáîòëåâ³ ðóêè. 
073-633-30-07

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó. 063-628-59-25, 063-628-
59-15

  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-884-86-66, 093-782-40-32

  Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè ïàñïîðò, ³íäèô³êàö³éíèé êîä, â³éñüêîâèé 
êâèòîê, àêò íà çåìåëüíèé ïàé íà ³ì`ÿ Áîêàë Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ çàãàëüíó îñâ³òó ñåð³ÿ ÂÍ  
¹47932328, âèäàíèé 30052015 ð., ÇØ 1-3 ñòóïåí³â  ¹3 ì. Êîçÿòèí 
íà ³ì`ÿ Ëàâð³íåöü Іðèíà Îëåã³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà íà ³ì`ÿ Ãîëîäíÿê Äåíèñ Âàëåíòè-
íîâè÷ çà íàïðÿìêîì ëîêîìîòèâè òà ëîêîìîòèâíå ãîñïîäàðñòâî, 
äèïëîì ìàã³ñòðà çà íàïðÿìêîì òðàíñïîðòíà ëîã³ñòèêà, âèäàí³ 
äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì ³íôðàñòðóêòóðè òà òåõíîëîã³é ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

  Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó îäí³é, àáî äâîì ëþäÿì. 
097-509-27-40

  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 220ãðí./äîáà. 063-170-20-95

  Çíàéäåíèé âåëîñèïåä â ê³íö³ òðàâíÿ, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìèðó, 
á³ëÿ ìàãàçèí³â, ùî íàâïðîòè ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, çâåðòàòèñÿ â ìàãàçèí.

  Ïîçíàéîìëþñÿ ç äîáðèì ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì 60-70 ðîê³â, ÿêèé 
òàêîæ âòîìèâñÿ â³ä ñàìîòíîñò³. 068-753-34-61

  Ïîðçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ â³êîì 30-40 ðîê³â äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ìÒ¿, 
ïîãîäæó íà ïåðå¿çä. 097-71-80-394 Êîëÿ

  Ïîðÿäíà ñ³ì`ÿ âèíàéìå 3-ê³ìí. êâàðòèðó, ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóºìî. 068-466-27-05, 063-519-31-19

  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó (íå ëåæà÷à) 
òåðì³íîâî, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü. 093-288-22-99, 097-248-32-19

  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó, ìîæëèâî ðåìîíò. 067-136-
78-48

492144 
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ОВЕН 
Зараз саме час відправитися 
у відпустку або хоча б переїхати 
жити за місто, на дачу. На роботі ж 
доведеться ретельно аналізувати 
події, що відбуваються, і не робити 
непродуманих дій. Будуть вдалими 
поїздки і відрядження.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня ви зможете почати 
реалізовувати свої плани і задуми. 
Але будьте уважні: небезпечно як 
недопрацювати, так і переробити. 
Активні і рішучі дії в професійній сфері 
обіцяють відкрити перед вами нові 
горизонти. 

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень краще присвятити відпочинку. 
Намагайтеся менше працювати, частіше 
гуляти, ходити на побачення. При 
цьому ви зможете впоратися практично 
з усіма справами, не докладаючи 
до цього особливих зусиль. У вас зараз 
активний і позитивний період.

РАК 
Події цього тижня можуть здатися вам 
повторенням пройденого, але не варто 
застосовувати вже випробувані 
рецепти для вирішення проблем. 
Шукайте нові варіанти. У вівторок ви 
можете багато чого встигнути, якщо 
зібратися прямо з ранку. 

ЛЕВ 
Не відкладайте справи на потім, так як 
ви можете з ними чудово впоратися 
саме цього тижня. До п'ятниці також 
сприятливо пройде спілкування з 
важливими і солідними людьми, 
в тому числі з начальством. У вільний 
від роботи час краще відправитися 
на дачу.

ДІВА 
Гарний час для побудови планів 
на майбутнє, вони в подальшому 
обов'язково здійсняться. Час змінювати 
свої погляди на життя і позбавлятися 
від старих стереотипів. Не бійтеся 
братися за довгострокові проекти, 
варто розширити коло своїх контактів. 

ГОРОСКОП НА 15-21 ЛИПНЯ

ТЕРЕЗИ 
Цей тиждень принесе сплеск 
активності в сфері професійної 
діяльності та творчих шукань. Все буде 
виходити пречудово, не втрачайте 
ініціативу. У вівторок вам може 
дістатися складна робота. П'ятниця — 
хороший час для побачення.

СКОРПІОН 
Вам буде потрібне вміння розслаблятися 
і отримувати задоволення. Розставте 
пріоритети, зрозумійте, що кохання — це 
важливо, і нехай весь світ зачекає. При 
цьому ви встигнете зробити важливі 
справи, влаштувати потрібні зустрічі та 
заробити багато грошей. 

СТРІЛЕЦЬ 
Наявність почуття міри у всьому і 
добре розвинена інтуїція дозволять 
вам вчасно обійти підводні камені. 
У справах шукайте для себе користь і 
засвоюйте необхідні уроки. Відстоюйте 
свою позицію, але не бійтеся змінити 
свої погляди. 

КОЗЕРІГ 
Вам може бути складно зважитися 
на стрімкий стрибок вперед. 
Переможете цей страх, і ви відчуєте 
задоволення і впевненість у власних 
силах. А це означатиме, що ви, як 
завжди, на висоті. Енергія почне 
вирувати, ви будете здатні залагодити 
відразу тисячу справ. 

ВОДОЛІЙ 
Справ у вас буде сила-силенна і, щоб 
впоратися з ними і всюди встигнути, 
вам доведеться потрудитися. 
До того ж, ви будете весь час 
на виду, доведеться це враховувати, 
вибираючи тактику поведінки.

РИБИ 
Дивитися на життя цього тижня 
потрібно максимально прагматично. 
Постарайтеся завершити всі серйозні і 
невідкладні справи до четверга. Пора 
взяти невелику відпустку і гарненько 
відпочити. Вдалими будуть подорожі 
або просто активний відпочинок 
на природі.

АНЕКДОТИ 
Акула вчить доцю…
— Підпливаєш до водолаза, 
робиш кілька кіл…
— А навіщо кола робити?
— Хочеш їсти з лайном, 
то не роби…

***
Чоловіки, кому за 40, 
перестаньте бігати за дівчатами, 
яким за 20! Вам потрібна 
досвідчена жінка, яка знає 
перші ознаки інсульту.)

***
Історія одного вбивства.
Цілий день вона ліпила 
пельмені, а він ввечері 
прийшов, зжер і сказав: 
«Не купуй такі більше».

***
— Якщо дитина не хоче їсти 
м’ясо, чим його замінити?
— Собакою. Собака завжди 
хоче м’яса.

***
Зізнання в коханні:
Я буду за тебе боротися, як 
борються мої родичі між собою 
за дідовий пай!

***
Лікарю, ну прямо біда, 
щовечора уві сні граю в футбол 
з ослами.
— Ну, це не проблема, 
зараз випишу ліки й завтра 
вже ніяких ослів уві сні 
не побачите. — Лікарю, а можна 

післязавтра, а то завтра 
фінальний матч?

***
Семирічний син питає батька:
— Тату, а дружина, це надовго?
Батько, зітхаючи:
— На все життя!
— Ого! То це ще гірше школи!

***
— Лікарю, ця Віагра, що ви мені 
тиждень тому виписали, це 
просто якесь чудо!!!
— А що говорить ваша 
дружина?
— Поняття не маю… Я ще вдома 
не був…

***
— Скільки коштує стрибок?
— 3 тисячі.
— Страшнувато, раптом 
парашут не розкриється.
— Ми повернемо вам гроші.

***
Рівень напруги й злоби 
в суспільстві піднявся настільки, 
що добрий і привітний чоловік 
здається вже людиною «з 
привітом»…

***
— Ти уявляєш, я скинула 
500 кілокалорій за пару секунд!
— І як же тобі це вдалося?
— Так впустила гамбургер.

***
Біля пивного ларька. 
Висовується продавщиця з 

віконця і кричить черзі:
— Мужики! Пиво тільки 
завезли, розбавити не встигла! 
Тому наливаю по пів кружки!

***
Лаються дві сусідки
— Ти корова!
— А ти, ти навіть і на корову 
не схожа…
— Це я не схожа?!

***
B рeaнімaцію привoзять 
порaнeнoгo з ножем в cпині.
Лікар запитує:
— Бoляче?
— Тільки коли сміюсь, докторе.

***
— Є ж люди, яких нічого 
не турбує і у яких немає 
проблем?
— Є, звичайно.
— І як їх впізнати?
— Просто. У них на великому 
пальці ноги бирка з прізвищем.

***
— Любий, коли ти зробиш мені 
пропозицію?
— Навіщо, у нас з тобою і так 
все добре.
— Але я не хочу, щоб було 
добре, я хочу заміж.

***
— Пішли, кави вип'ємо.
— У мене немає грошей.
— Я пригощаю.
— Тоді мені коньяк.
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