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ЯК ЧАСТО ВАРТО ВІДВІДУВАТИ ГІНЕКОЛОГА

 Літо вже добігає завершення, і батькам потрібно 
думати про купівлю всіх необхідних речей в школу 
для своєї малечі. Починаючи від ручок і закінчуючи 
ранцями

 Наші журналісти дізналися, скільки коштує 
шкільне приладдя у Козятині і порівняли, наскільки 
за два роки подорожчали канцелярія та одяг. Чи 
кусаються ціни? Читайте у нашому матеріалі
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ÿ âêîòðå ïî÷èíàþ äçâîíèòè ó âñ³ 
äçâîíè.

Ëþäìèëà ðîçïîâ³äàº íàì, ùî 
ñì³òòÿ — òî íå ºäèíà ïðîáëåìà. 
Áî âíî÷³ çóïèíêà ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà ì³ñöå, äå âæå ðîêàìè ãó÷íî 
òóñóºòüñÿ ìîëîäü.

— Âæå òóäè é ïîë³ö³þ âèêëè-
êàëè, àëå íå äîïîìàãàº, — äî-
äàº êîçÿòèí÷àíêà. — Ìîëîäü 
çáèðàºòüñÿ ïèòè, âîíè ãóëÿþòü 
³ á’þòüñÿ. Äåê³ëüêà ðàç³â ïîáè-
ëè ìåí³ ïàðêàí. Òðåáà ùîðàçó 
âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, àëå ïîêè òà 
ïîë³ö³ÿ ïðè¿äå, òî âñ³ âæå ïî-
âò³êàþòü.

Ìè ïîáóâàëè íà çóïèíö³ 
íà Ãîðüêîãî ó ÷åòâåð, 12 ñåðïíÿ. 
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, çäàëîñÿ, ùî 
òóò á³ëüø-ìåíø ÷èñòî. Àëå, ÿê 
âèÿâèëîñÿ, ëèøå çäàëåêó. Ï³ä³é-
øîâøè áëèæ÷å, ìè ïîáà÷èëè, ùî 
ðåàëüíà êàðòèíà çîâñ³ì ³íàêøà.

Ï³ä ïàðêàíîì æèòëîâîãî áó-
äèíêó — êóïà íåäîïàëê³â. Ï³ä 
ñèä³ííÿì âàëÿºòüñÿ ïëÿøêà ç-ï³ä 
ïèâà — íàñë³äîê ÷è¿õîñü âå÷³ðí³õ, 
à ìîæå é ðàíêîâèõ ïîñèäåíüîê. 
Õòîñü ïðèõîäèâ ñþäè ïîëàñóâà-
òè ñîëîäåíüêèì, áî òðîõè äàë³ — 
îáãîðòêà ÷è òî â³ä öóêåðîê, ÷è 
òî â³ä øîêîëàäó. Êîðîáêà ñ³ðíè-

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Á³ëÿ øêîëè ¹ 3, íà âóëèö³ 
Ãîðüêîãî º êðèòà àâòîáóñíà çó-
ïèíêà. Ëþäìèëà (³ì’ÿ çì³íåíî 
íà ïðîõàííÿ æ³íêè) êàæå, ùî 
òóò ðîêàìè í³õòî íå ïðèáèðàâ. 
Ñïåðøó âîíà ñàìîòóæêè ï³äì³-
òàëà çóïèíêó.

— À ùî ìåí³ çàëèøàºòüñÿ ðîáè-
òè, ÿêùî çóïèíêà ó ìåíå ï³ä ïàð-
êàíîì? — êàæå Ëþäìèëà. — Âåñü 
áðóä ìåòå ìåí³! ßêáè áóâ ïîðó÷ 
ìàãàçèí, áî òàêîæ íå ðàç çà öå 
ãîâîðèëè, òî ïðèáèðàâ áè ìàãà-
çèí. Ìàãàçèí ðîçòàøîâàíèé âèùå, 
à ïîðó÷ — ò³ëüêè ì³é ³ ñóñ³äñüêèé 
ïàðêàíè. ßê áà÷ó ñì³òòÿ, òî áåðó 
â³íèêà, ñîâêà ³ éäó ïðèáèðàþ. Áî 
õî÷ó, ùîá áóëî ÷èñòåíüêî. Ó ìåíå 
òàì áîðäþðè òà ïîñàäæåí³ êâ³òè. ² 
öå âñå ñì³òòÿ ³ç çóïèíêè, ÿê â³òåð, 
ìåòå ìåí³ íà êâ³òè.

Äîâãèé ïðîì³æîê ÷àñó êî-
çÿòèí÷àíêà ïðèáèðàëà ñàìà, 
ïîêè ¿é íå óðâàâñÿ òåðïåöü. 
Òîä³ æ³íêà çíàéøëà êîíòàêòè 
«×èñòîãî ì³ñòà», çàòåëåôîíóâàëà 
³ ðîçïîâ³ëà ïðî öþ ïðîáëåìó. 
Ïðèáèðàííÿì âóëèöü ó Êîçÿòè-

í³ çàéìàþòüñÿ ïðàö³âíèêè ñàìå 
öüîãî ï³äïðèºìñòâà.

— Âíî÷³ íà ò³é çóïèíö³ ìîëîäü 
ðîçïèâàº àëêîãîëüí³ íàïî¿, êè-
äàþòü ïóñò³ ïëÿøêè, íåäîïàëêè, 
ñòàêàí÷èêè ³ ïîä³áíå ñì³òòÿ, — 
ïðîäîâæóº æ³íêà. — ß çíàéøëà 
íîìåð äî ³íæåíåðà â «×èñòå 
ì³ñòî», ïîäçâîíèëà. Â³í êàæå: 
«Ìè çíàéäåìî ïðàö³âíèêà, áó-
äóòü ïðèáèðàòè». Çãîäîì áà÷ó é 
ñïðàâä³, ³íêîëè ï³äìåòåíî. Ó ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ìåí³ ñêàçàëè, ùî áóäå 
ïðèõîäèòè æ³íî÷êà ³ ïðèáèðà-
òè. Íå äóæå ÷àñòî, àëå áóâàº, ùî 
ïðèáèðàþòü ðàç ó òèæäåíü ÷è ðàç 
ó äâà òèæí³.

Òàêà ïðîáëåìà ³ç çóïèíêîþ 
íà Ãîðüêîãî âæå íå âïåðøå. Ê³ëü-
êà ðîê³â òîìó áóëà àíàëîã³÷íà ñè-
òóàö³ÿ — ñì³òòÿ ïîâíî, à ïðèáðà-
òè, îêð³ì Ëþäìèëè, áóëî í³êîìó.

— Ðàí³øå ÿ çâåðòàëàñÿ äî æóð-
íàë³ñò³â âàøî¿ ãàçåòè, âîíè 
ìåí³ çíàéøëè íîìåð ³íæåíåðà, 
òîä³ áóëî ùå íå «×èñòå ì³ñòî», 
à «Â³äðîäæåííÿ», — êàæå êîçÿ-
òèí÷àíêà. — Òîä³ òåæ çíàéøëè 
æ³íêó, ÿêà ïðèáèðàëà. Çàðàç 
çíîâó íå õîò³ëè ïðèáèðàòè, ³ 

НЕ ВСТИГЛИ ВЛАДНАТИ ОДНУ 
ПРОБЛЕМУ, ЯК З’ЯВИЛАСЯ НОВА
Благоустрій  Зупинку у східній 
частині міста роками не прибирали 
комунальники. Мешканка сусіднього 
будинку спершу підмітала там сама, а тоді 
звернулася в «Чисте місто». Та чому після 
цього чистіше не стало?

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ï³äãîòîâêà äî îñåí³. Äåðæàâíà 
ñëóæáà ÿêîñò³ îñâ³òè Óêðà¿íè â 
ñåðïí³ öüîãî ðîêó ïðîâåëà îïè-
òóâàííÿ ùîäî ãîòîâíîñò³ çàêëàä³â 
îñâ³òè äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. 
Äåðæàâíó ñëóæáó ö³êàâèëà ïðî-
ãðàìà íàâ÷àííÿ, à íàñ çàö³êàâèëè 
ðåìîíòè ó øêîëàõ. Íàøà ðîç-
ïîâ³äü ïðî ðåìîíò ó øêîë³ ¹9.

Ðîçêàæåìî âàì íàñàìïåðåä ïðî 
îïèòóâàííÿ Äåðæàâíî¿ ñëóæáè. 
Ó ìàñøòàáàõ Óêðà¿íè âîíè îïè-
òàëè ïîíàä 238 òèñÿ÷ îñ³á. Ïèòà-
ëè ïðî òå: «ßêèé ôîðìàò íàâ÷àí-
íÿ ï³äòðèìóþòü óêðà¿íö³?» Ó ï³ä-
ñóìêó 67% äèðåêòîð³â çàÿâèëè, 
ùî âîíè ñõèëÿþòüñÿ äî î÷íîãî ³ 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Òàêîæ 
öþ ³äåþ ï³äòðèìàëè 33 % áàòüê³â 
³ 26 % ó÷í³â.

Äî íàâ÷àííÿ ó äâ³ çì³íè, 

çà óìîâè çáåðåæåííÿ åï³äåì³÷-
íèõ çàõîä³â, ãîòîâ³ 40% áàòüê³â 
òà 36% ó÷í³â.

Á³ëüø³ñòü çàñíîâíèê³â øê³ë 
çàïåâíèëè, ùî âæèëè âñ³ åï³äå-
ì³÷í³ çàõîäè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ 
äîòðèìàííÿ åï³äåì³÷íî¿ áåçïåêè 
òà 93% ó÷í³â â³äïîâ³ëè, ùî âîíè 
çíàþòü ïðàâèëà áåçïåêè â óìîâàõ 
ïàíäåì³¿.

Ìè æ íå ðîáèëè îïèòóâàííÿ 
ñòîñîâíî åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿. 
Îñê³ëüêè, ùî ó ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³-
òè âèð³øàòü, òå ó øêîëàõ ³ áóäóòü 
âïðîâàäæóâàòè. Ìèíóëîãî ðîêó, 
ÿê ìè ç âàìè çíàºìî, áàãàòî çàêëà-
ä³â îñâ³òè ³í³ö³þâàëè óðîêè ïîçà 
êëàñàìè. Ñåðåä òàêèõ ³í³ö³àòîð³â 
áóëà é Êîçÿòèíñüêà øêîëà ¹ 9. 
Öüîãîð³÷ øêîëà ãîòîâà ïðèéìàòè 
ó÷í³â âæå ó ñâî¿õ ñò³íàõ. Ìè íà-
â³äàëèñÿ ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä. ² 
ñóäÿ÷è ç òîãî, ùî â øêîë³ ïîôàð-

áóâàëè âñ³ ëàâêè, ÿê³ º íà ïîäâ³ð’¿, 
ñïîðòèâíèé òà äèòÿ÷èé ìàéäàí-
÷èêè, òî ìîæíà çðîáèòè ïðèïó-
ùåííÿ, ùî òóò áóäóòü ïðîâîäèòè 
óðîêè íà ïðèðîä³.

Äîðîáëÿþòü â öüîìó íàâ÷àëü-
íîìó çàêëàä³ é âíóòð³øí³é ðå-
ìîíò. Çà ñëîâàìè ïåäàãîã³â, 
â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåìîíò, øêî-
ëà ãîòîâà ïðèéíÿòè øêîëÿð³â ç 
ïîíåä³ëêà, 16 ñåðïíÿ.

Íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ ðåìîíò ùå 
â øê³ëüí³é ¿äàëüí³. Òàì ðîáîòè áà-
ãàòî, àäæå âò³ëþºòüñÿ â æèòòÿ ïðî-
åêò «Øê³ëüíà ¿äàëüíÿ — òåðèòîð³ÿ 
êîìôîðòó». Ïðî öþ òåðèòîð³þ íàì 
ðîçïîâ³â äèðåêòîð Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÇÍÂÊ ²-III ñòóïåí³â «øêîëè-äèò-
ñàäîê» ¹ 9 Îëåã Çà¿÷êî.

— Ìè îòðèìàëè êîøòè ç äåð-
æàâíîãî áþäæåòó â ðàìêàõ ðå-
àë³çàö³¿ ïðîãðàìè «Ñïðîìîæíà 
øêîëà äëÿ êðàùèõ ðåçóëüòàò³â». 

Îñíîâíà ìåòà — ñòâîðåííÿ êîì-
ôîðòíèõ óìîâ äëÿ îðãàí³çàö³¿ 
ïðàâèëüíîãî òà ðàö³îíàëüíîãî 
õàð÷óâàííÿ ä³òåé øëÿõîì ìîäåð-
í³çàö³¿ øê³ëüíî¿ ¿äàëüí³, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîð øêîëè. — Ñïî-
ä³âàºìîñÿ, ùî ¿äàëüíÿ ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà ñó÷àñíó òà êîìôîðòíó 
çîíó â³äïî÷èíêó.

Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó 
«Øê³ëüíà ¿äàëüíÿ — òåðèòîð³ÿ 
êîìôîðòó» — ïîíàä 835 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ç äåðæàâíîãî áþäæåòó 
âèä³ëèëè 584 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, à ðå-
øòó êîøò³â âèä³ëåíî ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Çà öå äèðåêòîð äÿêóâàâ 
êîçÿòèíñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³.

Íåâäîâç³ êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó ï³øîâ ó ñëóæáîâèõ ñïðà-
âàõ, à ñóïðîâîäæóâàòè íàñ ïîïðî-
ñèâ ïðàö³âíèöþ øêîëè ïàí³ Îëüãó.

Ðàçîì ç íåþ ìè ïîáóâàëè 
â êëàñíèõ ïðèì³ùåííÿõ ïåðøî-

êëàñíèê³â, ó÷í³â ÷åòâåðòîãî òà 
ìàòåìàòè÷íîãî êëàñó. Âñ³ êëàñè 
ãîòîâ³ çóñòð³÷àòè øêîëÿð³â.

À äâàíàäöÿòüîõ ïåðøîêëàñ-
íèê³â ÷åêàº â øêîë³ ïîäàðóíîê. 
Âîíè ñÿäóòü çà íîâ³ ñóïåð ïàòè. 
Òåïåð ö³ ó÷í³ áóäóòü ñèä³òè 
ïî îäíîìó çà ïàðòîþ.

Íàîñòàíîê ìè çàïèòàëè â ïðà-
ö³âíèöü øêîëè, ÿê âîíè òàêèì 
ìàëåíüêèì êîëåêòèâîì âñòèãëè 
çðîáèòè êîñìåòè÷íèé ðåìîíò 
â ñò³ëüêîõ ïðèì³ùåííÿõ?

— Öå çàðàç íàñ ìàëî, — êàæå 
ïàí³ Îëüãà. — À êîëè á³ëèëè òà 
ôàðáóâàëè êëàñè, òî âêëþ÷àëèñÿ 
äî ðîáîòè áàòüêè ó÷í³â. Çà öå ¿ì 
âåëèêà ïîäÿêà.

Íà ö³é ïîçèòèâí³é íîò³ ìè é 
ïîêèíóëè øêîëó, à ïðàö³âíèêè 
âæå ÷åêàþòü, êîëè ñò³íè ¿õíüîãî 
çàêëàäó áóäóòü ñïîâíåí³ ðàä³ñíèì 
ñì³õîì øêîëÿð³â.

Класи у школі № 9 готові до початку нового 
навчального року. Першачків чекає подарунок

Âíî÷³ íà çóïèíö³ 
ìîëîäü ðîçïèâàº 
àëêîãîëüí³ íàïî¿, 
êèäàþòü ïóñò³ ïëÿøêè, 
íåäîïàëêè, ñòàêàí÷èêè 
³ ïîä³áíå ñì³òòÿ

Зупинка на вулиці Горького. 
Після вечірніх посиденьок молоді тут багато сміття

ê³â, ïà÷êà ç-ï³ä öèãàðîê. ² ì³æ 
óñ³ì öèì, íå ïîâ³ðèòå, óïàêîâêà 
â³ä ìàéîíåçó.

Àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è ïðèáèðàþòü 
çóïèíêó íà Ãîðüêîãî, ìè çàòå-
ëåôîíóâàëè äî «×èñòîãî ì³ñòà». 
Ìàéñòåð Ñâ³òëàíà êàæå, ùî öÿ 
çóïèíêà í³ çà êèì íå çàêð³ïëåíà, 
àëå ðàç íà äâà òèæí³ òóäè ïðè-
õîäèòü äâ³ðíèê ç «×èñòîãî ì³ñòà».

— Òàì ÷àñòî ³ íåäîïàëêè, ³ 
ïëÿøêè, — êàæå Ñâ³òëàíà. — 
Ó ìåíå ëþäåé íå âèñòà÷àº, à çà-
ðàç äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ âñ³ êî-
ñÿòü ³ ñàïàþòü. Äî òîãî âñüîãî 
ó ìåíå äâ³ ä³â÷èíêè ó â³äïóñòö³.

Ïîïðè âñ³ âèùå ïåðåðàõîâàí³ 
ïðè÷èíè, íàì ïîîá³öÿëè, ùî 
ó ïîíåä³ëîê çðàíêó, 16 ñåðïíÿ, 
çóïèíêó ïðèáåðóòü. Ó äðóã³é ïî-
ëîâèí³ äíÿ ó ïîíåä³ëîê ìè íàâ³äà-
ëèñÿ íà Ãîðüêîãî ùå ðàç. Íà çó-
ïèíö³ áóëî âæå çíà÷íî ÷èñò³øå.

Àëå, ÿê áà÷èìî, ïîïðè òå, ùî 
÷àñ â³ä ÷àñó òóò ï³äì³òàþòü, ñì³òòÿ 
ìåíøå íå ñòàº. Ëþäè ïîñò³éíî 
ñì³òÿòü, õî÷à çà ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìåòð³â â³ä ö³º¿ çóïèíêè, íà âóëèö³ 
Ïðîëåòàðñüê³é, ñòîÿòü ñì³òòºâ³ 
áàêè. Íå äàðìà êàæóòü, ùî ÷èñòî 
íå òàì, äå ïðèáèðàþòü, à òàì, äå 
íå ñì³òÿòü.
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Знайшли 
плантацію 
конопель
 Ï³ä ÷àñ â³äïðàöþâàííÿ 

îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàõîä³â ï³ä óìîâíîþ íàçâîþ 
«ÌÀÊ» íà òåðèòîð³¿ îáñëóãî-
âóâàííÿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³-
ëåííÿ ïîë³ö³¿ çíàéøëè íåçà-
êîííèé ïîñ³â òà çáåð³ãàííÿ 
êîíîïåëü. Ãîñïîäàð áóäèíêó 
íàñ³ÿâ áëèçüêî ï³âñîòí³ êó-
ù³â íàðêîòè÷íî¿ ðå÷îâèíè.

Çà òàêèé çëî÷èí ÷îëîâ³ê 
íåñòèìå êðèì³íàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàòòåþ 309 
(Íåçàêîííå âèðîáíèöòâî, 
âèãîòîâëåííÿ, ïðèäáàííÿ, 
çáåð³ãàííÿ ïñèõîòðîïíèõ 
ðå÷îâèí àáî ¿õ àíàëîã³â áåç 
ìåòè çáóòó) òà 310 (Ïîñ³â àáî 
âèðîùóâàííÿ ñíîòâîðíîãî 
ìàêó ÷è êîíîïåëü).

Çà íåçàêîííèé ïîñ³â àáî 
íåçàêîííå âèðîùóâàííÿ ìàêó 
â ê³ëüêîñò³ â³ä ñòà äî ï’ÿòèñîò 
ðîñëèí ÷è êîíîïåëü ó ê³ëü-
êîñò³ â³ä äåñÿòè äî ï’ÿòäåñÿòè 
ðîñëèí çàãðîæóº øòðàô. 
Îñòàíí³é ó ðîçì³ð³ â³ä ñòà 
äî ï’ÿòèñîò íåîïîäàòêîâóâà-
íèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìà-
äÿí, àðåøò íà ñòðîê äî øåñòè 
ì³ñÿö³â, ÷è îáìåæåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â.

Тиждень 
не буде газу
 Íà ìåøêàíö³â Ìàõí³âêè 

÷åêàº òèæíåâå ïðèïèíåííÿ 
ãàçîïîñòà÷àííÿ. Ïðî öå ïîâ³-
äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà ä³ëüíè-
öÿ Õì³ëüíèöüêîãî â³ää³ëåííÿ 
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».

Áóäóòü ïðîâîäèòè ïîòî÷í³ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ãàçîðîç-
ïîä³ëüíèõ ñòàíö³ÿõ. ×åðåç öå 
ïðèïèíÿòü ïîñòà÷àííÿ áëà-
êèòíîãî ïàëèâà ç 8 ãîäèíè 
÷åòâåðãà, 19 ñåðïíÿ, äî 16 ãî-
äèíè ï’ÿòíèö³, 27 ñåðïíÿ. 
Òàêîæ ç 16 äî 27 ñåðïíÿ 
áóäóòü ïðîâîäèòè ðîáîòè 
ç óñóíåííÿ âèòîê³â, çíÿòòÿ 
ïîáóòîâèõ ë³÷èëüíèê³â ãàçó 
íà ïîâ³ðêó òà ô³êñàö³¿ ïî-
êàçíèê³â ë³÷èëüíèê³â ãàçó.

«Ïðîõàííÿ äî ìåøêàíö³â 
áóäèíê³â ïåðåêðèòè êðàíè 
íà ãàçîïðîâîäàõ ïåðåä ãàçî-
âèìè ïðèëàäàìè ï³ñëÿ ïðè-
ïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ. 
À íà ìîìåíò ïóñêó ãàçó çà-
áåçïå÷èòè äîñòóï ïðàö³âíèê³â 
«Â³ííèöÿãàç» äî ãàçîâèõ ïðè-
ëàä³â ñâî¿õ ïîìåøêàíü. Íà-
ãîëîøóºìî íà òîìó, ùî ç ìå-
òîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî 
ãàçîïîñòà÷àííÿ, â³äíîâëåííÿ 
ïîäà÷³ ãàçó áóäå ïðîâîäèòèñü 
ëèøå çà íàÿâíîñò³ ìåøêàíö³â 
â ñâî¿õ áóäèíêàõ», — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ä³ëüíèö³ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».

КОРОТКОКОРОТКО

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñåðåä íåáåçïå÷íèõ ìàéäàí-
÷èê³â áàòüêè íàçèâàþòü ê³ëüêà: 
â ì³ñüêîìó ñêâåð³, íà âóëèö³ 
Îëåãà Êîøîâîãî, á³ëÿ øêîëè 
¹ 5 òà íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³.

Ñïåðøó ìè ï³øëè ó ì³ñüêèé 
ñêâåð, òàì íà ãîéäàëö³ ïîì³òèëè 
ê³ëüêà äîùîê, ÿê³ òðåáà çàì³íè-
òè. Äåÿê³ êîíñòðóêö³¿ ìàéäàí-
÷èêà ÿâíî çðîáëåí³ äëÿ ä³òåé 
ñòàðøîãî â³êó. Ìàìè òà áàáóñ³ 
íåñóòü ñâî¿õ ÷àä äî òðåíàæåðà, 
à ïîò³ì ïðîÿâëÿþòü ñïðèòí³ñòü, 
ùîá íà õîäó óï³éìàòè ìàëå÷ó.

Íà âóëèö³ Îëåãà Êîøîâî-
ãî ñèòóàö³ÿ ã³ðøà. Ìè ÷èìàëî 
ðàç³â ïðîñèëè äåïóòàòà â³ä Ðà-
äèêàëüíî¿ ïàðò³¿, ùîá â³í äàâ 
êîìóñü äîðó÷åííÿ çàáðàòè ç 
äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà çàë³çîáå-
òîíí³ øïàëè ç áîëòàìè â ãí³çäàõ. 
Áîëòè âèäàëèëè, à ñàì³ øïàëè 
â áóð’ÿíàõ çàëèøèëèñü ³ íåìàº 
ãàðàíò³¿, ùî ÿêàñü äèòÿ÷à çàáàâêà 
íå áóäå ïðèïèíåíà ÷åðåç çóñòð³÷ 
ç³ øïàëîþ.

Äàë³ ìè â³äïðàâèëèñÿ íà ìàé-
äàí÷èê á³ëÿ øêîëè ¹ 5. Òàì, 
ùèðî êàæó÷è, ïîñòàâèëè, 
íå çðîçóì³ëî ùî. Äÿêóþ÷è çà-

âãîñïó øêîëè, ìàéäàí÷èê ç³ 
ñìóãè ïåðåøêîä òðîõè ïåðåâò³-
ëèâñÿ â äèòÿ÷èé. Àëå âñå îäíî 
â³í ³ äîñ³ íàãàäóº òðåíàæåð äëÿ 
ðîçâèòêó ðóê.

Â³äâ³äàëè ìè é ìàéäàí÷èê 
íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³, ïðî 
ÿêèé òåæ ãîâîðèëè áàòüêè. Êîëè 
ìè òàì áóëè, òî íàì ðîçïîâ³ëè 
áàòüêè, ÿê ¿õ ï³äâ³â ¿õí³é ñóñ³ä-
ï³äïðèºìåöü. Çãàäóþòü, ùî ùå, 
êîëè ñòàâèëè äèòÿ÷èé ìàéäàí-
÷èê, òî áàòüêè áóëè çàíåïîêîº-
í³, ùî ìàéäàí÷èê ñòî¿òü áëèçüêî 
á³ëÿ äîðîãè. Ïðîòå òîä³ çíàé-
øîâñÿ äîáðîä³é, ÿêèé ïîîá³öÿâ, 
ùî â³í çà 16 òèñÿ÷ çàãîðîäèòü 
ìàéäàí÷èê ìåòàëåâîþ ñ³òêîþ. 
Ãðîø³ âçÿâ òà, ìàáóòü, çàáóâ, ùî 
îá³öÿâ. Çàì³ñòü ìåòàëåâî¿ ñ³òêè 
ïîñòàâèâ íèçåíüêèé ïàðêàí, ³ 
òî ÷àñòèíó.

— Íàø³ ä³òè, ÿê á³ãàëè 
çà ì’ÿ÷åì íà äîðîãó, òàê ³ á³-
ãàþòü. Ìàáóòü, íàø ñóñ³ä íà-
äèâèâñÿ ïåðåäà÷ ïðî ñò³íó 
áåçïåêè ïðåì'ºðñòâà ßöåíþ-
êà. À ùî, ÿêùî êîìóñü ìîæíà 
ïðèâëàñíþâàòè ãðîø³ íàðîäó, 
òî ÷îìó íå ìîæíà íàæèòèñÿ á³ëÿ 
ãðîìàäè, — îáóðþþòüñÿ áàòüêè.

Ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì â ö³-

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ 
ЯК СМУГА ПЕРЕШКОД
Небезпека  У редакцію нашого 
щотижневика звернулися батьки, 
які не можуть відпустити своїх дітей 
на прогулянку самостійно, бо на дитячих 
майданчиках небезпечно. Ми відвідали 
місця, де гуляють діти, та розповідаємо 
вам, що побачили

ОЛЕНА УДВУД

Öåé ð³ê ïîçíà÷èâñÿ ïî÷àòêîì 
êàðäèíàëüíèõ çì³í â îñâ³ò³, áî 
ïîëîâèíà øê³ë Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè îòðèìàëà íîâèõ äèðåê-
òîð³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ êåðóâàëè 
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ïðîòÿãîì 
äåñÿòè, à òî é á³ëüøå ðîê³â. Òà 
ïîçàÿê óñ³ âîíè áóëè âæå ïåí-
ñ³éíîãî â³êó, êîíòðàêò, ÿêèé ç 
íèìè ïîâòîðíî ï³äïèñóâàëè ó 
2020-ìó, ïðîäîâæèëè ëèøå íà 
ð³ê. Òîæ ó 2021-ìó íîâèõ êåð³â-
íèê³â äëÿ øåñòè øê³ë Êîçÿòèíà, 
Ñåñòðèí³âêè ³ Ñèãíàëó øóêàëè 
÷åðåç êîíêóðñè. Âîíè â³äáóëèñÿ 
ó ÷åðâí³.

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ ìàëè ïðî-
âåñòè ùå îäèí êîíêóðñ, àáè ïðè-

çíà÷èòè íîâîãî äèðåêòîðà äëÿ 
øêîëè ó Êîðäèø³âö³. Äîäàìî, 
ùî íèí³ öåé çàêëàä çàãàëüíî¿ 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ìàº íàçâó «ã³ì-
íàç³ÿ». Ïðîòå, ÿêùî äëÿ ðåøòè 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íîâèõ êå-
ð³âíèê³â øóêàëè ÷åðåç òå, ùî ó 
ïîïåðåäí³õ çàê³í÷èâñÿ êîíòðàêò, 
òî òóò ïðè÷èíà áóëà ³íøîþ.

Êîðäèø³âñüêó ã³ìíàç³þ ïðî-
òÿãîì ÷îòèðüîõ ðîê³â î÷îëþâàëà 
Íàòàë³ÿ Ëåâèöüêà. Êîëè íà ïî-
÷àòêó ÷åðâíÿ ïðîâîäèëè êîíêóðñ 
íà äèðåêòîðà øêîëè-ã³ìíàç³¿-äè-
òÿ÷îãî ñàäêà ³ìåí³ Âîëîäèìèðà 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, âîíà ïîäàëà 
ñâîþ êàíäèäàòóðó. Íàòàë³ÿ Ëå-
âèöüêà ïåðåìîãëà ó êîíêóðñ³, 
ï³ñëÿ ÷îãî î÷îëèëà øêîëó-ã³ì-
íàç³þ-äèòÿ÷èé ñàäîê. Â³äòàê ïî-

ñàäà äèðåêòîðà Êîðäèø³âñüêî¿ 
ã³ìíàç³¿ ñòàëà âàêàíòíîþ.

Êîíêóðñ çàïëàíóâàëè ïðîâåñòè 
4 ñåðïíÿ. Çà òðè òèæí³ äî öüîãî 
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè â³äêîðèãó-
âàëè ïîëîæåííÿ ïðî êåð³âíèêà çà-
êëàäó çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 
Ïðîòå êîíêóðñ òàê ³ íå â³äáóâñÿ.

ßê ïîâ³äîìèëà æóðíàë³ñòàì ãà-
çåòè «RIA-Êîçÿòèí» ²ííà Ìàäåé, 
òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷à îáîâ’ÿçêè 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà 
ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
êîíêóðñ â³äòåðì³íóâàëè. Ïðè÷èíà 
ó òîìó, ùî ÷ëåíè êîíêóðñíî¿ êî-
ì³ñ³¿ ïåðåáóâàëè ó â³äïóñòö³. Íîâó 
äàòó ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ïîêè 
íå ïðèçíà÷èëè. Íàðàç³ îáîâ’ÿçêè 
äèðåêòîðà Êîðäèø³âñüêî¿ ã³ìíàç³¿ 
âèêîíóº ²ðèíà Àêóëåíêî.

Директора для однієї школи 
досі не призначили

ëîìó íå âñå òàê ïîãàíî: â³í ç 
ãîéäàëêàìè, ã³ðêàìè òà òðåíà-
æåðàìè. Ò³ëüêè òó êðàñó ³íîä³, 
íà æàëü, íåäîîö³íþþòü ï³äë³òêè 
òà ìîëîäü íàï³äïèòêó. Íå êîíòð-
îëþþ÷è ñèëó ñâî¿õ ðóê òà âàãó 

âëàñíîãî ò³ëà, ³íîä³ ëàìàþòü 
óñòàíîâêè, ÿê³ ïðèçíà÷åí³ äëÿ 
ä³òåé ìîëîäøîãî â³êó. Âîíè çà-
áóâàþòü, ùî âñå äîáðå — ïîâè-
ííî ïåðåäàâàòèñÿ ç ïîêîë³ííÿ 
äî ïîêîë³ííÿ.

Залізо-бетонні шпали в бур’янах приховують дітям 
небезпеку

Батьки дітей вважають, що такий настил небезпечний 
при падінні дитини

Наталія Левицька 
очолювала Кордишівську 
школу впродовж чотирьох 
років. Після того, як вона 
виграла конкурс на керівника 
школи-гімназії-дитячого 
садка, посада директора у 
кордишівській школі знову 
стала вакантною
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ïî 15 ãðèâåíü â ñåðåäèí³ ñåðï-
íÿ, íà÷å âèðîùåí³ òà ïðèâåçåí³ ³ç 
çàìîðñüêèõ êðà¿í. Ö³íè äèâóþòü.

Áàêëàæàíè, àáî, ÿê ¿õ ùå 
íàçèâàþòü «ñèíåíüê³», â³ä 
12 äî 15 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.

Íå îìèíóëè ìè óâàãîþ é îäèí 
ç îñíîâíèõ ïðîäóêò³â íà êóõí³ 
ãîñïîäèí³ — áîëãàðñüêèé ïå-
ðåöü. Ëå÷î, îâî÷åâ³ ðàãó, ñàëàòè 
àñîðò³ — öåé ñïèñîê ìîæå ïðî-
äîâæèòè êîæíà ãîñïîäèíÿ, êîëè 
âìèêàº âëàñíó ôàíòàç³þ. Ö³íà 
áîëãàðñüêîãî ïåðöþ íà «Õèòðî-
ìó áàçàð÷èêó» êîëèâàëàñÿ â³ä 

18 äî 30 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì.
À ùîá çðîáèòè äîìàøíþ êîí-

ñåðâàö³þ ñìà÷í³øîþ, òóò äîïîìî-
æóòü ïðàâèëüíî ï³ä³áðàí³ ó áàíêó 
ïðèïðàâè. Â êîæíî¿ ãîñïîäèí³ 
ç äîñâ³äîì äàâíî º ñâ³é ðåöåïò. 
Àëå æ º â ö³é ñïðàâ³ é ïî÷àòê³âö³. 
Ñàìå äëÿ íèõ ìè ï³ä³áðàëè ö³êàâ³, 
íà íàø ïîãëÿä, ïðèïðàâè ³ íà-
ïèñàëè, ÿê ¿õ âèêîðèñòîâóâàòè. 
Âîíè ìîæóòü íàäàòè äîìàøí³é 
êîíñåðâàö³¿ ãîñòðîòè, ï³êàíòíîñò³ 
÷è ïðÿíîñò³. À òàêîæ çáàãàòèòè 
êîíñåðâàö³þ â³òàì³íàìè òà ïðî-
äîâæèòè òåðì³í ïðèäàòíîñò³.

ÍÎÂÈÍÈ

Базилік — добре гармоніює з 
солодким перцем, помідорами, 
квасолею. Додають при марину-
ванні огірків, грибів, кабачків, 
патисонів.
Коріандр (кінза) використовують 
для надання аромату рибним, 
м’ясним і овочевим консервам. 
У кулінарії застосовуються як лис-
тя, так і насіння.
Гострий перець — це добавка 
для тих, хто любить консервацію 
з «вогником». Додасть пікантності 
та гостроти маринованим огір-
кам, помідорам й іншим овоче-
вим асорті.
М'ята і меліса надає заготовкам 
ментолового аромату, а меліса 
аромату лимона. Добре поєдну-

ється з усіма овочами, але осо-
бливо — із соліннями з огірків.
Часник — це класика консерву-
вання. Часник ідеально поєдну-
ється практично зі всіма овочами.
Розмарин та чебрець — ці тра-
ви додадуть консервації пряного 
аромату. Він може вийти досить 
насиченим, тому краще обійтися 
маленькою гілочкою.
Петрушка — користується вели-
кою популярністю, у консерва-
ції використовуються і корінь, і 
листя, і насіння. Найкраще під-
креслить смак помідорів, огірків 
і кабачків.
Кріп додають для консервовання 
огірків і помідорів. Суцвіття кропу 
надає різносолам та маринадам 

особливого пряного аромату і 
смаку.
Естрагон (тархун) у домашніх 
заготовках він просто незамін-
ний. Все завдяки речовинам, 
що містяться в його листі. Вони 
пригнічують ріст молочнокислих 
бактерій, сприяють збереженню 
кольору продукту, збільшують 
міцність, покращують смак і за-
пах овочів. Естрагон застосовують 
при маринуванні й солінні огір-
ків, томатів, грибів, для квашення 
капусти.
Запашний перець застосовують 
у вигляді горошку або меленим. 
Вживається в овочевій консерва-
ції, соусах і маринадах.
Лавровий листок просто неза-

мінний при консервуванні ово-
чів, грибів, риби, м’яса, дичи-
ни. Особливо добре гармонує 
з маринованими огірками, по-
мідорами, капустою. Лавровий 
листок надає приємного смаку 
практично будь-якому продукту 
(крім солодкого). Однак не пере-
старайтеся, його надлишок може 
зіпсувати смак консервації.
Кориця — це приправа з яскра-
во вираженим смаком. Викорис-
товується в маринуванні грибів, 
овочів, фруктів, приготуванні по-
видла, варення та джемів.
Гвоздика має цікавий аромат і 
справді вдало поєднується з різ-
ними інгредієнтами в маринадах 
при консервуванні грибів, ово-

чів, фруктів, ягід та риби.
Кмин використовується при за-
солюванні томатів, огірків, при 
квашенні капусти, а ще — для 
засолювання сала.
Гірчиця, а точніше її зерна, вико-
ристовуються при консервуванні 
овочів, грибів, риби. Гірчичний 
порошок застосовується при со-
лінні огірків, кабачків, патисонів 
та помідорів, приготуванні соусів 
і маринадів.
Селера використовується при 
солінні й маринування огірків, 
патисонів, кабачків, грибів.
Пастернак у деяких рецептах 
використовують для консерву-
вання овочів, при солінні огірків 
та помідорів.

Чим присмачити овочі в банці

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðåä òèì, ÿê íàïîâíåí³ áàíêè 
áóäóòü äáàéëèâî ñòîÿòè çàêóòàí³ 
â êîâäðó äëÿ ïîâ³ëüíîãî îõîëî-
äæåííÿ êîíñåðâàö³¿, íà ãîñïî-
äèíü ÷åêàº ñêëàäíèé åòàï. Íà-
â³òü ëþäÿì, ÿê³ âèðîñòèëè íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³ ñâî¿ ïðîäóêòè, 
äîâåäåòüñÿ áðÿçíóòè ãàìàíöåì 
íà âæå ìàéæå «çîëîò³» öóêîð òà 
ñîíÿøíèêîâó îë³þ. Áåç îñòàíí³õ 
ï³ä ÷àñ êîíñåðâàö³¿ íå îá³éòèñÿ.

ßê ìè ïîáà÷èëè íà ðèíêó, 
öóêîð ç òîð³øí³õ 12 ñòðèáíóâ 
äî 27 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. Ö³íè 
íà îë³þ, ó ïîð³âíÿíí³ ç âåñíÿíè-
ìè, òðîõè çíèçèëèñÿ, òåïåð â ñå-
ðåäíüîìó äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 
50 ãðèâåíü çà ë³òð.

Êðóòè íå âåðòè, à êîíñåðâàö³ÿ 
âë³òêó ç îäíîãî áîêó òðàäèö³ÿ, 
à ç ³íøîãî íåîáõ³äí³ñòü. Òîæ, 
íå çâàæàþ÷è íà äîðîæíå÷ó, íàø³ 
çåìëÿ÷êè ñòåðèë³çóþòü áàíêè òà 
çàêëàäàþòü òóäè ç³áðàíó ÷è êó-

СЕЗОН КОНСЕРВАЦІЇ В РОЗПАЛІ, 
А ЦІНИ НА РИНКУ КУСАЮТЬСЯ
Гроші  Хто має змогу вести домашнє 
господарство з метою заготівлі 
консервації на зимовий період, то тим 
у фінансовому плані трохи легше. Тільки 
більшість козятинчан для консервації 
ягоди, фрукти чи овочів купують. І хоч 
сезон закруток вже в самому розпалі, 
але ціни ніяк не можуть наблизитись, 
хоча б до минулорічних показників. 
Ми побували на «Хитрому базарчику» 
та розповідаємо вам про побачене

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA 
Êîçÿòèí» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ â³ä ìåøêàíêè Ñàìãîðîäêà 
Ãàëèíè Äåì÷óê. Âîíà ïîâ³äî-
ìèëà, ùî â âèãð³áíó ÿìó íà ¿¿ 
ïîäâ³ð’¿ ïîòðàïèëî öóöåíÿ. Á³ëÿ 
¿¿ õàòè º íåæèëå ïðèì³ùåííÿ, â 
ÿêîìó õàçÿéíóþòü ñîáàêè. ×î-
òèðèëàï³ ÷àñòî ãó÷íî ãðàëèñÿ, 
òîìó íà ãàâê³ò öóöåíÿòè îäðàçó ³ 

íå çâåðíåø óâàãè. Ïðîòå â îäèí 
âå÷³ð ïàí³ Ãàëèíà çàïðèì³òèëà 
ùîñü ïîãàíå. 

— ß çðîçóì³ëà, ùî ç ñîáàêà-
ìè ùîñü íå òàê ïîñåðåä íî÷³. 
Âçÿëà ë³õòàðèê ³ ï³øëà øóêàòè 
ñîáà÷îãî «ñï³âàêà». Çíàéøëà ó 
ãëèáîê³é âèãð³áí³é ÿì³, — ðîç-
ïîâ³äàº Ãàëèíà Äåì÷óê. 

Äî÷åêàâøèñü ñâ³òàíêó, íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ ï³øëà ïî ñóñ³-
äàõ, ùîá çíàéòè âèñîêó äðàáè-

íó. Ò³ëüêè, íà æàëü, ïðèíåñåíèé 
òðàï íå âõîäèâ ó êðèíèöþ ï³ä-
çåìíî¿ êîìóí³êàö³¿. Äîâåëîñü 
êëèêàòè ÷îëîâ³ê³â íà äîïîìîãó, 
à ò³ ëèøå ó â³äïîâ³äü ïîêðóòèëè 
ïàëüöåì á³ëÿ ñêðîí³.

Æ³íêà âèð³øèëà çâåðíóòèñÿ 
äî âëàäè. Çàéøëà â êàá³íåò ãî-
ëîâè ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè Ñåðã³ÿ 
Ëàíîâèêà. Êåðìàíè÷ ãðîìàäè 
âèñëóõàâ ñåëÿíêó-àêòèâ³ñòêó 
³, í³÷îãî íå ïîÿñíþþ÷è, íà-

áðàâ ÿêèéñü íîìåð. Ïîêëàâøè 
ñëóõàâêó, ñêàçàâ ïàí³ Ãàëèí³: 
«Éä³òü äîäîìó, ïåñèêó äîïî-
ìîæóòü». 

ßê ò³ëüêè Ãàëèíà Äåì÷óê ïðè-
éøëà äîäîìó, á³ëÿ ¿¿ äîì³âêè âæå 
ñòîÿëè â ïîâíîìó åê³ï³ðóâàíí³ 
ðÿò³âíèêè Ñàìãîðîäîöüêî¿ ïî-
æåæíî¿ ÷àñòèíè ÌÍÑ. Îäèí ³ç 
íèõ ñòàâ ðîçøèðþâàòè ïðîõ³ä 
äî ï³äçåìíî¿ êîìóí³êàö³¿. 

Çà äåê³ëüêà õâèëèí, öóöåíÿ 

âæå áóëî â áåçïåö³ é ïîá³ãëî 
äî ñîáà÷îãî ãóðòó. Ïàí³ Ãàëè-
íà ñåðäå÷íî ïîäÿêóâàëà ãîëîâ³ 
ãðîìàäè òà ðÿò³âíèêàì. Æ³íêà 
õîò³ëà ä³çíàòèñÿ ³ì’ÿ ðÿòóâàëü-
íèêà. Íèì âèÿâèâñÿ íà÷àëüíèê 
Ñàìãîðîäîöüêî¿ ïîæåæíî¿ ÷àñ-
òèíè Àíàòîë³é Øàïîâàëþê. 

Õòîñü ïðî÷èòàº ³ ñêàæå: «Çíà-
éøëè, ïðî ùî ïèñàòè». Àëå òóò 
íå ïðî ñîáàê íàïèñàíî, à ïðî 
äîáð³ ëþäñüê³ äóø³.

На Козятинщині люди з чуйним серцем не перевелися

ïëåíó ïðîäóêö³þ. Çîâñ³ì êåïñüêî 
òèì ãîñïîäèíÿì, ÿê³ äëÿ çàêðóòîê 
ïðîäóêòè êóïóþòü.

Ïîì³äîðè â äåíü íàøîãî â³-
çèòó, 12 ñåðïíÿ, êîøòóâàëè â³ä 
ï'ÿòè äî 26 ãðèâåíü çà ê³ëîãðàì. 
ßêùî áðàòè ñåðåäí³ ïîì³äîðè, 
ÿê³ íà çàêðóòêó ÿêðàç ï³äõîäÿòü, 
òî âîíè îá³éäóòüñÿ ùîíàéìåíøå 
ó 15 ãðèâåíü.

ª é íà ðèíêó ïîì³äîðè ïî ï'ÿòü 
ãðèâåíü, àëå ïðîäàâö³ ñêàçàëè 
íàì, ùî òî ïîì³äîðè íå äëÿ áà-
íîê, à äî áîðùó. Íàéäîðîæ÷³ ïî-
ì³äîðè, ùî ïî 25 ãðèâåíü, äëÿ 
çàñîëþâàííÿ òàêîæ íå ãîäÿòüñÿ. 
Ïî-ïåðøå, öå íå åêîíîì³÷íî, 
à ïî-äðóãå, òàê³ êðàñèâ³ îâî÷³ 
êðàùå ñâ³æèìè â ñàëàò âèêî-
ðèñòàòè. Ö³íà ïîì³äîð çàëåæèòü 
ÿê â³ä ÿêîñò³ òîâàðó, òàê ³ â³ä 
ùåäðîñò³ ïðîäàâöÿ.

Îã³ðêàìè íà «Õèòðîìó áàçàð-
÷èêó» òîðãóâàëà ëèøå îäíà ïðî-
äàâ÷èíÿ. Äèâëÿ÷èñü íà òîâàðíèé 
âèä òîãî ùå çåëåíîãî, àëå âæå 
íå íàéêðàùîãî íà âèãëÿä ïðî-
äóêòó, ìè çðîáèëè âèñíîâîê, ùî 
ñåçîí êîíñåðâàö³¿ öüîãî ðîäè÷à 
ãàðáóçîâîãî ïðîéøîâ.

Êàáà÷êè íà ðèíêó òåæ ïðî-
äàþòüñÿ, êîøòóþòü âîíè â³ä 
äâîõ äî 15 ãðèâåíü. Êàáà÷êè 

Вулиця Василя Земляка стала додатком «Маленького 
базарчика»
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НАТАЛІЯ КОРПАН

Ðîç³áðàòèñÿ ç òèì, ÿê³ îá-
ñòåæåííÿ ïîòð³áíî ïðîõîäèòè 
æ³íêàì, ùîá íå õâèëþâàòèñÿ 
çà ñàìîïî÷óòòÿ, íàì äîïîìàãàëà 
àêóøåðêà-ã³íåêîëîãèíÿ âèùî¿ êà-
òåãîð³¿, äîêòîðêà ìåäè÷íèõ íàóê 
Îëåíà Íî÷âèíà.

×èìàëî íàøèõ ÷èòà÷îê ìà-
þòü äîíüîê, òîìó ïðîïîíóþ âàì 
ðîçïî÷àòè ðîçìîâó ç òîãî, êîëè 
âïåðøå ïîòð³áíî â³äâåñòè äèòèíó 
äî ã³íåêîëîãà?

— Ïåðø³ îãëÿäè ã³íåêîëîãà 
ïî÷èíàþòüñÿ, êîëè ä³â÷àòà ùå 
â÷àòüñÿ â øêîë³. Çàãàëîì ïîòð³á-
íî ïðèõîäèòè äî ã³íåêîëîãà, êîëè 
ïî÷èíàºòüñÿ ìåíñòðóàö³ÿ. ßêùî 
ä³â÷èíà âæå æèâå ñòàòåâèì æèò-
òÿì, àëå äîñ³ íå áóëà ó ã³íåêîëî-
ãà, òàêîæ îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ.

Öå äîïîìîæå ä³â÷èí³ á³ëüøå ä³-
çíàòèñÿ ïðî ìåíñòðóàëüíèé öèêë 
³ çì³íè â ¿¿ îðãàí³çì³. Äî ïðè-
êëàäó, ë³êàð ðîçêàæå, ùî ïåð-
øèé ð³ê ìåíñòðóàö³¿ ìîæóòü áóòè 
íå ðåãóëÿðíèìè, à ÿêùî íàäàë³ 
âîíè íå âðåãóëþþòüñÿ, òî öå âæå 
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ïðîáëåìè. Öå 
êîíñóëüòàö³ÿ, äå ä³â÷èíêà îòðè-
ìàº â³äïîâ³ä³ íà âñ³ íàéâàæëèâ³-
ø³ ïèòàííÿ ç ïðèâîäó æ³íî÷îãî 
çäîðîâ’ÿ.

Ìàáóòü, âñ³ æ³íêè çíàéîì³ ç 
ïîíÿòòÿì «ïëàíîâèé îãëÿä ó ã³-
íåêîëîãà». Äàâàéòå, ðîçáåðåìîñü, 
íàâ³ùî ö³ îãëÿäè ïîòð³áí³ òà ÿê 
÷àñòî âîíè ìàþòü ïðîâîäèòèñÿ?

— Îñòàíí³é â ñåáå âêëþ÷àº: 
çîâí³øí³é îãëÿä, çá³ð àíàìíåçà, 
ïðîùóïóâàííÿ ìîëî÷íèõ çàëîç, 
îáñòåæåííÿ â äçåðêàëàõ, öèòî-
ëîã³÷íèé ìàçîê øèéêè ìàòêè, 
âàã³íàëüíèé îãëÿä ³ ÓÇÄ.

Ïðè ùîð³÷íîìó ïðîôîãëÿä³ 
îáîâ'ÿçêîâèé ìàçîê íà âèÿâëåí-
íÿ ïàòîëîã³é. Öå º ñêðèí³íãîâèì 
àíàë³çîì ïàòîëîã³¿ øèéêè ìàòêè. 
Òàê³ ïàòîëîã³¿ — öå íàéïîøèðå-
í³ø³ çàõâîðþâàííÿ âíóòð³øí³õ 
ñòàòåâèõ îðãàí³â ó æ³íîê.

Öå ìîæóòü áóòè ïåðåäðàêîâ³ 
ñòàíè, ÿê³ ìè ñêðèíóºìî çà äîïî-
ìîãîþ òàêèõ îãëÿä³â ³ âèÿâëÿºìî 
æ³íîê, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîäàëüøî-
ãî ë³êóâàííÿ. Ñêðèí³íã øèéêè 
ìàòêè òàêîæ ïîòðåáóº àíàë³çó 
íà ïàï³ëîìîâ³ðóñíó ³íôåêö³þ, 
ÿêà º ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ 
ðàêó øèéêè ìàòêè.

ßêùî ñêðèí³íã âèÿâëÿº ïå-
ðåäðàêîâ³ ïàòîëîã³÷í³ ñòàíè, ¿õ 
ìîæíà ëåãêî ë³êóâàòè ³, òèì ñà-
ìèì, çàïîá³ãòè ðîçâèòêó îíêîëî-
ã³¿. Ñêðèí³íã ìîæå òàêîæ âèÿâèòè 
ðàê íà ðàíí³é ñòàä³¿ ç âèñîêîþ 
éìîâ³ðí³ñòþ ë³êóâàííÿ.

Ãàðàçä, à, îêð³ì ùîð³÷íîãî 

«ПОБОЛИТЬ І САМЕ ПРОЙДЕ» — 
НАЙБІЛЬША САМООМАНА
Жіноче питання  Коли потрібно 
вперше повести доньку до гінеколога? 
Як часто і навіщо самій його відвідувати? 
Чи правда, що гормони краще 
контролювати, і як піклуватися про своє 
репродуктивне здоров'я? Поговорили 
з лікаркою-гінекологинею про скринінг 
жіночого здоров’я і те, чому він важливий

— Íàâ³òü, ÿêùî íåìàº ñêàðã, 
òî äî ã³íåêîëîãà âñå îäíî ïîòð³á-
íî ïðèõîäèòè. Áî º òàê³ ñòàíè, 
îñîáëèâî ðàê øèéêè ìàòêè, ÿêèé 
äîâãèé ÷àñ í³÷èì íå ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ. Ó òîé æå ÷àñ ñòàí ïîñòóïîâî 
ïîã³ðøóºòüñÿ ³ ç'ÿâëÿþòüñÿ êë³-
í³÷í³ ñèìïòîìè âæå òîä³, êîëè 
ìè ìîæåìî ³ íå äîïîìîãòè. Òîìó 
äëÿ ïðîô³ëàêòèêè äåÿêèõ ïàòîëî-
ã³÷íèõ ñòàí³â ïîòð³áíî ïðîõîäèòè 
îáñòåæåííÿ ðåãóëÿðíî.

Ðàê øèéêè ìàòêè ìîæå 
ç'ÿâèòèñÿ é ó 25 ðîê³â, äî ïðèêëà-

äó. Àëå öå çàõâîðþâàííÿ ìîæíà 
ïðîô³ëàêòóâàòè. ª âàêöèíè ïðîòè 
ïàï³ëîìàâ³ðóñó. ²äåàëüíî íèìè 
ùåïëþâàòè ä³â÷àò, ÿê³ íå ïî÷àëè 
æèòè ñòàòåâèì æèòòÿì.

Ïðîô³ëàêòèêîþ º òàêîæ çäî-
ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ³ ïîñò³éíèé 
ñòàòåâèé ïàðòíåð, ùîð³÷í³ îãëÿ-
äè, áàð’ºðíà êîíòðàöåïö³ÿ ïðè 
â³äñóòíîñò³ ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà. 
Íàéãîëîâí³øå — æ³íêàì òà ä³-
â÷àòàì íå ïîòð³áíî ñîðîìèòèñÿ. 
Ïðèõîäèòè íà ùîð³÷í³ ïðèéîìè ³ 
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî òóðáóº.

ОЛЕНА УДВУД

ßê ïîâ³äîìëÿþòü íà îô³-
ö³éíîìó òåëåãðàì-êàíàë³ Ì³-
í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
«Êîðîíàâ³ðóñ.³íôî», â Óêðà¿í³ 
çðîñòàº ð³âåíü çàõâîðþâàíîñ-
ò³ íà COVID-19. Ñèòóàö³ÿ ï³ä 
êîíòðîëåì, àëå á³ëüøàº âèïàä-
ê³â, êîëè íåîáõ³äíà ãîñï³òàë³-
çàö³ÿ. Íà Â³ííè÷÷èí³ âïðîäîâæ 
îñòàíí³õ ñåìè äí³â ô³êñóâà-
ëè â³ä 7 äî 52 íîâèõ õâîðèõ 
çà äîáó. Êð³ì òîãî, öüîãî òèæíÿ 

íàøà îáëàñòü îäèí ðàç ïîòðàïè-
ëà äî ðåã³îí³â, äå çàô³êñóâàëè 
íàéá³ëüøèé äîáîâèé ïðèð³ñò 
õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ êîëèøíüîãî 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, òî ñòà-
íîì íà ðàíîê ñåðåäè, 18 ñåðï-
íÿ, ó íàñ áóëî 3035 ëàáîðàòîð-
íî ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â â³ä 
ïî÷àòêó ïàíäåì³¿. Òàê³ äàí³ íà-
âîäèòü Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
öåíòð êîíòðîëþ òà ïðîô³ëàêòè-
êè õâîðîá. Òîæ çà îñòàíí³ ñ³ì 
äí³â ó íàñ äîäàëîñÿ ï’ÿòü íîâèõ 

³íô³êîâàíèõ. Íîâèõ ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå çàô³êñîâàíî.

Ó Êîçÿòèíñüê³é öåíòðàëüí³é 
ðàéîíí³é ë³êàðí³ â³äíîâèëè ãîñ-
ï³òàë³çàö³þ õâîðèõ íà êîðîíà-
â³ðóñ. Çà äàíèìè Õì³ëüíèöüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì 
íà â³âòîðîê, 17 ñåðïíÿ, ó íà-
ø³é ë³êàðí³ áóëî òðè ïàö³ºíòè 
ç COVID-19. Íàãàäàºìî, ïîêè 
áóâ ñïàä, õâîðèõ íà êîðîíàâ³-
ðóñ êîçÿòèí÷àí, ÿê³ ïîòðåáóâàëè 
ãîñï³òàë³çàö³¿, êëàëè äî ë³êàðí³ 
ó Â³ííèö³.

У козятинську лікарню
знову кладуть хворих на коронавірус

Гінекологиня Олена Ночвина пояснює, що для 
профілактики деяких патологічних станів потрібно 
проходити обстеження регулярно. Не треба соромитися і 
слід відверто розповідати гінекологу про те, що хвилює

â³çèòó äî ã³íåêîëîãà, ÿê³ ùå îá-
ñòåæåííÿ òðåáà ïðîõîäèòè æ³í-
ö³, ùîá òðèìàòè ï³ä êîíòðîëåì 
çäîðîâ'ÿ? Ìîæëèâî, ãîðìîíè 
âàðòî êîíòðîëþâàòè çàäëÿ âïåâ-
íåíîñò³?

— ßê ÿ âæå çàçíà÷èëà ðàí³øå, 
ïðè ïðîôîãëÿä³ áàæàíî ðîáèòè 
ÓÇÄ, îñê³ëüêè íå âñ³ ïàòîëîã³¿ 
ìîæíà âèçíà÷èòè â³çóàëüíî. 
ßêùî ó âàñ íåìàº æîäíèõ ñêàðã, 
íîðìàëüíèé ìåíñòðóàëüíèé 
öèêë, íåìàº âèä³ëåíü ç ñîñê³â òà 
íåìàº ïàòîëîã³é, òîä³ ùîð³÷íèé 
îãëÿä íå âêëþ÷àº çäà÷ó ãîðìîí³â.

ßêùî ç'ÿâëÿþòüñÿ ñêàðãè, 
òî çàëåæíî â³ä íèõ, ìè íàçíà-
÷àºìî ãîðìîíàëüí³ àíàë³çè. Äëÿ 
æ³íîê ñòàðøèõ 50-òè ðîê³â º ïåâ-

íèé ïåðåë³ê àíàë³ç³â, ÿê³ ïîòð³áíî 
çäàâàòè.

Çàãàëîì ñòàðø³ æ³íêè ìàþòü 
á³ëüø ïðèñê³ïëèâî ïðîõîäèòè 
îáñòåæåííÿ. Ïðîôîãëÿäè äëÿ 
æ³íîê ñòàðøîãî â³êó, òîáòî ïîíàä 
40 ðîê³â, âêëþ÷àþòü äîäàòêîâî 
ìàìîãðàô³þ ðàç íà äâà ðîêè. Ï³ñ-
ëÿ 50-òè ðîê³â — îäèí ðàç íà ð³ê 
ìàìîãðàô³þ, ñêðèí³íã íà ðàê 
êèøå÷íèêà (êîëîíîñêîï³ÿ) òà 
ñêðèí³íã íà öóêðîâèé ä³àáåò.

«Ïîáîëèòü ³ ïåðåñòàíå», «Îé, 
âîíî ñàìî ïðîéäå» àáî «Ìåíå æ 
í³÷îãî íå òóðáóº», — óñå öå ÷àñ 
â³ä ÷àñó ìîæíà ïî÷óòè â³ä æ³íîê. 
×àñòî æ³íêè äóìàþòü, ùî ÿêùî 
í³÷îãî íå òóðáóº, òî, ÷îìó ÿ ìàþ 
õîäèòè äî ã³íåêîëîãà ÷è ïðîõî-
äèòè áóäü-ÿê³ îáñòåæåííÿ? ×è º 
â öüîìó ëîã³êà?

«Íàâ³òü, ÿêùî íåìàº 
ñêàðã, òî äî ã³íåêîëîãà 
âñå îäíî ïîòð³áíî 
ïðèõîäèòè. Áî º òàê³ 
ñòàíè, ÿê³ äîâãèé ÷àñ 
í³÷èì íå ïðîÿâëÿþòüñÿ»

Äîäàìî, ùî íàéêðàùèé çàõèñò 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó — âàêöèíàö³ÿ. 
Ñòàíîì íà òåïåð³øí³é ÷àñ â 
«Êîçÿòèíñüêîìó ì³ñüêîìó öåí-
òð³ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè» äëÿ âàêöèíàö³¿ â³ä 
COVID-19 íàðàç³ º âàêöèíè 
Àñòðà Çåíåêà (Í³äåðëàíäè) òà 
Êîðîíàâàê (Êèòàé). 

Äëÿ ïðîâåäåííÿ âàêöèíàö³¿ 
æèòåëþ ãðîìàäè íåîáõ³äíî 
ç’ÿâèòèñÿ äî êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ïåðâèíêè (êàá³íåò 2). À ó 
ñóáîòó òà íåä³ëþ ïðàöþº öåíòð 

ìàñîâî¿ âàêöèíàö³¿ ó ì³ñüêîìó 
áóäèíêó êóëüòóðè (âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 22) ç 10.00 äî 13.00 
ãîäèíè.
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ОЛЕНА УДВУД

Ïåðøà ïîëîâèíà ñåðïíÿ ïîçàäó ³ äî ïî-
÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó âæå ï³øîâ 
çâîðîòíèé â³äë³ê. Â³äòàê ÷èìàëî áàòüê³â 
óæå êóïóþòü íåîáõ³äíå äî øêîëè çàçäà-
ëåã³äü. Õòî îäðàçó âñå, à õòî — íåâåëè-
êèìè ïàðò³ÿìè. À îò ÷è êóñàþòüñÿ ö³íè 
íà ïðèëàääÿ é îäÿã äëÿ øêîëÿð³â? Àáè öå 
ïåðåâ³ðèòè, éäåìî íà ðèíîê. Ï³äõîäèìî 
äî òî÷êè ïðîäàæó êàíöòîâàð³â. Òóò, îêð³ì 
ïðîäàâ÷èí³ Ëþäìèëè ³ ¿¿ êîëåãè ç ³íøî¿ 
òîðãîâåëüíî¿ òî÷êè, — í³êîãî.

— Ó ìåíå íåìàº ïîêóïö³â, âñ³ éäóòü 
â ìàãàçèí, áî â³í ïðàöþº äî âîñüìî¿ ãî-
äèíè, — á³äêàºòüñÿ Ëþäìèëà.

Éäåìî äî ìàãàçèíó ç êàíöåëÿð³ºþ. Ïî-
ðó÷ ç íèì ïðîñòî íà âóëèö³ íà ðîçêëàä-
ö³ ïðîäàþòü êàíöòîâàðè, à íà ïàðêàí³ 
ðîçâ³øàí³ ðþêçàêè. Ïðîäàâ÷èíÿ ïðèâ³-
òíî ïîñì³õàºòüñÿ ³ äîïîìàãàº ï³ä³áðàòè 
êàíöåëÿð³þ æ³íö³. Âîíà íàðàç³ — ºäèíèé 
ïîêóïåöü.

Ó ñàìîìó ìàãàçèí³ ëþäó òðîõè º, àëå 
òàêîæ íåãóñòî, ÷åðãà, ÿê ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
çà êîâáàñîþ ïî äâà ðóáë³ — íå ñòî¿òü. 
Ìîæëèâî òîìó, ùî ÷àñ äî ïåðøîãî âåðåñ-
íÿ ùå º. À ìîæëèâî é òîìó, ùî ó ëþäåé 
ãðîøåé íå òàê áàãàòî.

Ìàìà ç äî÷êîþ ñòîÿòü ó â³ää³ë³ ç³ ùî-
äåííèêàìè, ä³â÷èíêà îáèðàº ñîá³ òîé, 
ÿêèé íàéá³ëüøå ïðèïàâ äî äóø³. Ïîò³ì 
ðóõàþòüñÿ äî êàñè, äå ïðîäàþòü ðó÷êè, 
ñòðóãà÷êè é ãóìêè.

Ó ìàãàçèíàõ êàíöåëÿð³¿, ÿê ³ íà ðèíêó, 
ìîæíà çíàéòè óñå íåîáõ³äíå: çîøèòè, îá-
êëàäèíêè, ðó÷êè òà ðþêçàêè íà ð³çíèé 
ñìàê. À ùå êîíòóðí³ êàðòè ç àòëàñàìè 
ìîæíà çíàéòè ò³ëüêè òóò, íà ðèíêó ¿õ 
íå êóïèø. Îñòàíí³, äî ðå÷³, äîñèòü íå äå-
øåâå çàäîâîëåííÿ, êîøòóþòü áëèçüêî 
50 ãðèâåíü. Àëå öå âàì çàãðîæóº ëèøå 
ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî âè òàòî ÷è ìàìà 
ó÷í³â, ó ÿêèõ âæå ïî÷àëàñÿ ãåîãðàô³ÿ.

Àñîðòèìåíò êàíöåëÿð³¿ áàãàòèé, ëèøå 
ò³ëüêè ùîäåííèê³â — ê³ëüêà äåñÿòê³â. Òóò 
º ïðîñò³ø³ é äåøåâø³ âàð³àíòè ç òâåðäîþ 
îáêëàäèíêîþ, ³ ç âèøóêàíèìè îáêëàäèí-
êàìè ó ì’ÿêèõ ïàë³òóðêàõ, á³ëüøå ñõîæ³ 
íå íà øê³ëüí³ ùîäåííèêè, à íà äàòîâàí³ 
ïëàíåðè. Êîøòóþòü âîíè, çâ³ñíî, âäâ³÷³ 
äîðîæ÷å, í³æ çâè÷àéí³.

Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ç ðó÷êàìè. ª ç³ 
çâè÷àéíèì îôîðìëåííÿì çà ñêðîìí³øó 
ö³íó, àëå çíàéäóòüñÿ ³ ðó÷êè-àíòèñòðåñ, 
âàðò³ñòü ÿêèõ çíà÷íî âèùà.

Âðàõîâóþ÷è êîçÿòèíñüê³ ö³íè, çà íà-

øèìè ï³äðàõóíêàìè, ëèøå íà ñàìó êàíöå-
ëÿð³þ òðåáà áóäå âèòðàòèòè â ñåðåäíüîìó 
1540–1604 ãðèâí³. Ó öåé ïåðåë³ê âõîäÿòü 
íàá³ð çîøèò³â íà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ äëÿ âñ³õ 
ïðåäìåò³â, ðå÷³, íåîáõ³äí³ äëÿ óðîêó ìèñ-
òåöòâà: ôàðáè, àëüáîì äëÿ ìàëþâàííÿ, 
êàðòîí, êëåé òîùî. À òàêîæ ùîäåííèê, 
ïåíàë, ë³í³éêà, êîðåêòîð, ïðîñòèé îë³âåöü, 
ãóìêà, ðó÷êà ³ ïîðòôåëü. Àëå ñþäè ìè 
íå äîäàëè âàðò³ñòü îáêëàäèíîê íà çîøè-
òè. ßêùî áðàòèìåòå ³ ¿õ, òî ïðèïëþñóéòå 
äî âèùåçãàäàíî¿ ñóìè ùå 338 ãðèâåíü.

Íàéäîðîæ÷èì ó íàøîìó ñïèñêó, áåç 
ñóìí³âó, âèÿâèâñÿ òîé àêñåñóàð, êóäè óñÿ 
öÿ êàíöåëÿð³ÿ ñêëàäàºòüñÿ — ðþêçàê. Ðà-
íåöü â ñåðåäíüîìó êîøòóº 650–750 ãðè-
âåíü. ª, çâ³ñíî, ³ äåøåâø³, ³ äîðîæ÷³ âà-
ð³àíòè. Äî ðå÷³, ðþêçàêè çà îñòàíí³ äâà 
ðîêè íå íàäòî ïîäîðîæ÷àëè.

À îò íà ïåíàëè ö³íà çëåò³ëà. ßêùî äâà 
ðîêè òîìó ¿õ ñåðåäíÿ âàðò³ñòü ñêëàäàëà 
40 ãðèâåíü, òî çàðàç äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè 
155. ² öå ùå íå ìåæà, ìè áà÷èëè ïåíàëè 
íàâ³òü çà 300 ãðèâåíü.

Äåùî ïîäîðîæ÷àëè ôëîìàñòåðè, ôàð-
áè, ñòðóãà÷êè é îáêëàäèíêè íà êíèæêè. 
À òàê³ òîâàðè ÿê íîæèö³, òåêà äëÿ ïðàö³, 
ãóìêà òà çîøèòè íà 12 àðêóø³â öüîãîð³÷ 
êîøòóþòü òàê ñàìî ÿê ³ äâà ðîêè òîìó.

Àëå æ êàíöåëÿð³ÿ — öå ëèøå ÷àñòèíà 
íåîáõ³äíèõ òîâàð³â, áî º ùå é îäÿã. Ö³íè 
íà øê³ëüí³ ôîðìè òà ï³äæàêè ìè âèð³-
øèëè íå äèâèòüñÿ, îñê³ëüêè çàðàç íîñ³í-
íÿ ôîðìè ó øêîëàõ íå º îáîâ’ÿçêîâèì. 
Òîìó ïîäèâèëèñÿ ëèøå, ñê³ëüêè êîøòóþòü 
ñïîðòèâíå âçóòòÿ ³ ñïîðòèâíèé êîñòþì, 
íåîáõ³äí³ äëÿ óðîê³â ô³çêóëüòóðè.

Êðîñ³âêè íà ä³òåé ³ ï³äë³òê³â êîøòóþòü 
â ñåðåäíüîìó 250–300 ãðèâåíü. Ñïîðòèâí³ 
êîñòþìè ìîæíà çíàéòè çà 325–409 ãðè-
âåíü. Ö³íè íà îäÿã ³ âçóòòÿ ìè äèâèëèñÿ 
íà ðèíêó òà ó äåøåâèõ ìàãàçèíàõ, äå íàé-
÷àñò³øå êóïóþòü îäÿã êîçÿòèí÷àíè. Äî-
äàìî, ùî âàðò³ñòü êðîñ³âîê ³ ñïîðòèâíèõ 
êîñòþì³â çà îñòàíí³ äâà ðîêè íå íàäòî 
çì³íèëàñÿ.

Ó ï³äñóìêó âèõîäèòü, ùî àáè ç³áðàòè 
äèòèíó äî øêîëè, öüîãîð³÷ äîâåäåòüñÿ âè-
êëàñòè, ó ñåðåäíüîìó, 2453–2651 ãðèâíþ. 
Çâ³ñíî, ìîæíà çíàéòè é äåøåâø³ âàð³àíòè. 
Òîä³ âêëàäåòåñÿ ó ìåíøó ñóìó.

Íàéäîðîæ÷èì ó íàøîìó ïåðåë³êó âè-
ÿâèâñÿ ðþêçàê, àäæå éîãî ö³íà âèùà 
íàâ³òü çà âàðò³ñòü ñïîðòèâíîãî êîñòþ-
ìà. Òîæ, ÿêùî ó âàøî¿ äèòèíè ðàíåöü 
ç ìèíóëîãî ðîêó ó íîðìàëüíîìó ñòàí³, 
âàì ïîùàñòèëî.

ГОТУЙТЕ ГАМАНЦІ:
ПОРА ЗБИРАТИ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ
Ми перевірили  Через два тижні перше вересня 
і для батьків знову почнеться дев’ятимісячний 
марафон під гаслом: «Зроби з дитиною уроки, 
якщо зможеш». Та спершу на батьків школярів чекає 
не менш важлива місія — придбати все необхідне, 
що знадобиться. Починаючи від ручок і закінчуючи 
ранцями. Ми поцікавилися, які ціни у нашому місті 
на товари для школярів і порівняли, наскільки 
за два роки подорожчали канцелярія та одяг

СЕРЕДНЯ ЦІНА НА КАНЦТОВАРИ У КОЗЯТИНІ

Ажіотажу на канцелярію поки немає. Але люди вже потихеньку починають 
скуплятися
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Папка для зошитів

Щоденник

Рюкзак

Простий олівецьПростий олівець

3,50
грн

5,50
грн

Зошит

12
àðêóø³â

18
àðêóø³â
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Ïðîäîâæàòü ñâÿòêóâàííÿ ïàòð³-
îòè÷íèì çàá³ãîì «Øàíóþ âî¿í³â. 
Á³æó çà ãåðî¿â Óêðà¿íè», â³í ñòàð-
òóº î 10.00 â³ä ïëîù³. Ï³ñëÿ öüîãî 
áóäå ïî÷åñíà õîäà ç Äåðæàâíèì 

ïðàïîðîì äî ïàì’ÿòíîãî çíàêó 
çàãèáëèì âî¿íàì ÀÒÎ/ÎÎÑ ³ ïî-
êëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà. 
Íà çàâåðøåííÿ ó÷àñíèêè õîäè 
ðàçîì âèêîíàþòü Ã³ìí Óêðà¿íè.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ОЛЕНА УДВУД

Öüîãî ðîêó êîíöåðò, ïðèñâÿ÷å-
íèé ïðîãîëîøåííþ íåçàëåæíîñ-
ò³, ïðîâåäóòü íàïåðåäîäí³, ó Äåíü 
ïðàïîðà. Öå áóäå â ïîíåä³ëîê, 
23 ñåðïíÿ. Íà êîçÿòèí÷àí ³ ãîñ-
òåé ñâÿòà ÷åêàº ãðàíä³îçíå ä³é-
ñòâî — ôåñòèâàëü «Ðîê-Êîçÿòèí». 
Éîãî ïðîâîäÿòü êîæíîãî ë³òà âæå 
16 ðîê³â ïîñï³ëü.

×èì «Ðîê-Êîçÿòèí-2021» áóäå 
â³äð³çíÿòèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ? 
Ïåðø çà âñå, ëîêàö³ºþ. Çàçâè÷àé 
ôåñòèâàëü ïðîâîäÿòü ó öåíòð³ ì³ñ-
òà — íà ïëîù³ ÷è ó êë³òö³ â ïàðêó. 
Öüîãî ðîêó êîíöåðò îðãàí³çóþòü 
íà ñòàä³îí³ á³ëÿ ó÷èëèùà. Òóò 
áóäå çîíà äëÿ ï³êí³ê³â, ïðîäàâà-
òèìóòü âóëè÷íó ¿æó òà âëàøòóþòü 
øîó áàéêåð³â. Òàêîæ îôîðìëÿòü 
äèòÿ÷ó çîíó, òîæ ñì³ëèâî ìîæåòå 
áðàòè ³ç ñîáîþ ìàëå÷ó.

Â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ çàïëàíî-
âàíå íà 15.00, êîíöåðòíà ÷àñòè-
íà ïî÷íåòüñÿ î 17.00. Íà ñöåí³ 
ïîáà÷èìî êîçÿòèíñüêèõ âèêî-
íàâö³â òà ãóðòè ç ³íøèõ ì³ñò. 

À òåïåð äåòàëüí³øå ïðî òå, õòî 
âèñòóïàòèìå. Ïî÷íåìî ç êîçÿ-
òèí÷àí.

Íà «Ðîê-Êîçÿòèí» ìè ïî÷óº-
ìî Ë³çó Ðîìàí, ÿêà âèêîíóº ï³ä 
àêóñòè÷íó ã³òàðó ÿê àâòîðñüê³ 
ï³ñí³, òàê ³ êàâåðè. Ãðàòèìóòü 
ùå «Survgen» — ìîëîäèé êîçÿ-
òèíñüêèé ãóðò, äå ñï³âàº òðîº 
ä³â÷àò. Ïî÷óºìî òàêîæ ìåãàêðó-
òèõ òà äðàéâîâèõ õëîïö³â ç ãóðòó 
«Draft», ÿê³ çàðÿäæàþòü ñâîºþ 
åíåðã³ºþ êîæíîãî ñëóõà÷à. Ï³ä 
¿õí³ ï³ñí³ ïðîñòî íåìîæëèâî 
ñïîê³éíî ñòîÿòè, òîìó ãîòóéòåñü 
òàíöþâàòè.

Àëå íå ò³ëüêè êîçÿòèí÷àíè 
âèñòóïàòèìóòü íà íàøîìó ñâÿ-
ò³. Äî íàñ ïðè¿äå ìåòàë-ãóðò ³ç 
Çàïîð³ææÿ «Heartprints». Õëîïö³ 
âèêîíóþòü ï³ñí³ àíãë³éñüêîþ ìî-
âîþ ³ âèñòóïàþòü ó ð³çíèõ ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè. Ïî÷óºìî ðîìàíòè÷íèé 
äóåò Æåíÿ ³ Êàòÿ, âèêîíàâö³â ç 
Â³ííèö³ ³ Êîçÿòèíà. Òàêîæ áóäå-
ìî â³äðèâàòèñÿ ï³ä ï³ñí³ «I. D.» ç 
Íîâîÿâîð³âñüêîãî, ùî íà Ëüâ³â-
ùèí³. Ãóðò âèíèê ó 2020 ðîö³ ³ 

ХТО ВИСТУПАТИМЕ НА КОНЦЕРТІ 
ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Розваги  Наступного тижня 
відзначатимемо головне свято країни — 
День Незалежності. Україні виповнюється 
30 років. Це означає, що попереду не лише 
вдвічі довші вихідні, адже понеділок-
вівторок, 23 і 24 серпня будуть неробочими, 
а й те, що на нас чекають гучні святкування. 
Які саме, розповідаємо у матеріалі

ãðàº ó ñòèë³ õàðä-ðîê, òðåø ìåòàë 
òà ãðàíæ.

Õåäëàéíåðîì ôåñòèâàëþ 
áóäå â³äîìèé ñòîëè÷íèé ãóðò 
«MadHeads». Êîëåêòèâ ãðàº âæå 
30 ðîê³â, à ¿õí³é õ³ò «Íàä³ÿ º» ÷óâ, 
ìàáóòü, êîæåí óêðà¿íåöü.

Êîðîíàâ³ðóñ, íà æàëü, íàñ ïîêè 
ùî íå ïîêèíóâ, òîìó îðãàí³çà-
òîðè êîíöåðòó ïðîñÿòü ãëÿäà÷³â 
íå íåõòóâàòè ïðàâèëàìè íà òå-
ðèòîð³¿ ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ: 
íå ñêóï÷óâàòèñÿ ³ äîòðèìóâàòèñÿ 
ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿, îáðîáëÿòè 
ðóêè àíòèñåïòè÷íèìè çàñîáàìè 
³ çà ìîæëèâîñò³ âäÿãàòè çàõèñí³ 
ìàñêè.

Àëå  ôåñ òèâàëü  «Ðîê-
Êîçÿòèí» — öå ëèøå âå÷³ðíÿ 
÷àñòèíà çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ 
äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³. À ðàíêî-
âà ÷àñòèíà â³äáóäåòüñÿ ó öåíòð³ 
ì³ñòà. Âîíà ïî÷íåòüñÿ î äåâ'ÿò³é 
ðàíêó íà ïëîù³ ç ï³äíÿòòÿ Äåð-
æàâíîãî ïðàïîðà. Òàì ùå îôîðì-
ëÿòü äâ³ âèñòàâêè. Â³äâ³äóâà÷³ 
çìîæóòü ïåðåãëÿíóòè ñâ³òëèíè 
ôîòîïðîåêòó «ß ñòàâ íà çàõèñò 
Óêðà¿íè çàðàäè ìèðíîãî æèò-
òÿ. Ãåðî¿ íåîãîëîøåíî¿ â³éíè» 
³ ïîëîòíà ó÷àñíèê³â ïëåíåðó 
«Âîäîêà÷êà-Àðò», ÿêèé â³äáóâñÿ 
ó Êîçÿòèí³ 7 ñåðïíÿ.

Â³äêðèòòÿ ôåñòèâàëþ 
î15.00, êîíöåðòíà 
÷àñòèíà ïî÷íåòüñÿ 
î 17.00. Íà ñöåí³ 
ïîáà÷èìî íå ëèøå 
íàøèõ âèêîíàâö³â

На останньому «Рок-Козятин», який відбувся два роки 
тому, виступала Ліза Роман. На цьогорічному фестивалі ми 
знову її почуємо

ОЛЕНА УДВУД

Äíÿìè ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ô³-
íàë êîíêóðñó êàâåð³â íà óêðà¿í-
ñüê³ ï³ñí³ «VinCover». Éîãî ïðè-
ñâÿòèëè äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ 
ìîëîä³. Ñâî¿ çàÿâêè íà ó÷àñòü ïî-
äàëè ïîíàä 80 âèêîíàâö³â. Ëèøå 
äåñÿòü ç íèõ ïðîéøëè äî ô³íàëó. 
Ñåðåä öèõ äåñÿòè ùàñëèâ÷èê³â 
áóâ Ñåðã³é Ãàéäó÷îê — ìóçèêàíò.

Ô³íàë êîíêóðñó «VinCover» 
ïðîâåëè íà ë³òí³é òåðàñ³ êðåàòèâ-
íîãî ïðîñòîðó «Àðòèíîâ» ó Â³-
ííèö³. Äåñÿòü âèêîíàâö³â çàñï³-
âàëè êàâåðè íà óêðà¿íñüê³ ï³ñí³. 
Ç³ ñöåíè ëóíàëè «Â³ëüíà», «ß ï³äó 
â äàëåê³ ãîðè», «Ï³ñíÿ ñì³ëèâèõ 
ä³â÷àò» òà ³íø³ êîìïîçèö³¿.

Íàø çåìëÿê Ñåðã³é Ãàéäó÷îê 
âèéøîâ íà ñöåíó ç àêóñòè÷íîþ 

ã³òàðîþ ³ âèêîíàâ ï³ñíþ Ñåðã³ÿ 
Áàáê³íà «Àëå».

À äî ïðîâåäåííÿ ô³íàëó 
íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ îðãàí³çàòî-
ð³â êîíêóðñó ïðîõîäèëî îíëàéí-
ãîëîñóâàííÿ çà ïðèç ãëÿäàöüêèõ 
ñèìïàò³é. Êîðèñòóâà÷³ ñîöìåðåæ³ 
ìàëè çìîãó ïåðåãëÿíóòè â³äåî ç³ 
ñòóä³éíèìè âèñòóïàìè ó÷àñíèê³â 
³ â³ääàòè ñâ³é ãîëîñ çà òîãî, õòî 
ñïîäîáàâñÿ íàéá³ëüøå.

Ó ðåçóëüòàò³ ãîëîñóâàííÿ ïðèç 
ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é îòðèìàëè 
ÿìï³ëü÷àíè ²âàí Ñîáêî òà ßíà 
Þð÷åíêî. Äðóãå ì³ñöå âèáîðîëà 
Êàòåðèíà Ëóã³íà. Ïåðåìîæöåì 
êîíêóðñó ñòàâ êîçÿòèí÷àíèí 
Ñåðã³é Ãàéäó÷îê. Îêð³ì «Àëå» 
Ñåðã³ÿ Áàáê³íà â³í âèêîíàâ òà-
êîæ äåê³ëüêà àâòîðñüêèõ ï³ñåíü.

Ñåðã³é âîêàë³ñò êîçÿòèíñüêî-

ãî ðîê-ãóðòó «Draft». Ãóðò ãðàº ç 
2018 ðîêó. Ó ìèíóëîìó õëîïåöü 
áóâ ó÷àñíèêîì ðîê-ãóðòó «Ãîðè-
çîíò». Êîëè æ öÿ ãðóïà ðîçïà-
ëàñÿ, òî Ñåðã³é âèñòóïàâ ñîëüíî 
òà ó ñêëàä³ ³íøèõ ãóðò³â, ïîêè 
íå ñòâîðèâ «Draft».

Õëîïö³ ç ãóðòó çàðÿäæàþòü ñâî-
ºþ åíåðã³ºþ êîæíîãî ñëóõà÷à, ³ 
ïî÷óòè äðàéâîâèé ãóðò âè çìîæå-
òå íà ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ äî Äíÿ 
Íåçàëåæíîñò³.

Äîäàìî, ùî îáëàñíèé ï³ñåííèé 
êîíêóðñ VinCover ìàº íà ìåò³ ïî-
ïóëÿðèçàö³þ ï³ñåíü óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ. Äî ó÷àñò³ çàïðîøóâàëè ìî-
ëîäèõ âèêîíàâö³â ç óñ³º¿ îáëàñò³. 
Ïðèçîâèé ôîíä ñêëàäàâ 20 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü: 10 òèñÿ÷ — çà ïåðøå ì³ñ-
öå ³ ïî ï'ÿòü òèñÿ÷ çà äðóãå ì³ñöå 
é ïðèç ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é.

Сергій Гайдучок переміг 
у пісенному конкурсі VinCover

Сергій Гайдучок — вокаліст рок-гурту «Draft». 
Пісні його колективу крутять на українських радіостанціях
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ïîêè çóïèíêó çáóäóþòü, õ³áà ïà-
ñàæèðè ïîâèíí³ ñòîÿòè?

Äàë³ ìè ï³øëè íà âóëèöþ Êíÿ-
ç³â Îñòðîçüêèõ. Òàì äâ³ æ³íêè, 
ìàáóòü, äà÷íèö³ ïîì³òèëè íà äî-
ðîç³ ïëàçóíà, ÿêîãî ïåðå¿õàëà âæå 
íå îäíà àâò³âêà. Æ³íêàì çäàëîñÿ, 
ùî öå îñòàíêè ãàäþêè, òîìó êî-
çÿòèí÷àíêè ïî÷àëè õâèëþâàòèñÿ, 
ùî çì³¿ ç’ÿâëÿþòüñÿ â æèòëîâèõ 
ìàñèâàõ. Íàì âäàëîñÿ ñôîòîãðà-
ôóâàòè öüîãî ïëàçóíà ùå äî éîãî 
ñìåðò³, êîëè â³í ãð³âñÿ íà àñ-
ôàëüò³. ² ó íüîãî ÷³òêî âèäí³ëè-
ñÿ äâ³ æîâò³ ïëÿìè á³ëÿ ãîëîâè, 
òîæ ó÷àñíèêîì ðóõó íà äîðîç³ 
áóâ áåçïå÷íèé äëÿ ëþäèíè âóæ.

Ó öåíòð³ ì³ñòà ðåìîíòóþòü âó-
ëèöþ Ãðóøåâñüêîãî. Ïîõâàëüíî. 
Õ³áà ìîæíà äîïóñòèòè, ùîá ï³ä 
÷àñ âåëîïðîá³ãó âåëîñèïåäèñòè 
ïîïàäàëè, òà ùå é íà Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³.

Íà ïëîù³ éøëà ðåïåòèö³ÿ 
ñâÿòêîâîãî ôëåøìîáó. Òàì 
«Çîðÿíêà-Àðò» ðàçîì ç îñâ³òÿí-
ñüêîþ ìîëîääþ ï³ä êåð³âíèöòâîì 
ïîäðóææÿ Ìàøåâñüêèõ â³äòî÷ó-
âàëè ñèíõðîíí³ñòü ðóõ³â õîðåî-
ãðàô³÷íî¿ êîìïîçèö³¿. Íà ö³é 
ïîçèòèâí³é íîò³ ìè çàâåðøèëè 
íàøó ïðîãóëÿíêó ì³ñòîì.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëè ìè íàøó ïðîãóëÿí-
êó ì³ñòîì á³ëÿ áóäèíêó, ùî 
íà ðîç³ âóëèöü Ïèëèïà Îðëèêà 
òà Íåçàëåæíîñò³. Çà³íòðèãóâàâ 
íàñ ÷îëîâ³ê, ÿêèé ñèä³â á³ëÿ ùå 
íå ç³áðàíîãî ï³äéîìíîãî êðàíà ³ 
äóìàâ, ÿê éîãî ïðàâèëüíî çìàé-
ñòðóâàòè. Îò ò³ëüêè äåòàë³, ÿê³ 
íàïåðåä êóïèëè çàìîâíèêè, í³ÿê 
íå ñêëàäàëèñÿ. Äàë³ ìè ñïîñòå-
ð³ãàëè, ÿê çàìîâíèêè âèêëèêàëè 
ñïåö³àë³ñò³â ³ ò³ çà ê³ëüêà õâèëèí 
ðîçâ'ÿçóâàëè ïðîáëåìó. Ìîðàëü: 
ðåìîíòè â áóäèíêó ïîòð³áíî ðî-
áèòè çà ó÷àñòþ ñïåö³àë³ñò³â, òîä³ 
íå ïîòð³áíî áóäå í³÷îãî ì³íÿòè ³ 
âèòðà÷àòè çàéâ³ ãðîø³.

Íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ ïî-
ì³òèëè, ùî ãðóïà ëþäåé ñòîÿëà, 

î÷³êóþ÷è àâòîáóñ íà Êîðäèø³â-
êó. Íà ò³é çóïèíö³ íåìàº æîäíî¿ 
ëàâêè, ìè ç öüîãî ïðèâîäó çâåð-
òàëèñÿ ó ì³ñüêó ðàäó, ùîá ïîñòà-
âèëè òàì, õî÷ îäíó. Íàì ó ì³ñüê³é 
ðàä³ â³äïîâ³ëè, ùî â Êîçÿòèí³ 
êîæíå îêðåìå ì³ñöå ïîñàäêè çà-
ì³íÿº àâòîñòàíö³þ. Íà Â³ííèöþ, 
äî ïðèêëàäó, ïîñàäêà á³ëÿ «Ãðî-
øà». Íà Êàøïåð³âêó, Á³ëîï³ëëÿ, 
Âåðáîëîçè — ïîñàäêà íà ñòàð³é 
àâòîñòàíö³¿, à íà Êîðäèø³âêó — 
á³ëÿ ñòîìàòïîë³êë³í³êè. Àëå æ òàê 
íå ïîâèííî áóòè.

«Áóäåìî áóäóâàòè îäíó àâòî-
ñòàíö³þ, ³ òîä³ ïðîáëåìà âñòà-
íîâëåííÿ ëàâîê â ³íøèõ ì³ñöÿõ 
ïîñàäêè â³äïàäå», — êàçàëè ùå 
â òðàâí³ ó ì³ñüê³é ðàä³. Ìè, çâ³ñ-
íî, ââàæàºìî, ùî àâòîñòàíö³ÿ 
íà âñ³ íàïðÿìêè, öå äîáðå. Àëå 

РЕПЕТИЦІЯ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 
РЕМОНТИ ТА ВУЖ НА ДОРОЗІ
Козятин у фото  Кожних два тижні ми 
об’їжджаємо Козятин в пошуках цікавих 
фото. Цього разу під приціл наших 
камер потрапив ремонт дороги перед 
велопробігом на свято та люди, які стоячи 
чекали автобус на Кордишівку

Ось такий вигляд мала репетиція флешмобу до Дня Незалежності Ремонт вулиці Грушевського перед велопробігом на День Незалежності

Коли буде збудована автостанція, не відомо, поки люди мусять стояти

Тренер «Варкаутів» Андрій Салинко наводить лад 
на площі до Дня Прапора

Працівник на Пилипа Орлика, якого ми зустріли, коли він 
майстрував підйомник
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«ХОЧУ РОЗШИРИТИ ПОСАДКИ 
ТА СТВОРИТИ ГОРОДНЮ БРИГАДУ»

9 ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Урожай  Вранці 15 серпня у нас було 
в планах провідати лелек-погорільців, 
яких прихистили люди, коли блискавка 
влучила в їхнє гніздо. Однак дорогою 
ми помітили людей, які трудилися 
на картопляному полі. А щоб хтось зараз 
з аграріїв вирощував картоплю — це 
велика рідкість. Цікавість перемогла і ми 
зупинилися

АНАСТАСІЯ КВІТКА

Îáæèíêè — âåñåë³, ùåäð³, 
ñâîºð³äíèé â³íåöü õë³áîðîáñüêî¿ 
ïðàö³. Öå ÷è íå íàéãîëîâí³øå 
ñâÿòî ó ñåëÿí. Óðî÷èñò³ñòü ö³º¿ 
ïîä³¿ — ó ïèøíîìó êîðîâà¿ ç 
áîðîøíà íîâîãî âðîæàþ, ó âåëè-
êîìó ñíîï³ ç ÷åðâîíîþ êàëèíîþ 
³ ÷îðíîáðèâöÿìè. Ó Íåïåä³âö³ 
öüîãîð³÷ âæå â³äñâÿòêóâàëè ñâÿ-
òî îáæèíê³â. Ì³ñöåâà àãðîô³ðìà 
ïåðøîþ çàâåðøèëà çá³ð ðàííüî¿ 
ãðóïè çåðíîâèõ.

Çà 11 äí³â ç³áðàëè 650 ãåêòàð³â 
îçèìî¿ ïøåíèö³ òà 300 ãåêòàð³â 
ð³ïàêó. Ó ïîë³ ùå äîçð³âàþòü 
ï³çí³ êóëüòóðè, äî çáîðó ÿêèõ 
ïðèñòóïëÿòü íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ. 
Àëå â ãîñïîäàðñòâ³ º òðàäèö³ÿ 

ïðîâîäèòè ñâÿòî îáæèíîê ó ïå-
ð³îä ïåðåïî÷èíêó ì³æ ïåðøèì 
åòàïîì æíèâ (çáîðîì ðàíí³õ 
çåðíîâèõ), òà äðóãèì (çáîðîì 
ï³çíüî¿ ãðóïè êóëüòóð).

Ïðàöþ òðóäàð³â ëàí³â âøàíó-
âàëè â³òàëüíèìè ñëîâàìè, ãàðíè-
ìè ï³ñíÿìè, âðó÷åííÿì çàïàø-
íèõ êîðîâà¿â òà ïðåì³þâàííÿì. 
Íà îñòàííº ãîñïîäàðñòâî íàïðà-
âèëî öüîãîð³÷ 360 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Õë³áíà íèâà óùåäðèëà âðîæàé-
í³ñòþ 70 öåíòíåð³â ç êîæíîãî 
ãåêòàðà, ð³ïàê — 39 öåíòíåð³â.

Íà ñâÿòêîâîìó êîíöåðò³ ëó-
íàëè ï³ñí³ âîêàëüíîãî äóåòó 
«Ìåëîä³ÿ äóø³», âîêàëüíîãî 
ãóðòó «Ñòðóíè ñåðöÿ», æ³íî-
÷îãî âîêàëüíîãî êîëåêòèâó 
«Íåïåä³âñüêèé ñâ³òàíîê», äè-

òÿ÷îãî àíñàìáëþ «Íåïåä³âñüê³ 
ùåáåòóøêè», æ³íî÷îãî âîêàëü-
íîãî àíñàìáëþ «Ïèê³â÷àíêà». 
Íà ÷åñòü õë³áîðîá³â ñï³âàëè 
òàêîæ Âîëîäèìèð Àôàíàñüºâ, 
Âîëîäèìèð ²æèöüêèé, Àíòîí³-
íà ßêîá÷óê, ²ëîíà Àíæóëîâñüêà.

Áóëà é ³íøà ÷àñòèíà ñâÿòà. 
Á³ëÿ âîäîéìè, ÿêó íàçèâàþòü 
«Âèëà», â³äáóâñÿ âîëåéáîëüíèé 
òóðí³ð òà ÷àñòóâàííÿ, êóäè çà-
ïðîñèëè ïðàö³âíèê³â ãîñïîäàð-
ñòâà, ãîñòåé ³ àìàòîð³â ñöåíè. 
À âæå ó íàñòóïí³ íàéáëèæ÷³ äí³ 
íà îõî÷èõ ÷åêàâ ùå îäèí ïîäàðó-
íîê â³ä ãîñïîäàðñòâà — ïóò³âêà 
íà ìîðå.

Çàãàëîì íà Â³ííè÷÷èí³ æíèâ-
íà êàìïàí³ÿ ó ðîçïàë³. ßê çà-
çíà÷èâ ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³-

У Непедівці відгуляли обжинки

íà ãåêòàð³ çåìë³, ùîá, ç³áðàâøè 
íàñ³ííÿ, âæå â íàñòóïíîìó ðîö³ 
ìàòè ïëîùó ï³ä êàðòîïëåþ òðè-
÷îòèðè ãåêòàðè.

— ßê ìè çðîçóì³ëè, ó âàñ âðî-
æàéí³ñòü â 4 ðàçè âèùà â³ä ïî-
ñàäêè, — ö³êàâèìîñÿ ó ÷îëîâ³êà.

— Óðîæàé âèùèé çà âèòðàòè 
ïîñàäêè â ðàç³â ø³ñòü-ñ³ì. Ìè 
ïëàíóºìî ç³áðàòè ç öüîãî ãåêòàðà 
20 òîíí, — ðîçïîâ³äàº àãðàð³é. — 
Öå ç ïîñàäêîâîãî íàñ³ííÿ ìè 
ïëàíóºìî ïîñàäèòè òðè-÷îòèðè 
ãåêòàðè. Ìàºìî ñòâîðèòè ãî-
ðîäíþ áðèãàäó. Âîíà ïîâèííà 
â ñåë³ áóòè. Áî ÿêå öå ñåëî áåç 
êàïóñòè, ìîðêâè, áóðÿêà, ðàí-
íüî¿ ðåäüêè, öèáóë³, îã³ðê³â òà 
ïîì³äîð? Áóäå ãîðîäíÿ áðèãà-
äà — áóäóòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Ñåëî 
ïîâèííå ãîäóâàòè ì³ñòî.

ßê ãîâîðèòü íàì Ñåð³é Áåíå-
äè÷óê, ïî ñ³ì êîï³éîê ãîðîäèíè 
íå áóäå, àëå äåøåâøèìè áóäóòü 
ö³íè íà ðèíêó, êîëè ó ñåëàõ áó-
äóòü ñòâîðåí³ ãîðîäí³ áðèãàäè. 
ßêùî íà ðèíêó º ïðèâ³çíà ãî-
ðîäèíà, òî ¿¿ äåñü âèðîùóþòü, 
à íàø ïîêóïåöü ïëàòèòü çà ñàì 
ïðîäóêò ³ çà äîñòàâëåííÿ òîâàðó. 
Ìè çàïèòàëè ó ÷îëîâ³êà, êîëè 
ó éîãî ïëàíàõ ñòâîðèòè ãîðîäíþ 
áðèãàäó?

— Áóäóâàòè íå ðîçâàëþâà-
òè, — êàæå ïàí Ñåðã³é. — Öå 
íå îäíèì äíåì ðîáëåíî, ³ íàâ³òü 
íå ñåçîíîì. Â ãîðîäí³é áðèãàä³ 
ïîâèíí³ ïðàöþâàòè ëþäè. Âîíè 
ïîâèíí³ îòðèìóâàòè ã³äíó çàðï-
ëàòó, âðàõîâóþ÷è ñïåöèô³êó ïî-
ëüîâî¿ ðîáîòè. Ðîçñàäó çà ùîñü 
òðåáà êóïèòè. Íàñòóïíîãî ðîêó 
ó íàñ âæå áóäå êàðòîïëÿ äëÿ 
ïðîäàæó, áóäåìî çíàòè âèòîðã, 
³ âæå â³ä íüîãî áóäåìî â³äøòîâ-
õóâàòèñÿ.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ëþäè, ÿê³ ïðàöþâàëè ó ïîë³, 
âèÿâèëèñÿ íàøèìè çíàéîìèìè 
çà ìèíóëîð³÷íèì çáîðîì âðî-
æàþ. Öå áóëà ïåðøà íàøà çóñòð³÷ 
íà ïîë³ áåç ðåéäåð³â, ëþäåé, ÿê³ 
áîðîíèëè ñâ³é âðîæàé, òà ïîë³ö³¿. 
Òîæ, ï³ä³éøîâøè äî ïðàö³âíèê³â, 
ìè ç ³ðîí³ºþ çàïèòàëè: «Áåç ðåé-
äåð³â íå ö³êàâî âðîæàé çáèðàòè?» 
Ó â³äïîâ³äü — óñì³øêè.

Çà äàâí³ì óêðà¿íñüêèì çâè÷àºì, 
ç òèìè, õòî ïðàöþº íà ïîë³, â³-
òàþòüñÿ ñëîâàìè: «Áîã íà ïîì³÷». 
Ìè çâè÷àé íå ïîðóøèëè.

— Áîã äîïîìîæå ³ âàñ çàïðî-
øóºìî, — êàæå îäíà ç æ³íîê, ÿêà 
âæå íàïîâíèëà â³äðà êàðòîïëåþ 
³ éøëà ¿õ âèñèïàòè â ì³øîê. Çà-
ïèòóºìî ó íå¿: «Öå ïîëå Ñåðã³ÿ?»

— Íàøå, — êàæå æ³íêà.
×îëîâ³ê, ÿêèé òàêîæ ïðèéøîâ 

âèñèïàòè ç â³äåð êàðòîïëþ, âí³ñ 
ÿñí³ñòü, õòî ñàäèâ êàðòîïëþ.

— Òàê, öå ì³é òåçêà ïðîáíó ä³-
ëÿíêó êàðòîïë³ ïîñàäèâ. Âîíè ç 
Â³òàë³ºì ïî¿õàëè ïî âîäó. Ñîíöå 
âæå äîáðå ïðèï³êàº, òîìó âîäè 
õî÷åòüñÿ, — êàæå ÷îëîâ³ê. Ìè æ 

ö³êàâèìîñÿ, ÿêèé âðîæàé?
— ßê ñêàçàòè, êàðòîïëèí ã³-

ãàíò³â íåìàº, àëå áàðàáîëÿ ðÿñíà 
â êîð÷àõ. Öüîãî ñåçîíó âðîæàé 
íåïîãàíèé, — êàæå ïàí Ñåðã³é.

Ùîá ïîãîâîðèòè ç ïðàö³âíè-
êàìè êàðòîïëÿíîãî ëàíó ³ íå â³ä-
ðèâàòè ¿õ â³ä ðîáîòè, ìè çíàéøëè 
é ñîá³ çàíÿòòÿ — òðèìàòè ì³øêà 
ï³ä ÷àñ âèñèïàííÿ áóëüáè. Ïîêè 
æ³íêè ç ÷îëîâ³êàìè âèñèïàþòü 
êàðòîïëþ, òî é çíàõîäèòüñÿ ÷àñ 
äëÿ ñï³ëêóâàííÿ.

Äåñü çà ï³â ãîäèíè ðîáîòè ìè 
âçíàëè, ÿê³ ñìàêîâ³ ÿêîñò³ ìàº 
«Ð³â’ºðà», ÿê äîãëÿäàòè, çà ñîðòîì 
«Àð³çîíà», ³ ÿê â³äð³çíèòè ÷åðâî-
íîøê³ðèé «Åñì³» â³ä ³íøèõ ñîðò³â 
÷åðâîíîãî êîëüîðó. Ïîêè ñåëÿíè 
ïðàöþâàëè, à ìè çíàéîìèëèñÿ ç 
ñîðòàìè êàðòîïë³ — ïðè¿õàâ äè-
ðåêòîð «Ìàõàðèíåöüêîãî Àãðî» 
Ñåðã³é Áåíåäè÷óê.

Çàïèòàëè ó ôåðìåðà, ÷îìó æ 
â³í âèð³øèâ ñàäèòè êàðòîïëþ?

— ß âàì íå â³äêðèþ Àìåðèêó, 
ùî ðàí³øå íà Â³ííè÷÷èí³ ìàé-
æå â êîæíîìó ñåë³ êàðòîïëþ ñà-
äèëè êîëãîñïè òà áóëè ãîðîäí³ 
áðèãàäè. ß ïîñàäèâ êàðòîïëþ 

Ось так бригадою в 12 осіб від рання до смеркання 
зібрали 186 мішків картоплі

На врожай селяни не жаліються. Кажуть, величезної 
картоплі немає, але загалом бульба непогана

Щорічно селяни святкують обжинки. Це для них, чи не 
найголовніше свято. Цьогоріч без концерту теж не обійшлось

ñòðàö³¿ Ñåðã³é Áîðçîâ, â îáëàñò³ 
íàìîëîòèëè 2 ì³ëüéîíè òîíí 
çåðíà. Ãîâîðÿ÷è ïðî õ³ä æíèâ, 
î÷³ëüíèê îáëàñò³ çàçíà÷èâ, ùî 

íà 94 % ïëîù ç³áðàëè ðàíí³ çåð-
íîâ³ òà çåðíîáîáîâ³ êóëüòóðè. Ç 
429,1 òèñÿ÷³ ãåêòàð³â ïëîù îá-
ìîëîòèëè 405 òèñÿ÷ ãåêòàð³â.
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ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 09.30 Спецпроект “Мiй 
прапор” 
07.00, 08.00, 16.40, 21.00, 
00.05, 05.25 Новини 
07.10, 08.10 М/ф 
08.30 Урочистостi з нагоди Дня 
державного прапора України 
10.25 Повернення 
11.20 Мiжнародний самiт 
“Кримської платформи” 
17.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 #ВУКРАЇНI 
00.40 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
02.00 Х/ф “Вавилон ХХ “ 
03.40 Бюджетники 
04.30 Енеїда 

1+1 

05.35 “Життя вiдомих людей” 
06.30, 19.30, 04.45 ТСН 
07.00 К/к “Папiк - 2” l  
20.13 “Проспорт” 
20.15 Прем’єра на “1+1”. 
“Спецiальний святковий 
Вечiрнiй квартал 2021” 
22.30 Премiя “Нацiональна 
легенда України”” 
23.45 Х/ф “Сек’юрiтi” s  

IНТЕР 

05.00 “Телемагазин” 
05.25, 22.35 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.25 “Ранок з 
Iнтером” 
10.05, 18.00, 02.50 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
12.25 Х/ф “Високий блондин у 
чорному черевику” 
14.10 Х/ф “Повернення високого 
блондина” 
15.50 Х/ф “Iграшка” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Кавказька 
полонянка, або Новi пригоди 
Шурика” 
00.25 “Вещдок” 
02.05 Д/п “Україна: забута 
iсторiя” 

ICTV 

05.10 Громадянська оборона 
06.55 Х/ф “Толока” s  
09.15 Х/ф “Бiблiотекар: У 
пошуках Списа Долi” 
11.15, 13.00 Х/ф “Iндiана Джонс: 
У пошуках втраченого ковчега” 
12.45, 18.45 Факти. День 
14.00 Х/ф “Iндiана Джон i Храм 
Долi” 
16.25, 19.10 Х/ф “Iндiана Джонс 
i Останнiй хрестовий похiд” 
19.25 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа” 
22.00 Х/ф “Безславнi крiпаки” 
16+ Прем’єра 
00.00 Х/ф “Шляхетнi 
волоцюги” l

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.20 “Kids time” 
06.05 М/ф 
07.25 “Орел i решка” 
09.30 Х/ф “Страшилки” s  
11.45 Х/ф “Пiкселi” s  
13.45 Х/ф “Вартовi 
Галактики” s  
16.10 Х/ф “Вартовi Галактики 
2” l  
19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Краля” s  
23.45 Х/ф “Бар “Бридкий 
койот” s  
01.45 “Вар’яти” l  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сьогоднi 
08.45 Сьогоднi. Церемонiя 
пiдняття Прапора України 
09.00 Зiрковий шлях 
10.00 Т/с “Кошик для щастя” l  
14.00, 15.30 Т/с “Все одно тебе 
дочекаюсь” l  
20.00, 23.10 Т/с “Непрекрасна 
ледi” l  

00.10 Велика деолiгархiзацiя 
01.30 Телемагазин 
02.00 Iсторiя одного 
злочину s  

СТБ 

04.30, 09.30, 14.50 Т/с “Нiщо не 
трапляється двiчi” l  
09.00 Урочистостi з нагоди 
Дня Державного Прапора 
України 
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Життя 
прекрасне” l  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00, 16.55, 03.15 
“Випадковий свiдок” 
06.25 Х/ф “Нi пуху, нi пера” 
07.40 Т/с “Захват” s  
11.35, 19.30 Т/с “CSI: Маямi” s  
15.05, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Свiдок. Агенти” 
19.00, 02.45 “Свiдок” 

TET 

09.00 Х/ф “Грейфрайєрс Боббi” 
11.00 Х/ф “Сам удома 2” 
13.00 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.00, 23.30, 01.00 
Країна У 
22.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.00, 20.55 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
09.10, 10.20 Пiщана казка 
09.15 М/ф “Як козаки у футбол 
грали” 
09.35 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли 
09.55 М/ф “Як Козаки у хокей 
грали 
10.10 М/ф “Як козаки кулiш 
варили “ 
10.35 Ок, я тобi поясню 
10.40 Лайфхак українською 
11.00 Українська музика 
в архiтектурi. Академiчний 
симфонiчний оркестр 
“Фiлармонiя” 
11.55 Хортиця online. Музей 
судноплавства 
12.20 Мiста i мiстечка 
12.55 Пишемо iсторiю. 
Гетьман Орлик 
13.05 Пишемо iсторiю. Крила 
України 
13.30 До 30-ї рiчницi 
Незалежностi. Документальний 
цикл “Нашi 30” 
13.55 Д/ф “Полiськi тенета” 
15.00, 19.00 В Українi 
15.35 “Незалежнi разом” 
Концерт симфонiчного оркестру 
до Дня Прапора України 
16.15 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
17.20 Х/ф “Вавилон ХХ” 
19.30 До 30-ї рiчницi 
Незалежностi. Документальний 
цикл “Нашi 30” вип.1 
20.00 Цикл “Нашi тридцять” 
вип.4 
20.30 Пишемо iсторiю. 
Українська незалежнiсть 
21.00 30 на 30. Уроки 
Незалежностi 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45, 16.15 “Територiя 
рiшень” 
09.00 “Постфактум” 
09.45, 19.30 “На часi” 
10.15 “Фокус Європи” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15, 17.30 Д/ф “Фантастичнi 
українцi” 
14.05, 16.30 х/ф 
16.00, 19.00 “Новини” 
18.30 “Мобiльний репортер” 
18.40 “Особливий випадок” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.05, 04.25 Енеїда 
07.00, 07.55, 17.40, 21.00, 
00.05, 05.25 Новини 
07.05 М/ф 
08.00 Молебень 
“Благословення України” 
у Соборi Святої Софiї з 
нагоди 30-лiття вiдновлення 
Незалежностi України 
08.40 Урочистостi з нагоди 30-ї 
рiчницi Незалежностi України 
13.30, 17.00 Студiя 
Паралiмпiйськi iгри 
14.00 XVI лiтнi Паралiмпiйськi 
iгри. Церемонiя вiдкриття 
18.00 Д/с “Колапс. Як українцi 
зруйнували iмперiю зла” 
21.35 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк” 
23.30 #ВУКРАЇНI 
00.40 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 

1+1 

05.35, 03.15 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 16.45, 
04.15 ТСН 
09.30 Урочистостi з нагоди 
Дня Незалежностi України 
12.20 Святковий спецiальний 
випуск “Твiй день” 
13.40 Х/ф “День 
Незалежностi” s  
17.05 Х/ф “День Незалежностi. 
Вiдродження” l  
19.30 ТСН: “ТСН. 30 рокiв 
Незалежностi” 
21.00 Концерт “Незалежнiсть 
у твоїй ДНК” 

IНТЕР 

07.00, 08.00, 09.00 Новини 
07.10, 08.10 “Ранок з Iнтером” 
09.25 Х/ф “За двома зайцями” 
11.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 
12.55 Х/ф “Татусi без шкiдливих 
звичок s  
14.55 Т/с “Гонитва за коханням” 
ПремТєра 
18.00, 03.15 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 
22.30 Концерт “Таїсiя Повалiй. 
Україна. Голос. Душа” 
00.35 Т/с “Олiвiя” l  

ICTV 

04.50 Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45, 12.30, 13.05 Скетч-шоу 
“На трьох” s  
09.45 Факти: Урочистостi з 
нагоди Дня Незалежностi України 
12.45 Факти. День 
13.10 Х/ф “Полiцейська 
академiя-2” s  
15.00 Х/ф “Полiцейська 
академiя-3” s  
16.50, 19.10 Х/ф “За бортом” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.25 Дизель-шоу 12+ 
Прем’єра 
22.30 Скетч-шоу “ВЕЛИКА 
Україна” Прем’єра 
00.40 Х/ф “Безславнi крiпаки” s  
02.35 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.05 Х/ф “Черепашки 
нiндзя” s  
09.00 Х/ф “Черепашки нiндзя 
2” l  
11.20 М/ф “Викрадена 
принцеса” 
13.10 Т/с “Будиночок на щастя” 
18.00 Т/с “Будиночок на 
щастя” Спецвипуск до Дня 
Незалежностi України 
19.00 “Кто сверху?” 
Спецвипуск до Дня 
Незалежностi України l  
21.00 Святковий концерт 
до Дня Незалежностi України 
(пряма трансляцiя) 

УКРАЇНА 

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Сьогоднi 
07.10, 08.15, 09.15 Ранок з 
незалежною Україною 

09.50 Сьогоднi. Пряма 
трансляцiя параду до Дня 
Незалежностi 
12.50, 15.30 Т/с “Олена i 
капiтан” l  
17.40, 19.40 Концерт З Днем 
народження, Україно! 
21.00 Святковий концерт 
“Незалежнiсть у нашiй ДНК. 
День Незалежностi країни” 
00.00, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l  

СТБ 

04.55, 12.30, 14.50 Т/с “Нiщо не 
трапляється двiчi” l  
10.00 Урочистий парад 
з нагоди 30-ї рiчницi 
незалежностi України 
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Мама” l  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.00, 09.40, 16.40, 03.00 
“Випадковий свiдок” 
06.30 М/ф “Пригоди козака Енея” 
07.05 М/ф “Як козаки...” 
11.25, 19.00 Т/с “CSI: Маямi” s  
14.55, 22.30 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Будьте здоровi” 
00.10 Х/ф “Дiм сонця, що 
сходить” s  
02.00 “Легенди бандитського 
Києва” 
03.05 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 М/ф “Принцеса та жаба” 
10.45 Х/ф “Сам удома” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.00, 23.30, 01.00 
Країна У 
22.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
08.05 Ранок на Суспiльному 
09.05 Українська музика 
в архiтектурi. Академiчний 
ансамбль пiснi i танцю 
“Сiверськi клейноди”, 
10.00 До 30-ї рiчницi 
Незалежностi. Документальний 
цикл “Нашi 30” 
10.30 Пишемо iсторiю. 
Українська незалежнiсть 
10.45 30 на 30. Уроки 
Незалежностi 
12.25 Край пригод 
13.00 Марш Захисникiв 
України 
14.30, 22.15 Мiста i мiстечка 
14.45 Дитячi потрети . Україна 
14.50 М/ф “Як козаки 
iнопланетян зустрiчали” 
15.10 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли “ 
15.30 М/ф “Як Козаки У Хокей 
Грали” 
15.45 М/ф “Як козаки кулiш 
варили” 
16.00 Мiжрегiональний 
концерт “” Незалежнiсть 
єднає”” 
17.45 Д/ф “З України до 
Голлiвуду” 
19.00 ТНВ 
19.15 Сьогоднi. Головне 
20.00 Цикл “Нашi тридцять 
20.30 Мiжрегiональний 
концерт “” Незалежнiть єднає”” 
22.30 Пишемо iсторiю 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.30, 15.05, 19.00 “Новини” 
10.00 “Свiтанок” 
11.40, 19.30 “На часi” 
12.10, 16.45 “Фантастичнi 
українцi” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Одна iсторiя” 
13.40 т/с 
15.25 т/с (продовження) 
18.00 “Територiя рiшень” 
18.30 “Код вiдвертостi” 
20.10 х/ф 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини 
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор 
00.00 Перша шпальта 
01.05 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
01.55 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 

1+1 

05.35, 03.50 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 7” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 Х/ф “День Незалежностi. 
Вiдродження” l  
23.00 Х/ф “День 
Незалежностi” s  

IНТЕР 

05.25, 22.55 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Згадати молодiсть 
2” l  
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.30 “Вещдок” 
16.30 “Вещдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi” 

ICTV 

04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25 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, 13.15 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.55 Х/ф “Полiцейська 
академiя-4” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 01.50 Секретний фронт 
21.35 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
23.45 Х/ф “Саботаж” n  
02.40 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.05 “Орел i решка” 
10.15 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.00 Х/ф “Краля” s  
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.05 Х/ф “Чого хочуть жiнки” 
23.50 Х/ф “Серцеїдки” 
02.20 “Вар’яти” l  
02.50 “Служба розшуку дiтей” 
02.55 “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 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.10 Т/с “Капiтанша 
2” l  
00.10, 02.00 Т/с “Вiкно життя” l  
01.30 Телемагазин 

СТБ 

05.25 Т/с “Комiсар Рекс” 
09.10 “МастерШеф” l  
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Нiщо 
не трапляється двiчi. 
Продовження” l  
00.20 Т/с “Пограбування по-
жiночi” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.15 “Будьте здоровi” 
07.45, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
10.45, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
12.30, 16.30, 19.00, 02.20 
“Свiдок” 
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Вартiсть життя” 
00.45 “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 “Холодне серце” 
10.45 Х/ф “Сам удома 3” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.00, 23.30, 01.00 
Країна У 
22.00 Танька i Володька 
00.00 Iгри Приколiв 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.45, 18.40 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
08.55, 15.05 Маршрутом змiн 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.30 Документальний 
цикл “Свiт дикої природи” 
11.30 Культ Особистостi 
11.45 Вiзульний код 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Суперчуття” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 “Шо? Як? “ 
14.10 Пiщана казка 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф “Некмiтливий 
горобець” 
14.40 М/ф “Лис i дрiзд” 
14.45 М/ф “Двоє справедливих 
курчат” 
15.25 Помилка 83 
16.15 Крутий замiс 
17.15 Культ особистостi 
17.25 Країна пiсень 
17.55 Шукачi пригод 
18.15 В Українi 
18.45 Недалечко 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 StopFakeNews 
20.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Особливий випадок” 
10.30 “Євромакс” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “IМПЕРIЯ” 
17.05 “Твоє життя” 
17.35 Т/с “Росселла” 
18.30 “Ульотне вiдео” 
18.40 “Територiя рiшень” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини 
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор 
00.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях 
01.05 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 
01.55 Х/ф “Сватання на 
Гончарiвцi” 
03.20 Бюджетники 
04.20, 05.20 Погода 
04.25 Енеїда 

1+1 

05.35, 03.50 “Життя вiдомих 
людей” 
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 04.30 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 4” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.43 “Проспорт” 
20.45 “Право на владу 2021” 
00.00 Х/ф жаху “Дзвiнок 2” n  
02.05 Х/ф жаху “Дзвiнок” n  

IНТЕР 

05.25, 22.30 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Згадати молодiсть 
2” l  
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.35, 15.30 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особливий 
випадок” 
18.00, 19.00, 02.55 Ток-шоу 
“Стосується кожного” 
20.00 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “За двома зайцями” 
00.10 Т/с “Олiвiя” (12+) 
Заключна с. 
02.10 Д/п “Україна: забута 
iсторiя” 

ICTV 

04.10 Скарб нацiї 
04.20 Еврика! 
04.25 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, 13.30 Скетч-шоу “На 
трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45, 16.15 Т/с “Пес” s  
16.50 Х/ф “Полiцейська 
академiя-5” s  
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.25, 01.35 Анти-зомбi 
21.30 Т/с “Дiльничний з ДВРЗ” s  
23.45 Х/ф “Еверлi” n  
02.20 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.10 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.15 “Орел i решка” 
10.15 Т/с “Надприродне” s  
12.10 “Кохання на 
виживання” s  
14.05 Х/ф “Серцеїдки” 
16.50 Т/с “Будиночок на щастя” 
18.00 Т/с “Будиночок на щастя. 
Спецвипуск” 
19.00 “Хто зверху?” l  
21.00 Х/ф “Покоївка з 
Манхеттену” 
23.05 Х/ф “Привид” s  
01.50 “Вар’яти” 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 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  

  23 серпняПОНЕДІЛОК  24 серпняВІВТОРОК   25 серпняСЕРЕДА ЧЕТВЕР
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13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00, 23.50 Т/с “Капiтанша 
2” l  
23.10 Слiдами української 
корупцiї. Мутнi нульовi 

СТБ 

09.50 “МастерШеф” l  
13.05, 14.50 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
15.40, 18.05 Т/с “Слiд” s  
19.05 “Супербабуся” l  
20.15, 22.50 Т/с “Нiщо 
не трапляється двiчi. 
Продовження” l  
00.20 Т/с “Пограбування по-
жiночi” s  

НTН 

06.20 “Вартiсть життя” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.25 “Свiдок” 
10.50, 13.00, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.45, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Правда життя” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 

TET 

09.00 Х/ф “Принцеса Мален” 
10.45 Х/ф “Сам удома 4” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.00, 23.30, 01.00 
Країна У 
22.00 Танька i Володька 

UA:ВIННИЦЯ 

08.45, 11.30 Загадки 
чернiвецьких атлантiв 
08.55, 15.05 Маршрутом змiн 
09.10 Телевiзiйний серiал “ 
Доктор Блейк” 
11.05, 16.30 Документальний 
цикл “Свiт дикої природи” 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Суперчуття” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Ок, я тобi поясню 
13.50 “Шо? Як? “ 
14.10 Пiщана казка 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф “Паперовий змiй” 
14.40 М/ф “Кривенька качечка” 
14.45 М/ф “Дiвчинка i зайцi” 
15.25 Чемпiонату свiту 
з лiтнього бiатлону 2021. 
Суперспринт, дiвчата, фiнал 
16.15 Крутий замiс 
17.15 Культ особистостi 
17.25 Країна пiсень 
17.55 Шукачi пригод 
18.15 Чемпiонату свiту 
з лiтнього бiатлону 2021. 
Суперспринт, хлопцi, фiнал 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Шерифи для нових 
громад 
20.10 В Українi 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Небезпечна зона 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30, 19.30 “На часi” 
10.15 “Завтра. Сьогоднi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
16.15 “Життя у цифри” 
16.30 “IМПЕРIЯ” 
17.30 Т/с “Росселла” 
18.25 “Рецепт здоров’я” 

UA:ПЕРШИЙ 

06.00, 18.20, 22.05 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри 
18.00, 21.00, 00.30, 05.25 
Новини 
21.45 Доба Паралiмпiйських 
iгор 
00.00 Д/ц “Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-Дiєго” 
01.05 Д/ц “Боротьба за 
виживання” 

1+1 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
“Снiданок з 1+1” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
14.00, 16.45, 19.30, 03.55 ТСН 
09.25, 10.20 “Життя вiдомих 
людей 2021” 
11.15, 12.20, 14.15 “Твiй день. 
Прем’єра нового денного шоу 
на “1+1” 
14.45 “Одруження наослiп 4” 
17.10 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Одруження наослiп 7” 
22.10 Концерт “Українська 
пiсня. Ukrainian Sing Projeсt” 

IНТЕР 

05.25, 23.00 “Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським” 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10, 09.20 “Ранок з 
Iнтером” 
09.50 Т/с “Згадати молодiсть 
2” l  
12.25 Т/с “Детектив Ренуар” l  
14.40, 15.35, 00.45 “Вещдок” 
16.25 “Вещдок. Особливий 
випадок” 
18.00 Ток-шоу “Стосується 
кожного” 
20.00, 03.05 “Подробицi” 
21.00 Х/ф “Ягуар” s  
03.50 “М/ф” 
04.25 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 

ICTV 

04.05 Скарб нацiї 
04.15 Еврика! 
04.20 Служба розшуку дiтей 
04.25, 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  
11.40, 13.30, 23.05, 01.50 
Скетч-шоу “На трьох” s  
12.45, 15.45 Факти. День 
14.10, 16.15 Х/ф “Бiблiотекар: У 
пошуках Списа Долi” 
16.55 Х/ф “Полiцейська 
академiя-6” s  
18.45 Факти. Вечiр 
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00, 07.00 “Kids time” 
06.05 “М/С Том i Джеррi” 
07.05 “Орел i решка” 
09.15 “Аферисти в сiтях” s  
14.30 Х/ф “Хеллбой: Золота 
армiя” s  
16.50 Х/ф “Мисливцi на 
привидiв” l  
19.00 Х/ф “Моя 
суперколишня” s  
21.00 Х/ф “Ангели Чарлi” l  
23.35 Х/ф “ПТятниця 13-те” n  
01.30 “Вар’яти” l  
02.10 “Служба розшуку дiтей” 
02.15 “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 Т/с “Виходьте без 
дзвiнка” l  
13.30, 15.30, 18.00 Iсторiя 
одного злочину s  
16.00 Т/с “Хiд прокурора” s  
20.10 Ток-шоу “Говорить 
Україна” 
21.00 Т/с “Капiтанша 2” l  
23.10, 02.00 Т/с “Все одно тебе 
дочекаюсь” l  
01.30 Телемагазин 
03.45 Т/с “Лабiринт” s  

СТБ 

03.55 Х/ф “Перукарка i 
чудовисько” 
06.00 “Врятуйте нашу сiм’ю” s  
11.35, 14.50, 18.05 Т/с “Слiпа” l  
14.30, 17.30, 22.00 “Вiкна-
Новини” 
20.15, 22.50 Т/с “Нiщо 
не трапляється двiчi. 
Продовження” l  
00.20 Х/ф “Мама мимоволi” s  

НTН 

05.00 “Top Shop” 
06.20 “Правда життя” 
07.55, 09.00, 17.00, 02.55 
“Випадковий свiдок” 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
02.20 “Свiдок” 
10.50, 13.05, 19.30 Т/с “CSI: 
Маямi” s  
14.50, 23.00 Т/с “Слiпа зона” s  
18.20 “Таємницi свiту” 
00.45 “Легенди бандитського 
Києва” 
01.45 “Реальнi злочинцi” 
03.00 “Речовий доказ” 
04.00 “Правда життя. 
Професiйнi байки” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.00 М/ф “Синдбад: Легенда 
семи морiв” 
10.45 Х/ф “Сам удома 5: 
Святкове пограбування” 
12.45 4 весiлля 
14.00, 17.00 Богiня шопiнгу. 
Битва блондинок 
15.00, 02.15 Зiрки, чутки та 
галлiвуд 
16.00, 03.05 Панянка-селянка 
18.00 СуперЖiнка 
19.00, 20.00, 22.30 Одного 
разу пiд Полтавою 
19.30, 23.00, 23.30, 01.00 
Країна У 
22.00 Танька i Володька 
00.00 Iгри Приколiв 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

08.45 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
08.55, 15.05 Маршрутом змiн 
09.05 Д/ф “Веронськi скарби” 
10.05 Культ Особистостi 
10.20 Д/ф “Бовсунiвськi бабусi” 
11.20, 17.15 Незвiдана Україна 
11.40 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.10 Я вдома 
12.40 Край пригод 
12.50 Буковинськi загадки 
13.00, 15.00, 17.00, 20.40 ТНВ 
13.05 Документальний цикл 
“Суперчуття” 
13.35 Лайфхак українською 
13.45 Кiношкола вдома 
13.50 “Шо? Як? “ 
14.10 Пiщана казка 
14.20 Уроки тiтоньки Сови 
14.30 М/ф “Свара” 
14.40 М/ф “Велика подорож” 
14.50 М/ф “День, коли щастить” 
15.25 Чемпiонату свiту 
з лiтнього бiатлону 2021. 
Суперспринт, жiнки, фiнал 
16.15, 20.15 Крутий замiс 
16.30 Документальний цикл 
“Свiт дикої природи” 
17.25 Країна пiсень 
18.00 Культ .Особистостi 
18.15 Чемпiонату свiту 
з лiтнього бiатлону 2021. 
Суперспринт, чоловiки 
19.00 Сьогоднi. Головне 
19.50 Задача з зiрочкою 
20.00 Брехня вiд полiтикiв.
Перевiрка 
21.00 Телевiзiйний серiал 
“Вiра” 
22.35 Люди Є 

ВIТА (ВIННИЦЯ) 

08.45 “Мобiльний репортер” 
09.00, 16.00, 19.00 “Новини” 
09.30 “На часi” 
10.15 “В гарной формi” 
10.45 “Життя в цифрi” 
11.00, 15.00, 20.10 т/с 
12.35 “Знайомство з 
тваринами” 
13.00 “Новини Life” 
13.15 “Час змiн” 
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, 18.20, 21.50 XVI лiтнi 
Паралiмпiйськi iгри 
16.30 Студiя Паралiмпiйськi iгри 
17.00 “Єднаємось Україною”. 
Другий вiртуальний форум 
Свiтового Кон ресу Українцiв 
18.00, 21.00, 00.00, 02.30, 
05.35 Новини 
21.30 Доба Паралiмпiйських 
iгор 
00.25 Д/ф “93: бiй за Україну” l  
02.55 Д/ц “Супер - чуття” 
04.15 Енеїда 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.15, 19.30 ТСН 
06.00, 07.00 “Життя вiдомих 
людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
10.00 “Свiт навиворiт” 
20.13 “Проспорт” 
20.15 “Вечiрнiй квартал 2021” 
22.30 “Жiночий квартал” 
23.30 Концерт “Ковчег 
“Україна”: 10 столiть української 
пiснi” 
00.35 Тарас Костанчук у 
воєннiй драмi “Iловайськ 2014. 
Батальйон Донбас” s  
03.00 Х/ф Стiвена Спiлбер а 
“Штучний розум” s  

IНТЕР 

05.45 “Орел i Решка. На краю 
свiту” 
06.50 “Слово Предстоятеля” 
07.00 Х/ф “Ягуар” s  
09.00 “Готуємо разом. 
Домашня кухня” 
10.00 “Корисна програма” 
11.00 “Позаочi” 
12.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 
13.30 Х/ф “Гараж” 
15.35 Х/ф “Кавказька полонянка, 
або Новi пригоди Шурика” 
17.10 Т/с “Свiдок 
обвинувачення” s  
20.00 “Подробицi” 
20.30 “Всi зiрки в Юрмалi” 
ПремТєра 
22.15 Т/с “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
02.20 Д/п “Богдан Ступка. 
Забудьте слово “смерть” 
03.15 Х/ф “Тiнi забутих предкiв” 
04.45 Х/ф “Екiпаж машини 
бойової” 

ICTV 

04.35 Еврика! 
04.40 Факти 
05.05 Скетч-шоу “На трьох” s  
05.25 Скарб нацiї 
07.00 Скетч-шоу “ВЕЛИКА 
Україна” 
09.10, 13.00 Т/с “Пес” s  
12.45 Факти. День 
16.15 Х/ф “За бортом” 
18.45 Факти. Вечiр 
19.10 Х/ф “Нестримнi” s  
21.10 Х/ф “Нестримнi-2” s  
23.05 Х/ф “Сингулярнiсть” l  
01.00 Громадянська оборона 
02.45 Секретний фронт 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 “Хто проти 
блондинок?” l  
08.00, 10.00 “Kids time” 
08.05 М/ф “Кролик Пiтер” 
10.05 “Орел i решка. Земляни” 
11.00 “Орел i решка. Чудеса 
свiту” 
12.00 “Хто зверху? 
Спецвипуск” l  
14.10 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана 
подорож” l  
17.45 Х/ф “Хоббiт: Пустка 
Смо а” s  
21.00 Х/ф “Хоббiт: Битва п’яти 
воїнств” s  
23.55 Х/ф “Полювання за 
янголами” s  
02.00 “Зона ночi” 

УКРАЇНА 

07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.25, 03.30 Реальна мiстика 
10.45 Т/с “Ти тiльки вiр” l  
14.40, 15.20 Т/с “Намалюй менi 
маму” l  
20.00 Головна тема 
21.00 Спiвають всi! 
23.10, 02.00 Т/с “Непрекрасна 
ледi” l  

СТБ 

04.20, 10.55 Т/с “Життя 
прекрасне” l  
07.55 “Неймовiрна правда про 
зiрок” 
11.50 “Супербабуся” l  
16.40, 00.05 “Звана вечеря” l  
19.00 “МастерШеф” l  

НTН 

05.00, 04.45 “Top Shop” 
06.00 “Легенди бандитської 
Одеси” 
06.55 Т/с “Право на захист” s  
10.30 “Легенди карного 
розшуку” 
12.25 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
13.40 Т/с “Смерть у раю - 9” s  
18.05 “Крутi 90-тi” 
19.00, 02.20 “Свiдок” 
19.30 Х/ф “Сутичка” s  
21.50 Х/ф “Остання куля” s  
23.35 Х/ф “Небезпечний 
пасажир” s  
01.05 “Таємницi 
кримiнального свiту” 
02.55 “Випадковий свiдок” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 Одного разу пiд 
Полтавою 
12.30 Х/ф “Сам удома 2” 
14.45 Х/ф “Сам удома 4” 
16.30 Х/ф “Сам удома 5: 
Святкове пограбування” 
18.20 М/ф “Як приборкати 
дракона” 
20.10 Х/ф “Сторожова застава” 
22.20 Iгри Приколiв 
23.20 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.40 Невiдомi Карпати 
08.00 Задача з зiрочкою 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.30 Геолокацiя: ВОЛИНЬ 
09.00 Новини ( з UA 
ПЕРШОГО) 
09.10 Дитячi портрети 
09.15 Пiщана казка 
09.30 М/ф “Як козаки на весiллi 
гуляли 
09.40 Цикл Українська абетка 
всесвiт першосвiт 
09.50 М/ф “Iванко та воронячий 
цар” 
09.55 М/ф “День, коли щастить” 
10.05 М/ф “Уроки тiтоньки 
Сови” 
10.20 “Шо? Як? “ 
10.40 Ок, я тобi поясню 
10.45 Лайфхак українською 
11.05 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . Спринт, 
дiвчата 
12.15 Лiтературно-кулiнарне 
шоу “Енеїда” 
12.50 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . Спринт, 
хлопцi 
14.10 Загадки чернiвецьких 
атлантiв 
14.20 Культ. особистостi 
14.35 Х/ф “Бiлий птах з чорною 
ознакою” 
16.10 Крутий замiс 
16.35 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021. Спринт, 
жiнки 
18.00 Вiзуальний код 
18.35 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021. Спринт, 
чоловiки 
20.00 “Створюй iз Суспiльним.
Розслiдування”Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування .Пiд 
прицiлом 
20.20 Суспiльно-полiтичне 
ток-шоу “Зворотний вiдлiк 
22.00 Д/ф “Веронськi скарби” 

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, 10.01, 14.30, 18.00, 
21.50 XVI лiтнi Паралiмпiйськi iгри 
10.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi захисникiв України, 
якi загинули в боротьбi за 
незалежнiсть, суверенiтет i 
територiальну цiлiснiсть України 
12.00 Хвилина мовчання: День 
пам’ятi захисникiв України, 
якi загинули в боротьбi за 
незалежнiсть, суверенiтет i 
територiальну цiлiснiсть України
13.30 День пам’ятi захисникiв 
України 
16.30 Студiя Паралiмпiйськi 
iгри 
21.00, 00.00, 02.30, 05.35 
Новини 
21.30 Доба Паралiмпiйських 
iгор 
00.25 Х/ф “Тiнi забутих предкiв” 
02.00, 02.55 Д/ц “Супер - 
чуття” 
03.20 Д/с “Планета iнновацiй” 
04.10 Енеїда 
05.05 Я вдома 

1+1 

05.35, 19.30 ТСН 
07.00 “Життя вiдомих людей” 
08.00 “Снiданок. Вихiдний” 
09.00, 02.30 “Свiт навиворiт” 
18.30 “Свiтське життя. 2021. 
Найкраще” 
20.15 Х/ф “Пульс” 
22.10 Х/ф “Леон-кiлер” s  
00.20 Х/ф “Найкращий 
стрiлець” s  

IНТЕР 

05.50 Х/ф “Людина без 
обличчя” s  
08.00 “уДачний проект” 
09.00 “Готуємо разом” 
10.00, 10.55, 11.50, 12.45 
“Iнше життя” 
13.30 “Вещдок. Особый 
случай. Шрамы войны” 
18.05 Х/ф “Пiдозри мiстера 
Вiчера” ПремТєра 
20.00 “Подробицi тижня” 
22.00 Т/с “Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна” 
01.10 “Вещдок” 

ICTV 

04.55 Скарб нацiї 
05.10 Факти 
05.35 Секретний фронт 
07.35 Громадянська оборона 
08.35 Х/ф “Iндiана Джонс: У 
пошуках втраченого ковчега” 
10.55, 13.00 Х/ф “Iндiана Джон i 
Храм Долi” 
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Останнiй хрестовий похiд” 
16.10 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа” 
17.10 Х/ф “Iндiана Джонс i 
Королiвство кришталевого 
черепа” 
18.45 Факти тижня 
21.15 Х/ф “Нестримнi-3” s  
23.55 Х/ф “Вбивство у Схiдному 
експресi” s  
02.05 Х/ф “Еверлi” n  
03.30 Я зняв! 

НОВИЙ КАНАЛ 

06.00 Х/ф “Майбутнiй король” 
07.15 Х/ф “Хронiки 
Спайдервiка” 
09.10 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана 
подорож” l  
10.10 Х/ф “Хоббiт: Несподiвана 
подорож” l  
12.40 Х/ф “Хоббiт: Пустка 
Смо а” s  
16.00 Х/ф “Хоббiт: Битва п’яти 
воїнств” s  
17.00 Х/ф “Хоббiт: Битва п’яти 
воїнств” s  
19.00 Х/ф “Сьомий син” s  
21.00 Х/ф “Ван Хельсинг” s  
23.40 Х/ф “Геймер” n  
01.20 “Improv Live Show” l  

УКРАЇНА 

05.50 Сьогоднi 
06.50 Реальна мiстика 
11.00 Х/ф “Нульовий цикл” l  
13.00 Т/с “Тростинка на вiтрi” l  
17.00, 21.00 Т/с “Гра в долю” l  
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою 

23.20, 02.00 Т/с “Ти тiльки 
вiр” l  
01.30 Телемагазин 
03.30 Гучна справа 
04.15 Зiрковий шлях 
04.45 Т/с “Хiд прокурора” s  

СТБ 

04.45 Х/ф “Мама мимоволi” s  
07.00 Х/ф “Знахар” 
09.55 “МастерШеф” l  
15.00 “СуперМама” l  
19.00 “Слiдство ведуть 
екстрасенси” s  
21.00 “Один за всiх 2021 
осiнь” s  
22.10 “Таємницi ДНК” s  

НTН 

05.15 Х/ф “Вiнчання зi смертю” 
06.40 “Слово Предстоятеля” 
06.50 “Випадковий свiдок. 
Навколо свiту” 
09.15 Т/с “Смерть у раю - 9” s  
13.45 Х/ф “Сутичка” s  
16.05 Х/ф “Остання куля” s  
17.50 “Легенди карного 
розшуку” 
19.00 Т/с “Захват” s  
22.55 Х/ф “Порятунок” s  
00.45 Х/ф “Небезпечний 
пасажир” s  
02.10 “Речовий доказ” 

TET 

06.00 ТЕТ Мультиранок 
09.40 Х/ф “Грейфрайєрс Боббi” 
11.40 Х/ф “Макс” 
13.50 Х/ф “Макс 2: Герой Бiлого 
Дому” 
15.30 М/ф “Як приборкати 
дракона” 
17.15 М/ф “Панда Кунг-Фу” 
19.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка” 
21.00 Х/ф “Фантастична 
четвiрка 2. Вторгнення Срiбного 
Серфера” s  
22.45 Х/ф “Виннi зiрки” s  
01.15 Країна У 
02.30 Панянка-селянка 
05.50 Кориснi пiдказки 

UA:ВIННИЦЯ 

07.50, 08.40, 13.10, 17.25 Всi 
,хто хотiли, поїхали 
08.00 Задача з зiрочкою 
08.10 Ранок на Суспiльному. 
Дайджест 
08.25 Пишемо iсторiю 
08.45, 15.10 Сильнi. Iван 
Казаєв 
09.05 Д/ф “Вiйна на нульовому 
кiлометрi” 
10.00 Хвилина мовчання 
10.05, 22.00 Д/ф “Перехрестя 
“Балу” 
10.55, 15.25 Спецпроєкт 
“Iловайськ” 08.2014 
11.35, 19.10 Обличчя 
12.05 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . 
Гонка переслiдування, 
дiвчата 
13.20 Депортованi 
14.05 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . 
Гонка переслiдування, 
хлопцi 
15.05 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . 
Гонка переслiдування, 
хлопцi
16.05 “Створюй iз 
Суспiльним.Розслiдування .
Пiд прицiлом 
16.20 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021 . 
Гонка переслiдування, 
жiнки 
17.35 В Українi 
18.05 Чемпiонат свiту з 
лiтнього бiатлону 2021. Гонка 
переслiдування 
19.45 “Створюй iз Суспiльним. 
Розслiдування 
20.05 Дебати Суми 
21.10 Д/ф “Замiнованi вiрнiстю” 

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” 

   26 серпня   27 серпняП'ЯТНИЦЯ  28 серпняСУБОТА   29 серпняНЕДІЛЯ
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ â`ÿçàëüíèö³ òà òåõíîëîã â 

êîâáàñíèé öåõ. Ãíó÷êèé ãðàô³ê, îô³ö³éíå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ, âèñîêà Ç\Ï. Äçâîíèòè: Ïí-Ïò 
9:00-17:00.  097-570-86-27

  "Àòëàíò Ïàðêåò" çàïðîøóº íà ïîñò³éíå ì³ñöå 
ðîáîòè ñïåö³àë³ñòà ïî äåðåâîîáðîáíèõ âåð-
ñòàòàõ, ñëþñàðÿ-ñïåö³àë³ñòà,  ñîðòóâàëüíèê³â  
ïàðêåòó, ñòîðîæà-êî÷åãàðà. Ã³äíà çàðïëàòíÿ, 
ñòàá³ëüíèé ãðàô³ê ðîáîòè, âóë. Äîâæåíêà 36. 
067-410-40-45

  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó : ìàéñòðà-áóä³âåëüíèêà 
òà áóä³âåëüí³ áðèãàäè, áåòîíÿð³â, àðìóâàëüíèê³â, 
ïëèòî÷íèê³â, ã³ïñîêàðòîíùèê³â, êàìåíÿð³â, ìîí-
òàæíèê³â òà ³íø³. Ðîáîòà ïî ì³ñòó òà çà ìåæàìè. 
093-026-46-99

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ìîíòàæíèê, ï³äñî-
áíèê òà ï³íñ³îíåðè äëÿ äîäàòêîâîãî çàðîá³òêó. 
063-366-49-50

  Îïòîâà áàçà Áîðîâñüêîãî çàïðîøóº íà ðîáîòó 
îïåðàòîðà-êàñèðà ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: 
Ç/ï 9000 ãðí. ³ âèùå. 067-430-02-80

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

Здам в оренду торгівельну та офісну 
площу в ТОЦ "Україна" 

за адресою, вул. Склярова 11 А. 097-796-70-
05, 063-774-54-74, 097-861-56-14

Якісне прибирання могил. 
093-153-92-56

Здам торгове приміщення 8 кв. м., в районі 
ринку "Хлібодар". 093-431-54-88

  ÒÎÂ «Êîçÿòèí-ìëèí» çàïðîøóº íà ðîáîòó ð³ç-
íîðîáî÷èõ. 097-364-46-50

  Íà ðîáîòó â êàôå Õóòîðîê ïîòð³áí³: êóõàð, 
áàðìåí, îô³ö³àíò. 093-145-82-34

  Íà àâòîìèéêó Õóòîðîê ïîòð³áåí ïðàö³âíèê. 
063-299-47-90

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòü-
ñÿ: îïåðàòîð-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòó-
ºìî: Ç/ï 9000 ãðí. ³ á³ëüøå. Ïðîäàâåöü, Ð³çíî-
ðîáî÷èé. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: 
ïðîäàâåöü-êàñèð ç çíàííÿì ÏÊ. Ìè ãàðàíòóºìî: 
Ç/ï â³ä 8000 ãðí. 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Øïàêë³âêà ñò³í, ïîòîëê³â, ïîêðàñêà, îòêîñè. 

ßê³ñíî ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

ÏÐÎÄÀÌ
  Àâòîêëàâ. Çåðíî (ïøåíèöþ) 097-021-19-64
  Àêêóìóëÿòîð 100 À\ã, á\â. 093-050-15-50
  Áàëîí ãàçîâèé, âåíòèëÿòîð, êëåòêà 5-è ì³ñòíà äëÿ 

ïòèö³ 097-978-21-88
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 067-265-60-50, 093-837-14-24

497515

494017

497164

497671

497670497154

491433

497169

496259

496739

496224

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Áàíêè ñêëÿí³: ìàéîíåçí³-1,5 ãðí., 0,5 ë-2 ãðí., 0,45 
ë. ç çàë³çíèìè êðèøêàìè-2 ãðí., 0,5 ë. ç çàë³çíèìè 
êðèøêàìè-3 ãðí. 097-690-98-33

  Áåíçîêîñó Îìî-Ìàêñ³, ÃÄÐ-ïîâåðòåê, áåíçîïèëó 
Ãóäëàê, Øò³ëü, áîëãàðêó, åë. ëîáç³ê, åë. íàñîñè, 
ßâà-350-634, ìëèíîê 220 â., ³íêóáàòîð, åë. äâèãóíè, 
øóðóïîâåðòè. 068-216-34-20

  Áè÷êà äóæå ãàðíîãî, ëèøå íà â³äãîä³âëþ òà óòðè-
ìàííÿ, âèïîÿíîãî, âñå ¿ñòü, ãàðíî ïàñåòüñÿ. 097-
793-55-95 

  Áðîéëåð òóøêà, àáî æèâà âàãà. 097-354-76-66
  Áðóñè 100õ100-4 ì; 3.5 ì-3ì, Áðóñ 50õ100-4 ì, 

3.5 - 3 ì; 30õ100-3.5 ì, çàï.÷àñòèíè äî ÃÀÇ-53, Ãàç-
66, ÏÀÇ-672, Çèë-130 063-024-37-59

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

  Âåëîñèïåä "Ñàëþò" á\â. 096-41-23-414 
  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 

063-752-09-18
  Â³êíà ç êîðîáêàìè 3 øò â äîáðîìó ñòàí³, íåäî-

ðîãî ð-ð 0.9õ1.03-1 øò, 0.73õ0.98-2 øò; Äâåð³ âõ³äí³ 
1.93õ0.55;1.93õ0.45 096-999-24-61

  Ãàçîâó êîëîíêó, ïèëåñîñ "Ãîðåíèå", áàãàæíèê àâ-
òîìîá. Áîðîíêè. Ïàëàòêà áðåçåíò-êðóãëà, îïðèñêóâà÷ 
"Êàñêàä" 10 ë 067-386-48-35

  Äâà áè÷êè ëèøå íà óòðèìàííÿ. 093-340-97-23

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

  Ãí³é äîìàøí³é, ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò , êîíòåéíåð êëàäîâêà. 

Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà 096-583-14-35, 093-017-87-72
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 0.06 ãà ð-í Òàëèìîí³âêà 093-892-

32-70
  Äâåð³ äåðåâ`ÿí³, íîâ³, ïîëóòîðí³ - 2500 ãðí. 050-

704-93-51
  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿ-

ãîâà êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-
ôðåçåðíèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ñòóëî äëÿ ãîäóâàííÿ, ÷àéí³ ãðèáè. 

096-124-95-62
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ç ðó÷êîþ, äèò. êîëÿñêà ë³òî-

îñ³íü, òåëåâ³çîð íà êóõíþ "SAMSYNG", ìîéêà í/æ 
60õ80 073-118-65-00

  Ä³ëîâèé ìåòàëîëîì -òðóáè, øâåëåðà, óãîëêè, ìå-
òàë ëèñòîâèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Ä³ëÿíêà 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî, äåðåâî íà 
êîðíþ. 093-552-27-63

  Äîñêà ãëàä., ì³äíèé êàáåëü, åëåêòðîäè 3 ìì, óìè-
âàëüíèê, çàë³çî ëèñòîâå îöèíê.,ðåø³òêè îöèíêîâàí³, 
âåëîñèïåäè. 096-412-34-14

  Äóæå ñìà÷íå:ìîëî÷êî, ñìåòàíó çáèðàíó òà ñ³ïà-
ðàòîðíó, æèðíèé òà îáåçæèðåíèé ñèð âèñîêî¿ ÿêîñò³. 
073-793-55-95

  Åë. çâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-250 ÍÌÊ, ïåðôîðàòîð 
ÁÎØ 840 W, ìîòîáëîê Forte á/â, ìîòîïèëà Øò³ëü 
MS-461 - âñå íîâå. 097-238-27-51

  Çàäíº êîëåñî "Óêðà¿íà", äóá êðóãëÿê, á³ëà ãëè-
íà, ñò³ë âóëè÷íèé, ñêðèíÿ, áàíêè ñêëÿí³ 3-1-0,5 
ë.,íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³. 067-889-49-67, 093-031-
24-52 

  Çàë³çíà ºìê³ñòü íà 500 ë. ï³ä çåðíî, âàííà á/â, 
àçáåñòîâ³ òðóáè 4 ì. 120 õ 100. 063-530-14-85

  Çåì. ä³ëÿíêó 14 ñîòîê ð-í 5 øêîëè 097-989-09-79 
  Çåðíî ïøåíèö³, îâñà, ÿ÷ìåíþ òà òþêè ñîëîìè ç³ 

ñâ³æîãî âðîæàþ. 097-577-26-86

497851
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496339

ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-15 êã. 097-555-10-06
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã. 063-733-27-95
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 24-25 êã. 098-826-21-02
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè ïåòðåí+ìàêñòåð 10-15 

êã. 097-569-62-94
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-163-96-03
  Ïîðîñÿòà íà â³äãîä³âëþ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 3 ì³ñ.. 

098-834-67-60 
  Ïîðîñÿòà. 067-199-86-20, 063-392-94-22
  Ïîðòôåëü øê³ðÿíèé, íîâèé, ðþêçàêè íîâ³, äæèíñè 

á\â, êîñòþìè õ\á íîâ³, ïîñóä, ëîæêè, âèëêè íîâ³ 
àëþì³í³ºâ³, òàð³ëêè, ÷àðêè, ñàëàòíèöÿ ñêëÿíà, íîâ³. 
096-41-23-414 

  Ïðè÷èï äî ìîòîáëîêà ç äèñêîâèìè ãàëüìàìè, 
ñàìîðîáíèé. 063-724-01-63, 097-112-37-02

  Ïðîâ³ä ì³äíèé áàãàòîæ. 8 êâ. - 100ì., ëèñò ôàíåðè 
òîâù. 20 ìì, º êîìïëåêò ìàëþòêà äëÿ ãàçîçâàðêè, 
ìàãí.áàá³ííèé Þï³òåð 202, ïðîâ³ä àëþì. 16 êâ. 
áàãàòîæ. åëåêòðî-êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Ïøåíèöþ íîâîãî âðîæàþ. 063-293-20-08
  Ïøåíèöþ. 067-937-45-39
  Ïøåíèöÿ - 1 òîííà - ïàé, ÿ÷ì³íü - 5 ì³øê³â 093-

704-06-26, 098-992-40-27
  Ñêëÿí³ áàíêè 3 ë -12 ãðí, êîâäðó 2õ3 Òóðö³ÿ 073-

003-81-34, 067-657-68-31
  Ñêëÿí³ áàíêè ð³çí³, àâòîãåíåðàòîð ÊÐÀÇ-ÌÀÇ, 

åëåêòðîäè ¹4, ïðóæèíè çàäí³, äæèòàíîâ³, âàòèí 
ï³äøèâí., øâåéíó ìàø. ðó÷íó, äîìêðàòè 3-5 ò. 067-
319-91-24

  Ñò³ë îâàëüíèé - äóá, ñò³ë ñâ³òëîãî êîëüîðó ðîç-
êëàäí. â ãàðíîìó ñòàí³, êèëèìè 3 õ 2-2 øò, 4.80 õ 
2.80, ñò³ë êîìï. á/â, áîëãàðêà Øâåéöàð³ÿ, ìëèí, 
áåíçîïèëêà. 097-634-00-43 

496735 497512

 497838

  Çåðíî ïøåíèö³, 5500 ãðí/òîííó. 067-319-08-49 
  Çåðíî, ÿ÷ì³íü, ïøåíèöþ 096-795-75-70
  Êàðòîïëþ ì³ëêó, ñåðåäíþ. 097-436-73-95
  Êàðòîïëÿ ñòàðà ïî 1 ãðí/êã ñ. Êîçÿòèí, âóë.Ïî-

ä³ëüêà 097-628-48-13, 073-058-41-21
  Êà÷åíÿò êîðè÷íåâî¿ ³íäîêà÷êè. 098-599-77-95
  Êîçëèêà 4-õ ì³ñ., á³ëèé, ñ. Ïóñòîõà. 096-879-30-91
  Êîçó ä³éíó íà ìîëîêî, ìîëîêî äóæå äîáðå, áåç 

çàïàõó, íåäîðîãî. 098-563-75-95
  Êîíòåéíåð 5 ò. 093-786-45-23, 097-485-61-74
  Êîðìîð³çêà, ëèá³äêà. 098-826-20-26

  Ìåáë³ àïòå÷í³ á/â, íà äâ³ êàñè, õîëîäèëüíèê, â³òðè-
íà, 5 áàòàðåé ºâðî. 063-392-93-20, 098-974-29-35

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

  Ìèéêó íåðæ. ç êðàíîì ðîçì. 60õ80, ì’ÿêèé äèâàí 
äâîñïàëüíèé 2õ1,6 ì., â ãàðíîìó ñòàí³ ç ïîëèöåþ 
äëÿ ïîñò³ë³, ñóïóòíèêîâó àíòåíó 0,9 ì ç òþíåðîì. 
063-462-61-20 

  Ìîëîòàðêó åëåêòðè÷íó äëÿ êóêóðóäçè, ìîòîðåäóê-
òîð íà 0,75 êâò 220-380 â, âàë ç êîíóñîì äëÿ â³íòî-
âîãî äðîâîêîëà. 068-704-95-73

  Ìóëüòèâàðêó íà 4 ë., íîâà. 097-239-91-69
  Îâåöü, ê³òíà, ÿðêà ³ Áàðàí äðóãî¿ êîâ³, ïîðîäà 

"Ðîìàíñüêà" 110 ãðí./êã. 096-969-45-99, 
  Ïàé ïøåíèö³, êóêóðóçè ïî 1,5 ò., àáî ÷àñòèíàìè, 3 

ì³øêè æèòà, ÷àñíèê îçèìèé, êàðòîïëþ âåëèêó, ñåðåä-
íþ. 068-216-34-20

  Ïåðóêè, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, áàíêè 0.5 ³ 1 ë, ïîäà-
ðóþ âàçîíè 093-884-86-66

  Ïîðîñÿòà 12-15 êã., ñ. Ñîê³ëåöü. 096-628-82-03
  Ïîðîñÿòà 20-25 êã., ñ. Êîçÿòèí. 097-758-68-58 

2-19-04
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 23-25 êã., ïåòðåíè, çàëèøèëèñü 

êàáàí÷èêè. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà äþðîê-ïåòðåí, ìàêñòåð 15-17 êã. 063-

997-48-16, 063-294-19-76, 068-518-22-70
  Ïîðîñÿòà Äþðîê-Ïåòðåí, ì'ñíî¿ ïîðîäè 097-474-

42-12, 063-260-09-52
  Ïîðîñÿòà ëàíäðàñ. 068-492-63-40
  Ïîðîñÿòà ëàíäðåñ+ïåòðåí. 068-041-47-47, 097-

906-39-19
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè 15-18 êã. 097-69-124-53
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè 10-15 êã. 068-216-70-39

  Êîðîâó íàï³â ñåìåíòàë. 098-294-62-27
  Êîðîâó øâ³äñüêî¿ ïîðîäè ç âèñîêîþ æèðí³ñòþ 

ìîëîêà, äóæå ãàðíà, ìîëîäà, ïðîäóêòèâíà, äîáðà äî 
õàð÷³â, ò³ëüíà ç äîêóìåíòàìè. 097-793-55-95

  Êîðîâó. 098-794-35-57
  Êîñòþì, ñîðî÷êà, âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà 1-é 

êëàñ, âñå ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 096-353-
63-39

  Êîòåë á/â ÊÑ 100 íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-
50,067-604-53-09

  Êðîâàòü-äèâàí ðîçêëàäíèé. 093-997-94-80
  Êóêóðóäçó. 096-576-12-36
  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³: ³ñïàíêà, ìàñòåð-ãðåé. 097-

354-76-66
  Ë ³ æ å ÷ ê î  ä è ò ÿ ÷ å  " Ä æ î á á ³ " , 

ëþëüêà+áîðòèêè+ìàòðàö, ñèñòåìà äëÿ ãîéäàííÿ, 
ãàðíèé ñòàí. 093-852-61-08 

  Ë³æå÷êî äèòÿ÷å ç ìàòðàöîì+áîðòèêè, ñò³ëü÷èê ç³ 
ñòîëèêîì äëÿ ãîäóâàííÿ, øâåéíà ìàø. "Ïîäîëêà". 
067-251-12-34, 063-695-34-29

  Ë³æêî äëÿ íåõîäÿ÷èõ ç áîê³â ç îãîðîæîþ, ï³äí³ìà-
ºòüñÿ äëÿ ñèä³ííÿ, ÿê â ë³êàðí³ 068-100-96-73

  Ë³æêî îäíîñïàëüíå ç ìàòðàñîì -500 ãðí, äèâàí 
"êíèæêà" 800 ãðí, ñåðâàíò 200 ãðí, âàãè ïîøòîâ³ 350 
ãðí 063-136-04-42

  Ìàë³ òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêà òà ïøåíèö³. 098-587-
31-69, 067-429-73-29 

  Ìàãí³òîôîí Panasonic á/â, ì³ä³ êëàâ³àòóðâà 
Ì-àóä³î íîâà, ìëèí ÅÌ Åë³êîð-1, áîëãàðêà Øâåéöà-
ð³ÿ á/â, áåíçîïèëêà Іòàë³ÿ á/â, öåãëà ñèë³êàòíà íîâà, 
â³øàëêà íàñò³ííà ç òóìáîþ á/â. 097-634-00-43

496737

497709

497167

497514



14 RIA-Ê, 19 ñåðïíÿ 2021 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

19 серпня 2021 р.

№33 (1156)

Свідоцтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової інформації 
серії ХМ №1068-426 ПР 
від 30.06.2020 р.

Видавець ТОВ “Видавництво “РІА” 
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. 063-66-20-675
Регіональний видавець: 
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531

Вимагайте передплату

в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району

Віддруковано в друкарні

ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,

21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12Qа

тел.: (0432) 55Q63Q97

Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 210333

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності серії 
КВ No.194Q57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

496445

497844
497174

  Ñò³ë êóõîí. ç 2 ñò³ëüöÿìè, ÒÂ "Áðàâ³ñ"19 ä., ì³ê³ìí. 
äâåð³, ñèñòåìíèé áëîê äî êîìïþòåðà, òþíåð. 093-
892-12-44, 096-312-42-90

  Ñò³íêà ê³ìí., äîð³æêè íîâ³, êë³òêè äëÿ ïàïóã, ñò³ë 
êóõîí, êîìï ñò³ë êîìï`þòåð. 063-393-02-59

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

  Òåëåâ³çîð, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äî 8 ðîê³â, íåäî-
ðîãî. 096-115-19-04

  Òåëåâ³çîð, åëåêòðîäóõîâêó. 068-209-78-26 ï³ñëÿ 
19:00

  Òåëèöþ ãàðíó, ñïîê³éíó â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 063-
648-20-99

  Òåëåâ³çîðè JVC êîë. - 300 ãðí, SHARP, êîë. - 400 
ãðí. DONGSHENG, ÷\á - 200 ãðí., ìàòðàñ âàòíèé 
1ì.ø- 2 øò. -150 ãðí. 1,5 ì.ø. - 4 øò. -200 ãðí. íèò-
êèâ áîá³íàõ (âåëèê³) õ\á, á³ë³ - 4 øò., ÷åðí³-3 øò. ïî 
150 ãðí. 063-870-87-80 

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

  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 093-767-92-80
  Òåëè÷êó äæåéñåðñüêî¿ ïîðîäè, òåëè÷êó ëåáåäèí-

ñüêî¿ ïîðîäè, äîðîãî. 097-793-55-95
  Òåëè÷êó ò³ëüíó, ñåìåíòàëüñüêî¿ ïîðîäè, ñïîê³éíà 

â³ä âèñîêîäîéíî¿ êîðîâè. 073-793-55-95
  Òåëè÷îê â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè 4 òà 5 ì³ñÿö³â. 096-

772-01-94
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó, ëèñòè, óãîëîê, êîëþ÷èé 

äð³ä òà ³íøå. 097-712-19-91
  Òþêè. 067-937-45-39
  Õîëîäèëüíèê "Ardo", 2-õ êàìåðíèé á/ó â çàäîâ³ëü-

íîìó ñòàí³. Ïðàëüíà ìàøèíêà "Ardo", íà 5 êã, á/ó â 
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³ 093-434-29-86

  Õîëîäèëüíèê "Primera" äâîêàìåðí, îäíîêîìïðåñ. 
1.54 õ 0.54, åëåêòðî-áóðÿêîð³çêà ÑÐÑÐ, ìóçè÷íèé 
öåíòð, ôîòîàïàðàò "Ñàìñóíã" FINO 800. 098-132-19-
12, 068-651-51-61 

  Õîëîäèëüíèê NORD á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî 063-853-79-84

  Öåãëó ÷åðâîíó, íîâó, 1000 øò. - 3 ãðí. Óí³òàç, 
êîìïë. íîâèé - 2 øò. ïî 500 ãðí., ðàìè â³êîíí³ íîâ³ 
äåðåâ’ÿí³ 4 øò. ïî 150 ãðí. öåìåíò çàëåæàëèé Ì500, 
35 ì³øê³â ïî 30 ãðí. 063-870-87-80 

  ×åðåïàõó êðàñíîóõó ìàëåíüêó ç ïåðåíîñíîþ ñó-
ìî÷êîþ 096-684-19-57, 063-541-10-96

  Øàôó, äèâàí ñó÷àñíèé, 2 ë³æêà äåðåâ. ç øóõëÿäà-
ìè òà ìàòðàöîì â ãàðí. ñòàí³, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíó 
ìàø. 063-629-49-24

  Øàôó-êóïå, â³òàëüíþ, êîìï'þòåðíèé ñò³ë, øàôà, 
ñòîëèê ñêëÿíèé æóðíàëüíèé, êð³ñëî ðîçêëàäíå 063-
629-49-24 ï³ñëÿ 16:00

  Øïàëè 5 ì. 098-903-68-45
  Øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/â, øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé á/â. 

097-149-12-94
  ß÷ì³íêó òþêîâàíó - 25 ãðí. 097-340-96-08
    Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé ç ì³ñöåì, öåíòð. 068-

505-59-44 

ÍÅÐÓÕÎÌIÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó. 

093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ. 5/5 ïîâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà, âóë. Ãðó-

øåâñüêîãî, 74, çàã. ïë. 35,7 êâ.ì. êîíäèö³îíåð, ìåáë³, 
³íä. îïàëåííÿ, ïàðêîì³ñöå. 17500. 093-769-69-80, 
093-631-91-56 

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

  1-ê³ìí. êâ., ì. Êè¿â, 33 êâ. ì., ç äîêóìåíòàìè, â³-
òðàæí³ â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 093-774-81-64

  2-ê³ìí. êâ. 5 ïîâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë., 
ì/ï â³êíà. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ., ³íä. îïàë., ãàðíå ïëàíó-
âàííÿ. 093-704-31-57

  2-ê³ìí. êâ. öåíòð, 5/9, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ. 093-
704-31-57

  2-ê³ìí. êâ., 53 êâ. ì., âóë. Ïåðåìîãè, ð-í ó÷èëèùà, 
3-ïîâ., ìåáë³ â êóõí³, ïðîñêóðîâ êîòåë, ïðàëüíà ìàø., 
êîíäèö³îíåð. 068-210-05-67 

  2-ê³ìí. êâ., 44 êâ. ì., ³íä. îïàë., áåç ðåìîíó, ð-í 
ÏÐÁ. 093-704-31-57

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

  2-ê³ìí. êâ., 49 êâ. ì., ðåìîíò, ³íä. îïàë., ì. Êîçÿ-
òèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 9. 068-273-96-91

  2-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2/4 ç ðåìîíòîì. 093-375-06-60
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð ì. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 050-

676-84-32
  2-ê³ìí. êâ., öåíòð, 65,5 êâ. ì., 1 ïîâ/9-è, ðåìîíò, 

³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ì. êâ., 4-èé ïîâåðõ, âóë. Â³ííè÷åíêà 31. 093-

563-31-57
  2-õ ê³ì. êâ., â 1-íî ïîâ. áóäèíêó, 67 êâ. ì., ñó÷àñíå 

ïëàíóâàííÿ, âåëèê³ ê³ìí., òà âåëèêà êóõíÿ, â ñèñòåì³ 
êðèíè÷íà âîäà, êîìïðåñîðíà ñòàíö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðäåðîáíà, øèðîêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë. 
ïðèâàòèçîâàíà, îãîðîäæåíà íîâèì çàáîðîì. 063-
296-91-71

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., 5/5, ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüíèé, áîéëíð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà. 067-
466-75-40

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 53 êâ.ì., ðîçä³ëüíèé ñ\â, 
áîéëåð, ³íä. îïàëåííÿ, êëàäîâêà, 5/5 ïîâ. 067-466-
75-40

  2-õ ê³ìí. êâ. ïî ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ïëîùåþ 41 êâ. 
ì., âèñîê³ ñòåë³, áåç ðåìîíòó, º ãàç. êîòåë, ìîæëè-
â³ñòü îêðåìîãî âèõîäó íà 1 ïîâåðñ³. 11000 òèñ. 093-
553-84-96 Êàòåðèíà, 050-59-79-161 Îëåíà 

  2-õ ê³ìí. êâ. ïî ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé, ïëîùåþ 41 êâ. 
ì., âèñîê³ ñòåë³, áå ðåìîíòó, º ãàç. êîòåë, ìîæëèâ³ñòü 
îêðåìîãî âèõîäó íà 1 ïîâåðñ³. 11000 òèñ. 093-553-
84-96 Êàòåðèíà, 050-59-79-161 Îëåíà /32-35\

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

  3-ê³ìí. êâ., 2-ïîâåðõ. áóäèíêó, âóë. Ï Îðëèêà 1. 
063-392-93-20, 098-974-29-35

  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-õ ê³ìí. êâ. â 9-ïîâ. áóäèíêó, íå êóòîâà, ³íä.
îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³ 063-629-49-24 ï³ñëÿ 16:00

  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ñèãíàë, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. Ó äâîð³ ãàðàæ, ï³äâàë ó áóäèíêó. 
063-311-95-76

  Áóäèíîê 100 êâ. ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. 
ä³ë. 11 ñîò., ñ. Êîçÿòèí. 063-670-31-03

  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, 120 êâ. ì., ãîñï. áóä³âë³, 
ä³ëÿíêà 15 ñîò. 093-766-22-27

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

  Áóäèíîê 58,6 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïî-
ãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ìåòàë., 6 ñîò., âóë. Êàòóêîâà. 
096-607-54-27

  Áóäèíîê 63 êâ. ì., ð-í ÏÐÁ, ì. Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, 10 ñîò. çåì. ä³ëÿíêè. 063-
436-79-26 

  Áóäèíîê 97 êâ. ì., ç óñ³ìà çðó÷í., ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ãàç+ï³÷íå îïàë., 48 ñîò. çåìë³, ñ. Êîçÿòèí, 
âóë. Ïîä³ëüñüêà, òåðì³íîâî. 063-530-14-85

  Áóäèíîê 80 êâ. ì., æèëèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, 
âàííà, ãàðàæ, 10 ñîò. ãîðîäà, ñàäêè-2, êðèíèöÿ, ë³ò. 
êóõíÿ, ïîãð³á, ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà, á³ëÿ öåí-
òðà 097-628-48-13, 073-058-41-21

  Áóäèíîê â ñ. Âåðáîëîçè, öåíòð, ãàç, âîäà. 097-
740-97-72, 093-786-37-44 

  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà ñ çåì. ä³ë-
êîþ 38 ñîò. Ãàðíå ì³ñöå, âèã³äíà ö³íà. 063-870-87-80 

  Áóäèíîê â ñåë³, ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó, 80000 
ãðí. 068-762-82-70

  Áóäèíîê â ñåë³, ì/ï â³êíà, òóàëåò, âàííà. 098-
903-68-45

  Áóäèíîê ãàç, âîäà, çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ñàðàé, çåì. 
ä³ë. 7 ñîò., ð-í àâòîñòàíö³¿. 063-147-27-63

  Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿ-
òèí, âóë. Äóá³í³íà, 19. 063-296-29-70, 068-053-47-49 

  Áóäèíîê âóë. Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿ «Â³-
ñíèê») ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî, 25,94 
ñîò. 097-378-51-28

  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. Ìà-
õàðèíö³, òåðì³íîâî, çàã. ïë. 71 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà - 16 
ñîò. 098-499-08-59, Òà¿ñ³ÿ

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðèâàòèçîâàíèé, 
ð-í Öàðñüêå ñåëî, ñ. Êîçÿòèí, 220 ì2 çàã. ïëîùà, 
ë³òíÿ êóõíÿ, 40 ñîò. ãîðîäó, ñàä, êîëîäÿçü, ãàðàæ íà 
2 ìàøèíè,ïîãð³á , ºâðîðåìîíò 097-634-00-43 

  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäà-
íó, ³íä. îïàëåííÿ, 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

  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, îãîðî-
æà, ãàç+ï³÷íå îïàë. 063-392-91-02

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, 15 ñîò. çåìë³, â 
ãàðíîìó ì³ñö³ ç äîáðèìè ñóñ³äàìè. 093-058-78-43

  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, ð-í øêîëè ¹3, âóë. Ãîðüêîãî 
18/2. 068-490-87-84

  Áóäèíîê ìàëåíüêèé ç îïàëåííÿì, çåì ä³ë-êà 20 
ñîò, àáî ï³ä äà÷ó, ñ. Êîçÿòèí. 4800. 093-704-31-57

  Áóäèíîê íà "Ïîëå ÷óäåñ", 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, 
ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, àáî 
îáì³í íà 2-3-õ ê³ì. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71

  Áóäèíîê íà "Ïîë³ ÷óäåñ",99 êâ. ì., ãàç, âîäà, ºâðî-
ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, àáî îáì³í 
íà 2-3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71

  Áóäèíîê ïîðó÷ ç öåíòðîì, ð-í ë³êàðí³, çåì. ä³ë-êà 
30 ñîò. 093-704-31-57

  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. Áðîäåöüêå, 82 êâ ì, íîâå ïëàíóâàííÿ, º 
âîäà,ãàç, ñâ³òëî, íåçàê³í÷åíå áóä³âíèöòâî, äîêóìåíòè 
ãîòîâ³ äî ïðîäàæó 15 800 097-331-66-07

  Áóäèíîê ñ. Âåëèêå, ãàðíèé ñòàí, ãàç+ï³÷. îïàë., 
êîëîíêà ó äâîð³, ãîñï. áóä., 2-âà ïîãðåáè, ãàðíå 
ñïîëó÷åííÿ ç Êèºâîì òà Â³ííèöåþ, ïëîäîâîÿã³äí³ 
äåðåâà. 097-321-58-60

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

  Áóäèíîê ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³ â öåíòð³, õîç. áóä³âë³, 
âñ³ çðó÷íîñò³. 098-903-68-45

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäè, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç òà ï³÷íå îïàë., çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-
49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³, íåäîðîãî ç óñ³ìà ãîñï. áóä³â-
ëÿìè, 18 ñîò. çåìë³, ìàðøðóòêà ïîðó÷. 068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòð. òà êðèíè÷íà, 
ãàç+ï³÷íå îïàë., ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî-
ãð³á. 067-415-23-49

  Áóäèíîê ñ. Ìàõàðèíö³, ãàç+ï³÷íå îïàë., ãîñï. áóä., 
ìåáë³, äâ³ êðèíèö³, ìîëîäèé ñàäîê, çåì. ä³ë. 18 ñîò. 
098-840-69-63

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

  Áóäèíîê ñ. Ðóáàíêà, ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò., 
ñàäîê, ïîðó÷ ãàç, êðèíèöÿ, ñòàâîê. 093-822-90-19, 
098-229-45-50

  Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãàçèô³êîâàíèé, ãîñï. áó-
ä³âë³, 70000 ãðí., òîðã. 068-204-82-33

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, 55 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³. 097-426-62-94

  Áóäèíîê ñ. Ñîê³ëåöü, º âîäà, ãàç, âàííà, òóàëåò. Íå 
äîðîãî. 097-706-53-64

  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷-
íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, 
íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18

  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóà-
ëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
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  ×àñò. áóäèíêó, öåíòð, âóë. Ñòóñà, äâ³ ê³ìí., âå-
ðàíäà, êëàäîâêà, ï³÷íå îïàë., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 
093-632-24-12, 068-548-59-98

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

  ×àñòèíà áóäèíêó âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 116/1, ç óñ³-
ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáëÿìè, ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà, 
ì/ï â³êíà, ñó÷àñíå îïàë., 6 ñîò. ä³ë. 067-198-70-95

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

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

  ×àñòèíó áóäèíêó 68 êâ. ì., âóë. 9-ãî Ñ³÷íÿ 18/3, 
öåãëÿí., 2 âõîäè, 4 ê³ìí., ãàç+ï³÷íå, êîíâåêòîð, 
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä., ñàäîê, äâ³ ñîòêè. 097-431-98-04

  ×àñòèíó áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 66 êâ. ì., 
öåíòð, 4 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 
067-713-31-50,067-604-53-09

  ×àñòèíó áóäèíêó ñ çåì. äûëÿíêîþ, 3,6 ñîò. ïî 
âóë. Íåçàëåæíîñò³, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ. 
093-586-43-88 

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

  ×àñòèíó áóäèíêó, ì. Êîçÿòèí, âóë. Êóë³êîâñüêîãî. 
096-469-81-05

   Áóäèíîê 70 êâ. ì., âîäà, ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ, ñà-
ðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë. 10 ñîò., âóë. Ãå-
ðî¿â Ìàéäàíó, â³ä öåíòðó 300 ì. 063-448-43-19

   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
  21099, áåíçèí, ÷åðâîíà, 2000 ð. â., 1.5. 096-903-

57-04, 063-776-65-19
  ÂÀÇ 2107 â ãàðíîìó ñòàí³. 098-826-20-26 
  ÂÀÇ 2111, 2008 ð., 1.6 äâ. 16 V, ÷îðíà, ³äåàëüíèé 

ñòàí, ïðîá³ã 47000 êì. 093-095-17-57, 096-737-40-40
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, 

ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 
093-750-80-82, 067-988-25-43 

  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ òÿ-
ãîâà êàìàç³âñüêà ëåá³äêà, êóëüòèâàòîð âåðòèêàëüíî-
ôðåçåðíèé,àâòîêðàí ÊÑ-357, 10 ò., íà áàç³ ÌÀÇ-500. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

  Êîðîáêó Æèãóë³ 4 ñò., ðîáî÷à, òèõà, íå òè÷å, 500 
ãðí. 093-188-03-20

  Ìîòîöèëê Ìóñòàíã ÌÒ-110-2, íîâèé, ìîòèãà äî 
ìàëîãî òðàêòîðà íà 4 ðÿäêè, ïîïêà íà 2, ï³äãîðòàííÿ 
íà òðè ðÿäêè. 098-826-20-26

  Ïðè÷³ï ëåãêîâèé "Áäæ³ëêà". 098-321-57-51
  Ðåçèíà çèìîâà íà äèñêàõ 185/60 R15, 4 øò. 093-

411-28-17 
  Ñêóòåð ßìàõà Äæîã ç äîêóìåíòàìè. 068-704-95-73

  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, çàã. ïëîùà 79.5 êâ.ì, ãàç, 
âîäà, 25 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 096-177-84-84 

  Áóäèíîê öåãë., ³íä. îïàëåííÿ, âóë. І. Ôðàíêà, çåì. 
ä³ë. 6 ñîò. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 ì2, ãàðàæ, ñàðàé, ë/êóõíÿ, 
ïîãð³á-âñå öåãëà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ. Òèõèé öåíòð, 
12 ñîòîê, ñàä 067-409-35-37

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 80 êâ. ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
³íä. ãàç. îïàë., öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷., ãàðàæ, 
ñàðàé, 7,5 ñîò. 093-461-52-70, 098-534-75-54

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàë., ãàðàæ, ñàðàé, ð-í 
øêîëè ¹4. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, íåäîðîãî â öåíòð³, ãîñï. áóä, 
ïëîäîâ³ äåðåâà, ä³ëÿíêà 6 ñîò. 096-080-87-03, 063-
411-38-47

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ. Ñåëèùå, ³íä. îïàëåííÿ, 
öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ. 093-461-52-70, 
098-534-75-54

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, ç ðåìîíòîì òà çðó÷íîñ-
òÿìè, ãàðàæ. 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

  Áóäèíîê, âóë. Ìàòðîñîâà 176, êâ 1. 093-587-13-98
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âë³, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³, 

çåì. ä³ë. 6 ñîò., âóë. Öåíòðàëüíà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê, º ñàðàé, ïîãð³á, ï³÷íå îïàëåííÿ, 12 ñîòîê 

çåìë³ ì. Êîçÿòèí, âóë. Áåñàðàáîâà 62 097-197-18-78 
Àíàòîë³é

  Áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàä, ãîðîä 
ñ.Іâàíê³âö³ 097-978-21-88

  Áóäèíîê, íîâèé ð-í "Öàðñüêå ñåëî", ³íä. îïàë., 
220 êâ. ì., ðåìîíò, 40 ñîòîê çåì. ä³ë. 093-704-31-57

  Äà÷à òîâàðèñòâî "À³ñò" Òàëèìîí³âêà, 5 ñîòîê, º 
áóäèíîê 4õ6 ç á³ëî¿ öåãëè, âóë. Ñàíàòîðíà 389 063-
288-15-08, 096-725-43-61

  Çäàì, àáî ïðîäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó ãóðòîæèò-
êîâîãî òèïó áåç çðó÷íîñòåé, ð-í àâòîâîêçàëó. 096-
095-98-01

  Çåì. ä³ëÿíêà 6 ñîò., ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 10, òåð-
ì³íîâî. 063-392-93-20, 098-974-29-35

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

  Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ê.Ìàðêñà, 
óñ³ êîìóí³êàö³¿¿ ïîðó÷. 063-462-61-20 

  Êâàðòèðà ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà 45, êâ 5, ð-í 
ÏÐÁ.

  Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ôóíäàìåíò ï³ä õàòó, çåì. ä³ë. 0,50 ãà, ñàäîê. 
097-756-61-98

  ×àñò. áóäèíêó, âóë. Ãîðüêîãî 8, êâ. 2, 55,7 êâ. ì., 
³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë., òóàëåò, âàííà, äâà ñà-
ðà¿, ïîãð³á, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12

  ×àñòèíà áóäèíêó áåç ðåìîíòó, ïðîâ. Ëóãîâèé, çåì. 
ä³ëÿíêà 15 ñîò. 093-704-31-57

ÊÓÏËÞ
  Áàòàðå¿ ÷óãóí., ãàçîâ. òà êèñíåâèé áàëîí, ãàç. 

êîëîíêè, ñòàð³ ïðàëüí³ ìàø., õîëîäèëüíèêè, ð³çíèé 
õëàì. 073-011-00-94, 097-712-19-91

  Áåíçîêîñè, åëåêòðîäâèãóíè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³ â³ä 
3 äî 5 êâò. 068-216-34-20

  Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõî-
äè êîë. ìåòàëó, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè 
òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìà-
øèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95

  Çåìåëüíèé ïàé, ìîæëèâà îðåíäà. 096-901-43-03
  Çåìåëüíèé ïàé, ìîæëèâà àðåíäà. 097-819-26-26
  Çåðíî. 067-199-86-20, 063-392-94-22
  Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â, 2 ò ÿ÷ìåíþ, øïàëè 

äåðåâ'ÿíí³ á/ó 097-255-51-60
  Êóïëþ çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-

430-02-80
  Ìàêóëàòóðó. 096-372-03-80
  Ï³ð`ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàðó òåõí³êó, 

õîëîäèëüíèêè. 068-367-61-60
  Ðèñîâèé ãðèá, àáî ³íä³éñüêèé ìîðñüêèé ðèñ. 063-

065-45-94, 096-935-12-47
  Ñ³íî, àáî ëþöåðêó, ìîæåìî âèêîñèòè. 063-398-

52-10
  Ñ³íî, ìîæåìî ñàì³ âèêîñèòè. 093-297-19-24
  Ñ³íî, ìîæëèâî â òþêàõ, ò³ëüêè õîðîøå. 097-793-

55-95
  Øàôó-ïåíàë á/â, àáî øàôó äâîõäâåðíó á/â â íîð-

ìàëüíîìó ñòàí³. 096-317-76-61
  ß÷ì³íü òà ïøåíèöþ 4-5 ò. 097-793-55-95
   Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äî-

ðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
   ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, 

ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85 

Ì²ÍßÞ
  1-ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ. + 1 ê³ìíàòà â áóäèíêó ãóð-

òîæèòêîâîãî òèïó (ð-í àâòîâîêçàëó) áåç çðó÷íîñòåé 
íà 2-ê³ìí. êâàðòèðó. 096-095-98-01

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà íà áóäèíîê. 093-587-13-
98, 093-512-58-88

  2-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. êâ., ÿê âàð³àíò ðîçãëÿíó 
³íøå ì³ñòî. 093-091-65-97 

ÐIÇÍÅ
  Â³ääàì äèòÿ÷å ë³æå÷êî. 063-190-87-62
  Â³ääàì ñîëîìó-ïøåíè÷íó 063-680-02-29
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ 093-884-86-66
  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè, áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì`¿ 

íà ³ì`ÿ Ñòð³ëü÷óê Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì`ÿ Î÷åðåòÿíèé 
ßðîñëàâ Ïåòðîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Çäàì 1-ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 097-265-49-51
  Çäàì 3-ê³ìí. êâ., ð-í øêîëè ¹3. 063-208-70-56
  Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó îäí³é, àáî 

äâîì ëþäÿì. 097-509-27-40
  Çäàì ê³ìíàòè ïî äîáîâî 220ãðí./äîáà. 063-170-

20-95
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, á³ëÿ öåí-

òðó. 093-892-27-23
  Êîøåíÿò ãîëóáèõ, øîòëàíäñüêèõ, â³ñëîâóõèõ, àáî 

ì³íÿþ íà çåðíî. 097-793-55-95
  Ïîçíàéîìëþñü äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ç æ³íêîþ äî 35 

ðîê³â. 097-421-19-27
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè. 097-300-31-13
  ×îëîâ³ê 45 ð., áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïðîæèâàþ â 

ñåë³, øóêàþ æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì`¿. 063-449-25-68
  Øóêàþ æ³íî÷êó äëÿ ñï³ëüíîãî æèòòÿ áåç øê³äëè-

âèõ çâè÷îê, çàáåçïå÷åíèé, âä³âåöü. 096-183-12-17, 
063-976-22-07

ÒÎÂ «ËÅÐÑÅÍ ËÒÄ» ïîâ³äîìëÿº 
ïðî íàì³ðè ùîäî îòðèìàííÿ äîçâîëó 
íà âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â 
àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ ñòàö³îíàðíèìè 
äæåðåëàìè àâòîçàïðàâíîãî êîìï-
ëåêñó, ùî ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: 
22102, Â³ííèöüêà îáë., ì. Êîçÿòèí,                                    
âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, 7.

Àâòîçàïðàâíèé êîìïëåêñ çä³éñíþº 
ä³ÿëüí³ñòü ³ç çàïðàâëåííÿ àâòîìîá³ë³â, 
ìîòîöèêë³â òà ³íøèõ ñàìîõ³äíèõ ìàøèí 
ïàëèâîì: áåíçèíîì, äèçåëüíèì ïàëü-
íèì, ñêðàïëåíèì âóãëåâîäíåâèì ãàçîì. 
Äæåðåëàìè âïëèâó íà ñòàí àòìîñôåð-
íîãî ïîâ³òðÿ º ïðîöåñè ïðèéìàííÿ, 
çáåð³ãàííÿ òà â³äïóñêó ïàëèâà (äèõàëüí³ 
êëàïàíè ðåçåðâóàð³â çáåð³ãàííÿ ïàëèâà, 
ïàëèâîðîçäàâàëüí³ êîëîíêè).

Ïåðåäáà÷àþòüñÿ íàñòóïí³ âèêèäè çà-
áðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí: áóòàí – 1,5748 ò/
ð³ê; áåíçèí (íàôòîâèé, ìàëîñ³ð÷èñòèé, 
â ïåðåðàõóíêó íà âóãëåöü) - 0,3837 ò/
ð³ê; âóãëåâîäí³ íàñè÷åí³ Ñ12-Ñ19 - 
0,0172028 ò/ð³ê; ïðîïàí - 0,82794 ò/ð³ê.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ «ËÅÐÑÅÍ ËÒÄ» 
çîáîâ’ÿçóºòüñÿ âèêîíóâàòè íîðìè ³ 
ïðàâèëà ç îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà âèìîãè 
åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè íà âñ³õ åòàïàõ 
åêñïëóàòàö³¿ òåõíîëîã³÷íîãî îáëàä-
íàííÿ. 

Âèêèäè çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí â³ä-
áóâàþòüñÿ â ìåæàõ äîïóñòèìèõ íîðì. 
Êîíöåíòðàö³¿ çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí 
ó ïðèçåìíîìó øàð³ àòìîñôåðíîãî ïî-
â³òðÿ âíàñë³äîê âèêèä³â äàíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà íå ïåðåâèùóþòü íîðìàòèâíèõ 
çíà÷åíü ÃÄÊ.

Çàóâàæåííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
òà îêðåìèõ ãðîìàäÿí ïðèéìàþòüñÿ ïðî-
òÿãîì 30- òè äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ äî 
Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ çà àäðåñîþ: 21036, ì. Â³í-
íèöÿ, âóë. Õìåëüíèöüêå øîñå, 17, 
òåë./ôàêñ: (0432) 67-01-93, 66-07-09,                                        
e-mail:vin_rda@vin.gov.ua.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ÒÎÂ «ËÅÐÑÅÍ ËÒÄ»

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
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ОВЕН 
Можливо, доля буде випробовувати 
вас на міцність, однак ви подолаєте 
перешкоди, якщо будете вірити в себе. 
Вам не варто боятися змін, постарайтеся 
відмовитися від відсталості старих уяв-
лень. В кінці тижня, опинившись перед 
відповідальним вибором, проявіть 
стриманість і коректність.

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний час для завершення важливих 
справ і аналізу ситуації. Будьте впевнені 
в своїх силах. Імпровізуйте, не дійте 
за шаблоном. Краще піти на компроміс 
в спірних моментах, ніж втратити довіру 
і дружбу. На роботі уникайте незручних 
ситуацій і проявіть витримку.

БЛИЗНЮКИ 
Ваш графік роботи оптимізують саме 
так, як вам хотілося. Удачу обіцяють 
принести нові ідеї та контакти. В особис-
тому житті зірки обіцяють вам серйозні 
зміни. І знову ж таки як раз ті, які ви 
давно чекали.

РАК 
Цього тижня не засмучуйтеся через 
дрібниці: оптимізм дозволить вам 
змінювати ситуацію в потрібному для 
вас напрямі. Не треба забувати, що 
найпростіший варіант — не завжди най-
кращий. В кінці тижня ви успішно здасте 
будь-який іспит і отримаєте вигідну 
пропозицію про роботу.

ЛЕВ 
Важливо поставити перед собою чітку 
мету і слідувати їй, а не розпорошува-
тися на дрібниці. В кінці тижня варто 
влаштувати зустріч друзів і забути про 
проблеми і справи. У вихідні добре б 
позбутися чогось старого і непотрібно-
го — будь то речі або стосунки.

ДІВА 
Оптимізм допоможе вам пережити 
складний початок тижня. Від начальства 
краще триматися подалі, так як йому 
не завжди подобається ваша ініціатив-
ність. Іноді варто продемонструвати 
старанність. Ситуація в кінці тижня буде 
підштовхувати вас до самостійної діяль-
ності або до пошуку нової роботи.

ГОРОСКОП НА 19 – 25 СЕРПНЯ

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня ви зможете переконатися 
у відданості тих, кого ви любите. У се-
реду ваші плани можуть змінитися під 
впливом зовнішніх обставин. У вихідні 
від вашого настрою буде залежати на-
стрій оточуючих.

СКОРПІОН 
Ваші справи підуть набагато успішніше, 
якщо ви заручитеся підтримкою коханої 
людини. В середині тижня вас чекає 
вдале рішення складних питань, прибу-
ток і вигідні пропозиції. З властивою вам 
завзятістю і працьовитістю ви зможете 
досягти великих вершин.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не відкладати важливі 
справи, за вас їх ніхто не закінчить. З 
колегами проявляйте дипломатичність. 
Не відмовляйтеся від відряджень і по-
дорожей. Перевірте надійність нових 
партнерів, перш ніж починати спільну 
діяльність.

КОЗЕРІГ 
Не бійтеся втратити час. Поїздки, 
зустрічі, нові враження — це краще, ніж 
одноманітність і нудьга. На роботі по-
старайтеся бути стриманішим, ні до чого 
давати поживу для пліток. Подорож, яка 
почнеться в п'ятницю, може виявитися 
на рідкість вдалою. Так що вирушайте 
у відпустку, якщо ви там ще не були.

ВОДОЛІЙ 
Бійтеся занадто привабливих пропо-
зицій і улесливих промов. Ви ризикуєте 
стати жертвою обману і маніпуляцій. 
Не звалювйте на себе надмірний тягар 
турбот і справ. Варто звертати увагу 
на дрібниці. Інтуїція зараз добрий по-
радник. У вихідні не сидіть вдома, їдьте 
за місто.

РИБИ 
Цього тижня ви отримаєте шанс у всій 
красі проявити свої здібності, показав-
ши себе з кращого боку. Але не забу-
вайте відзначати і успіхи інших. Хвалити 
треба не тільки себе. На роботі важливе 
вміння працювати в команді. У вихідні 
відпочиньте, забудьте про свої пробле-
ми і сумні думки.

АНЕКДОТИ 
– Ви просто заганяєте мене у 
філологічний тупий кут своїми 
авангардистськими ідіомами!
– Га?
– Ну, приблизно таке я й мав 
на увазі.

***
Податковий інспектор розмов-
ляє з урядовцем:
– Так ви хочете мене пере-
конати, що 5 «Мерседесів», 1 
лімузин, 3 квартири в центрі та 
2 вілли на островах куплені на 
ваші чесно зароблені гроші?
– А чиї ж ще?!
– Народні.
– Та ти шо, здурів. Звідки у на-
роду такі гроші?

***
Біля сільської хати на лавочці 
сидять дві бабусі:
– Чуєш, Марусю, я нещодав-
но почула мудроване слово 
«імпотент». Не знаєш, що воно 
означає?
– Я тобі так скажу, то як варени-
ми макаронами в більярд грати.

***
Найвихованіші й ввічливі люди 
при зустрічі — це грибники. 
Кожен розуміє: навколо ліс, в 
опонента — ніж!

***
— Ти своєму коту заздриш?
— Та іноді.

— Коли?
— Коли зарплату отримую. Коту 
на життя її вистачило б.

***
Добре вихована людина ніколи 
не візьме чуже без дозволу, поки 
не переконається, що поблизу 
нікого немає.

***
Коли ти збираєшся робити 
уроки?
— Після кіно.
— Після кіно — пізно.
— Вчитися, мамо, ніколи не 
пізно!

***
— Чому у тебе чоботи різні? 
— Тому що продавці в магазинах 
вважають, що якщо вони ви-
ставлять один чобіт, то його не 
вкрадуть.

***
— А ось пам'ятаю, коли я зовсім 
маленький був, люди не в ска-
фандрах, а в масках ходили, а 
найхоробріші — без масок, і всі 
віталися за руку.
— Ну, діду, ти зовсім зарозумів-
ся! Ще скажи, що гуляли, де 
хотіли й при зустрічі обіймалися 
і цілувалися!

***
— У нашій роботі потрібна 
гранична зібраність, уважність, 
акуратність, адже один непра-

вильний рух і людина може за-
лишитися назавжди інвалідом.
— Ви, напевно, нейрохірург?
— Ні, кілер...

***
Алкаш говорить алкашу:
— Прикинь, я вчора таксиста 
обдурив — гроші заплатив, а сам 
не поїхав.

***
Влаштувався чоловік на роботу в 
організацію.
Раз запізнився на роботу, дру-
гий, третій.
Начальник запитує:
— Ти в армії служив?
— Ну, служив.
— На шикування запізнювався?
— Ну, запізнювався.
— І що тобі старшина на це 
говорив?
— Доброго здоров'я, пане пол-
ковнику!

***
Допомагаючи вчитися своїм 
дітям, я отримав ще одну вищу, 
одну неповну вищу і ще три 
середніх шкільних освіти.

***
— Синку, їж цей курячий буль-
йон. При застуді корисно.
— Це для того, мамо, щоб він 
надав мені сили?
— Ні. У ньому багато антибіо-
тиків...
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