
 Тетяна Якимова 
вирішила шити 
багаторазові маски 
з різнокольорової 
натуральної тканини. Їх 
можна прати та прасувати 
декілька разів. Жінка 
пошила уже 80 масок. 
Роздає їх безкоштовно

Ірина Шевчук

По всіх областях України, на 
випадок введення надзвичайного 
стану, який призведе до повної 
заборони пересування власним 
транспортом, цього тижня роз-
горнулися блокпости. Але за-
провадили режим надзвичайної 
ситуації, а не надзвичайного ста-
ну, тому пости називають контр-
ольно-пропускними пунктами. 

Усього контрольно-пропускних 
пунктів на території області, на 
під’їздах до населених пунктів, 
організували більше п’яти десят-
ків. На Козятинщині стаціонарних 
блокпостів два. Один розташо-
ваний на території Махнівської 
ОТГ, другий у місті Козятині — 
на перехресті вулиці Білоцер-
ківської та 8-мої Гвардійської. 

Нагляд здійснюють козятин-
ські правоохоронці, з допо-
могою громадських фор -
мувань  та  нацгвард ійц і в . 

— Просимо з розумінням поста-
витися до певних обмежень та не-
зручностей протягом карантину. Це 
зроблено для підтримання публічної 

безпеки та порядку, — розповіла  
старший інспектор сектору моні-
торингу, лейтенант поліції Тетяна 
Кочневська. — Законодавством 
дозволяється здійснювати пере-
вірку багажу та  документів. На 
блокпостах патруль здійснюється 
цілодобово. Перевіряють кількість 
пасажирів у транспорті та до-
тримання карантинних заходів. 
Автівки зупиняють вибірково, якщо 
є правопорушення. Працюємо в 
посиленому режимі, з метою запо-
бігання поширення захворюваності 
на коронавірус COVID-19. Усе, як 
в інших областях. Звертаємося до 
мешканців міста та району з прохан-
ням дотримуватися карантинних за-
ходів, поліцейські працюють цілодо-
бово заради нашої з вами безпеки.

Як пояснила журналістам прес-
офіцер ГУ Національної поліції у 
Вінницькій області Анна Олійник, 
поліцейські на блокпостах зверта-
ють увагу і на перевезення ванта-
жів. Можуть перевірити багажник 
на наявність забороненого. Зброя, 
вибухівка, наркотики, інструменти 
крадіїв — таке, як завжди, шука-
ють. Тепер ще й звертатимуть увагу 

на транспортування засобів захисту.
 — Якщо людина буде пере-

возити засоби індивідуального 
захисту, то нас буде цікавити, куди 
вона їх везе. Якщо це гуманітарна 
допомога, в лікарню доставляють, 
то ясно, що ми не будемо вилу-
чати, — пояснила Анна Олійник. 
— І зрозуміло, що тільки з дозволу 
особи можемо оглянути багажник. 
Конституційні права громадян не 
будемо обмежувати. Працюємо в 
рамках того стану, який зараз є.

Також Анна Олійник розпові-
ла, що на контрольно-пропускних 
пунктах є безконтактні термо-
метри, й можуть робити тем-
пературний скринінг. Вибірко-
во зупиняють автомобілі, щоб 
перевірити людей в середині. 

— Усіх без винятку не можемо 
перевірити, мабуть, фізично. Більше 
транспорт зупиняємо, заповнений 
пасажирами, — каже речниця. — 
Робимо температурний скринінг 
кожній людині в авто і, якщо буде 
підвищена температура, повідомля-
тимемо медиків або навіть викли-
катимемо швидку допомогу, якщо 
є в людини ознаки захворювання.

Блокпости на дорогах: 
кого перевіряють?

kazatin.com
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олІ БальШанек 
потрІБна допомога

як змІнилося життя 
козятина в карантинІ

 Століття тому у наших 
Глухівцях була епідемія 
тифу. У той період в 
місцевій церкві служив 
отець Іоан Дубровський. 
Він був не лише 
священнослужителем, 
а й лікарем. Отець 
врятував десятки життів 
глухівчан

 Шиє маски І роздає 
БезкоШтовно

про отця з глуховець

Днями у Козятині та на території Махнівської ОТГ поставили блокпости. Козятинчани 
стривожилися, що не зможуть безперешкодно виїжджати з міста. Але пости поліції і нацгвардійців 
виявилися контрольно-пропускними пунктами. Як вони працюють і кого зупиняють?

Фото зі сторінки козятинських рятувальників у ФБ. 
Нацгвардієць з поліцейським проводять перевірку на 
Махнівському блокпосту
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в’ячеслав гончарук

Спочатку ми вирішили по-
спілкуватися з сусідами ба-
гатодітної родини. Близькі 
сусіди були не дуже охочими 
до розмов. Виходили з по-
зиції «у нас своїх проблем 
вистачає» . Ті односельці, що 
живуть подалі, казали, що не 
знають про цю ситуацію. Та 
все ж ми знайшли іванківча-
нина Петра, який підтвердив 
такий факт, викладений у листі. 

– В Ілюши, так звати 12-річ-
ного підлітка, хвора рука. 
Я не можу сказати, що це 
батьки його заставляють воду 
носити, але він носить воду 
великими 10-літровими від-
рами. Для підлітка його років 
така ноша можливо посильна. 
Тільки Ілля за фізичними да-
ними має вигляд молодший 
від своїх років. Він воду буде 
носити десь о шостій годині. 
Це все, що мені відомо про 
цю родину, – каже пан Петро.

До 18 години ще лишалося 
більше як півтори години. Че-
кати на вулиці, поки Ілля буде 
нести воду, довго, вирішили 
поїхати на дитячий галас, який 

лунав зі спортивного майдан-
чика. А там випадково зустріли 
трьох старших дітей багатодіт-
ної родини. Дванадцятирічний 
Ілля гасав у футбол. На рік 
молодша Євгенія ловила м’яча 
у воротах, а другокурсник 
залізничного училища На-
зар спостерігав за забавкою 
молодших за нього брата й 
сестри. Наймолодший, 8-річний 
Паша, був у цей час вдома.

Коли в футбольному по-
єдинку настала перерва, ми 
поговорили з Іллею про фут-
бол та інші спортивні ігри, 
спитали й про те, чи справ-
ді він носить важкі відра. 

 — Про воду мене вже 
п и т а л и .  Я  в і д р а  н о ш у 
тому, що хочу бути силь-
ним,  – в ідпов ів  х лопець .

Д о  р о з м о -
в и  п р и є д н а л а с я  Ж е н я . 

– Батьки нас не ображають. 
Буває сваряться, коли ми зро-
бимо щось погане. Гратися нас 
пускають найчастіше на гірки. 
Коли так розважаємось, що 
й забудемо йти їсти, то мама 
сама за нами йде, коли вона 
не на роботі. А он і мама! – 
каже одинадцятирічна Євгенія.

Судячи з листа, якого ми 
отримали, не сподівалися по-
бачити таку привітну і охайну 
жінку. Про те, що в Іван-
ківці приїхали журналісти, 
мати багатодітної родини ді-
зналася від старшого сина. 

— Людмило, це правда, що 
ви з чоловіком заставляєте Іллю 
носити великими відрами воду?

— І так, і ні, –  каже пані 
Людмила. – Він не інвалід. Я 
це пояснила в школі. Воду він 
носить сам, ніхто його цього ро-
бити не примушує. Я, як мати, 
не хочу, щоб він зайвий раз не-

рвував, тому що він дуже враз-
ливий. Щоб давати мені оцінку, 
треба знати те, що знаю я.

Нам відомо, що багатодітну 
родину провідували представ-
ники сільської ради. Тільки 
в день їхнього візиту вдо-
ма були лише діти. Людмила 
була на роботі, а тато, за 
словами сусідів, був у по-
шуках додаткових заробітків.

Як повідомила нас секре-
тар Козятинської сільської 
ради Юлія Костенчук, вони 
планували повторний візит 
до багатодітної родини та 

в зв’язку з карантином об-
межились опитуванням сусі-
дів у телефонному режимі. 

– Усі без винятку опитані про 
багатодітних батьків відгукнули-
ся позитивно, – каже секретар 
сільської ради. – Казали, що 
навіть коли Людмила у Фастові 
працювала, діти були доглянуті. 
У молодших є велосипеди. У 
відпочинку діти не обмежені.

Нам, представникам пре-
с и ,  м а м а  І л л і  п о о б і ц я -
ла, що спробує перекона-
ти сина, щоб той ходив по 
воду з меншими в ідрами.

олена удвуд

Підприємиця Тетяна Шведова має у нашому місті неве-
личку кондитерську. Вона власноруч виготовляє імбирне 
печиво, тістечка та торти.

Раніше ми вже розповідали нашим читачам про Тетяну. 
Вона приїхала до нашого міста кілька років тому з Доне-
цька. Разом з чоловіком та дітьми жінка покинула свій дім 
ще у перші дні військового конфлікту.

Уже тут, у Козятині Тетяна заповнила заявку на два гран-
ти і отримала необхідне обладнання. Відтак вирішила спро-
бувати себе у ролі підприємиці і відкрила кондитерську.

Нині, через карантин, свою кондитерську Тетяна Шведова 
зачинила. Але підприємиця перейшла на новий режим робо-
ти: замовлення прийматиме лише в режимі онлайн. А свою 
продукцію доставлятиме додому до клієнтів безкоштовно.

– Ми будемо розвозити своїм транспортом в масках та 
рукавичках, – каже Тетяна Шведова. – Також у нас є анти-
септик з пульверизатором. Замовлення прийматимемо за 
номером телефону.

Машину, у якій привозитимуть продукцію, також будуть 
обробляти.

Зв’язатися з Тетяною Шведовою можна за номером 
телефону (099) 419-46-62. На цьому номері телефону 
також є Вайбер. Кондитерська має сторінки в Інстаграм 
(https://bit.ly/2WHPbI3) та Фей-
сбук (https://bit.ly/3dytr7x).

Піцерія, яку відкрив учасник 
бойових дій Олексій Каратєєв, на 
період карантину зачинена для 
відвідувачів. Але можна замовити 
доставку піци. Про це заклад на-
писав на своїй сторінці у Фейсбук. 
Зробити замовлення можна за но-
мерами телефонів (063) 03-00-287, 
або (097) 77-48-099. Посилання на 
сторінку у Фейсбук https://bit.
ly/33Iio70 та в Інстаграм https://
bit.ly/3amH1Zu.

Якщо ви підприємець і працюєте 
в умовах карантину на доставку, 
звертайтеся до нас. Ми будемо 
про вас писати, щоб допомогти 
у скрутний час і вам, і нашим 
читачам.

новининовини

мама своїх дІтей знає 
краще, нІж чужІ люди

олі Бальшанек потріБна допомога

розібралися. У редакцію газети «RIA-Козятин» надійшов лист від мешканців Іванківців, що на 
Козятинщині. У повідомленні йшлося про те, що в багатодітній родині цього села є підліток, 
якого батьки експлуатують непосильною працею. Він, маючи ваду руки,  носить воду. Ми 
побували в цій сім’ї. Про те, що вдалося дізнатися, наша розповідь

гуртуємося. Підприємці опинилися у складних умовах. Нині через карантин 
більшість закладів торгівлі та усі заклади харчування зачинені. Наше 
видання запускає кампанію, спрямовану на підтримку малого бізнесу. Адже 
частина підприємців перейшла на новий режим роботи: працює віддалено і 
організовує доставку. Ми розповідатимемо вам про них

ми запитали у козятинчан

юля ткачук: - У першу 
чергу відвідаємо бать-
ків. А також бабусю і 
дідуся, вони прожи-
вають в селі і з не-
терпінням чекають 
у гості. 

Katerina SchuruK: 
– Сидіти вдома, і 
лише за потребою 
виходити на двір у 
масці, карантин, хоч 
і пройде, але хвороба 
нікуди не поділась. 

натаШа савицька: – Хо-
тілось би відвідати усіх 
близьких людей, спокійно 
пройтись вулицею, насо-
лоджуючись квітучим 
повітрям та ніжним со-
нечком.

олІчка заїчко: – Відвіда-
ємо всіх бабусь і дідусів, 
дитину зводимо в кімна-
ту відпочинку, поїдемо з 
дитиною та друзями на 
природу, на шашлик і 
пісні під гітару.

алла луцкова: - Вийдемо з 
дітками хоча б на качелі. 
Настільки вже набридла 
ця паніка і хвилювання. 
Всім міцного здоров'я, і 
щоб вірус обминув наші 
сім'ї і наше місто.

Щосереди ми 
публікуємо ко-
ментарі перехожих 
козятинчан щодо 
актуальних подій 
міста. Цього разу 
нам доводиться 
провести таке 
опитування на 
сторінці у Фей-
сбуці. Ми дотри-
муємось каранти-
ну, і радимо для 
вашої ж безпеки 
без особливих по-
треб не виходити 
з дому

що ви плануєте зробити в першу чергу після карантину?

у 12-річної дівчини ангіовенозна мальформація головного мозку (гематома). 
Орієнтовна сума лікування та операції — 200 тисяч гривень

КОРОТКО
придбали 
швидкі
 Для Вінниччини за-

купили 86 карет швидкої 
допомоги. Їх розподілили 
по відділеннях  екстреної 
медичної допомоги облас-
ті. Про це повідомляють на 
сайті Вінницької держав-
ної обласної адміністрації.

«Тепер  можна сказати, 
що завдяки цій програмі, 
парк автомобілів швидкої 
допомоги в області буде 
значно оновлено. Це су-
часні «швидкі», які до-
зволять проводити невід-
кладні складні маніпуляції, 
включаючи реанімаційні 
заходи»,- підкреслив Вла-
дислав Скальський, голова 
Вінницької облдержадмі-
ністрації.

Із отриманих автомобілів 
– 62 типу В, які оснащені 
всім необхідним сучасним 
медичним обладнанням, а 
саме: дефібрилятор-моні-
тор, пульсоксиметр порта-
тивний, електрокардіограф 
багатоканальний, небулай-
зер, монітор тиску крові, 
апарат дихальний АМБУ, 
а також засоби для прове-
дення інфузій, засоби ім-
мобілізації та перенесення 
хворих тощо.

Реанімобілів отримано 
24 одиниці, це «швидкі» 
типу С, оснащені анало-
гічним обладнанням, як 
в автомобілях типу В, але  
додатково мають в своїй 
комплектації транспорт-
ний апарат ШВЛ та кап-
нограф.

Кожен автомобіль об-
ладнаний GPS-трекерами 
для визначення місця зна-
ходження бригади, як най-
ближчої до пацієнта.

З коронавірусом 
- у райлікарню
 Козятинську центральну 
р а й о н н у  л і к а р н ю 
включили до  списку 
медичних закладів, де 
лікуватимуть пацієнтів 
із COVID-19. Про це 
н а  с в о ї й  с т о р і н ц і 
у Фейсбук повідомив 
Олександр Барський, 
з а в і д у в ач  в і д д і л ення 
екстреної (невідкладної) 
медичної допомоги. Він 
такожі виклав документи 
з переліком лікарень, 
де  с еред  21  з акладу 
наш.  За значимо ,  що 
це оновлений перелік. 
Аналізи на виявлення 
COVID-19 проводять у 
Вінниці. Їх роблять у 
Вінницькій інфекційній 
лікарні та в інфекційному 
відділенні Міської лікарні 
№1.

на період карантину тетяна Шведова безкоштовно 
доставлятиме свою продукцію клієнтам. Фото з архівів газети

пІдтримай БІзнес – 
купуй козятинське

Ірина Шевчук

Родину Бальшанек з Козятина 
спіткало лихо. Їхній старшій донечці 
Ользі терміново потрібна допомога. 
У суботу, 21 березня, ввечері дівчинці 
стало зле, раптово відчула головні 
болі. Рідні відразу кинулися до 
лікарів. Дитина була госпіталізована 
у Вінницьку обласну дитячу лікарню 
з діагнозом гематома головного 
мозку. Та обласні спеціалісти 
перенаправили її до столичних. 
Каретою швидкої допомоги її 
транспортували в Київський 
інститут нейрохірургії, де планується 
операція. Орієнтовна сума для 
лікування — 200 000 гривень. 
— Травми ніякої не було, стресів 
також, не знаємо, де воно взялося, 
— розповів батько Олі Олексій. 
—  Як зазвичай, сіли вечеряти, Оля 
була якась наче втомлена, лягла 
відпочити. Їсти не захотіла. Захотіла 
до себе в кімнату. Дружина пішла 
до неї, а їй погано. Сильно заболіла 
голова. У Вінниці за лікування 

не взялися. Швидка повезла на 
Київ. Через карантин виникли 
проблеми з госпіталізацією. Але нас 
прийняли. Зараз — передопераційна 
підготовка, ставлять крапельниці.

Ольга навчається в першій шко-
лі у шостому класі. Старанна 
та відповідальна учениця. Має 
меншого братика, якому 4 рочки. 
Батько працює будівельником, 
мама — в козятинській газконторі.

Родина Бальшанек звертається 
до усіх небайдужих допомогти 
зібрати необхідну суму для лі-
кування донечки. Адже таких 
грошей в них немає. Сподіваються 
на вашу людяність та доброту.

Також знайомі та рідні Олек-
сія організували збір коштів че-
рез соціальні мережі. Опублі-
кували пост з проханням до-
помогти і не бути байдужими.

Реквізити
ПриватБанк 4149439041806922
5168757377824414
Бальшанек Олексій
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леся кесарчук

— Це в нашій родині традиція – до-
помагати людям і не стояти осторонь. 
Я свого часу багато допомагала нашим 

воїнам продуктами харчування – со-
лила рибу, передала кілька сотень 
баночок із салом. Біда об’єднує. Моя 
дочка почитала у соціальних мережах, 
як люди скаржаться, що ніде придбати 
маску. Ажіотаж не спадав. Дочка відра-
зу знайшла в Інтернеті відео, як можна 
пошити її власноруч. Потім запропо-
нувала свою допомогу людям, — роз-
повідає мама Тетяни, Надія Якимова. 

Повідомлення у соціальній мережі 
відразу набуло великої популярності. 
Наші земляки буквально засипали жін-
ку проханнями. Тетяна Якимова нікому 
не відмовила, а ще твердо вирішила 
– маски не продавати, а дарувати без-
коштовно. Зазначимо, в умовах каран-
тину жінка щодня ходить на роботу, 
за шиття масок сідає лише ввечері. 
Голос її бадьорий, на втому не скар-
житься. Стверджує, що головне в цей 
нелегкий час допомагати одне одному. 

— Думала, пошию 20-50 масок і 
на цьому все. Потім, коли я побачи-
ла, що люди почали масово писати, 
телефонувати, вирішила таки шити 
далі, – розповідає Тетяна. – Люди 
почали зносити тканину. Шию лише 
із бавовни. Небайдужі містяни прине-
сли мені додому 20 метрів тканини.

Ж інк а  р оз по в і л а ,  що  прино -
сять як нову тканину, так і вжи-
вану. Вона все спочатку пере, а 
п о т і м   з а йма є т ь с я  в и кр і й кою . 

– У мене вдома звичайна елек-
трична швейна машина. Щоб пошити 
одну маску – потрібно витрати 30 
хвилин, – каже Тетяна. – Допомагає 
в роботі і донька. Вона підрізає нитки 

і вивертає маски. Підключила свою 
подругу до цього процесу, бо я не 
встигаю все зробити фізично. Нині є 
велика потреба в лікарнях. Зокрема, 
до мене звернулися із інфекційного 
відділення. Я розумію, що це відді-
лення потребує масок в першу чергу. 
То всіх решту людей попросила, щоб 
почекали. Є замовлення також 
на аптеки, теж потрібно по-
шити 20 масок. Багато містян 
просять пошити дитячі маски. 
Я нікому не відмовляю, — 
розповідає Тетяна Якимова. 

Жінка шиє маски, склада-
ючи тканину в кілька шарів 
– зазвичай це чотири шари. 
Каже, кожні дві години цю 
маску потрібно випарювати.

—  Якщо я більше години 
перебуваю в масці, відчуваю, 
що вона робиться вологою. Її 
потрібно змінювати на нову. 
Спершу, коли я почала ходи-
ти в масці, на мене оточуючі 
дивились з-під лоба, зараз 
усі в місті спокійно на це 
реагують. По маски до мене 
приїздили люди з Глухівець, 
Гурівець з села  Козятин, 
— каже Тетяна Якимова .

 Нині проблем з тканинами 
немає. Проте в родині Тетя-
ни задумуються над тим, аби 
організувати пошив масок та 
захисних костюмів для ме-
диків на колишній швейній 
фабриці. Зараз ведуться пе-
ремовини з міською владою. 

— Деякі підприємці відгукнулися і 
роздають безкоштовно тканину для 
тих, хто хоче шити безкоштовні маски. 
Вже долучилися інші жінки – волонте-
ри з нашого міста, – каже Тетяна. – 
Ще закликаю підприємців об’єднатися в 
цей нелегкий час і разом придбати для 
нашої лікарні апарат штучного дихання.

олена удвуд

Місто вже другий тиж-
день живе в умовах каранти-
ну. Для того, щоб зупинити 
поширення вірусу COVID-19, 
влада ввела певні обмеження. 
Вони стосуються і транспорту.

Із середи, 18 березня, за-
лізниця тимчасово припинила 
рух пасажирських поїздів та 
приміських електропоїздів. Авто-
буси теж не курсують. Як при-
міські, так і міжміські. Так само 
припинено й авіасполучення.

Обмеження вводять для того, 
щоб убезпечити українців від 
інфікування на коронавірус та не 
допустити епідемії у нашій країні. 
Але є й інша сторона медалі: ба-
гато людей живуть в одному міс-
ті, а працюють в іншому. Те саме 
стосується і козятинчан та меш-
канців району. Більшість не може 
працювати віддалено, тому люди 
змушені добиратися до роботи.

До прикладу, Андрій меш-
кає у Вернигородку. Працює у 

Козятині. Молодий чоловік за-
лізничник. Раніше Андрій їздив 
автобусом «Козятин-Кашперівка», 
проте відколи почався карантин, 
їздить власним транспортом.

Але не всі мають машину, 
як Андрій. Тому людям до-
водиться шукати інші способи.

Людмила мешкає у Пере-
мозі. Працює у Козятинській 
центральній районній лікарні. 
Її графік роботи — доба через 
три. Щодня їй добиратися до 
Козятина не потрібно, але раз на 
три доби чимось приїхати треба.

Перша зміна під час каранти-
ну була у п’ятницю, 20 березня. 
Жінка каже, що проблем з до-
їздом не було, тому що її та 
інших працівників лікарні, які 
живуть у селах неподалік, привіз 
і завіз додому шкільний автобус.

— Грубеляс ходив зранку, 
прийшов тоді в суботу і каже 
до мене: «Іванівна, ви їдете 
автобусом, вас завезуть додо-
му». Безкоштовно возять нас, 
— розповідає Людмила. — Це 

він у нас зранку в 15 хвилин 
на восьму на зупинці. У Комсо-
мольському (Махнівка — авт.) 
опів на восьму. І там йде Же-
желів, Непедівка, і привозить. 
Вранці привіз нас і тих, хто 
здали зміну, хто добу працює, 
забирає цей автобус назад.

Водночас Людмила каже, 
що деякі працівники лікар-
ні, що живуть у ближніх се-
лах, ходять на роботу пішки.

— Ті, хто на добу, то їх 
завозять і привозять. А ті, 
хто до 8 вечора працює, я 
не знаю, чим вони їдуть. Так 
само наша старша, вона пра-
цює до чотирьох, і їх ніхто не 
возить, — додає Людмила.

Козятинчанка Оксана працює 
провідником у філії «Пасажир-
ська компанія» Акціонерного 
товариства «Укрзалізниця». Роз-
ташована вона у Києві. Тому на 
роботу жінці доводиться їздити 
до столиці, адже у нас брига-
ди провідників не формують.

Хоч залізниця припинила па-

сажирське сполучення, на ви-
мушені канікули провідників 
не відправили, оскільки поїзди 
забирають українців з-за кордо-

ну, які не встигли повернутися.
Оксана каже, що під час 

к ар ан тин у  ї д е  до  Ки є -
ва попутним транспортом.

Через обмеження, пов’язані 
з карантином, з 16 березня 
Центри обслуговування клі-
єнтів АТ «Вінницягаз» пере-
йшли в режим роботи онлайн. 
Щоб не виходити з дому, 
споживачі газу можуть вирі-
шувати свої питання за допо-
могою дистанційних сервісів.

У період карантину всі кон-
сультації фахівці Центрів об-
слуговування клієнтів «Ві-
нницягаз» надаватимуть за 
телефонами Контакт-центру: 
067-01-10-104, (0432) 509-104.  

Оплата комунальних послуг 
для багатьох людей залиша-
ється приводом для виходу з 
дому. Але це можна зробити й 
онлайн на єдиному сервісі для 
споживачів газу 104.ua. З його 
допомогою можна передати 

показники лічильника, перегля-
нути свій баланс, історію спо-
живання та оплат, завантажити 
рахунок та сплатити онлайн 
за газ та його доставку. 

Нагадаємо, що з 1 по 5 
число кожного місяця спо-
живачі газу мають передати 
показники газових лічильників 
за попередній місяць. Спла-
тити постачальнику за газ як 
товар необхідно впродовж 5 
днів з дня отримання рахунку 
або до 10 числа місяця, на-
ступного за розрахунковим, 
при оплаті за абонентською 
книжкою. Плата за доставку 
газу здійснюється до 20 чис-
ла звітного місяця (тобто за 
березень до 20 березня). Усе 
це можна зробити дистанцій-
но, за допомогою мобільно-

го телефону чи комп’ютера.
Відтепер спрощено реє-

страцію на сайті 104.ua. Для 
експрес-реєстрації Особис-
того кабінету на сайті 104.ua 
достатньо зателефонувати з 
мобільного телефону до кон-
такт-центру АТ «Вінницягаз» 
за тел. 067-01-10-104 і на-
звати свій особовий рахунок. 
Після цього Особистий кабі-
нет для вас буде створений 
автоматично. Повідомлення 
з паролем для входу надійде 
на мобільний телефон клієн-
та. Логіном є номер мобіль-
ного телефону споживача.

Для входу в кабінет до-
статньо перейти за поси-
ланням, яке буде вказане 
в повідомленні, а на сай-
т і  ввести логін і  пароль.

Крім Особистого кабінету на 
сайті 104.ua, вирішити газові 
питання споживач може також 
за допомогою інших мобільних 
онлайн-помічників - мобільних 
додатків 104Mobile для Android 

та 104Mobile Light для iOS, чат-
ботів 7104ua у Viber та Telegram. 
Перевагою цих мобільних сер-
вісів є можливість обслугову-
вання кількох особових ра-
хунків на одному акаунті.

в’ячеслав гончарук

Якщо сказати в цілому, то в на-
шому місті щось трохи змінилося 
тільки з суботи, 21 березня. У не-
великі продуктові точки люди ста-
ли заходили не більше двох осіб, 
решта покупців в черзі чекали на 
дворі. Стало малолюдно в місько-
му сквері. У будь-якому випадку 
матусь з маленькими дітками під 
час, коли ми проїжджали біля 
парку, не було. До цього пере-
важна більшість наших земляків 
до карантину звикали неохоче.

 На ринку «Хлібодар» людей 
вистачало і рідко хто ходив у 
масках. Ситуація на цьому ринку 
відчутно змінилася 23 березня. 
Одному порушнику карантину 
комісія з надзвичайних ситуацій 
виписала навіть штраф – 17 тисяч 
гривень. З цього ж дня ринок 
став працювати з 10 до 14 години.

Якщо в мудрих жінок при зу-
стрічах з подругами поцілунки вже 
стали великою рідкістю, то чолові-
че рукостискання «процвітає». Це 
прикро. Коли ми ще до карантину 
проводили опитування на цю тему, 
то виявилось, що люди знають, як 
тепер по-новому вітаються чолові-
ки. Тільки свої теоретичні знання 
представникам сильної статі не 

вдається закріпити на практиці.
Ще на вулиці є люди по-

важного віку, які перебувають 
в групі ризику. Кожен з них є 
чиїмись улюбленими бабусями 
та дідусями. Подбайте про своїх 
рідних, аби їм не треба було 
зайвий раз виходити з дому.

З тими, хто розуміє ситуацію і 
перебуває в самоізоляції, ми по-
спілкувалися в режимі онлайн.

Л і д і я ,  6 2  р о к и :
— У мене одна надія, що 

Козятин місто маленьке і коро-
навірус не встигнуть занести до 
кінця карантину. Поки є продук-
ти харчування, сидітиму вдома.

О к с а н а ,  5 2  р о к и :
— Зустрічатися з коронаві-

русом у мене немає бажання. 
Сподіваюся, що мене він також 
не зустріне. А щоб такої зустрічі 
у нас з ним не було, в денному 
раціоні у мене імбир та лимони.

Н а д і я ,  6 4  р о к и :
— Невтішний досвід країн з 

розвиненою економікою показав, 
що самоізоляція, це найбільш 
дієва профілактика проти коро-
навірусу. Чим менше людей буде 
на вулиці, тим менше в людей 
буде можливості заразитися цим 
вірусом. Я виходжу на вулицю 
в крайніх випадках, тільки за 

продуктами. Аптеку відвідую не 
частіше, ніж один раз на півроку.

К а т е р и н а ,  4 3  р о к и :
—  Н а  м о ю  д у м -

ку, це пташиний грип № 2
Р а ї с а ,  5 2  р о к и :
— Люди налякані, не знають, 

що воно має бути далі. Італійці 
вже надзвичайний стан ввели і 
в них ситуація не покращується. 
Профілактику я знаю та чи не 
знають профілактику францу-
зи чи іспанці? Є просто люди 
з хорошим імунітетом, яких 
коронавірус обходить сторо-
ною. Прочитала, чи то жарт, чи 
правду пишуть, що коронавірус 
боїться українського часнику з 
салом без горілки. Може й жарт, 
але надіюсь, що допоможе.

І в а н ,  2 6  р о к і в : 
В ізоляції не сиджу, тому що 

немає як сидіти. Не підуть же за 
продуктами діти. А з того, що 
ми знаємо, думаю, що цей ка-
рантин скоріше всього надовго.

Треба згадати за працівників 
сімейної медицини. Перед каран-
тином наші журналісти помітили, 
що сидять дівчата в білих халатах 
перед пацієнтами, не маючи навіть 
захисного скла. Хто з чим прий-
шов у сімейну медицину — тим 
поділився з працівниками реє-

стратури. І на понеділок, 23 бе-
резня, ситуація там не змінилася.

Слід заспокоїти пенсіонерів з 
приводу відміни автобуса марш-
руту № 1. Як повідомили в комісії 
надзвичайних ситуацій, «одинич-
ку» не скасували, а тимчасово 
зняли з маршруту для безпеки 
здоров’я людей, яким взагалі 
треба сидіти вдома. Інші марш-
рути будуть курсувати за зміне-
ним графіком через годину. Це 
пов’язано з тим, що в транспорт-
них засобах після кожного рейсу 
буде проводитись дезинфекція.

За рішенням комісії з над-
звичайних ситуацій, у найближчі 
дні буде проводитись дезін-

фекція аерозолевими дезінфі-
каторами вулиць з найбільшим 
скупченням людей, зупинки гро-
мадського транспорту, під’їзди 
багатоквартирних будинків.

аКтуально

добрі справи. Дефіцитний товар в наших аптеках не знайти. Тетяна Якимова вирішила шити власні 
багаторазові маски з різнокольорової натуральної тканини. Їх можна прати та прасувати декілька разів. 
Жінка пошила уже 80 масок. Роздає їх безкоштовно

автобус “козятин-кашперівка”. До введення карантину 
Андрій їздив ним на роботу, а зараз добирається до 
Козятина власним транспортом

тетяна найперше пошила маски 
своїм рідним - маленька онука 
теж знає, що потрібно її одягати, 
коли виходиш на вулицю

жінка шиє маски на побутовій 
електричній швейній машині 

аКтуально

У вівторок, 24 березня, в 
редакцію газети «RIA-Козятин» 
зателефонували мешканці на-
шого міста. Вони повідоми-
ли, що в ЦРЛ привезли паці-
єнта з підозрою на корона-
вірус. Ми в режимі онлайн 
зв’язалися з головним лікарем 
центральної районної лікар-
ні Олександром Кравчуком. 

– Ситуація така, що ми 
кожному, в кого є темпе-
ратура, ставимо підозру, – 

каже головний лікар. – У 
випадку, яким ви цікавите-
ся, підозра не підтвердилася. 

Працівники екстреної допо-
моги приїжджають на виклик  
в захисних від коронавірусу 
комбінізонах, оскільки вони не 
знають стану хворого. Саме 
одежа медиків стала причиною 
дзвінка до вашої редакції. Тому 
можу запевнити, що в ЦРЛ не-
має підозри на коронавірусну 
інфекцію в жодного пацієнта. 

коронавірусу в козятині немає

два тижні карантину. Що Змінилося в житті коЗятинчан

вирішувати питання, Що стосуються гаЗу, можна прямо З дому

транспорт. Із минулого тижня припинили приміське та міжміське автобусне та пасажирське залізничне 
сполучення. Деякі мешканці нашого району працюють у Козятині, а деякі козятинчани — в інших містах. 
Ми поцікавилися, чим вони їздять на роботу зараз

як люди доБираються до 
роБоти під час карантину?

вечорами шиє маски і 
роЗдає їх БеЗкоштовно
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олена удвуд

Увесь світ закликає людей за-
лишатися вдома і за можливості 
не виходити на вулицю, аби за-
побігти поширенню COVID-19. 
Наше видання теж просить вас 
дотримуватися умов карантину: 
обмежити соціальні контакти і 
без нагальної потреби не ви-
ходити з дому. А щоб ви не 
нудилися в чотирьох стінах, ми 
зробили для вас підбірку справ, 
якими можна займатися, не ви-
ходячи з дому.

почнІть займатись танця-
ми. У  цей період медики радять 
слідкувати за здоров'ям і підви-
щувати імунітет. Для цього  треба 
правильно харчуватися, спати 8 
годин на добу і робити вправи. Ви 
можете щоранку робити зарядку. 
Це допоможе не лише підвищити 
імунітет, а й позбутися стресу.

Крім того, нині, не виходячи 
з дому, можна навіть займатися 
танцями. Козятинська хорео-
граф Надія Бортюк проводить 
на своїй сторінці в Інстаграм 
прямі трансляції занять з баль-
ного фітнесу о 19.00 тричі на 

тиждень: у понеділок, середу та 
п'ятницю.

Усе, що вам необхідно - ска-
чати на телефон програму для 
входу в Інстаграм та зареєстру-
ватися у цій соцмережі. Після 
цього зайти на сторінку Надії 
та підписатися на неї. Поси-
лання на сторінку https://bit.
ly/33I4TEi. Також ви можете 
знайти Надію Бортюк за іменем 
«nadin784» в Інстаграм.

Якщо раптом пропустили 
онлайн-трансляцію, можете 
подивитися урок ще протягом 
доби.

терцентр в режимІ онлайн. 
Козятинський міський терцентр 
запустив рубрику «Чим зайнятися 
нашим пенсіонерам на каранти-
ні?» Там дають поради, як пере-
стати хвилюватися, тощо.

Нагадаємо, що зараз від-
відувати терцентр не можна, 
оскільки він уже понад два тиж-
ні зачинений на карантин. По-
силання на сторінку у Фейсбук 
https://bit.ly/3dqRghi.

для тих, хто люБить чита-
ти. Інтернет-книгарня "Yakaboo" 

запустила на період акцію: деякі 
електронні та аудіокнижки можна 
придбати за 1 гривню. Тут мож-
на знайти твори класиків, такі, як 
«Майстер і Маргарита» Михайла 
Булгакова, чи книги популярно-
го жанру нон-фікшн, тобто, не 
художньої літератури. Перелік 
книг за посиланням https://bit.
ly/2wt0LvY.

розвивайтеся. Якщо  ви про-
водите більше часу вдома, саме 
час розвиватися у різних сферах. 
Це можна робити, навіть не вихо-
дячи з дому. До прикладу, можна 
опанувати іноземну мову. В інтер-
неті є сайт, за допомогою якого 
можна вивчати мови. Ви просто 
обираєте, якою мовою спілкуєте-
ся, яку хочете вивчити і система 
запропонує вам уроки. Посилання 
на сайт https://bit.ly/3brKHJo.
приБирайте. Зараз дуже важ-
ливо  тримати в чистоті не лише 
свої руки, а й помешкання. Час від 
часу робіть вологе прибирання, 
протирайте дезінфікуючим роз-
чином ручки та поверхні, яких 
часто торкаєтеся. Прибирання 
також допомагає врятуватися 
від негативних думок.

БІльШе проводьте часу з 
рІдними. Робіть щось разом. 
До прикладу, можна грати в ігри. 
Діти обожнюють грати в «Хто 
я?» Для цього одне одному тре-
ба написати на папірці тварину 
чи предмет, обмінятися папірця-
ми, не підглядаючи, прикласти до 
лоба і намагатися вгадати, хто 
ви. Це справді весело. І навіть 
«Твістер» можна зробити у до-

машніх умовах, якщо маєте старі 
плакати чи настінні календарі і 
фарби чи фломастери.

Але не забувайте, що ка-
рантин – це не канікули. Не 
лише грайте з дітьми в ігри, а 
й допомагайте робити домашні 
завдання. І слідкуйте за тим, 
щоб вони виконували завдання, 
адже нині триває дистанційне 
навчання.

в’ячеслав гончарук

На дворі березень, а аграрії 
Козятинщини майже завершили 
посів ярих зернових та зерно-
бобових культур. Як іде сівба 
на полях Козятинщини, ми поці-
кавилися в керівника аграрного 
підприємства «Агродім Іва» Ві-
ктора Сагайди.

– Треба спішити, – каже 
аграрій, – щоб зерно дало 
добрі сходи. Коли ранком по-
чинали сіяти зерно, земля була 
більш-менш вологою. У полу-
день сонце та вітер зробили 
свою справу. Після проходження 
сівалками, вже й пил виднівся. 
У землі є тільки 20 відсотків 

вологи. 
–  Якою культурою поле за-

сіваєте?
— Цю ділянку від розвилки 

на Вернигородок до самого 
лісу засіваємо ячменем. З ньо-
го прибуток невеликий, але як 
без таких культур як пшениця 
та ячмінь? Без них не можна 
обійтись. Хліб в основному з 
пшеничного борошна випікають. 
Пшеницю сіяли і будемо сіяти, 
навіть собі у збиток.

— Коли ми йшли до вас, за-
питали в аграріїв, що сіють? 
Один з працівників каже, що 
коноплю. Виходить, що в «Агро-
домі Іва» не тільки хлібороби, а 
й гумористи.

— Так, – каже керівник під-
приємства. – Зараз така відпо-
відь викликає сміх. А були часи, 
коли не тільки коноплею поля 
засівали, а й макові плантації 
були. Зробили те, що було легше 
– заборонили посів цих культур. 
А потрібно було тільки дисци-
пліну навести. І був би у нас свій 
мак по сьогоднішній день і олія 
з коноплі. 

Щось би ще розповів наш спів-
розмовник, тільки після чергових 
засіяних смуг сільськогосподар-
ська техніка пройшла на заправ-
ку зерном. Віктор Сагайда пішов 
до сівалок, а ми, побажавши 
хліборобам доброго врожаю, 
поїхали у своїх справах.

офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

у коЗятині посилили додаткові Заходи БеЗпеки, спрямовані на 
ЗапоБігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороБи

на території  громади встановлено пропускні пункти

470798470797

      телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

один з варіантів весело провести час – пограти в твістер

на полях вже кипить робота

ЩИРО ВІТАЄМО З юВІлеЄМ
радника генерального директора ТОВ «ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА АПК» БОСАКА Олексія Михайловича (30.03)
Зичимо повсякчас відчувати енергію життя, надійну підтримку рідної землі, цілющу бадьорість рос, безкраю радість високого неба й теплий вогонь людської вдячності. 
Міцного вам здоров'я, всіх Божих ласк і земних щедрот!

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНеМ НАРОДЖеННЯ
керівника ФГ «Молодіжне-Д» с. Молодіжне ДОВГОГО Олега Федоровича (26.03), Йосипівського сільського голову СВИНАРЧУКА Віктора Васильовича (28.03),
депутата районної ради МІКлУХУ  Олега Івановича (30.03), спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації МАлІНОВСЬКУ Тетяну Сергіївну (30.03),
Сестринівського сільського голову леВЧУКА Анатолія Ігоровича (31.03)

Хай зорі життєлюбства освічують ваш шлях, вдало вершаться справи, поважає громадськість, а родина дарує любов і тепло. Радості вам, натхнення,
заквітчаних весен, погожого літа, щедрих осеней, затишних зим,  щасливих подій! 

26 БеРеЗНЯ – ДеНЬ НАцІОНАлЬНОї ГВАРДІї УКРАїНИ
До складу створеної в березні 2014-го року Національної гвардії України увійшли внутрішні війська України, добровольці і патріоти, які виконували 

завдання із захисту територіальної цілісності держави, охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян.
Вітаємо нацгвардійців зі святом! Бажаємо міцного здоров’я, незгасимої енергії, завзяття та сили. Миру та злагоди нашій країні, благополуччя та 

добробуту кожній родині!

З повагою, голова районної ради                       Віктор СлОБОДЯНюК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУлАВСЬКИЙ

Що роБити, ЩоБ не нудьгувати вдома

у аграріїв карантин тільки умовний

Міський голова Олександр 
Пузир закликав козятинчан не-
ухильно їх дотримуватись: “Да-
вайте поважати одне одного, 
наберемось терпіння і достойно 
пройдемо це випробування”.

У середу відбулося позачер-
гове засідання міської комісії з 
питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситу-
ацій Козятинської міської ради  
№11 від 24.03.2020 року "Про 
додаткове посилення заходів  
щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території міста 
Козятина гострої респіраторної 
хвороби, спричиненої коро-
навірусом 2019-nCoV", яка ви-
рішила:

1. Затвердити звіт началь-
ника відділу з питань над-
звичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення 
міської ради Липовецького Г. 
І. про виконання рішень комі-
сії (протоколи від 03.03.2020 
р. № 7, від 12.03.2020 р. № 
8, від 16.03.2020 р. № 9, від 
22.03.2020 р. №10) щодо по-
силення протиепідемічних та 
карантинних заходів, поперед-
ження поширення захворюва-
ності на гостру респіраторну 
хворобу, спричинену коронаві-
русом COVID-19.

2. Затвердити потреби у 
засобах індивідуального за-
хисту, дезінфікуючих засобах, 
медичному обладнанні та за-
собах медичного призначення, 
паливно-мастильних матеріалах  
лікувальних закладів міста КП 
«Козятинський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги», КП «Міська лікар-
ня», Козятинського відділення 
поліції, Козятинського районно-
го сектору ГУ ДСНС для забез-
печення діяльності у протидії 
поширенню та лікуванні коро-
навірусної інфекції та доручити 

фінансовому управлінню місь-
кої ради (Холковський П. А.)  
визначити шляхи фінансування 
потреб із міського бюджету.

Те р м і н  в и к о н а н н я :  д о 
26.03.2020

3. Забезпечити тісну вза-
ємодію та взаємодопомогу 
між керівництвом, лікарським 
складом лікувальних закладів 
всіх рівнів надання медичної 
допомоги міста та району (Лу-
кашук Л. П., Кравчук О. М., 
Євтушок О. П., Лобченко В. П., 
Радогощина Ю. В.) у питаннях 
запобігання поширенню та ліку-
вання коронавірусної інфекції, 
КП «Міська лікарня» (Євтушок 
О. П.) при виникненні необхід-
ності формувати та направляти 
групу медичних працівників для 
допомоги КП «Козятинська цен-
тральна районна лікарня».

Термін виконання: при необ-
хідності

4. Зобов’язати керівників лі-
кувальних закладів всіх рівнів 
надання медичної допомоги 
(Лукашук Л.П., Кравчук О.М., 
Євтушок О.П., Лобченко В.П., 
Радогощина Ю.В.),  Козя-
тинський міжрайонний відділ 
лабораторних досліджень ДУ 
«ВОЛЦ МОЗ України» (Ящук 
Л.О.) надавати до Козятин-
ського відділення поліції (Ан-
друщак Р.Л.) інформацію про 
мешканців району та міста, які 
повернулись із-за кордону в 
період карантину для вжиття 
профілактичних заходів щодо 
нерозповсюдження коронаві-
русної інфекції.

Термін виконання: протягом 
карантину

5. У зв’язку з фізичною не-
можливістю забезпечення ви-
конання санітарно-епідемічних 
вимог щодо санітарного контр-
олю усіх продуктів, здійснення 
температурного скринінгу про-

давців та покупців, щоденної 
дезінфекції приміщень, тор-
гових рядів, території ринку 
припинити роботу СТ «Козя-
тинський ринок» на пров. На-
умова, 20. 

Термін виконання: на період 
карантину

6. Згідно з пропозицією Го-
ловного управління Держпрод-
споживслужби у Вінницькій об-
ласті (лист від 23.03.2020 №СЗ-
6.2/660/20) внести до переліку 
об’єктів критичної інфраструк-
тури міста ветеринарні аптеки, 
ветеринарні клініки, торгові 
об’єкти з реалізації засобів 
захисту рослин, насіння, посад-
кового матеріалу сільськогос-
подарських рослин, корму для 
домашніх тварин, станції тех-
нічного обслуговування за умов 
дотримання на об’єкті торгівлі 
санітарно-епідеміологічних ви-
мог із розрахунку перебування 
однієї людини на площі 10 м2 
з дотриманням 1,5-метрової 
санітарної дистанції, запрова-
дження суворого контролю за 
входом громадян до магазинів, 
аптек, клінік виключно у засо-
бах захисту (лицеві маски, ру-
кавички або після обробки рук 
дезінфектантом при вході), за-
безпечення персоналу засобами 
захисту та щоденної триразової 
дезінфекції приміщень. 

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
26.03.2020 до скасування ка-
рантину

7. Дозволити торгівлю в 
магазинах, супермаркетах, ап-
теках з кількістю відвідувачів 
(покупців) на об’єкті торгівлі 
із розрахунку перебування од-
нієї людини на площі 10 м2  за 
умови  дотримання 1,5-метрової 
санітарної дистанції у черзі на 
працюючих касах. 

Те р м і н  в и к о н а н н я :  з 
25.03.2020 до скасування ка-

рантину
8. Зобов’язати керівників 

установ, організацій, підпри-
ємств, торговельних об’єктів 
запровадити суворий контроль 
за входом громадян до громад-
ського транспорту, магазинів, 
ринків, аптек, установ, закладів 
виключно у засобах захисту 
(лицеві маски, рукавички або 
після обробки рук дезінфектан-
том при вході). 

Т е р м і н  в и к о н а н н я :  з 
25.03.2020 до скасування ка-
рантину

9. Відділу міського госпо-
дарства управління житлово-
комунального господарства 
міської ради (Вовкодав І.В.) 
змінити графік руху громад-
ського транспорту з відміною 
руху автобусів маршруту №4 
та обмеженням руху автобусів 
маршрутів №3 та №7 у денний 
час та вихідні дні, який довести 
до перевізників та пасажирів.

Термін виконання: 25.03.2020, 
протягом карантину

10. Міській раді спільно  з 
Козятинською районної радою 
та Козятинською районною 
державною адміністрацією (за 
погодженням):

- здійснювати моніторинг ін-
формаційного простору щодо 
наявності в ньому недосто-
вірної інформаці ї стосовно 
заходів протидії поширенню 
коронавірусної інфекції, інфор-
мування здійснювати виключно 
на підставі інформації на офі-
ційних сайтах установ;

- провести роз’яснювальну 
роботу серед населення, служ-
бовців органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, 
персоналу лікарських установ 
стосовно надання лише офіцій-
ної інформації та довести про 
відповідальність за поширення 
завідомо неправдивої та пере-
крученої інформації.

11. Відділу у справах пре-
си та інформації міської ради 
(Росінська Н.С.) забезпечити 
оприлюднення рішення комісії 
в засобах масової інформа-
ції, поширення через мережу 
Інтернет та максимальне до-
ведення карантинних вимог до 
населення.

Термін виконання: 23.03.2020
12. Контроль за виконанням 

цього рішення покласти на 
міського голову 

Пузиря О. Д.

Відповідно до ст. 30 Закону Украї-
ни «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб» та пункту 9 прото-
колу № 10 позачергового засідання 
міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, від 22 березня 2020 року 
Козятинському відділенню поліції 
Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій 
області дано доручення посилити 
охорону публічної безпеки та по-
рядку шляхом встановлення  контр-
ольно-пропускних пунктів на виїздах 
та в’їздах міста з наданням права 
та можливості проводити санітарні 
огляди речей, багажу, транспортних 
засобів.

На території Козятина пропускні 
пункти встановлено:

- стаціонарний – перехрестя ву-
лиць Білоцерківська – 8 Гвардійська;

- мобільний – на вулиці Довженка 
(біля СТО «Колесо»).

до уваги меШканцІв грома-
ди, якІ повернулися 

Із-за кордону! 

Козятинська міська рада наполегливо про-
сить жителів громади, які повернулися із 
країни, де зафіксовано спалах коронавірусу, 
повідомити про це свого сімейного лікаря 
або зателефонувати за номерами цілодо-
бових «гарячих телефонних ліній» міської 
ради: стаціонарний телефон (04342)-2-01-05, 
мобільний оператор Київстар 068-344-30-35, 
мобільний оператор Lifecell 093-052-06-30. 

Дякуємо за розуміння!
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анастасІя квІтка

До редакції газети зверну-
лася козятинчанка Людмила 
Давидюк. Жінка хоче застерегти 
містян не потрапити, як вона 
каже, у «фінансові сіті місцевих 
аферисток». За словами жінки, 
одна з них працює в місцевому 
ЦНАПІ, інша — її посередник.

— У нашому місті є дві да-
мочки-аферистки — Валентина 
Д. та Лада Ш., — розповідає 
пані Людмила. — Спочатку 
в мене зав'язалася дружба з 
Ладою Ш. А вона дружить з 
Валентиною Д., яка підказує, 
як вирішити земельні справи. 

За словами Людмили, жінки 
дуже швидко влилися до неї 
в довіру. Настільки, що вона і 
не зчулася, як позичила одній 
із них 9 тисяч гривень. Уже 
пішов четвертий рік, а грошей 
господарці так і не повернули. 
І вона така, схоже, не одна. 
Знайому Людмили Давидюк 
теж ошукали. На дві тисячі 
більше. Але на папері позика 
грошей ніяк не задокументована. 

оБманула на гроШІ. Людми-
ла стверджує, що  обпеклася двічі. 
Крім позики, вищевказані особи 
їй винні ще й гроші, за так звані 
земельні справи.

Справа в тому, що в Люд-
мили від бабусі є переоформ-
ленний земельний пай. Дея-
ку суму жінці недоплатили. 
Лада Ш. пообіцяла їй допо-
могти вирішити це питання.

— У моєї знайомої була 
схожа ситуація. Я порадила 
свою подругу, щоб допомогла, 
— продовжує Людмила Дави-
дюк. — Переговорила з Ладою 
Ш.. Зрозумійте, це настільки 
хитра людина, я просто в шоці 
від того, як вона вміє брехати 
та маніпулювати людьми. Вся 
в справах, всім допомагає. Я 
її сказала про цю ситуацію з 
паями, вона відразу подзвонила 

до Валентини Д. А та, як з руба 
— давайте 3,5 тисячі гривень. 
Мене це здивувало, але пого-
дилась. Бо ж подруги. А потім 
були суми і по 1000, 600, 3000 
гривень. Одним словом, гроші 
між собою розділили, справи 
не зробили. Навіть коли моя 
знайома звонила Владиславі, 
вона телефон не включала. 

Зі слів Людмили, через де-
який час сума витрат на зе-
мельні документи добігла до 
11000 гривень. Потім ще на 
адвоката 1000. Пройшло чи-
мало часу. На прохання від-
дати гроші, ніяк не реагують.

— Іду до Валі, вона навіть очі 
не підняла, кажу, віддай гроші, а 
вона — немає, — каже Людмила 
Давидюк. — Півтори тисячі вона 
мені віддала — по 50, 100, 200. 
Треба ще півтори тисячі. То вони 
що придумали — дзвонять до 
моєї знайомої, кажуть, що треба 
знову гроші, 3 тисячі. Вона їм 
висилає на карточку. Ті знімають 
і через кілька хвилин приносять 
мені моїх 1,5 тисячі. І тут я зро-
зуміла. Яку ж аферу придумали!

З а  с л о в а м и  Л ю д -
мили, вони вплутали в цю 
справу відомого адвоката .

— Сказали, що віднесли мої 
документи адвокату, — пояснює 
пані Людмила. — Як я почала 
питати, де ж цей адвокат, чула 
тільки відмовки: то він не при-
їхав, то попав в ДТП, то його 
обсипало. Тут мені телефонує 
знайома і я іду до нього на при-
йом. Вже ж місяць пройшов. 
Йду сама, розпитую про мою 
справу. А він, виявляється, нічо-
го і не знає про мої документи. 
Я шокована. Куди пішли мої 
гроші і гроші  моєї родички?

Після цього козятинчан-
ка забрала свої документи.

Їй порадили звернутися в 
одну з місцевих газет. Після 
публікації всі сторони конфлік-
ту викликали у міську раду.

— Ми всі ходили до мера 

на коврик, — каже Людмила 
Давидюк. — Валентина взагалі 
прийшла зразу з адвокатом. 
Але після цього її залишили 
на роботі, правда, понизили в 
посаді. Зараз вона вже не в 
кріслі керівниці, а видає до-
відки. Оставили її на роботі. 

У кінці квітня минулого року 
пані Людмила написала заяву 
до поліції. За її словами, після 
цього їй зателефонував діль-
ничний, який мав у всьому розі-
братися. Та жінці грошей так і 
ніхто не повернув по цей день.

— На цьому справа погасла, 
— розповідає Людмила. — Про-
тягом всього часу я писала їм 
смски, на горизонті їх не бачи-
ла. Я терпелива. До Валентини 
дзвонила, вона мене не взнала. 
Ходила на роботу, щоб нагадати 
про себе, робить вигляд, що ми 
не знайомі. Я знову хочу надати 
цій справі розголосу, щоб люди 
знали і не потрапляли їм на 
гачок. Я знаю людей, які також 
їм давали гроші. Моя подруга 
300 гривень, сусід мій теж їм 
гроші дав за якусь там довідку. 
Люба, Лади тітка, вона їй теж 
робила документи на землю, які 
обійшлись більше трьох тисяч. 
Хочу попросити людей, хто звер-
тався за допомогою до Лади (а 
це земля, квартири, паспорти), 
прошу телефонувати на мій но-
мер 0631906436. Нам треба ви-
вести цих людей на чисту воду!

усІ звинувачення запере-
чують. Ми звернулися за ко-
ментарями до  всіх учасників цієї 
непростої і заплутаної історії.

Завітали на робоче місце 
пані Валентини. Спілкуватися з 
журналістами вона категорич-
но відмовилася, і коментувати 
будь-що теж. Єдине, що сказала 
жінка, так це те, що вона напи-
сала заяву в поліцію на Людмилу 
Давидюк. За вимагання грошей.

Н а м  в д а л о с я  п о с п і л -
куватися  і  з  Ладою.  До 

не ї  ми прийшли додому.
На відміну від пані Валентини, 

вона пішла на контакт і роз-
казала свою версію конфлікту.

— Вона вже писала в міську 
раду, була у Пузиря, — каже 
жінка. — Все, що вона каже, 
це все неправда. Колись її се-
стра попросила мене, щоб я 
поїхала посварилася з фірмою 
у Самгородку, бо там дійсно за 
законом повинні були виплатити 
індексацію. Бо вона отримала 
за 10 років 40 тисяч, а пови-
нні були 100 з лихом. Я там з 
усіма посварилася, але я брала 
гроші в неї на бензин. Я взагалі 
будівельник. Хотіла допомогти. 
У неї ціни різні, в газеті в неї 
було 13 тисяч, потім 9, потім 
чула 18. Скільки ж можна до-
пікати мене. Це було 1-1,5 роки 
тому. Це просто така людина. 
В газеті, коли вона написала, я 
не могла спростування дати, бо 
там змінили прізвища. Коли я з 
нею познайомилася, мені її по-
друга сказала, щоб я з нею не 
звязувалась. Така сама ситуація 

була з її подругою, то вона за 
це щей отримала по обличчі. 
У неї мама померла, я її весь 
похорон «на хрестик» зробила, 
помогла. Цього не було поміт-
но. Казала, що я 3 тисячі винна 
потім 4, потім 5. Виросла ціна. 

що кажуть у полІцІї. У  ко-
зятинській поліції про  цю справу 
знають. 

 — Це цивільно-правові від-
носини, все на словах, на довірі, 
— каже начальник сектору пре-
венції козятинського відділення 
поліції Євгеній Трайдакало. –  
За цими матеріалами проводи-
лася перевірка згідно з законом 
України про звернення грома-
дян. З усіх письмових звернень 
ми направляємо відповіді за-
явнику. Будь-яких ознак кримі-
нального правопорушення під 
час перевірки не встановлено, в 
зв'язку з тим, що вбачаються ци-
вільно-спірні правові відносини, 
сторонам рекомендовано звер-
татися до суду. Повинні діяти в 
межах чинного законодавства. 

олена удвуд

У міському терцентрі в ста-
ціонарі лежить двадцять п’ять 
осіб. Це люди, які мешкають 
тут постійно. Сімнадцять з 
них не можуть рухатися са-
мостійно. Серед підопічних 
є й ті, кому за дев’яносто.

Стаціонар, де перебувають 
бабусі й дідусі, розташований 
на другому поверсі. А більшу 
частину першого займає філія 
Центру комплексної реабілі-
тації для дітей з інвалідністю 
«Промінь». Вони орендують у 
міському терцентрі приміщення.

Керівництво терцентру хоче 
перевести стаціонар з друго-
го поверху на перший, але 
не має змоги це зробити, 
оскільки там розміщена філія 
«Променя». Вирішити цю про-
блему не можуть вже давно. 
Але якщо раніше питання 
перенесення стаціонару не 
стояло так гостро, то нині 
воно є нагальним. Про це по-
відомила на засіданні Міської 
ради ветеранів Ольга Дацюк, 
директор міського терцентру.

чотири людини у кІмнатІ. 
Те, що підопічні живуть на 

другому поверсі, спричиняє 
низку незручностей. Адже 
ліфта у будівлі немає. Люди 
у стаціонарі похилого віку, їм 
важко не те, що спуститися з 
другого поверху на перший, а 
й просто рухатися. Тому біль-
шість з них навіть не може ви-
йти на вулицю в теплу погоду.

У самому стаціонарному від-
діленні надто мало місця. За 
словами Ольги Дацюк, на одну 
ходячу людину треба виділяти 
8 квадратних метрів площі, на 
лежачу — трохи менше. Проте 
у стаціонарі підопічних змушені 
класти по три-чотири людини 
в одну кімнату, площею при-
близно 20 квадратних метрів.

— Ми не можемо у людини 
шафу забрати, ми не можемо 
забрати тумбочку, людині треба 
десь речі зберігати, — пояснює 
Ольга Дацюк, директор місько-
го терцентру. — Біля ліжка сто-
їть тумбочка, стоїть крісло-туа-
лет, стоять ще у когось ходун-
ки, шафа на максимум 20 ква-
дратних метрах. І чотири лю-
дини. Хіба можна їх вмістити?!

Якщо виникає потреба когось 
із підопічних поселити окремо, 
це теж не можуть зробити. За 
словами Ольги Дацюк, нині 
у терцентрі проживає жінка, 
у якої деменція. Це розлад 
психіки, за якого порушують-

ся когнітивні функції мозку. Є 
потреба поселити ї ї окремо, 
але немає кімнати. Ще раніше 
була ситуація, коли в одно-
го з підопічних розвинулася 
гангрена і цю людину теж не 
мали змоги поселити окремо.

Крім того, тримати на дру-
гому поверсі людей, яким 
важко пересуватися, небез-
печно. Адже якщо трапиться 
надзвичайна ситуація, їх буде 
важко вивести з приміщення.

— Ми все зробили, що від 
нас залежить, — продовжує 
Дацюк. — Роками на це йшли 
сили і кошти, але ми зробили 
відеоспостереження, пожеж-
ну сигналізацію, сповіщення 
зробили, громовідвід зробили. 
Тобто, ми тут зі свого боку 
убезпечили будівлю, але все 
це проти стихійного лиха ніщо.

пІклуються не лиШе про 
стацІонар. Терцентр надає по-
слуги не лише тим, хто перебуває 
там у стаціонарному відділенні. 
Працівники обслуговують зага-
лом понад дві тисячі осіб. Це ті 
люди, які користуються послу-
гами терцентру, але в ньому не 
живуть. Адміністрація каже, що 
можуть обслуговувати і більше, 
але за браком місця це зробити 
неможливо.

— Зараз є дуже цікаві по-
слуги, нові, денного догляду, 
— розповідає директор місько-
го терцентру. — Це як дитячий 
сад для людей похилого віку. 
Коли діти йдуть на роботу, а 
мама чи тато старенькі без 
нагляду залишаються — це 
величезна проблема. Діти мо-
жуть взяти маму чи тата, при-
вести і будуть знати, що вони 

під наглядом, нагодовані, вони 
можуть поспати, пройти фізп-
роцедури, отримати ліки. Дуже 
багато є послуг, які ми можемо 
надавати, але ми їх не надаємо 
через те, що у нас немає місця.

Ще при терцентрі діє «Уні-
верситет третього віку», де пен-
сіонерів навчають працювати 
за комп’ютером та дають уроки 
рукоділля. Ці дві групи мусять 
займатися у комп’ютерному 
к л а с і  р а з ом .  Пр им іще н -
н я  ц е  з о в с і м  н е в е л и ке .

поки згоди не дІйШли. Керів-
ництво  терцентру зверталося до  
директора реабілітаційного центру 

«Промінь», проте поки це резуль-
татів не дало.

— Приїжджав директор «Про-
меня» сюди на місце, — каже 
Ольга Дацюк. — Я попросила 
піднятися на другий поверх, 
щоб він зрозумів, заради чого 
ми його попросили приїхати і 
чого ми хочемо. Щоб він по-
бачив на власні очі. Він просто 
був категорично проти на щось 
дивитися. Що я хотіла показати? 
Я хотіла показати цих людей.

Для філії реабілітаційного 
центру навіть знайшли інше 
приміщення. Їм запропонували 
перейти у будівлю терапевтич-
ного відділення Міської лі-

карні. Але, за словами Оль-
ги Дацюк, директор «Про-
меня» був проти такої ідеї.

— Ми написали листа, щоб 
директор «Променя» звернув-
ся як до міського голови, так 
і до голови районної ради, 
тому що там діти з району, 
для того, щоб їм знайшли інше 
приміщення, — додає Ольга 
Дацюк. — Для того, щоб звіль-
нити перший поверх і перевести 
наших ліжкових хворих. Тих, 
хто не може сам рухатися. 
Щоб можна було їх вивести 
на вулицю і щоб забезпечити 
їм безпеку життя і здоров’я на 
випадок надзвичайної ситуації.

Трохи більше, ніж за місяць у філії 
реабілітаційного центру закінчиться до-
говір оренди. Кінцевий термін до 30 
квітня. Адміністрація міського терцентру 
сподівається, що до цього часу питан-
ня з приміщенням вдасться вирішити.

Ми зателефонували до реабілітаційного 
центру «Промінь» у Вінниці. Хотіли запитати, 
чи планують для Козятинської філії шука-
ти інше приміщення. Проте з директором 
установи нам поспілкуватися не вдалося. 
Черговий повідомив, що директора немає 
і центр зачинений у зв’язку з карантином.

Але з нами зв’язалися представники 
місцевої філії — Емілія Гонтар, викону-
юча обов’язки завідувачки Козятинської 
філії державної реабілітаційної установи 
центру комплексної реабілітації дітей-
інвалідів «Промінь», та Ольга Заверху-
ра, голова батьківського комітету філії.

Емілія Гонтар пояснила, чому «Промінь» не 
може звільнити приміщення у міському тер-
центрі. За її словами, терапевтичне відділення, 
куди пропонували перемістити філію центру, не 
придатне для дітей. Стіни уражені грибком. А 
сама будівля розташована у не зручному місці.

Від терцентру, де розташований «Про-
мінь» нині, не далеко йти до трьох шкіл: 
першої, другої та школи-ліцею, а також 
дитячих садочків № 1 та № 4. Там навча-
ються діти, які проходять реабілітацію. 
Також поруч із терцентром Центр дитячої 
та юнацької творчості, де діти з інвалід-
ністю ходять на гуртки, і ближче до ба-
сейну «Дельфін», куди також ходять діти.

Неподалік автобусна зупинка, що теж 
важливо, оскільки деякі діти не можуть 
ходити і пересуваються на візочках.

Саме приміщення зручне для дітей. 
Там є спальні, класи та тренажерний зал.

— Дійсно, на другому поверсі у терцентрі 
є лежачі люди, — каже Емілія Гонтар. — 
Але лежачі люди ходити не можуть. Вони 
хочуть все одно перевести їх на перший 
поверх. Але на першому поверсі, де ми роз-
ташовані, є дві кімнати, які можна звільнити 
і лежачих перевести. Нас немає куди пере-
селити. Батьки за те, щоб діти залишились тут.

Філія «Променя» у цьому приміщенні вже 
17 років. Орендують його у міської ради.

— Чому ми там заселені вже 17 років? 
Тому що у міській раді вирішувалося це 
питання, щоб приміщення було для літніх 
людей і для дітей з інвалідністю, — каже 
Ольга Заверуха, голова батьківського комітету.

За словами Емілії Гонтар, нині у на-
шій філії «Променя» проходять реабілі-
тацію 27 дітей. Серед них діти, які ма-
ють ДЦП, генетичні захворювання та за-
хворювання опорно-рухового апарату.

«Батьки за те, щоб діти залишились тут»

Щоб почути думку правників у цій 
ситуації ми звернулися до козятинської 
юридичної компанії «Центр правово-
го консалтингу». Прокоментувати по-
годився юрист Олександр Шумський.

— Такі проблеми виникають зде-
більшого, коли люди, які дають в борг, 
просто не можуть піддати сумніву добро-
чесність та порядність своїх родичів та 
близьких друзів, після чого вони стають 
колишніми, — розповідає Олександр 
Шумський. — Якщо вже виникла така 
ситуація — не потрібно засмучуватись. 
Потрібно бути готовим доводити свою 
правоту та факт позики грошей. Шлях 
доведення буде нелегким, але при до-

статній кількості зібраних доказів, шанси 
на повернення коштів достатньо великі.

Найперше, що потрібно зробити, – це 
звернутись до правоохоронних органів 
з заявою про шахрайство. І навіть якщо 
правоохоронні органи не відкриють 
кримінальне провадження (що найімо-
вірніше) відносно особи, яка отримала 
кошти, вони в будь- якому випадку від-
беруть пояснення, в якому особа може 
зізнатись, що не мала наміру заволодіти 
коштами шахрайськими методами, а 
лише хотіла запозичити їх. Це і буде 
в подальшому одним із доказів в суді. 

Не потрібно забувати, звичайно, і про 
спілкування з самим боржником, як в аме-

риканських фільмах: «все, що він скаже 
чи напише, в подальшому може бути ви-
користано проти нього». Адже відповідно 
до ст. 218 Цивільного кодексу України 
- заперечення однією із сторін факту 
вчинення правочину або оспорювання 
окремих його частин може доводитися 
письмовими доказами, засобами аудіо-, 
відеозапису та іншими доказами. Тобто 
це – листування, електронні листи, SMS 
повідомлення, записи розмов та все те, де 
боржник може визнати, що він брав у вас 
гроші. При наявності у вас якоїсь кількос-
ті доказів, ви можете написати боржнику 
лист-претензію з вимогою повернути ваші 
кошти, звернувши увагу останнього на 

наявність у вас аудіо запису розмови, 
листування чи будь-яких інших доказів, 
та зазначивши, що ви готові звертатись до 
суду за захистом своїх законних інтересів.

Якщо ж це не допомогло, необхідно 
звертатись до суду. І маючи всі вище пе-
релічені докази, скоріше за все результат 
буде позитивним. Крім того, при зверненні 
з позовом до суду можливо буде стяг-
нути з боржника додаткові санкції, такі, 
наприклад, як інфляційні втрати. Проте, 
звичайно ж краще, щоб таких ситуацій не 
виникало, та при отриманні коштів ваш 
позичальник написав розписку. У тако-
му випадку і він буде пам’ятати про свої 
зобов’язання, і ви будете спати спокійно.

що робити, коли не повертають гроші. поради юриста

КонфліКт ситуація

хочеш мати ворога – поЗич гроші не можуть поділити приміЩення
життєва історія. Як не потрапити на фінансовий гачок «по-знайомству» та чому не можна 
вірити на слово тим, кому позичаєш гроші

проблема. У міському територіальному центрі соціального обслуговування люди у стаціонарі 
живуть на другому поверсі. Майже весь перший поверх займає філія реабілітаційного центру 
для дітей з інвалідністю «Промінь». Адміністрація терцентру просить філію знайти інше 
приміщення. Але у «Промені» кажуть, що перебратися не можуть

«ми все зробили, що від нас залежить». Ольга Дацюк (праворуч), директор міського 
терцентру соціального обслуговування
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олена удвуд

Отець Іоан Дубровський наро-
дився у Росії 1876 року. Походив 
з родини священнослужителів. 
Він рано осиротів, тому його 
виховував дядько Володимир.

Коли майбутньому священику 
виповнилося 22 роки, він став 
студентом Тамбовської духовної 
семінарії. Окрім богослов’я, там 
викладали медицину, тож про-
тягом трьох років Іоан одер-
жував знання й у цій галузі.

«Після навчання вони здавали іс-
пит у присутності місцевих лікарів й 
отримували диплом та дозвіл на ме-
дичну справу. Їм видавали домаш-
ню аптечку, до якої входили 30-40 
препаратів, і дозволяли виписувати 
нескладні рецепти. Така практика 
була уведена для того, аби забез-
печити провінцію медичними кадра-
ми, котрих на той час бракувало», 
— йдеться на сайті «Одигітрія» 
у статті Назарія Давидовського.

Під час навчання у семіна-
рії Дубровський одночасно 
працював. Він був і вантажни-
ком, а під час епідемії холе-
ри працював дезінфектором.

Після закінчення семінарії отця 
направили служити до однієї з 
церков Тамбова. Та вже через 
два роки він вирішив поглибити 
свої знання з медицини і всту-
пив до медичного університету.

як отець потрапив до глу-
хІвець? Як йдеться у Вікіпедії, на-
прикінці ХІХ століття Дубровський 
переїхав до України. Спершу його 
направили у село Панський Міст, що 
у Черкаській області, а згодом до 
села Лиса Гора, що в Іллінецькому 
районі.

У 1910 році він став настояте-
лем храму у Глухівцях. Це старо-
винна церква Святої Параскеви.

пІд час епІдемІї тиФу. Через 
дев’ять років після переїзду до Глу-
ховець отця застала епідемія тифу. 
Лікарів призвали на війну і не було 
кому лікувати селян.

«Коли у 1919 році село охопила 
епідемія тифу і на місці не зали-
шилось жодного лікаря, він само-
тужки, ризикуючи життям разом 
із робочим ридикюлем ходив від 
хати до хати, рятуючи життя одно-
сельчан», — пише на своїй сторінці 
у Фейсбук Назарій Давидовський.

Саме завдяки знанням, отрима-
ним під час навчання у духовній се-
мінарії, а згодом у медуніверситеті, 
Іоану Дубровському вдалося вряту-
вати село від вимирання під час епі-

демії. За ліквідацію наслідків тифу 
священика нагородили Хрестом.

у роки гонІння церкви. Згодом 
до влади в Україні прийшли біль-
шовики. Вони оголосили справжню 
війну релігії. Саме тоді, у 30-х роках 
минулого століття, отець Іоанн ледь 
не загинув. Його разом з дружиною 
запросив священик з села Жежелів 
на престольне свято. Спершу була 
служба, потім святкова трапеза, 
яка затягнулася до пізньої години. 
Священик з Жежелева запропону-
вав отцеві там переночувати, проте 
Дубровський відмовився, мовляв, 
їхати додому не далеко.

«На ранок жителі Жежелева 
побачили страшну картину — усіх 
учасників свята, котрі залишились, 
було вбито. За однією версією, 
вбивцею був рецидивіст, а за іншим 
припущенням — агентура НКВС», 
— пишуть на сайті «Одигітрія».

Тоді смерть отця оминула, але 
радянська влада у спокої його 
не залишила. Та й не лише його. 
Почалися репресії священнос-
лужителів. Отець Іоанн певний 
час переховувався від комуніс-
тів. Він ховався у дзвіниці при 
своєму храмі, а вночі глухівчани 

потайки приносили йому їжу.
Зрештою, уникнути покарання за 

свою діяльність йому не вдалося. У 
1932 році його арештували і відпра-
вили на заслання до Підмосков’я.

зроБили з церкви зернос-
ховище. Через чотири роки отця 
звільнили і він повернувся до Глу-
хівців. Тут його  застала невтішна 
картина — дружина померла, дітей 
забрали до себе глухівчани.

Іоан певний час жив у дзвіни-

ці. Та згодом церкву закрили і 
перетворили на зерносховище.

Тоді отець працював сто-
рожем у місцевому колгоспі і 
продовжував лікувати людей.

Ситуація змінилася під час 
Другої світової війни. Коли до 
Глухівець прийшли німці, вони 
дозволили правити у церкві.

Така сама ситуація була й у нас в 
Козятині: на місці фізіотерапевтич-
ного відділення ЦРЛ раніше стояла 
церква, яку більшовики перетвори-
ли на будинок піонерів, а німці до-
зволили проводити богослужіння.

Помер священик 15 бе-
ре зня  1959 року.  Похо -
в а ли  йо го  у  Гл у х і в ц я х .

послання нащадкам. Кілька 
років тому у церкві Святої Парас-
кеви у вівтарі знайшли пляшку з 
запискою. Про це писали не лише 
у місцевій пресі, а й у вінницьких 
онлайн-виданнях. Знахідку виявили 
під час ремонту святині.

У записці, що дістали з пляш-
ки, стояла дата «1 вересня 1941 
року». Тоді у селі священиком 
був отець Іоан. Тому місцеві 
припустили, що послання міг 
написати сам Дубровський.

У посланні  йшлося про 
освячення престолу церк-
ви. Також там перерахова-
ні священики, що долучи-
лися до обряду освячення.

історія вітання

долучайтесь до пошиву 
БеЗкоштовних масок

Сьогодні Глухівці — се-
лище міського типу і центр 
об’єднаної територіальної 
громади, що першою ство-
рилася на Козятинщині. За 
даними Вік іпеді ї ,  с таном 
на 2017 рік в смт прожи-
вало 3 тисячі 373 особи.

А те, якими були Глухівці 
понад сто років тому, ми 
можемо дізнатися з книги 
«Сказання про населені пунк-
ти Київської Губернії» за 1864 
рік. У ті роки Глухівці були 
селом Махнівської волості 
Бердичівської округи. Там 

мешкало всього 879 осіб. Із 
них православних 820. Зем-
лі належали 14 поміщикам, 
казні та приходській церкві.

«Усі поміщики належать 
до римської церкви разом 
зі своїми сім’ями. Право-
славне населення формують 
селяни, чисельність яких по-
ступово зменшується вна-
слідок набігів і благ крі-
посного стану», — йдеть-
ся в історичному джерелі.

Що стосується церкви, де 
правив службу отець Іоан, 
її звели у 1851 році. Вона 

кам’яна, і зараховувалася 
до церков шос того кла -
су. Посприяв у будівництві 
святині ї ї перший настоя-
тель Павло Бакалинський.

А вже у 1900-му році, за 10 
років до того, як сюди пере-
їхав Дубровський, Глухівці 
були селом Пузирківської 
волості. Тоді тут мешкала 
1061 особа. Головною сфе-
рою зайнятості місцевих було 
сільське господарство. Про 
це ми дізналися зі «Списку 
населених пунктів Київської 
губерні ї» за 1900-ий рік.

про глухівці понад століття тому

про отця З глуховець, Що рятував 
село під час епідемії тифу
людина-легенда. Століття тому у наших Глухівцях була епідемія тифу. У той період в місцевій церкві 
служив отець Іоан Дубровський. Він був не лише священнослужителем, а й лікарем. Отець врятував 
десятки життів глухівчан. Розповідаємо про цю видатну людину

могила священика у глухівцях. Фото зі сторінки 
Назарія Давидовського у Фейсбук

отець Іоан дубровський. Фото з Вікіпедії

в’ячеслав гончарук

Минулого тижня депу тат Козятин -
ської міської ради Віктор Малишев-
ський у Фейсбуці поширив повідомлення 
про те, що хоче організувати пошив 
масок, які будуть безкоштовно роз-
даватися літнім людям. Йому потріб-
ні помічники, які будуть шити маски. 

«Зробимо щось добре. Шукаю помічни-
ків, хто буде безкоштовно шити маски з 
тканини. Пишіть, дзвоніть за телефоном 
(093) 691 4424. У мене є матеріал, з якого 
будемо шити захисні маски для літніх лю-
дей безкоштовно. У кого є можливість і ба-
жання допомогти матеріально, будемо тіль-
ки раді»,  - таке повідомлення розмістив у 
соціальній мережі Віктор Малишевський. 

Ця інформація зацікавила журналіс-
тів газети «RIA-Козятин» і ми вирішили 
зустрітися з ініціатором доброї спра-
ви. Пан Віктор розповів, що це буде 
маска багаторазового використання.

– Маски, якщо й будуть в аптеках, то 
вони тепер коштуватимуть не менше 25 гри-
вень. Це гроші невеликі, але для малоза-
безпечених верств населення ціна трохи за-
висока. Тому й вирішив з допомогою наших 
землячок зробити корисну справу для пен-
сіонерів, – розповів Віктор Малишевський.

Але, за словами депутата, на за-
к л и к  до в г о  н і х т о  н е  в і д п о в і д а в .

 – Якщо не знайдемо тих, хто може до-
помогти, то маски доведеться замовити в 
якійсь організації. Маски вкрай потрібні. 
Тому що мало віриться, що каратин завер-
шиться 3 квітня. На мою думку, його про-
довжать, – казав у коментарі журналісту 
пан Віктор у неділю, 21 березня. – У мене 
є тканини на 300 масок, якщо знайдемо 
тих, хто буде шити, матеріалу буде більше.

Станом на 25 березня на пропо -
з и ц і ю  п а н а  В і к т о р а  в і д г у к н ул и -
ся лише три жінки. Вони повідомили 
свої адреси і народний обранець від-
віз їм матеріал для пошиття масок.
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робота та оголошення

Продам меблі для торгівлі: вітри-
ни, шафи, тумби. 063-616-83-08, 

098-267-01-61

Продам цуценят Хаскі (Елітні), 
голубоокі. 

067-757-89-25, 093-092-40-04

робота
На роботу потрібен перукар - універсал. 097-
560-54-33
Швейна фабрика по вул.Довженка 20Б, 
запрошує на роботу технолога. 050-444-
36-15
В продовольчий магазин потрібен продавець 
з\п гідна. 098-573-99-92, 093-596-40-46
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир Продавець 
Різноробочий Працівник торговельного залу. 
Водій ЗІЛ-130. Помічник бухгалтера. Ми 
гарантуємо: З/п 5500-9000 грн (з податка-
ми). Компенсація харчування. 0674300280
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ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
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Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам Ячмінь посівний "Командор" 
1 т.- 5 т. грн  067-789-97-76

471396

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., 
під офіс, магазин, центр міста. 

067-252-69-68

Куплю ваше авто в будь - якому тех-
нічному стані, на ходу, не на ходу, 

після ДТП і пожежі, нерозмитнене. 
098-690-57-56, 063-458-95-20
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продам
  2 òåëåâ³çîðà Samsung âåëèêèé òà 
ìàëåíüêèé íà êóõíþ.098-222-98-98, 063-504-
00-86
  Áäæîëîñ³ì¿ (áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè 
óêðà¿íñüêà). Ðóæèí 096-120-98-37 Ïåòðî 
²âàíîâè÷
  Áäæîëîñ³ì’¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
  Áåíçîïèëè «Ãóäëàê», «ÌÒÄ» Í³ìå÷÷èíà á/ó, 
åë.ïèëà 2.9 ÊâÒ íîâà, öåíòðîá³æíèé åë.íàñîñ 
1.1 ÊâÒ, êîìïðåñîð, åë.äðåëü íîâà, ßâà-350, 
ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, àâòîãåí áà÷êîì íîâèé, 
âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ð. 068-216-34-20
  Áðîëåð ²ñïàíêà, Ìàñòåð ãðåé, ðåäáðî, êà÷êè 
³ ³íäèêè ñóòî÷í³, ï³äðîùåí³. 067-173-31-50, 
063-604-26-79, 096-458-74-21
  Áóðÿê êîðìîâèé, ñ. Ïåðåìîãà. 063-209-
26-23
  Âåëîðàìà, çàäíº-ïåðåäíº êîëåñà, áî÷êè 
çàë³çí³ 250ë., 150ë., ïðóòè êðóãëÿê 12, 16, 
20; ðåëüñè 12, 24, äîñêà äóá 60, 40, îñèêà, 
ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, 
øòàõåòè 45 øò., áàíêè ñêëÿí³. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, êíóð 2 ðîêè, 
ìåòàëåâèé ê³îñê 2 õ 2 ì. 098-928-29-29
  Â³êíà 3 øò., ìîéêà ôàðôîðîâà, âàãîíêà 8 
ì. êâ., òàð³ëêè, äâåð³ á\â, 2 äåðåâÒÿí³ êðîâàò³, 
âàçîíè. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³, ðîçòàøîâàíèé â 
çðó÷íîìó ì³ñö³ ² áëîê, ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòó 
(óòåïëåííÿ, ïîêð³âëÿ - ºâðîðóáåðî¿ä, íîâà 
åëåêòðèêà), ð.5.6 õ 3.8 õ 2.2.ì, âîðîòà 2.5 õ 1.8 
ì. 093-430-38-47
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 4 õ 5.40 â öåíòð³ çà 
ìàãàçèíîì «Ãîñïîäàðî÷êà», ïîâíèé ïàêåò 
äîêóìåíò³â. 093-772-56-14
  Ãàðàæ. 093-270-59-37
  Äâà äèòÿ÷³ äèâàíè. 097-426-64-94
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ äåðåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, ëþñòðè 
³ áðà, äçåðêàëî, ìóçè÷íèé öåíòð «Ïàíàñîí³ê», 
ñòîëèê 2-õ ÿðóñíèé ï³ä âàçîíè. 096-312-42-90, 
093-892-12-44     
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-
704-95-73
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê,  áàãàòî 
ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî 
ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äèâàí êóòîâèé 2,65 õ 1,75, äèòÿ÷å ë³æêî 2 
õ 0,85,  øàôà 2 õ 0,8 õ 0,52, êîìîä 1 õ 0,88 õ 
0,44. 067-253-41-06
  Äèâàí òà êð³ñëî. 097-426-64-94
  Äèâàí-ìàëþòêà á/ó,ì³í³ ïðèöåï âåëîñèïåäè 
ð³çí³ á/ó, ñàäæàíö³ ãîð³õà 100 øò., ìàñëî 
ïåðåðîá. 40 ë., íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â ð³çíîãî 
ñîðòó, êë³òêà êðîëÿ÷à, òðóáà à/ö 4 ì. 120 ìì., 
åë. ë³÷èëüíèê, çàï.÷àñòèíè äî âåëîñèïåäà,, 
ì³äíèé ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 25 ì. 068-334-66-
72, 093-940-96-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöåì ³ áîðòèêàìè, ñò³ë 
òà ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ. 067-251-12-34, 
063-695-34-29
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Åëåêòðî áîéëåð á/ó íà 80 ë. íåäîðîãî â 
äîáðîìó ñòàí³. 063-268-23-01
  Åëåêòðî äâèãóí 1.5 ÊâÒ. 067-855-28-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.
Ãðóøåâñüêîãî 10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 
063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ñîò. íà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.
Âîëîäèìèðñüêà 38, º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, 
çàë³çíà áî÷êà. 098-479-19-16
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.

Ôðóíçå. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà â Êîçÿòèí³ 7 ñîò., âóë.
Âèãîâñüêîãî, â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä áóä³âíèöòâî 25 ñîò., 
âóë.Ê.Ìàðêñà. 097-691-24-53
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 
093-631-89-49
  Êàïóñòà â ñºòêàõ, äîìàøíÿ. 096-124-95-62
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äëÿ ìîòîáëîêà. 098-
458-43-94
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-271-52-14, 097-575-
60-74
  Êàðòîïëÿ íàñ³ííºâà 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ³ç 
ñïåö³àë³çîâàíîãî ãîñïîäàðñòâà í³ìåöüêî¿ òà 
ãîëëàíäñüêî¿ ñåëåêö³¿ íîâèõ ðàíí³õ, ñåðåäíüî-
ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â. 093-411-27-92, 
098-026-42-45
  Ê³ííèé â³ç ó äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29
  Êîáèëó ðîáî÷ó. 098-651-02-83, 096-363-
92-80
  Êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ, 60 êâ.ì., â öåíòð³. 
008-519-98-24
  Êîíòåéíåð 5-òîí. 097-512-47-72, 063-280-
18-63
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðìîâèé áóðÿê, íåäîðîãî, ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 073-124-23-63
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè. Ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-712-96-71
  Êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 063-275-28-15
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-533-06-96
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 067-855-28-35
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 
ì³ñ., ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-
10 Ìàøà
  Êîðîâà, íåäîðîãî. 097-906-39-19
  Êðîë³ 3-õ ì³ñ. ñ.²âàíê³âö³. 093-998-07-40
  Êðîë³, ï³âíÿ ãàðíîãî íà ðîçâ³ä àáî íà ìÒÿñî, 
ÿéöÿ êóðÿ÷³. 068-753-34-61
  Êóëüòèâàòîð Ò-40, ÌÒÇ, êîñ³ëêà Ïîëüñüêà 
ñ³ãìåíòíà, ñèä³ííÿ ÌÒÇ ³ äâà ñêàòè ÌÒÇ 
ïåðåäí³. 068-025-47-76
  Ëþöåðíà, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-762-82-81
  Ìåáåëü øê³ðÿíà íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³, 2 
äèâàíà + 2 êð³ñëî. 063-622-64-98
  Ìåáë³ â ³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, 
õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - 
òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 

067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ì³ëêó êàðòîïëþ, 30 ãðí. â³äðî. 096-695-
16-76
  Ì³íåðàëüí³ äîáðèâà ³ìïîðòí³. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíó êàìåðó â íîâîìó ñòàí³ 
4500 ãðí., õîëîäèëüíà âåðòèêàëüíà â³òðèíà, 
âåðòèêàëüíà, äëÿ ïëÿøîê ç ï³äñòàâêîþ 4500 
ãðí. Ìåáë³ ç ï³ääîíó - ö³íà äîãîâ³ðíà.  073-
424-19-43 Èãîðü
  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 
60 ì. 2 õ 2.4, ïðóò 12, 20, øâåéíà ìàøèíêà 
ðó÷íà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà. 093-031-24-52
  Íàñ³ííÿ ÿðî¿ ïøåíèö³, íàñ³ííÿ óëüòðà 
ðàííüî¿ ñî¿. 096-303-62-23
  Ïëèòêà ãëàçóðîâàíà 15 õ 15 ð³çíîêîëüîðîâà. 
097-307-52-09, 073-060-52-42
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî 
ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-
02-91
  Ïîðîñÿòà ñ. Êîðäèø³âêà. 098-91-96-064
  Ïðèõîæó 280*210*45 â ãàðíîìó ñòàí³,ö³íà 2 
200 ãðí. 098-542-94-77, 093-998-06-58
  Ïøåíèöÿ ôóðàæíà íà ìóêó. 097-577-26-86
  Ñâèí³ òóøêà òà æèâà âàãà. 097-827-81-95
  Ñâèí³ òóøêîþ. 098-826-21-02
  Ñ³íî - ëþöåðíè ñ.²âàíê³âö³. 093-998-07-40
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ, 250 ãðí. çà 1 êã. 
097-587-92-52
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³. 098-
824-34-41
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Æóðáèíö³. 096-983-28-78
  Ñîëîìó â òþêàõ. 
  Ñò³ë êîìïþòåðíî - ïèñüìîâèé â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, áðóñ õâ. 10 õ 10 4 ì. 20 øò., íåäîðîãî, 
ùèòè ³ç æåñò³ â 40 óãîëêó 2.9 õ 1.40 2 øò., 
êàñòðþëÿ àëþì. 20 ë. 063-736-47-19
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, äîâæèíà 4 ì. 093-940-89-
32, 097-990-99-41
  Ñóïåð ðàííþ êàðòîïëþ, ñàäæàíö³, ìàëèí³ 
äâ³÷³ ïëîäîíîñÿòü, ìîðêâó. 096-717-97-88
  Òåëåâ³çîð, ñò³íêà, ñïàëüíÿ á/ó â äîáðîìó 
ñòàí³. 093-631-89-49
  Òåëèö³ ò³ëüí³ 2 øò. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-
772-01-94
  Òåëè÷êó 2,5 ì³ñÿö³. 096-399-09-40
  Òþêè ìàë³ ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 096-762-82-24
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-
31-69, 067-429-73-29
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà äîâæ. 1.65, øèð. 0.95 
ì. 097-656-56-02

  Öèðêóëÿðêà, ñ³íî äåøåâî, áàíêè 3-õ ë. ïî 13 
ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-82
  Øòàôåòè äóáîâ³, øë³ôîâàí³ 40 øò.1,8-
âèñîòà; áåòîíîì³øàëêà ðàäÿí. çðàçêó; 
æåë³çîáåòîí øïàëè 12 øò. íåäîðîãî; 
êîíòåéíåð íà ìàëåíüêîìó áàçàð³; íîâà êîðîáêà 
ç ðàìîþ (äóáîâà) 1 ì*070; êðóã áåòîí. 1 øò. 
097-978-21-88
  Ùåïè:ÿáëóíÿ, ãðóøà, ÷åðåøíÿ, êóù³ 
ºæåâèêè. 067-151-26-11, 063-776-65-12
  ß÷ì³íü íàñ³íüîâèé ²-²² ðåïðîäóêö³¿. 097-577-
26-86
 Äðîâà òâåðÄèõ ïîð³Ä ç Äîñòàâêîþ, íåÄîðîãî. 
063-960-26-33
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-
83-28

  нерухомістЬ
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-
766-99-97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., 2/5 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 103à 
ì.Êîçÿòèí, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé. 
067-329-31-07, 067-658-48-16
  1-ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 61À, 
êâ.3. 068-436-37-85 Îëüãà, 068-308-06-03

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  1-ê³ìí.êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  2-õ ê³ì. êâ., öåíòð, 5-òèé ïîâ., 46,5 êâ. ì. 
063-155-26-92, 063-748-23-55
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2 ïîâåðñ³. 063-418-
31-52
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, 1 ïîâ., 
âóë.Â³íí³÷åíêà 60 êâ.1. 093-998-06-81, 097-
881-29-03
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-
359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 
097-067-90-85 ç 16:00 äî 19:00
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ â Íîâîáóäîâ³, 12 500 
ãðí./êâ.ì. 097-352-95-36, 063-286-35-15
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 
12, êâ.18 á³ëÿ 3 øêîëè, 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ 
ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé 
ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ 
(êîòåë «Áåðåòà»), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-
592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., 
âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 
096-213-33-39, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ. 093-563-

75-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3/9, ðåìîíò, öåíòð. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
30, 60 êâ.ì., òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíà, º ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-
66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ï³ä îô³ñ, 
ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76

  Áóäèíîê 11 õ 7, 4 æèë³ ê³ìíàòè, âåðàíäà 
7 õ 3.8, ãîðèùå (âõ³ä ç äâîðó), îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ï³äâåäåíà âîäà, ãàðÿ÷à âîäà (ãàç. 
êîëîíêà), âàííà, â³äëèâ, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, 
õë³â, ãàðàæ, ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, âåëèêå 
ïîäâ³ðÿ, ôðóêòîâ³ äåðåâà, çàã. ïëîùà çåì. ä³ë-
êè 0.65 ãà, ñ.Ïëÿõîâà - 170 000 ãðí. 063-845-
37-85, 097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 
067-976-03-92 Ìèêîëà
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà 
áóä³âëÿìè òà ìåáëÿìè. 063-879-11-07
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. 
ïëîùà 209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëüíà 
ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è 
îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-0186-
181, 067-58-36-894         
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  Áóäèíîê 59.4 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Öåíòðàëüíà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 15 ñîò. çåìë³ âèõîäÿòü 
äî ñòàâó. 096-215-55-79
  Áóäèíîê 60 êâ.ì.,  ð-í ÏÐÁ, íå 
ãàçèô³êîâàíèé, ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 063-617-07-47
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 
2 âõîäè, ð-í âóë.².Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 
096-314-53-68
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-
63-17
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ 
âóë.×åõîâà, ð.6 õ 9 ì., çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º 
êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, â áóäèíêó ãàç, 
âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, â³ä âëàñíèêà. 
097-523-09-50
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. 
çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ 
îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 
063-026-75-03

  Áóäèíîê â ð-í³ âóë. Ôðàíêà, ä³ëÿíêó 13 ñîò. 
ï³ä çàáóäîâó â ê³íö³ âóë. Ìàòðîñîâà. 093-492-
09-83
  Áóäèíîê â ñ. Êîðäèø³âêà ç ãàçîâèì òà 
ï³÷íèì îïàëåííÿì. Ñàä, ãîðîä, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 067-415-23-49
  Áóäèíîê âåëèêèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
êîìóí³êàö³ÿìè, ó÷àñòîê 14 ñîò., çðó÷íå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî, çàã. ïëîùà 60 
êâ.ì., ãàç., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. ð-í êðóãà. 098-991-11-83
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 
ñîò. çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ. 067-368-56-
14, 2-23-74
  Áóäèíîê âóë.Ãîí÷àðîâà, ç ³  âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, çàã. ïëîùà 
110 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 
2 êðèíèö³, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí òà àâòîáóñíà 
çóïèíêà. 096-932-45-12, 097-753-65-54
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115, ç 2-õ ïîëîâèí, 
º äâà îêðåì³ âõîäè, çàã. ïëîùà 123.5 êâ.ì., 
ãîñï. áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-565-78-48, 063-
804-94-80 Êàòÿ
  Áóäèíîê ãàç. 3 ê³ìíàòè, êîòåë Âàéëàíò, 
çðîáëåíî ºâðî-ðåìîíò, ïðîâåäåíà âîäà, 
âàííà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñòü 
çàáîð. 093-937-65-00, 093-153-91-14

  Áóäèíîê ãàç. 44 êâ.ì., âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 
(êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà 137), ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 
15 ñîò., º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè - 300 000 ãðí. 
093-920-77-06, 098-429-91-94
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 
13, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 
ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, 
âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-
431-23-07, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 
097-004-12-68
  Áóäèíîê ãàç., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 1 ãà, 
ñ.Ðóáàíêà Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 067-391-47-14, 
073-428-52-14
  Áóäèíîê ãëèíîáèòíèé, îáêë. öåãëîþ, 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, çðó÷íîñò³, 7 ñîò. çåì. 
ä³ë-êà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê â 
öåíòð³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, 83 
êâ.ì., çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê æèëèé íåçàê³í÷åíèé ñ.²âàíê³âö³ 
öåíòð ñåëà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, õîðîøèé 
ïîãð³á, 32 ñîò. çåìë³, ñàä 097-978-21-88
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, ñàäèáà 
6 ñîò., âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-
260-07-59
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 
êâàðòèðó. 097-186-99-34   
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ð-í³ ó÷èëèùà 
96 êâ.ì., çåì ä³ë-êà 10 ñîò, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
ñàä. 093-133-47-03  
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, 
öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â Êîçÿòèí³, 
ïëîùà 86.7 êâ.ì., ðåìîíò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ãàç. êîòåë + òâåðäîïàëåâíèé. 098-111-
08-19
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí  âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, 
êðèíèöÿ, ïîãî³á, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 008-

476-07-40, 063-069-64-68
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.².Ìàçåïè, ãàç, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä 0.06 ãà. 067-
972-22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 
ãîðîä 7 ñîò., êëàäîâêà, ïîãð³á, áàíÿ, ãàç, âîäà 
â áóäèíêó. 2-12-82
  Áóäèíîê íîâèé (10 ðîê³â), 2 âèäè îïàëåííÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 8 ñîò. çåì. ä³ë-êà, 
íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, º âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, òóàëåò â 
áóäèíêó, âñ³ çàáóäîâè, 10 ñîò. ãîðîäà, êðóãîì 
çàãîðîäæåíî, ãàðàæ, ñ.Êîçÿòèí. 073-058-41-
21, 097-628-48-13
  Áóäèíîê ïðîâ. Äæåðåëüíà, 8 (Ê³ðîâà). 096-
107-00-47
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè ç ðåìîíòîì, ìåáë³, 15 
ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 063-145-75-11, 063-
260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÍÎÄà, ç ãàðíèì ðåìîíòîì, 15 
ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, 
ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè íà äâà âõîäà, º ãàç. + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ïîãð³áîì, 
ñàðàé. 096-334-88-14
  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.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà 

öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç 
óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç., ãàç. 
íà âóëèö³, ãîðîä äî ë³ñó íåäîðîãî. 068-216-
34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-
152-78-63
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öàðñüêå ñåëî), ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. 063-
892-52-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàç. îïàëåííÿ, 
2 ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 
067-103-90-58
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. 
ä³ë-êà 17 ñîò. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ç ãàçîì. 096-761-
11-38
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà âóë.Öåíòðàëüíà 17, º 
ïðèáóäîâè 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, ñàäîê ìîëîäèé, 
ãîðîä 60 ñîò òÿãíåòüñÿ äî ñòàâó, êðèíèöÿ íà 
äîðîç³, ãàç ïî âóëèöÿ. 093-822-90-19, 098-
229-45-50
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, 
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-
07-23
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. ïðèâàòèç., 
ãàðàæ, ñàðàé, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, 
òóàëåò ãîñóäàðñâò. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
â³êíà åíåðãîçáåð³ãàþ÷³, â áóäèíêó âîäà, ãàç. 
îïàëåííÿ, òóàëåò, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà. 
067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Ïèðîãîâà 4, 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
4 ê³ìíàòè, ãîñï. áóä³âë³, 9 ñîò. ãîðîäó,  ïîðó÷ 
çóïèíêà àâòîáóñà ¹2, àáî îáì³í íà êâàðòèðó, 
ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25 
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-
702-68-18, 068-898-10-84      
  Äà÷íà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 
097-307-52-09, 073-060-52-42
  Äà÷íèé áóäèíîê áåç âíòóòð³øí³õ ðîá³ò â 
ð-í³ âóë. Íåêðàñîâà. 093-152-31-50, 093-88-
79-777 
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ãàðíå ì³ñöå, 

íåïîäàë³âê â³ä öåíòðà (ñâ³òëî, ãàç). 093-704-
31-57
  Ìàãàçèí, öåíòð, 120 êâ.ì. 093-704-31-57
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, 
º ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Í³ìåöüêó åëåêòðè÷íó  ïðîôåñ³éíó ìàøèíêó 
äëÿ ñòðèæêè JAGUAR, íåäîðîãî, ïàðîâàðêà 
BRAUN â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-831-
77-40, 097-900-04-23
  Ï³â áóäèíêó öåãëÿíèé, ì.Êîçÿòèí, âóë. 
Ñ³êîðñüêîãî (×àïàºâà), ïëîùà 55 êâ.ì., 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêó, áåç ðåìîíòó, 
ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 
ð-í ÏÐÁ öåíòð. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 
3 ê³ìíàòè, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êóõíÿ, 
ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, 
ï³äâàë, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñíà çóïèíêà. 096-
429-87-28, 063-624-12-07
  ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.
Ãîðüêîãî 8/2 (á³ëÿ 3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, 
âîäà, òóàëåò ç âàííîþ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, 
íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
 ÁóÄèíîê âóë.ss.ÌóÄðîãî (Ùîðñà) ð-í ïðÁ, 
ãàç, âîÄà ãàðÿ÷à, õîëîÄíà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³Á, êðèíèöÿ, òåðÌ³íîâî. 093-760-83-32

  аВтомото
  Ford Mondeo 2005 ð.â., óí³âåðñàë, ó 
ãàðíîìó ñòàí³, 2.0 ë. äèçåëü, íîâà ðåçèíà 
çèìîâà, õîäîâà íîâà, ÷èñòèé ³ îõàéíèé ñàëîí, 
ìóëüòè-ðóëü, ïîâíèé åë. ïàêåò, êë³ìàò, ÿê³ñíà 
àóä³î ñèñòåìà. 098-999-98-73
  Àóä³ 100 (Ñ4), 1992 ð.â., 2.4 äèçåëü, êîë³ð 
÷åðâîíèé. 063-058-78-88
  ÂÀÇ 2105 î.ä. 1.300, 1990 ð.â., êîë³ð 
ãîëóáèé, áåíçèí - ãàç íå âïèñàíèé. 063-112-
72-59
  ÂÀÇ 21098 1990 ð.â., î.ä. 1.499, êîë³ð 
áåæåâèé, ÊÏ 5 ñò., ãàç (âïèñàíèé) -áåíçèí , 
ïåðåêóïàì íå òóðáóâàòè. 063-744-10-08
  ÂÀÇ 21099 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-998-
07-49, 097-116-47-26
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., áåíçèí, 1.6 ë., â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-279-47-80 Ñàøà
  Äâåð³, êàïîò, ïðóæèíè, áàìïåðà, áðèçãîâèê 
ë³âèé äî ÂÀÇ 2104, êðèëî çàäíº òà êóçîâ äî 
ÂÀÇ2102, â çáîð³ íà êîëåñàõ. 063-698-73-05

  Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë 3 ì. æàòêà, ç 
ðàïñîâà æàòêà. 097-577-26-86
  Ìîòîöèêë Õîíäà ÑÂ - 125 Å, â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-646-35-22
  Ñëàâóòà 2004 ð.â. ãàç\áåíçèí â ãàðíîìó 
ñòàí³. 097-623-70-91
  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ 1981 ð.â., â ðîáî÷îìó 
ñòàí³, âñå ïðàöþº áåç íàð³êàíü, äî òðàêòîðà 
éäå 2-õ êîðïóñíèé ïëóã òà êîâø íà çàäíþ 
íàâ³ñíó 90 000 ãðí. 097-684-00-86
  Òðàêòîð Ò-40, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-762-96-61
  Øêîäà Îêòàâ³ÿ 2002 ð.â., ñâ³æîïðèãíàíà, 
â³äì³ííèé ñòàí, çåëåíèé ìåòàë³ê. 098-132-
22-28
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 32 ê.ñ. + ôðåçà. 097-
577-26-86

  КуплЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 063-665-43-50, 093-
917-31-80
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-917-31-80
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, 
åë. äâèãóíè. 067-456-66-51
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà 
áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ 
ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí ³  ìàøèíêè ,  ãàçîâ ³  êîëîíêè , 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 
073-793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé. 098-572-42-44, 063-616-78-13
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â 
äàð, â ð-í³ Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-
264-46-82                                                
  Êàðòîïëþ . 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21. Àíäð³é
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó. 067-159-28-54
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó 
ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Íåðîáî÷³ áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, 

ìîòîáëîêè , ìëèíè (ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàí³), 
åë.äâèãóíè â³ä 2 äî 6 ÊâÒ, ìàëîãî ìîòîáëîêà 
àáî ìîòîêóëüòèâàòîðà, ðåçèíó R15 185 õ 65 
ë³òíþ àáî 185 õ 70 õ 14 ë³òíþ. 068-216-34-20
  Ï³ðÒÿ ëþáå, ïîäóøêè òà ïåðèíè, ñòàð³ 
òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîôîíè, åëåêòðî äâèãóíè, 
ãàçîâ³ êîëîíêè. 068-27-555-16   
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ 
òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
 àâòî ÁóÄü-ÿêèõ Ìàðîê, ó ÁóÄü ÿêîÌó ñòàí³. 
Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà ó 
ÁóÄü ÿêîÌó ñòàí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí êâ. â Êèºâ³ á³ëÿ ìåòðî Äåìººâñêà 
òà Ëèá³äñüêà íà áóäèíîêä ç ñàäîì òà ãîðîäîì 
â Êîçÿòèí³ ç äîïëàòîþ. 098-247-55-17
  Áóäèíîê 90 êâ.ì. íà 2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗне
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ 
íà ³ì’ÿ Ïîë³ùóêà Ìèõàéëà Ìèêîëàéîâè÷à 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1 ê³ìí. â 4-õ ê³ìí. êâàðòèð³, áåç 
çàéâèõ çâè÷îê. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â ì.Â³ííèöÿ (ð-í 
Âîäîêàíàëà). 093-849-93-36
  Çäàì áóäèíîê ãàðÿ÷à âîäà, òóàëåò, âàííà. 
063-065-45-94
  Çäàì â áóäèíêó 1 ê³ìíàòó 21 êâ.ì., òóàëåò, 
âàííà, ãàç, âîäà, Wi-Fi. 063-065-45-94
  Çäàì â îðåíäó êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ 60 
êâ.ì., â öåíòð³. 098-116-16-17
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, 
á³çíåñ, 75 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
61À. 096-555-73-71
  Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³. 096-399-09-40
  Çäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó 21 êâ.ì., òóàëåò, 
âàííà, ãàðÿ÷à âîäà. 096-935-12-47
  Çäàì ïðèâàòíèé áóäèíîê òà âðåìÿíêó. 
096-802-40-21
  ×îëîâ³ê 51 ð. øóêàº æ³íêó äëÿ çóñòð³÷ òà 
ñ³ì’¿. 098-686-20-15
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в’ячеслав гончарук

Козятинщина багата на спор-
тивні таланти. Футболісти, лег-
коатлети, майстри  армспорту 
та стрітболу, важкоатлети, 
стронгмени і каратисти про-
славляли наш край на пре-
стижних змаганнях високого 
рівня. Є в нашому місті майстри 
хокею, тільки вони виступають 
за команду «Мегалот» вечір-
ньої ліги любителів хокею. 

Як семеро наших земля-
ків опинилися в команді об-
ласної любительської ліги, 
нам розповів спортсмен, який 
не уявляє себе без ключ-
ки ,  С в я то с л а в  Фа л а тюк .

— Ми кожну зиму грали в 
хокей у Козятині. Для ігор за-
ливали майданчик на Водокач-
ці. Керував усім цим процесом 
Олександр Бабак. Коли зими 
стали не схожими на зими, на 
Водокачці підготувати якісний 
лід стало складно. Тоді було 
прийняте рішення спробувати 
грати на катку Вінниці, – роз-
повідає Святослав. – Поїхав 
домовлятися за хокейний май-
данчик В’ячеслав Скринніков. У 
команді «Мегалот» бракувало 
кількох виконавців. Нам за-
пропонували приєднатися до 
команди. З тої пори я, Юрій 
Фалатюк, Володимир Шале-
ний, Олександр Загоруйко, 
Юрій Дворський, Руслан Шев-
чук. Олександр Гуцол - грав-
ці Вінницького «Мегалоту».

— С в я т о с л а в е ,  р о з к а -
жіть, що це за ліга любите-
лів хокею і хто ваш тренер.

— Це любительська ліга, в 
якій грають спортсмени, в се-
редньому, 30 років. Є старші, 
є 16-літні хокеїсти. Тренує нас 
досвідчений тренер Віталій 
Чигир. Він в роки своєї моло-
дості брав участь у великому 
хокеї. Зараз йому 73 і він ще 
виходить на лід в команді ве-
теранів. Про таких як Віталій 
Чигир кажуть: «Швидкість упа-
ла, а майстерність не втратив».

— Скільки разів на тиждень 
ви збираєтеся командою і 
як  добираєтесь до Вінниці?

— Зараз в нашому чемпіона-
ті через коронавірус перерва. 
Тож на ігри у Вінницю з 12 бе-
резня не їздимо. Коли їздили, 

спорт

середа, 1 кВІтня

   + 1 0Ñ    + 1 0Ñ
   + 6 0Ñ    + 5 0Ñ

ВІВторок, 31 береЗня

   + 1 0Ñ    + 1 0Ñ
   + 7 0Ñ     + 5 0Ñ

ПонедІЛок, 30 береЗня

  + 6  0Ñ     + 2 0Ñ
  + 4  0Ñ     + 3 0Ñ

ÑуБОТа, 28 БеРеЗНЯ

  + 4  0Ñ    + 4 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 7 0Ñ

П'ЯТНицЯ, 27 БеРеЗНЯ

      0 0Ñ    + 2 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 7 0Ñ

недІЛя, 29 БеРеЗНЯ

  + 1 0Ñ     + 6 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 9 0Ñ

чеТВеР, 26 БеРеЗНЯ

  - 3 0Ñ      - 1 0Ñ
  + 10 0Ñ    + 4 0Ñ

Погода у Козятині 

команда "мегалот" після матчу

у вхк «мегалот» семеро 
коЗятинських спортсменів

47
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ГОРОСКОП
з 26.03 по 1.04

овен 
Екватор тижня в Овнів буде значно про-
дуктивніший, аніж попередні дні. Тому 
скористайтесь зарядом енергії макси-

мально, щоб потім не шкодувати, що ви щось 
не встигли. Звісно ж. це не означає, що варто 
нехтувати відпочинком.

тельцІ 
Тельців очікує доволі легкий та сонячний 
тиждень. Вам вдаватиметься майже все, 
тому можна відшукати час і для себе. Зараз 

чудовий період для отримання нових знань, тому 
відкрийте щось новеньке, що вас давно цікавило.

Близнюки 
Близнюки зі своїми перепадами настрою 
ледь витримують домашній режим, однак 
це не причина спалахувати з будь-якого 

приводу.
рак 
 У Раків екватор тижня прогнозується наси-
ченим, але у позитивному значенні слова. 
Робота вдаватиметься легко, а натхнення 

переповнюватиме. Тому спрямуйте свою енергію, 
якщо хочете невдовзі отримати хороші результати.

лев 
Левів очікує доволі традиційний тиждень 
без особливих зрушень, але це не озна-
чає, що можна сумувати та піддаватись 

нудьзі. Візьміться за нові знання, які точно вам 
стануть у пригоді у майбутньому.

дІва
Дівам варто налаштуватись на позитивну 
хвилю та потішити себе чимось приємним. 
Ви надто близько до серця сприймаєте 

все навколо, але інколи варто більше довірятись 
розуму. Саме час знайти заняття до душі.

терези 
Терезів очікує легкий тиждень без за-
йвих проблем. Саме час зайнятись тим, 

що ви давно відкладали "на завтра" або ж 
просто не мали часу для цього. Це може бути 
певна робота, хобі чи просто ліниве проведення 
кількох годин. 

скорпІон 
Скорпіони відчувають неймовірну нудьгу і з 
цим варто боротися! Зберіться та займіться 

чимось важливим, цікавим та енергійним. Спря-
муйте свої сили та настрій у правильне русло, а 
результат не змусить довго на себе чекати.  

стрІлець 
У Стрільців тиждень буде доволі по-
вільним та плавним. Вам вдасться 
виконати все заплановане, тож буде 

вільний час для близьких і для себе. Про-
ведіть його весело та розслаблено, адже 
ви надто переймаєтесь через те, що від вас 
не залежить.

козерІг 
Козероги цього тижня на висоті, однак їм 
пора ставити перед собою нові цілі, щоб 
не затриматись на одному місці на надто 

довгий час. Ви молодці, але час зайнятись чимось 
новим. Спершу може бути складно, однак в цьому 
і родзинка.

водолІй
Водоліїв чекає позитивий тиждень з при-
ємними моментами. Саме час навчитись 
насолоджуватись тим, що у вас є, а також 

менше дратуватись через дрібниці. Ви здатні 
звернути гори з правильним настроєм. 

риБи 
Риби отримають можливість змінити 
сферу зацікавлень, тому не варто цьому 
опиратись. Вам вже давно пора вивчити 

та випробувати щось нове, тому заряджайтесь 
бойовим настроєм і вперед!

скидалися на бензин і добира-
лися  власним транспортом. По-
зитив, який ми отримали після 
гри, компенсував усі витрати.

— Ви май-
стри хокею з 
шайбою, для 
якого потрібно 
будувати при-
міщення, щоб 
залити каток. 
У  К о з я т и н і 
можна створи-
ти майданчик 
хоча б для хо-
кею на траві. 

—  Н а в і т ь 
легко, –  каже 
Святослав. – 

За кордоном в таких містах 
як Козятин є такі катки чи 
майданчики. У Козятині можна 
мати власний каток. Але не-

має фінансування. Мати май-
данчик для хокейю на траві 
простіше, його можна зробити 
мало не в кожному дворі.


