
Школярі вже чотири 
тижні навчаються 
вдома. Як справляються 
самостійно з 
завданнями та що 
думають про домашню 
освіту, розказала 
семикласниця та мама 
другокласника

коронавірус дістався козятина 
чоловік в стані середньої важкості
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для медиків закупили 
захисне споРядження

ШтРафи не виписували, 
а маски Роздавали

Парафіяни Української 
греко-католицької 
церкви села Михайлин 
самостійно пошили для 
свого священика фелон. 
Чому вирішили взятися 
за цю роботу і чи все їм 
вдалося, дізнавалися 
наші журналісти

пРо нові 
Шкільні Реалії

поШили для 
священика Рясу

Наразі 60-річний козятинчанин госпіталізований в районну лікарню з пневмонією. Аналізи 
підтвердили — в чоловіка COVID-19. Відомо, що в доньки хворого, яка приїхала з Івано-
Франківська, теж була пневмонія. Але тест на коронавірус був негативний. Усі, хто контактували з 
родиною, — на обсервації

пункт скринінгового медичного сортування в козятині вже розгорнутий. Саме 
там має відбуватися реєстрація в журналі відвідування, термометрія, 2-хвилинне 
знезараження одягу UV-лампами

анастасія квітка

Вірус корони дістався Козя-
тина. Першим хворим, в якого 
лабораторно підтвердилася коро-
навірусна інфекція, став 60-річний 
козятинчан. За словами завідувача 
козятинського міжрайонного від-
ділу лабораторних досліджень 
Леоніда Ящука, чоловіку стало 
зле ще 1 квітня. До сімейного 
лікаря через високу температуру 
він звернувся  п’ятого. Призна-
чене по телефону лікування не 
допомогло. Звернувся до лікар-
ні, де йому зробили рентген. 

— Чоловіка госпіталізували 
з пневмонією в районну лікар-
ню, — розповів Леонід Ящук. 
— Відібрані аналізи підтвердили 
COVID-19.  Перед тим у його донь-
ки, яка приїхала з Івано-Франків-
ська, була пневмонія, але в неї 
аналізи не показали коронавіру-
су. З лікарні донька виписалася 
другого квітня. Її вилікували. 
Наразі хворий батько знаходить-

ся в стані середньої важкості.
За словами Леоніда Ящука, 

чоловік займається підприємниць-
кою діяльністю, підприємство 
ще 18 березня було закрите. По 
роботі з людьми не контактував. 
Люди з кола його спілкування  
— на обсервації. Люди будуть 
під спостереженням лікарів 14 
днів. Проводиться дезінфекція.

— Раджу всім козятинчанам 
дотримуватися звичайних умов 
карантину, — каже Леонід Ящук. 
— А саме, відстань від людини до 
людини має бути 1,5 метра. Якщо 
знаходитеся в місцях скупчення 
людей — обов'язково одягайте 
маски. Джерело інфекції — лю-
дина, яка чхає і кашляє. Вірус 
живе внутріклітинно, він в повітрі 
не розноситься. На сонці висихає 
і гине. Тож слід провітрювати 
свої оселі. Перша небезпека — 
це контакти з людьми, які при-
були з-за кордону і 14 днів ще 
не пройшло. Адже відомо, що 
саме такий інкубаційний період.
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олена удвуд

Про те, що у її батьків трапилася 
біда, написала на своїй Фейсбук-
сторінці Ірина Сокольвак-Чебота-
рьова. У дописі жінка розповіла, що 
третього квітня в будинку зайнявся 
дах.

Першою дим побачила мама 
жінки і побігла на горище. Але її 
відштовхнуло хвилею жару. Вона 
впала.

«Струс мозку, розсічення голови, 
сила силенна забоїв і стрес. Після 
доби в лікарні стан мами, дякувати 
Богові, нормальний. Але будинок… 
він весь залитий водою, стелі по-
падали, підлога вщент зруйнована», 
— пише Ірина у своєму Фейсбук.

Тепер родина мусить чатувати 
біля будинку, щоб не розікрали ті 
речі, які не знищив вогонь.

На те, аби полагодити житло, 

треба великі кошти, яких родина 
не має. Тому просять небайдужих 
козятинчан допомогти.

«Усі наші заощадження йшли на 
лікування сестри, якої, на жаль, вже 
більше року з нами немає. Розуміє-
мо, що у важкі часи війни та каран-
тину важко надіятися на допомогу, 
але не приведи Господь комусь бути 
в такій ситуації… Низький уклін і 
щира подяка кожному, хто відгук-
неться на прохання допомоги», — 
пише Ірина Сокольвак-Чоботарьова.

Козятинчани вже відгукнулися 
на прохання про допомогу. Про це 
на своїй Фейсбук-сторінці написав 
Павло Сокольвак.

«Як то кажуть, початок є… З 
миру по нитці, з Вашою допомогою 
та підтримкою ми поступово йдемо 
до мети. Сьогодні закупили дерево, 
далі шукаємо кошти на накриття 
даху, щоб накрити дім, поки тому 

сприяє погода… Від усієї сім’ї та 
від себе особисто дякуємо Вам за 
фінансову, фізичну та моральну 
підтримку… Здоров’я Вам та вашим 
сім’ям… Хай Бог Вас береже…» 

— написав чоловік у понеділок, 6 
квітня.

Реквізити для допомоги:
4149 4978 7262 5977 Сокольвак 

Ірина Тимофіївна (ПриватБанк)

дмитРо аРтемчук

Біля магазину, що на вулиці 
Князів Острозьких, є автобусна 
зупинка. Пасажири виходили і 
заходили навпроти торговель-
ної точки, чим наражали себе 
на небезпеку під час привозу 
товарів. Та й водії продуктових 
автівок частенько скаржились, 
що пасажири, які чекають 
маршрутку, створюють перепо-
ну заїзду до магазину.

ЖКГ відреагувало і постави-
ли знак, в якому місці має бути 
висадка і посадка пасажирів. 
Та не так сталося як гадало-
ся. Від знаку «Зупинка авто-
буса» до самого перехрестя з 
вулицею Червона Калина були 
дорожні нерівності. Тож водії 

маршруток й надалі зупинялися 
там, де було зручно виходити 
пасажирам.

І от в кінці минулого тижня 
на місці умовної зупинки управ-
лінням ЖКГ біля магазину був 
прокладений тротуар. Зробили 
його не тільки як шматочок для 
посадки чи висадки пасажирів, 
а щоб було красиво - про-
клали й за поворот з вулицею 
Червона Калина. Тільки, як 
виявилось, вгодили не всім. 
Деякі мешканці  ”Білої Казар-
ми” стали висловлюватись, що 
тротуаром будуть ходити діти, 
а там не огороджений транс-
форматор електричного струму. 
Та чи був він загороджений до 
прокладання тротуару? Не був. 
То чому раніше не піклувалися 

про дітей і не били тривогу про 
небезпеку? 

Ми в телефонному режимі 
поспілкувалися з фаховим 

електриком, який обслуговував 
такі трансформатори. Він по-
відомив, що металевий каркас 
і є тим захисним парканом від 

уражень електрострумом. 
– Хоча додаткова огоро-

жа зайвою не буде, –  сказав 
електрик.

в’ячеслав гончаРук

У понеділок, 6 квітня, в день, 
коли почали діяти нові правила 
карантину запроваджені уря-
дом, ми поїхали в центр міста 
дивитися, як наші земляки ви-
конують вимоги суворіших об-
межень. У цілому козятинчани 
з розумінням поставилися до 
постанови уряду. Хоча деякі 
мешканці нашого міста не ро-
зуміють, як можна за порушен-
ня режиму карантину стягувати 
17 тисяч штрафу, коли людина 
отримує дві чи три тисячі на 
місяць. Як може держава штра-
фувати своїх громадян за те, 
чим вона їх не  забезпечила? 

– Спочатку маску потрібно 

видати, чи продати за нормаль-
ною ціною, – кажуть люди, – 
а вже потім стягувати 17 тисяч 
гривень за її відсутність. 

Ще деякі наші земляки не 
розуміли, навіщо маска при 
їзді велосипедом чи коли лю-
дина сидить одна на площі 
міста. 

Помітили ми й серйозні по-
рушення карантину. На вулиці 
Грушевського  група чоловіків в 
кількості 5-ти чоловік віталися 
за руку. До них підходили інші 
їхні знайомі і процедура ру-
костискання продовжувалась. 
Таку ж картину ми помітили на 
вулиці Василя Земляка.

Біля одного з продуктових 
магазинів ми побачили таку 

«картину»: водій хлібовозки 
в рукавичках і масці йде до 
магазину. Взявшись за ручку 
дверей, відкриває і фіксує їх 
відкритими. Йде до секції з 
хлібом, відкриває її. Тими ж 
рукавичками рахує хлібини на 
лотку. Добавляє дві хлібини, 
які були поза лотком. Хліб 
відніс в магазин. Відкриває ще 
одну секцію і перераховує хлі-
бини, торкаючись рукавичками 
до кожної. 

Мабуть в умовах карантину, 
хліб в лотках повинен бути 
захищений протиінфекційними 
запобіжниками. У всякому 
разі ситуація з хлібом не може 
бути такою, якою ми бачили її 
6 квітня.

олена удвуд

У п’ятницю, третього квітня, 
знову зібралася комісія з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. Обго-
ворювали посилення карантинних 
заходів.

Загалом більшість обмежень 
співпадають із тими, що прийняв 
уряд: заборонено перебувати у 
громадських місцях без маски 
чи респіратора, дітям до 14 років 
не дозволено перебувати у гро-
мадських місцях без супроводу 
дорослих, також не можна збира-

тися більше, ніж двоє. Виняток — 
службова необхідність чи супровід 
дітей. Так само заборонено від-
відувати сквери, зони відпочинку, 
лісопаркові та прибережні зони. 
Тепер там можна тільки вигулю-
вати собак, або перебувати за 
службової необхідності.

Проте є правила, які стосують-
ся винятково нашого міста.

Цілодобові магазини «Тинок», 
«24 години», «Таймаут» і мага-
зин-кіоск біля автостанції тепер 
працюватимуть з 8 до 20-ої.

За умови дотримання сані-
тарних норм дозволили про-

давати деталі та прилади для 
сільськогосподарської техніки та 
транспортних засобів, мобільні 
телефони та планшети, тобто, 
засоби зв’язку, добовий молод-
няк свійської птиці, але лише на 
дозволених торговельних май-
данчиках.

Ринок «Хлібодар» відтепер 
працює з 8 до 13, але на 20 ква-
дратних метрів площі має бути 
не більше одного покупця. У 
черзі треба зберігати дистанцію 
1,5 метра, а всі покупці і про-
давці мають бути в масках чи 
респіраторах.

олена удвуд

Адміністрація Козятинського ра-
йонного центру надання первинної 
медико-санітарної допомоги замо-
вила через «Prozorro» захисне спо-
рядження. Для працівників районної 
первинки придбали 3 тисячі 475 
одноразових захисних комбінезонів, 
60 комбінезонів ПВХ, 411 одноразо-
вих ізоляційних халатів, 10 захисних 
костюмів, 700 халатів відвідувача, 
медичні шапочки, 50 захисних щит-
ків, 750 пар нестерильних оглядових 
рукавичок, нарукавники, 500 пар 
високих бахіл, 50 пропіленових ком-
бінезонів, 30 упаковок нестерильних 
латексних рукавичок для огляду, 
500 захисних костюмів, 1 058 штук 
респіраторів FFP2 та 500 одноразо-
вих пропіленових халатів.

Загалом на закупку витратили 
близько 500 тисяч гривень.

Центральна районна лікарня 
придбала через «Prozorro» засоби 
для дезінфекції, марлю та захисні 
медичні вироби, оглядові рукавич-

ки, медичний кисень, фізрозчини, а 
також лікарські препарати і провела 
поточний ремонт кисневої системи. 
Загалом на усе це витратили майже 
460 тисяч гривень.

До забезпечення медиків захис-
том долучаються також аграрії та 
підприємці. Вони купують необхідне 
захисне спорядження, а також об-
ладнання і передають його ЦРЛ.

Міська лікарня теж закупила 
через систему електронних закупі-
вель «Prozorro» засоби захисту для 
працівників. А саме: 100 ізоляційних 
одноразових захисних комбіне-
зонів, 40 захисних комбінезонів, 
30 упаковок нітрилових медичних 
рукавичок, 7 літрів антисептичних 
засобів та засоби для дезінфекції, 
41 одноразову медичну шапочку, 50 
ізоляційних халатів. Витратили на це 
майже 38 тисяч гривень.

Також міська лікарня закупила 
п’ять концентраторів кисню за 92 
тисячі гривень, три безконтактних 
термометри за 6,4 тисячі гривень 
та експрес-тести на визначення 

COVID-19 на суму 60 тисяч гривень. 
Експрес-тести придбали також для 
Міського і Районного центрів ПМСД.

Зауважимо, що тести на коронаві-
рус не потрібно робити усім. А тому 
якщо у вас немає жодних респіра-
торних симптомів, не звертайтеся 

до сімейного лікаря з проханням 
зробити тест і в жодному разі не 
приходьте до лікарні на період ка-
рантину. У разі, якщо стан вашого 
здоров’я погіршиться, зателефонуй-
те своєму сімейному лікарю. Він ви-
значить, чи потрібна госпіталізація.

новининовини

пРо нові обмеження і 
пРавила у місті

закупили захисне 
споРядження

козятинчани постраждали від пожежі

Біда може прийти звідти, звідки її не чекали

боротьба із пандемією. З понеділка, 6 квітня, уряд посилив карантинні заходи. У дію вступили 
нові обмеження. У Козятині теж запровадили нові правила. Які магазини працюватимуть менше, 
до котрої відчинений ринок та що дозволили продавати?

ми запитали у козятинчан

віктоРія монастиРська: 
- Не вистачає смачної 
гарячої кави, купленої 
дорогою додому після 
роботи. Зустрічей з 
друзями, прогулянок 
вечірнім містом. Ме-
тушні міста.

дина остапенко: – 
Мені не вистачає 
терпіння сидіти вдо-
ма з двома дітками 
в повному хаосі, 
чистого і свіжого 
повітря, природи і 
спілкування. 

наталия уголькова: – А мені 
не вистачає школи, класу, 
дошки, крейди, зошитів, 
списаних маленькими ка-
ракульками. А найбільше 
мені не вистачає моїх ма-
леньких учнів, моїх друго-
класників.

калінчук людмила: – 
Часу! Поки приходжу з 
роботи, мої вдома змі-
тають все, що є, знову 
приходиться готувати. 
Карантин для мене - 
робота і кухня. А ще - 
смачної кави!

TeT Jana: - Життя, у всіх 
його проявах. Ми все 
зрозуміли, переосмис-
лили, переоцінили… 
ми більше так не 
будемо! Нехай швидше 
все закінчиться!

Щосереди ми 
публікували 
коментарі пере-
хожих козятинчан 
щодо актуальних 
подій міста. Тепер 
нам доводиться 
проводити 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

чого  вам найбільше не вистачає на карантині?

Ринку «хлібодар» дозволили працювати до першої 
години дня. Фото В’ячеслава Гончарука

тиждень тому на цьому місці були горби 
та долини, а в дощ суцільні калюжі

електрики зі стажем кажуть загородити 
трансформатор буде не зайвим

 у цілому козятинчани з розумінням поставилися до 
постанови уряду. На ринку «Хлібодар» після 13.00 – людей 
майже немає

КОРОТКО
украв 
мотоцикла
 У суботу, 4 квітня, ко-

зятинські поліцейські вста-
новили особу зловмисни-
ка, який викрав мотоцикла 
у мешканця Самгородка.

Про крадіжку поліції по-
відомив 32-річний самго-
родчанин. За словами по-
терпілого, транспортний 
засіб стояв на подвір’ї з 
ключами у замку запален-
ня.

За інформацією началь-
ника Козятинського від-
ділення поліції Романа 
Андрущака, в ході прове-
дення розшукових заходів 
поліцейські встановили 
особу зловмисника. Ним 
виявився раніше судимий 
30-річний місцевий меш-
канець.

Зловмисник розповів, 
що викрав транспортний 
засіб, аби поїхати в сусід-
нє село. Коли виїхав за 
межі населеного пункту, 
мотоцикл застряг у багні. 
Зрозумівши, що самотуж-
ки його не дістати, чоловік 
кинув «залізного коня» і 
повернувся додому.

Наразі мотоцикл по-
міщено на арештмайдан-
чик. Поліція відкрила 
кримінальне провадження 
відповідно до ч.1 ст. 289 
Кримінального кодексу 
України (незаконне за-
володіння транспортним 
засобом). Санкція статті 
передбачає до п’яти років 
позбавлення волі.

відправили 
маски на схід
 Козятинські волон-

тери відправили захисні 
маски шістьом військовим 
підрозділам, що дислоку-
ються у Новій Астрахані, 
Світлодарську, Бахмуті, 
Авдіївці, Сартані.

“Чесно поділені по 50 
штук і перепаковані, мас-
ки відправлені у шість 
військових підрозділів, що 
перебувають на лінії вог-
ню по всій лінії фронту, 
— написала Олена Іванчук, 
голова ГО «Суспільні іні-
ціативи Козятинщини» на 
своїй сторінці у Фейсбук. 
— Так, це не вирішує про-
блему. Але це допоможе 
вберегти когось з воїнів, 
на яких чатує подвійна не-
безпека. Дякуємо усім, хто 
допомагає! Дякуємо Новій 
Пошті, яка безкоштовно 
доставляє, швидко, надій-
но — як завжди.

Триста багаторазових за-
хисних масок пошило одне 
з козятинських швейних 
підприємств”.

підприємці закуповують для працівників цРл необхідне 
захисне спорядження. Фото зі сторінки Олександра 
Барського у Фейсбук

таке вогонь залишив по собі. Фото зі сторінки Ірини 
Сокольвак-Чеботарьової у Фейсбук

усім догодити не можна
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іРина Шевчук

Вівторок, 7 квітня. На чер-
гуванні — начальник сектору 
реагування патрульної поліції 
№2 Геннадій Левчук та полі-
цейський сектору реагування 
В’ячеслав Березнюк. На годин-
нику — 13.00. У спецмашині 
пахне борщем, котлетами та 
тушкованою капустою.

— Спочатку розвеземо обі-
ди нацгвардійцям, які пере-
бувають у військкоматі та на 
блокпостах, — каже Геннадій 
Левчук. — Вони служать у 
Калинівці, а на момент каран-
тину — тут, у нас. Шість бійців 
по черзі несуть службу разом 
з поліцейськими, рятівниками, 
представниками громадських 
формувань та працівниками 
медичної галузі. 

За словами правоохорон-
ців, їсти варять у харчоблоці 
козятинської міської лікарні. 
Годують тричі на день — сніда-
нок, обід та вечеря. В раціоні 
— каші, супи, борщі, овочі та 
м’ясо. 

Раздавали маски козя-
тинчанам. Дорогою до  блок-
постів кілька разів зупинялися. 
Багато козятинчан не дотриму-
ються режиму «Всі в масках». 
Поліцейські підходили до пере-
хожих і запитували, чого без 
маски. Були такі, що їх мали та 
тримали у кишені. А були й такі, 
що масок не мали взагалі. У та-
кому випадку вони отримували 
їх від поліцейських.

 — З понеділка, 6 квітня, 
ми роздаємо маски всім тим, 
в кого їх немає, — розповідає 
далі Геннадій Левчук. — Вдень 
приблизно йде сто штук. Також 
при патрулюванні вмикаємо 
гучномовець, де звучить за-
пис про нагадування каран-
тинного режиму та обмежень, 
які діють в місті. Проводимо 
роз’яснювальну роботу.

козятинчани - не байдужі
Їдучи містом з гучномовцем, 

в районі танка побачили натовп 
людей. Зупинилися. Коли піді-
йшли ближче, то побачили, що 
в кущах, на околиці дороги, 
лежав непритомний чоловік. 
Перехожі намагались до нього 
догукатися, та він лежав непо-
рушно. Люди розповіли, що ви-

кликали швидку допомогу. По-
ліцейські повернули чоловіка на 
бік, трохи розкутурхали його і 
він прокинувся. Виявляється, 
чоловік перебрав з алкоголем 
і вирішив прилягти, відпочити. 
Але умов карантину дотримав-
ся — був у масці. У цій ситуації 
радує небайдужість козятинчан, 
які не пройшли повз, а прояви-
ли людяність і

небайдужість. Добре, що все 
добре.

як міРяють темпеРатуРу та 
чим дезінфікують. Дочекав-
шись швидкої, ми сіли в автівку 
та поїхали на санітарно-каран-
тинний блокпост Махнівської 
ОТГ. Тут патрулюють нацгвар-
дійці, рятувальник, поліцейські 
та медпрацівник. 

— Ми здійснюємо темпера-
турний скринінг, — розповідає 
фельдшер-лаборант Козятин-
ського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень Гали-
на Коцепуд. —  На зміні по 12 
годин. Якщо температура біль-
ше 37,3 — викликаємо швидку, 
діємо відповідно до пам’ятки. 
Сьогодні на моїй зміні таких 
випадків не було.

За словами поліцейських, на 
блокпостах зупиняють автівки 
за порушення правил дорож-
нього руху. В основному водії 
забувають зупинитися перед 
знаком «СТОП контроль». 
Штраф за таке — 255 гривень. 
Також дивляться на реєстрацію 
авто — якщо з іншої області, 
то зупиняють для більш де-
тального огляду, якщо є під-
озра — дезінфікують колеса 
транспортного засобу. 

Дезінфекцію проводять ряту-

вальники. Дезрозчин — Хло-
рантоїн 0,1%. Як нам розпо-
віли, розчин готується раз на 
три дні.

— Водії ставляться до дезін-
фекції позитивно, з розумін-
ням, — сказав рятувальник, що 
якраз був на зміні. — Бувають 
випадки, що самі просять, щоб 
їм автівку продезінфікували.

стоп контРоль діє для всіх
За час нашого перебування 

на блокпосту зупинили одну 
машину — водій проїхав знак 
«СТОП контроль». Йому про-
вели температурний скринінг, 
який показав температурну 
норму. А сержант поліції Олена 
склала протокол.

Дорогою в Козятин відвідали 

ще один карантинний блокпост, 
який діє на Козятинщині — на 
перехресті вулиці Білоцерків-
ської та 8-мої Гвардійської. Тут 
здійснюють патрулювання два 
нацгвардійці, двоє поліцейських 
і дві людини з громадського 
формування. Температури тут 
не вимірюють. Просто забез-
печують контроль дорожнього 
руху, слідкують за безпекою та 
порядком на автошляху.

Поспілкувалися з Сергієм 
Тихеньким — головою громад-
ського формування ТЧ-3 ло-
комотивного депо та Вадимом 
Остапчуком.

— На цей місяць ми закрі-
плені за цим блокпостом, — 

каже Сергій. — Затверджую 
графік чергувань, який потім 
погоджує начальник поліції. 
Наші дні — вівторок, середа. 
Знаємо, що ще чергують з 
Глуховець. В основному водії 
не зупиняються перед знаком 
«СТОП контроль».

в’ячеслав гончаРук

У номері 11 за 19 березня в 
газеті «RIA-Козятин» та на нашому 
сайті була опублікована стаття 
«Трофей» та «Клуб козятинських 
рибалок» вийшли на суботник. У 
ній йшлося, що рибалки козятин-
ського клубу під час суботника 
виловили з водокачки сміття, серед 
якого були квитанції з адресами 
наших земляків. Рибалки споді-
валися, що люди перестануть зно-
сити сміття до водойми, але цього 
не сталося. Тепер вони вирішили 
через пресу навчати порядку по-
рушників.

Зустрілися ми з рибалками клу-
бу в п’ятницю, 3 квітня. Нашими 
співрозмовниками були Юрій та 
Валентин. Цього дня вони були в 
дозорі на Водокачці —. спостері-
гали за правилами рибальства під 
час нересту. Адже з 1-го квітня до 
9-го травня на водоймах Вінниччи-
ни саме такий період.

— Коли під час прибирання 
Водокачки на суботнику знайшли 

ті трофеї, хотіли з тими дівчатами 
провести словесну виховну роботу. 
Не хотіли ми виносити це на загал, 
адже серед знайденого були речі 
жіночого вжитку, за які можна 
почути тільки в рекламі, – каже 
Юрій. – Були серед викинутого 
квитанції з вказаними адресами 
і бейджик. Тільки коли нам до 
старого мосту Водокачки майже 
кожен день звозять сміття – наш 
терпець увірвався. Хочемо, щоб 
антигерої нашого міста стали відо-
мими.

– Кілька років тому був анало-
гічний випадок, – продовжує свою 
розповідь Юрій. – Ваша газета 
дуже допомогла, щоб зі сміттям 
на Водокачці покласти край. Спо-
діваємося, що й цього разу такий 
метод спрацює.

До розмови підключається Ва-
лентин Ільчук. Він - депутат Козя-
тинської сільської ради. 

— Сміття, то одне, а скільки 
ще у Водокачку зливають різно-
го непотребу. Взяти хоча б мийку 
автівок на вулиці Довженка. Усі ті 

миючі засоби потрапляють у Водо-
качку, – каже Валентин. – Зверта-
лися з цього приводу в правоохо-
ронні органи. Відповіді від стражів 
порядку досі не отримали.

Ще не завершив свою розповідь 
Валентин, як в поле зору рибалок 
потрапив місцевий мешканець з 
тачкою глини. Не зважаючи на те, 
що на мосту стоять люди і в руках 
представника преси включена кіно-
камера, чоловік під’їхав тачанкою 
під саму греблю і хотів висипати 
глину на греблевий схил. Тільки 
покрик Юрія зупинив чоловіка. 
Деякий час водій тачки не розумів, 
чому він не може висипати відпра-
цьовану глину. Йому здавалося, 
що він робить корисну справу — 
укріплює дамбу. Тільки добродій 
не розумів, що висипана ним глина 
стане сигналом для інших, що на 
те місце вже можна зносити сміття. 
Насилу Юрій з Валентином пояс-
нили чоловіку в літах, що робить 
він не корисну, а погану справу. Не 
стали активісти до чоловіка з тач-
кою якихось санкцій застосовува-

ти. Провели з ним роз’яснювальну 
роботу і з повною тачкою глини 
відправили у зворотному напрямку. 

– Що з нього візьмеш, він про-
сто не думав, що робить. А от 

Оксана з Іриною знали, що роби-
ли. Вони на вулиці Терешкової жи-
вуть. Про них нехай весь Козятин 
знає, – сказали активісти «Клубу 
козятинських рибалок»

в’ячеслав гончаРук

На Козятинщині найбільш ба-
гаті на водні ресурси, мабуть, 
Махаринці. Ставків у цьому на-
селеному пункті не менше 15-ти. 
Щоб перевірити, як дотримують-
ся рибалки правил лову риби 
в період нересту, ми обрали 
ставки «Панський», «Безодня», 
«Луговий», «Заводський», «Гри-
цюковий», «Ксьондзів» та «Ма-
карів». На «Панському» ставку 
жодного рибалки не помітили. 
Спустившись до греблі «Безодні», 
замість рибалок побачили аграрі-
їв. Вони саме в сівалку засипали 
зерно. Поцікавились, чим хлібо-
роби поле засівають. Сказали, 
що ярим ячменем.

— Так ячменем вже тижнів два, 
як засівали! — кажемо ми нашим 
співрозмовникам.

— Ми знаємо, що майже всі 
аграрні господарства засіяли яч-
мінь раніше. У нас ячмінь «КВС 
алісіана» німецьке зерно, — відпо-
віли вони. — Воно не переносить 
заморозків. При похолоданні до 
5-ти з мінусом зерно ячменю може 
загинути чи втратить силу. Похоло-

дання ми перечекали, зерно живе, 
волога в грунті ще є, тож будемо 
чекати гарних ячменевих сходів.

Поки ми спілкувалися з хліборо-
бами, приїхав директор підприєм-
ства «Махаринецьке Агро» Сергій 
Бенедичук. 

— Ми мусимо працювати і в 
карантин, і без карантину, в дощ 
і в спеку. Ми на полі, — сказав 
директор. — Нам під час каран-
тину залишатися вдома не можна 
ні в якому разі тому, що люди хо-
чуть їсти кожен день. Як аграрії 
не засіються, то що будемо їсти? 
А от що преса робить в полі під 
час карантину, для мене загадка.

— Ми в Махаринцях зовсім у 
іншій справі, — сказали ми. — 
Не могли не підійти до ваших 
працівників.

— Це не мої працівники — це 
мій військовий побратим Юрій 
Мотронюк і пайовик Микола Бо-
родянець. Вони кожен рік допо-
магають мені в посівній, — каже 
Сергій  Бенедичук. 

— Сергій, ваші друзі розпові-
ли нам, що у вас якесь німецьке 
зерно, яке боїться похолодань і 
ви не засівалися раніше саме з 

цієї причини.
— Трохи не так, — каже го-

лова «Махаринецького Агро». 
—  Саме зерно похолодання не 
боїться. Заморозку бояться паро-
стки ячменю. Ми дійсно вирішили 
перечекати холоди і тоді вже за-
сіятись. Я думаю, що зі строками 
сівби ми не помилились 

— А якими культурами будете 
засівати поля?

— Озима пшениця посіяна з 
осені, з ярим ячменем впораємося 
сьогодні, 3-го квітня. Ще посіємо 
сою, соняшник та кукурудзу. Є 
бажання посіяти трохи гречки та 
цукрового буряка, але це за умо-
ви, якщо у нас збільшаться посівні 
площі. Поки сіємо тільки ті культу-
ри, щоб здати державі зерно, роз-
рахуватися з пайовиками і тримати 
господарство на плаву.

— Як аграрії на місцях сприй-
мають проголосований закон про 
продаж землі?

— Ринок землі має бути, — 
каже наш співрозмовник, — але 
не зараз, під час економічної кри-
зи. Коли підприємець чи фермер 
тратить ресурси, щоб прогодувати 
свою сім’ю. Дрібний і середній 

бізнес аграрного сектора, щоб 
провести посівну кампанію, витра-
чає велики ресурси, ледь зводять 
кінці з кінцями. Багато грошей йде 
на добрива, на закупівлю нової 
техніки. Немає в селянина зайвих 
коштів, щоб купляти землю. Тим 
більше в Україні йде війна. На 
мою думку, спочатку потрібно 
відвоювати нашу землю, позбу-
тися всіх вірусів, а тоді продавати 
землю. Продавати її тоді, коли 
землю зможуть купити українці, 
які землю обробляють. В іншому 
випадку — землю ми далі будемо 

обробляти, тільки не як господарі, 
а як батраки на своїй землі.

— Розкажіть, що це у вас за 
чудо техніка?

— Це «Джон Дір» В6 140, у 
нього потужність140 кінських сил. 
Хороша сучасна машина. Працю-
вати на ній одне задоволення.

На цьому ми подякували агра-
ріям за їхню роботу і поїхали ще 
на ставок, що в народі нарекли 
«Луговим». Переконавшись, що 
й на тій водоймі немає нікого, за-
вершили рейд щодо правил лову 
риби під час нересту.

репортаж

поліцейські роздають 
козятинчанам захисні 
маски

представники 
громадського формування 
тч-3 локомотивного депо

нацгвардійцям щодня 
готують та доставляють 
сніданок, обід та вечерю

цей чоловік відпочивав 
на травичці і налякав 
перехожих. Вони думали, 
що йому стало зле

водію, який не зупинився на знак «стоп контроль», 
роблять температурний скринінг

на блокпосту у козятині 
складають постанову 
за правопорушення 
(відсутність страхового 
полісу на причіп)

чоловік з тачкою ніяк не міг зрозуміти, чого це не 
можна глину на греблі висипати

новини

Хлорантоїн має бактери-
цидні, туберкулоцидні, ві-
руліцидні (включаючи збуд-
ника поліомієліту, всіх типів 
грипу, парагрипу, коронарної 
респіраторно-синцитіальних, 
ротавірусної, аденовірусної 
інфекцій, SARS, гепатитів, 
ВІЛ, вірусних гастроентеритів 
і інших), спороцидні і фунгі-

цидні (включаючи збудників 
кандидозів, дерматомікозів, 
цвілевих грибів) властивості. 
Видаляє механічні білкові, 
жирові забруднення, залишки 
крові, залишки лікарських за-
собів із зовнішніх поверхонь, 
внутрішніх каналів та порож-
нин виробів медичного при-
значення. За дезінфекційної 

активності Хлорантоїн  пере-
вершує в 5-10 разів звичайні 
дезінфікуючі засоби і ви-
ключає застосування лужних 
миючих засобів. Використання 
Хлорантоїну  дозволяє по-
єднати в одній операції стадії 
миття, дезінфекції та перед-
стерилізації, скоротити трива-
лість санітарної обробки.

що таке хлорантоїн?

Шукали Браконьєрів, а знайШли аграріїв

Рейд. За дві години з поліцейськими журналісти побачили, чим годують нацгвардійців, що патрулюють 
на козятинських блокпостах, дізналися, яким саме дезрозчином обробляють автівки. Поспілкувалися з 
козятинчанами, які порушують умови карантину, а ще натрапили на «трохи втомленого чоловіка», який 
вирішив відпочити на сонечку, чим занепокоїв містян

буде наука. Рибалки, які в середині березня влаштували суботник біля Водокачки, знайшли серед куп 
сміття квитанції з адресами. Тож вирахувати порушників, що скидають непотріб у водойму, було не 
важко. Але тоді рибалки вирішили не оприлюднювати їхніх імен. Тепер кажуть: «Хочемо, щоб антигерої 
нашого міста стали відомими» 

Штрафи не виписували, 
а маски роздавали

козятинським риБалкам 
увірвався терпець
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

козятинські освітяни під час за карантину 
отримують і Будуть отримувати зароБітну плату 
у повному оБсязі

стартував спільний проект мінсоцполітики та корпорації «атБ» із заБезпечення соціально 
незахищених людей продуктам харчування

за перШий квартал міський цнап 
надав майже 11 тисяч послуг

звернення до релігійної громади міста

471802471801

      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

Комунальне підприємство 
«Чисте місто» здає в оренду 
приміщення

Комунальне підприємство «Чис-
те місто» Козятинської міської 
ради здає в оренду приміщення 
14,4 м2, 7,9 м2, 22,1 м2, 12,1 м2, 
10,8 м2, 21,0 м2 за адресою: м. 
Козятин, вул. Довженка, 2а.

В приміщеннях проведено 
ремонтні роботи, встановлені ме-
талопластикові вікна, в наявності 
водопостачання та водовідведен-
ня, освітлення, теплопостачання.

Адмінбудівля розташована не-
далеко від центру міста (район 
колишнього маслозаводу).

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Махаринецького сільського голову ВАСИЛЮК Наталію Вікторівну (09.04), керівника СФГ ВІА «Прогрес» с. Збараж ЛАВРЕНЮКА Олексія Івановича (11.04),
начальника організаційного відділу Козятинської районної ради ГУМЕНЮК Ольгу Петрівну (11.04), депутата районної ради ХРИСТЮКА Сергія Івановича (15.04)

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії та наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують 
мир і злагода, у душі – благодать, а у справах – мудрість та виваженість. Божої милості, радості від життя, благополуччя!

З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

як підтримує держава, поки всі сидять вдома

увага! з 6 квітня уряд україни запровадив нові 
оБмеження, щоБ уБезпечити громадян від COVID-19

Педагоги й працівники дитсад-
ків у Козятині стривожені. Хтось 
пустив поголос, що на період 
карантину, коли ці заклади не 
працюють, їм не будуть виплачу-
вати заробітну плату. Адже якщо 
вчителі  з учнями спілкуються 
дистанційно, то в дитсадках жод-
ного контакту вихователів з ви-
хованцями немає – малечі ж на-

вчальні завдання не дають. Хвиля 
обурення вже «вихлюпнулася» і в 
соціальні мережі. Але побоюван-
ня безпідставні, запевняє началь-
ник міського управління освіти та 
спорту Олена Касаткіна.

– Міністерством освіти і 
науки України визначено порядок 
розрахунків за роботу під час 
карантинних заходів. У школах, 

дитсадках та позашкільних за-
кладах освітяни  отримують 
заробітну плату відповідно до 
тарифікації, а це - сто відсотків 
зарплати, – наголосила Олена 
Юріївна. – Питання щодо змен-
шення заробітної плати, або ж її 
невиплати не стояло і не стоїть 
на порядку денному. Відтак, під-
став для побоювань немає. Усі 

керівники закладів освіти міста 
отримали чітку інформацію з 
цього приводу.

Що ж до дистанційної роботи 
вихователів у закладах дошкіль-
ної освіти, то на сьогодні вони 
здебільшого спілкуються і допо-
магають батькам своїх вихован-
ців, а це – не менш важлива та 
кропітка праця!

З 3 квітня 2020 року Міністерство соціаль-
ної політики та корпорація «АТБ» запустили 
спільний благодійний проект адресної допо-
моги соціально незахищеним верствам насе-
лення у вигляді продуктових наборів і товарів 
повсякденного споживання. Для реалізації 
цього проекту компанія виділила 100 млн грн.

Згідно зі сформованими списками продук-
тові набори у кількості 74 шт. передані пред-
ставниками міського територіального центру 
соціального обслуговування одиноким людям 
похилого віку та іншим соціально незахище-
ним верствам населення, що мешкають у місті. 
До складу продуктового набору, вага якого 10 
кг, входять продукти і товари першої необхід-
ності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинна 
олія, фрукти, печиво, чай та інше.

«В умовах глобальної економічної кризи 
та поширення коронавірусної інфекції над-
звичайно важливим є те, що влада та бізнес 
об’єднують свої зусилля у підтримці враз-
ливих категорій населення», - наголосила 
міністр соціальної політики Марина Лазебна, 
закликавши інших соціально відповідальних 
представників бізнесу допомогти людям, які 
за нинішніх обставин найбільше потребують 
підтримки.

Благодійний проект адресної допомоги соці-
ально незахищеним верствам населення буде 
тривати у період з 3 по 23 квітня.

Вже шість років Центр на-
дання адміністративних послуг 
у Козятині працює для городян 
та жителів району. Це шлях 
покращення рівня якості обслу-
говування відвідувачів, удоско-
налення матеріально-технічної 
бази, підвищення кваліфікації 
працівників ЦНАП. Для послуг 
громадян комфортні, просторі, 
сучасно оформлені приміщення, 
комп’ютерне, технічне і про-
грамне оснащення, доступ до 
різних баз даних. 

На сьогоднішній день ЦНАП 
у м.Козятині надає 358 адміні-
стративних послуг. За І квартал 
2020 року через Центр надано 
10907  адміністративних послуг. 

- Надано понад  22800 кон-
сультацій, які  надаються не 
лише при особистому звернені 
громадян, а й за допомогою 
засобів телефонного зв’язку, 

- зазначила начальник  Управ-
ління «ЦНАП у м.Козятині» 
Оксана Бортняк. - За надання 
адміністративних послуг до міс-
цевого бюджету територіальної 
громади за І квартал 2020 року 
зараховано близько 339 тис. 
грн.

Керівництво міської ради 
докладає максимум зусиль і 
фінансового сприяння для по-
ліпшення умов праці та прийому 
громадян у Центрі надання ад-
міністративних послуг. 

 Шановні члени релігійної 
громади міста!

У зв’язку з оголошеною пан-
демією та збільшенням випад-
ків COVID-19 по всій території 
України застосовані посилені 
карантинні заходи. 

Згідно з рішенням Кабміну до 
24 квітня в Україні заборонено:

• перебування в громадських 
місцях без маски або респіра-
тора;

• проведення всіх масових за-
ходів, в яких бере участь понад 
10 осіб, крім заходів, необхід-
них для забезпечення роботи 
органів державної влади і орга-
нів місцевого самоврядування.

На виконання протокольного 
рішення обласної та міської 
комісії з питань ТЕБ та НС пові-
домляємо Вас про необхідність 
дотримання даних вимог і об-
межень для захисту віруючих.

 У зв’язку з наближенням 

головних релігійних свят ви-
словлюємо щиру стурбованість 
та занепокоєння за життя і 
здоров’я козятинчан.

Відповідно до рішення облас-
ної та міської комісії з питань 
ТЕБ та НС рекомендуємо  у 
разі відправлення колективних 
релігійних культів і ритуальних 
обрядів в церквах і релігійних 
організаціях проводити їх за 
межами закритих приміщень, 
дотримуючись відповідних дис-
танцій між людьми, обмеж-
ити кількість людей, що беруть 
участь до 10 осіб, забезпечив-
ши їх індивідуальними засо-
бами захисту та унеможливити 
фізичний контакт з церковними 
предметами, або забезпечити 
вище вказані заходи в режимі 
реального часу через електро-
нні засоби інформації та теле-
бачення. 

Просимо Вашої допомоги у 

захисті особливо вразливих 
верств населення (людей по-
хилого віку) – Ваше настановче 
слово щодо дотримання правил 
карантину та перебування вдо-
ма захистить життя вірян.

Дякуємо Вам за турботу й 
щоденну молитву. Впевнені, що 
Ви готові розділити з народом 
тягар вимушених обмежень.

Щиро бажаємо всім здоров’я!

валеРій чудновський

Верховна Рада 30 березня 
ухвалила закон № 540-IX, для 
підтримки громадян і бізнесу 
в умовах протидії поширенню 
коронавірусу в Україні. 

Законодавці вирішили зроби-

ти одноразову виплату людям 
поважного віку: якщо пенсія 
є меншою, аніж п’ять тисяч 
гривень, то пенсіонеру дадуть 
1000 гривень. Також Вінницьке 
управління Пенсійного фонду 
повідомляє, що люди, віком 
від 80 років, будуть отримува-

ти щомісячну надбавку до 500 
гривень. Виплати почнуть про-
водити, коли будуть ухвалені 
зміни до Держбюджету України 
на 2020 рік. Крім того, всім 
пенсіонерам проведуть чергову 
індексацію пенсій, яка призна-
чена на 1 травня. Планується, 

підвищити пенсії на 11%.
На час дії карантину встанов-

лять додаткові доплати мед-
працівникам, які займаються 
боротьбою з коронавірусом. 
Надбавки можуть сягати до 
300% від окладу. Водночас пар-
ламентарі на період карантину 
звільнили бізнес від основних 
штрафів та пені за порушення 
податкового законодавства. Зо-
крема, ФОПи можуть не платити 
ЄСВ за два місяці: з 1 березня 
до 31 березня та з 1 квітня до 
30 квітня. 

Крім того, на час дії каранти-
ну скасовані штрафи, пеня за 
несвоєчасну або неповну сплату 
єдиного соцвнеску, а також за 
несвоєчасне подання звітності 
з ЄСВ. На податкові перевірки і 
продовження розпочатих пере-
вірок запровадили тимчасовий 
мораторій. Відклали на три мі-

сяці обов’язкове запровадження 
РРО для всіх категорій «спро-
щенців».

Люди, яких звільнили з робо-
ти під час карантину за ініціати-
вою роботодавця, мають право 
на субсидію. Її призначають 
після реєстрації у центрі зайня-
тості, на підставі допомоги по 
безробіттю. 

Під час карантину банкам за-
боронили нараховувати та стя-
гувати неустойки, штрафи, пеню 
або інші санкції, які передбачені 
за прострочення виплат по кре-
дитах. Водночас законодавці 
заборонили піднімати відсоткову 
ставку за всіма кредитними до-
говорами.

Клієнти банків можуть взяти 
паузу і не платити за іпотечними 
кредитами. При цьому банки в 
таких випадках не мають права 
стягувати з них заставу.

На час карантину (з 6 по 24 квітня) на всій території України
заборонено:
• перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи
респіратора;
• перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
• відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
• перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без
супроводу батьків;
• переміщення групою більш ніж дві особи (крім випадків службової

необхідності та супроводу дітей);
• відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та
прибережних зон (крім вигулу домашніх тварин однією особою та у
випадку службової необхідності);
• самовільно залишати місця обсервації (ізоляції);
• відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу,
соціального захисту, установ і закладів, що надають соціальні послуги.
 Особи, які перетинають державний кордон, підлягають
обов’язковій 14-денній обсервації.

коронакриза. Верховна Рада ухвалила закони, за якими українці отримають підтримку через 
поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, пенсіонерам доплатять по 1000 гривень, бізнес звільняють 
від сплати ЄСВ, а безробітні — отримають субсидії. Розбиралися, як держава намагається полегшити 
життя у карантині

1000 грн  
одноразова допомога тим, в кого пенсія 
менше 5000 гривень 

500 грн  
щомісячна доплата людям, віком від 
80 років  

+11% 
підвищення пенсії після індексації 
у травні 

2 місяці  
можна не платити ЄСВ  
 

на 3 місяці  
відтермінували запровадження РРО 

до 300%  
встановили надбавку медикам, які 
борються з COVID-19 

стягувати пеню і штра-
фи за прострочення 

платежів за кредитами 

забирати заставу 
за несплату іпотеки 

проводити податкові 
перевірки бізнесу 

відключати від кому-
нальних послуг 

скасовувати 
призначені раніше 

субсидії

ПІльги ТА дОПлАТи НА ЧАС КАРАНТиНУ

ЩО ЗАбОРОНили

Верховна Рада внесли змі-
ни до Цивільного кодексу, за 
якими наймачі можуть бути 
звільнені від сплати оренди 
того майна, яким вони не 
користуються через карантин 

Таке звільнення не працює 
автоматично. Аби скорис-
татися можливістю, нада-
ною законом, слід негайно 
письмово повідомити орен-
додавцю про намір ско-
ристатися звільненням від 
орендної плати та внести 

необхідні зміни до договору 
оренди. Такі ж дії потрібно 
зробити, щоб повернути 
всю (або частину) орендної 
плати, сплаченої наперед 

Але звільнення від плати 
за оренду не стосується тих, 
хто винаймає житло, знімає 
нерухомість для бізнесу, 
що продовжив працювати 
в умовах карантину (ап-
теки, продуктові магази-
ни, онлайн-магазини, що 
орендують склади тощо).

звільнили від сплати за оренду
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Фелон, який священик одягає для 
богослужінь, також має назву риза. 
Коштує він не дешево. В інтернеті ціни 
на нього стартують від 5,5 тисячі гри-
вень. Тож парафіянки з села Михайлин 
вирішили пошити фелон для священика 
свого приходу самостійно.

Виготовили одяг троє жінок — Раїса, 
Леся та Марія. Як розповів нам отець 
Антон Борис, це вже друга риза, яку 
для нього пошили прихожани.

— Перший фелон жовтого кольору, 
— каже отець Антон. — Його священик 
вдягає кожного недільного богослужін-
ня. Другий фелон — червоний. Такий 
одяг в нашій церковній традиції вико-
ристовується для богослужінь поминаль-
них, за упокій, але також і в час посту.

лекала зРобили самі. Матеріали ку-
пували в інтернет-магазині. Обговорювали, 
що краще придбати.

На перший фелон у майстринь пішло 
досить багато часу: понад два місяці. 
Адже це був для них новий досвід. До 
того ж, викрійки вони не брали готові, а 
робили самостійно.

— Це все ініціатива їх особиста, — 
продовжує Антон Борис. — На самі ви-
крійки пішло близько двох тижнів часу, 
щоб їх виготовити. Жінки взяли готовий 
фелон, його подивилися, відміряли, зро-
били викрійки і потім вже шили.

Другий фелон, червоний, пошили за 
вкрай короткий термін — не більше 
тижня. Бо, по-перше, вже знали, як і 
що робити, по-друге, наближався піст і 
треба було якомога швидше виготовити 
спеціальний одяг.

Перед початком роботи жінки отрима-
ли благословення і помолилися. А коли 
завершили, ризу освятили.

виРіШили Ризикнути. Леся — одна з 
трьох майстринь, що  долучилися до  по-
шиття фелону. Як розповіла нам жінка, 
ідея виникла у Раїси. Саме вона запропо-
нувала виготовити церковний одяг.

— Подивилися, дорого купити, щоб 
готовий, — розповідає Леся. — Раїса 
каже: «Давайте пошиємо». А я кажу: 
«Рай, а як не вийде? Ну купимо матерію, 
а як зіпсуємо?» «Ну зіпсуємо — так і 
буде, але на Бога надія, давайте спро-
буємо».

— Спонтанно виникла ця ідея, — 
каже Раїса. — Коштів мало. Посиділи, 
подумали, та й вирішили пошити. Бо 
парафія маленька. Якби велика парафія, 
може, цим би не переймалися, є кошти 
та й купили б. А так щоразу щось при-
думуєш, щоб трошки легше було на 

фінанси.
— Ми зібрали кошти, парафіянам 

дякувати і Богу, — додає Леся. — Під-
лаштовувалися під Раїсу. Бо Раїса на 
роботі, а в неї машинка. На скільки 
можемо в селі піти?! На дві-три години.

допомогли молитви. Спершу жінки 
викроїли фелон, потім підкладку, зроби-
ли виточки, а вже тоді сшивали фелон  з 
підкладкою і пришили по  колу стрічку. 
Крім самого фелона, треба було ще ви-
готовити додатки та епітрахиль. Це довга 
широка стрічка, що вдягається поверх 
підризника чи ряси.

Шила в основному Раїса, Леся та Ма-
рія їй допомагали: підрублювали, приме-
тували, притримували фелон, коли треба 
було пришивати стрічку чи підкладку. 
Шиття доручили саме Раїсі, тому що 
жінка вже мала досвід працювати за 
машинкою.

— Я не професійна кравчиня, — 
розповідає Раїса. — Але моя бабуся 
постійно шила. Вона була швачкою, 
теж самоучкою. Залишилася машинка. 
Мама сама для себе шила, звичайно, 
не модельне, але постіль, рушник, щось 
підрубити, зашити — таке. Так само і я 
потихеньку вчилася. Шити вмію, а вже 
щось таке професійне — то ні. А по 
лекалу можу пошити.

Перед початком роботи жінки просили 
в Бога та отця благословення. Молилися 
«Отче наш» та «Ісусову молитву». Під 
час пошиття співали пісні. А після за-
кінчення відпочивали за чашечкою кави.

— Як щось не виходить (бо всяке 
буває, не все так гладко йде, як тобі 
хочеться), були труднощі. Так одночас-
но і молимося, і робимо, — продовжує 
Леся. — Починаємо «Ісусову молитву» 
читати. То машинка, буває, заїдає, не 
хоче шити. Ми починаємо чи «Отче 
наш», чи «Ісусову молитву». Буває «Ві-
рую» собі співали.

«ми сиділи тоді цілий день»
Аби вчасно встигнути усе пошити, 

довелося багато працювати. Але те, як 
швидко жінки закінчили другий фелон, 
здивувало навіть отця Антона.

— Ми сиділи тоді цілий день. Хто о 
котрій міг прийти: хто о восьмій, хто 
пізніше. Як прийшли, то сиділи вже до 
вечора. Уже Раїсі на роботу треба, а ми 
ще лишалися шити. І які ручні роботи 
були, то Раїса йшла на роботу, забирала 
з собою і дошивала. Щоб на перший 
день посту вже був фелон готовий, — 
додає Леся.

— У нас була зацікавленість і бажан-
ня досягти мети, щоб все ж таки його 
зробити. І спробувати навіть для себе, 

чи взагалі вийде. Перший раз важкува-
то було, тому що думаєш, вийде чи не 
вийде. Все ж таки тканина не дешева! 

Але дякувати Богові, вийшло. З Божою 
поміччю, з молитвами ми його все-таки 
пошили, — підсумувала Раїса.

олена удвуд

Козятинчанка Анна - мама двох 
хлопчиків. Її старший син Даниїл 
навчається у другому класі шко-
ли № 1. Як і всі школярі нашого 
міста, Даня пішов на карантин 12 
березня. Тепер для нього почало-
ся дистанційне навчання.

Такий досвід новий не лише 
для Дані, а й, передовсім, для 
його мами. Тепер Анна виконує 
роль не лише мами, а й вчитель-
ки. Вона має організувати для 
свого сина навчальний процес, 
пояснити матеріал і допомогти 
виконати домашнє завдання.

Робить уРоки по обіді. Розпо-
рядок дня у Дані приблизно такий: 
зранку він прокидається, вмиваєть-
ся і чистить зуби. Першу половину 
дня займається своїми справами, 
наприклад, дивиться мультики чи 
грає з меншим братиком Кирилом. 
Навчання у нього починається по 
обіді. Щодня дві години він витра-
чає на письмо: самостійно розв’язує 
задачі з математики та вправи з 
української мови. Мама лише до-
помагає, якщо щось незрозуміло. 
Потім півгодини він читає і 10–15 
хвилин вчить табличку множення.

— Та програма, яку вони про-
ходили півроку у школі, вони 
зараз усе повторюють. Нічого 
важкого немає, — каже Анна. 
— Інші, я читала, дуже багато за-
дають, просто катастрофа. У нас 
не задають стільки, щоб дитина 
перевантажувалася. Дитина має 
вільний час, вона може піти по-
гратися і подивитися мультик. І 
не перевтомлюється. Єдине, що 
буває, попадаються такі теми, що 
ми, батьки, розказуємо по-своєму. 
Мене цікавить питання, як вчи-
телька буде те саме пояснювати 
в школі повторно. Бо це ж буде 
повторюватися.

найважче — англійська. З 
учителями Анна підтримує зв’язок 
через Вайбер. Якщо щось незро-
зуміло, вона телефонує чи пише 
незрозуміле завдання. Вчителі усе 
розписують і пояснюють.

— Наша вчителька, якщо важчі 
завдання письмово, то робить 
маленькі підказки для батьків, 
не для дітей, щоб нам було зро-
зуміло, як пояснити дітям те чи 
інше завдання, — продовжує 
жінка. — З одного боку, я не 

можу замінити вдома вчительку. 
Але, як сказала наша вчителька, 
по можливості, хто як має доне-
сти інформацію дитині, той так і 
доносить.

Загалом Анна каже, що викону-
вати завдання не важко. Труднощі 
виникли, коли треба було здавати 
тематичний диктант. Вчителька 
надіслала посилання на Вайбері. 
Анна зайшла на сайт, виписувала 
завдання на чернетку і лише після 
цього Даня їх робив. Каже, якби 
завдання були надруковані, так, 
як на справжній контрольній, було 
б значно легше.

А ще, зізнається, справжнім 
пеклом для неї стали уроки ан-
глійської.

— Усе написано англійською, 
немає жодного українського 
слова, все треба перекладати, 
— пояснює жінка. — Я ж не 
буду кожне слово перекладати! 
Це займе півдня. Гугл не завжди 
правильно перекладає слово. Там 
може дати кілька варіантів. А його 
ж підставити треба.

як зРобити пРоцес цікаві-
Шим? Уроки по телебаченню 
Даня не дивиться. Хоча вчителька 
й рекомендувала за можливості їх 
переглядати.

— Я скажу так — вони сидіти 
його дивитися не будуть. Їм буде 
не цікаво, — каже Анна.

Ще карантин викликає деякі не-
зручності. До прикладу, не працю-
ють магазини з канцелярією. Але 
дітям писати треба: і паста випису-
ється, і зошити закінчуються.

— Зошити, ті, що їм повидава-
ли, у них лишилися, — каже наша 
співрозмовниця. — А звичайні 
мені довелося докупляти. Добре, 
що у мене біля будинку є продук-
товий магазин, там де є зошити. 
Мені пощастило, що я могла їх 
купити. І ми ще не дуже багато 
пишемо, у нас не багато завдань.

Також, на думку Анни, нині 
можна було б використовувати 
інформаційні технології для того, 
щоб зробити дистанційне навчан-
ня якомога цікавішим для дітей. 
До прикладу, розробити ігри для 
смартфонів, за допомогою яких 
дитина може опановувати мате-
ріал і навіть вчитися рахувати чи 
розв’язувати задачі.

— Наприклад, Петрик їде на 
велосипеді, треба дізнатися, 
скільки кілометрів він проїхав, 

і щоб все було у формі гри, — 
пояснює жінка. — Якби таке 
зробили, мені здається, половина 
б дітей сиділа в телефоні. Бо це 
цікаво.

найважче — не навчання. 
Даня до  школи поки не хоче. Та й 
Анна каже, що займатися вдома з 
дитиною не так страшно. Тим паче, 
через карантин з’явилося більше 
вільного часу. Магазин, у якому 
працювала жінка, зараз не працює, 
тож вона вдома і весь свій час 
може присвятити дітям. У цьому 
бачить плюси. Проте у такому ре-
жимі є й мінуси і вони зовсім не 
стосуються психологічного стану 
мами, яка одночасно виконує роль 
вчительки.

— Немає фінансів утримувати 
дітей. За ті гроші, які я отримую 
від держави як мати-одиначка, 
я не можу забезпечувати дітей. 
Якби підтримували таких мам 
хоча б продуктами, навіть не 
фінансами. Щоб зробили так, 
що в собес можна звернутися за 
такою допомогою. Щоб могли 
робити пакунки з елементарним 
— картопля, морква, цибуля, бу-
ряк, крупи, борошно, олія. Щоб 
можна було зварити їсти, — під-
сумувала жінка.

«я думала, що на дистан-
ційному — це кРуто». Богдана 

навчається у сьомому класі школи 
№ 2. Із 12 березня вона так само, як 
і Даня, на дистанційному навчанні. 
На її думку, головна відмінність у 
тому, що учнів тепер контролюють 
не вчителі, а батьки. А завдання 
можна виконувати тоді, коли зруч-
ніше саме учневі.

— Дистанційне навчання дуже 
відрізняється від того, як в школі, 
— розповідає Богдана. — Спо-
чатку було незвично і я бояла-
ся. Тому що перший раз щось 
робити завжди страшно. Але 
за кілька тижнів я вже звикла 
і можу це робити спокійно і не 
перейматися.

Розпорядок дня у школярки 
такий: зранку вона прокидається і 
годину сидить в інтернеті, п’є чай 
і снідає. Після цього починає ро-
бити уроки. Якщо завдань багато, 
то займається дівчинка до третьої 
дня, якщо не багато, може завер-
шити ще до 12-ої.

Минулого тижня з алгебри 
та геометрії почали проводити 
онлайн уроки у вигляді конфе-
ренції. Це ще один новий досвід 
для Богдани.

— Першого дня я дуже нерву-
вала і не могла звикнути, — зі-
знається школярка. — Потім всі 
інші рази мені було легше і зараз 
я можу спокійно сидіти і не звер-
тати ні на що уваги, окрім вчи-
тельки і того, що вона показує.

А от дивитися онлайн уроки 
по телевізору вчителі поки ще 
не рекомендували. Та й Богдана 
вважає, що їй вони не потрібні.

— Онлайн уроки потрібні тим, 
у кого немає доступу до інтер-
нету, а є доступ до телевізора, 
— пояснює дівчинка. — А тим, 
у кого є всі ці штуки (інтернет і 
гаджети — авт.), то хай роблять 
онлайн уроки і «домашку».

Богдана зазначає, що в дис-
танційному навчанні є і плюси, і 
мінуси. Серед плюсів те, що це 
економія часу, бо не треба півдня 
сидіти в школі, а потім ще півдня 
сидіти над домашнім завданням. 
Головний мінус — те, що мате-
ріал треба опрацьовувати само-
стійно. Звісно, завжди можна 
зателефонувати до вчительки чи 
написати у Вайбері, якщо щось 
не зрозуміло, але на відповідь 
доводиться трішки почекати.

— Одного разу я думала, що 
на дистанційному — це круто. 
Але зараз я спробувала і, як ви-
явилося, це не круто. Це дуже 
важко, тому що треба самій 
опрацьовувати це все і не дуже 
легко дається. А на уроках тобі 
вчитель може пояснити і «роз-
жувати», і ти вдома просто по-
вторюєш, — каже дівчинка.

За школою Богдана сумує і 
дуже хоче побачитися з одно-
класниками.

такий червоний фелон одягають для поминальних богослужінь та під 
час посту. Щоб його пошити, жінкам знадобилося трохи менше тижня

богдана вчиться вдома вже чотири тижні. За цей час вже встигла скучити і за 
однокласниками, і за вчителями

Ієрей Антон Борис — священик Української греко-католицької церкви. Настоятель 
храму Різдва Пресвятої Богородиці у місті Козятин. Нині триває робота над зведенням 
церкви у нашому місті, тому поки що богослужіння проводить у каплиці на території 
Міського терцентру.

Із осені 2017 року Антон Борис має ще один приход у селі Михайлин, Козятинського 
району. Поки що прихожан четверо. Молитви проводять у спеціально відведеному для 
цього приміщенні і готують документи для того, щоб і там почати зводити храм.

довідка

наші люди навчання

жінки поШили для отця 
церковний одяг

«я не можу замінити 
вдома вчительку»

добрі справи. Парафіяни Української греко-католицької церкви села Михайлин самостійно пошили 
для свого священика фелон. Це спеціальний верхній одяг, в якому отець проводить богослужіння. 
Завершили роботу менш, ніж за тиждень. Чому вирішили взятися за пошив, як відбувався процес і 
як вдалося все встигнути за такий короткий термін — читайте у нашому матеріалі

нові шкільні реалії. Школярі вже чотири тижні навчаються вдома. Вперше у нашій країні 
вимушено запровадили дистанційне навчання, щоб зупинити поширення COVID-19. Ми 
поспілкувалися із мамою другокласника та семикласницею і дізналися, що вони думають про 
домашню освіту
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наталя коРпан

Попри запроваджені суворі 
обмеження через пандемію 
коронавірусу, людям доводить-
ся опинятися у продуктових 
магазинах. У деяких магазинах 
Козятина при вході висить ого-
лошення: «У магазин заходьте 
в масці», у деяких — стоять 
дезінфікуючі засоби для рук. 
Продавці та касири — у мас-
ках. 

Оскільки в супермаркеті по-
купці справді торкаються рука-
ми продуктів, то ці міри та ре-
комендації правильні, — про це 
розповідає лікар-терапевт Олег 
Швець під час онлайн-трансля-
ції на каналі ГО «ЗдоровБудь!» 

Пропонуємо вам ознайоми-
тись з порадами лікаря, як 
здійснювати закупи безпечно 
і що робити з товарами потім, 
якщо їх могли торкатися інші.

будьте в магазині не довго 
та тРимайте дистанцію. – 
Спішити у магазині не варто, бо 
поспіх призводить до ще більшої 
витрати часу. Попередньо напи-
шіть список і прийдіть у магазин 
конкретно за певними продукта-
ми. У такому випадку ви витра-
тите найменше часу і контакт з 
ймовірно інфікованими іншими 
покупцями буде мінімальний, — 
каже Олег Швець.

За словами лікаря, під час 
закупок не торкайтесь за жод-
них обставин свого обличчя, 
адже вірус потрапляє у слизові 
саме таким шляхом. У мага-
зині всі мають бути в масках, 
бо ніхто наразі не знає, чи є 
носієм вірусу. Якщо є можли-
вість, надягайте і рукавички, і 
окуляри. 

Також, за словами Олега 
Швеця, звичайно, краще не 
користуватися візочком у мага-
зині, якщо є така можливість, 
адже до нього торкається без-
ліч людей. 

– Якщо ви вже взяли візочок, 
то протирати руки немає сенсу. 
Проте одразу, після того, як 
ви закінчили з закупами, варто 
обробити руки антисептиком, 
— каже лікар. За словами ліка-
ря-терапевта, на касі варто три-
мати якомога більшу дистанцію, 
мінімум один метр і сплачуйте 
за можливості безконтактно.

чи можна купувати пРо-
дукти без упакування? 

– Не упаковані продукти купу-
вати не варто. Сирі, наприклад, 
овочі, які не упаковані, потрібно 
обов'язково готувати. Їх не мож-
на споживати у сирому вигляді. 
Миття частково може усунути 
ризик, але не на 100%», — по-
яснює лікар-терапевт. За його 
словами, варто відмовитись від 
печива, круп чи горішків на вагу. 
Усе має бути промислово запа-
коване й розфасоване. 

– Дефіциту продуктів немає, 
тому дуже багато купляти не 
варто. Купляйте здорову їжу, 
адже у період самоізоляції ми 
потребуємо активізації імуніте-
ту. Варто налягати на всі овочі: 
гарбуз, цибуля, морква. Також 
корисні яйця, вони зміцнюють 
імунну систему. Загалом у раціо-
ні понад 75% має бути продуктів 
рослинного походження. Також у 
період карантину корисне спожи-
вання риби, яєць, кисломолочних 
продуктів, — пояснює лікар. 

як довго коРонавіРус живе 
на повеРхнях упаковок? 

“Коронавіруси можуть жити 
на поверхнях до п’яти днів, 
але заразність вірусу значно 
знижується вже за три години”, 
— пишуть на сторінці Центру 
громадського здоров’я України.

На їжі та воді — поки не 
зафіксовано, скільки живе ві-
рус. Найменше, як зафіксували 
фахівці, він тримається на міді, 
тобто монетах, чайниках, по-
суді з міді, фользі —  чотири 
години максимум. На поверхні 
з алюмінію, наприклад, банках 
з напоями чи монетах, він живе 
також недовго — дві-вісім 
годин.

На коробках для доставлення 
їжі, наприклад, та інших карто-
нних виробах — він тримається 
впродовж дня. На нержавіючій 
сталі вірус живе — два-три дні. 
Аналогічно, впродовж двох-
трьох днів, коронавірус затри-
мується і на пластику. На де-
ревині — чотири дні. До п’яти 
днів він тримається на папері 
та склі. Найдовше він живе на 
кераміці та металі — п’ять діб. 

– Конкретні терміни за-
лежать в ід типу поверхні, 
температури й вологості на-
вколишнього середовища. Тому 
важливо дезінфікувати контак-
тні поверхні в приміщеннях за-
гального користування — ручки 
дверей, поручні, кнопка зливно-
го бачка, кнопки ліфтів, ручки 
кранів тощо. Використовуйте 
для дезінфекції звичайні по-
бутові дезінфекційні засоби із 
0,5% хлору або 60-80% спирту 
і дотриманням правил безпеки. 
Одяг та білизну можна прати з 
порошком у машині за макси-
мально можливої температури 
та ретельно висушувати, — 
розповідають фахівці Центру. 

що Робити з пРодуктами 
вдома, після покупки? За 
першої можливості одразу після 
закупів необхідно правильно і 
довго вимити руки з милом чи 
продезінфікувати їх, пояснює лі-
кар-терапевт Олег Швець. Перед 
і під час приготування їжі це та-
кож необхідно робити. 

– Вдома овочі-фрукти ре-
тельно миємо. Є сумніви — 
проводимо теплову обробку. 
Нічого замочувати не потрібно, 
просто ретельно помити, — по-
яснює лікар. 

Доказів того, що Covid-19 
може передаватися через їжу, 
немає. Крім того, акуратне при-
готування і обробка їжі знищує 
вірус. Утім, головною пробле-
мою є пакування, якого торка-
ється велика кількість людей, 
— це пояснює професор Саллі 

Блумфілд з Лондонської школи 
гігієни та тропічної медицини. 

– Продукти в контейнерах 
або пакетах потрібно або ви-
тримувати впродовж 72 годин 
перед використанням, або 
протирати розчином хлорки чи 
спиртом. А не загорнуті сві-
жі продукти, як-от фрукти та 
овочі, ретельно промийте під 
проточною водою і залиште 
просохнути, — каже професор 
Блумфілд.

На сайті МОН пишуть, що 
немає ніяких даних, котрі 
пов’язували б новий корона-
вірус та фрукти. Фрукти — 
непридатне середовище для 
тривалого виживання вірусу. 
Ймовірність того, що вірус 
може існувати поза організмом 
більше 2 діб, зводиться майже 
до нуля.

наталя коРпан 

Карантин може стати можли-
вістю переглянути своє життя 
та стосунки й змінити те, що не 
влаштовує. Або бути ще тим ви-
пробуванням, адже ізоляція може 
стати нестерпною. Як повернути 
ситуацію собі на користь, ми ді-
знались у спеціалістів. 

Чому нам важко в умовах ка-
рантину?

— Складністю є не сама со-
ціальна ізоляція, а те, що людям 
доводиться дуже багато звичних 
речей змінювати, — розповідає 
психотерапевт Катерина Дани-
левська. — До того ж, у багатьох 
людей з'являються серйозні три-
воги про майбутнє, а часом мова 
може йти про панічні атаки чи по-
гіршення фізичного самопочуття. 

Проте, за словами Катерини, 
кожен з нас народжується зі 
своїм темпераментом та потре-
бами. Психотерапевт пояснює, 
що не дарма є багато жартів на 
тему, що «лише коли оголосили 

карантин, то я зрозумів, що все 
життя жив на карантині». Для 
декого справді — майже нічого 
не змінилось. А є люди, які по-
требують інтенсивної соціальної 
стимуляції, не лише психологіч-
ної, а й фізичної.

— Цей час важко переносять 
і інтроверти, і екстраверти. 
Комунікації важливі кожному 
з нас, — каже психолог Олена 
Гончарова. — Коли ми знахо-
димось у ізоляції, то у людей 
мимовільно виникає страх. Але 
ми його по-різному проявляємо: 
хтось — бореться, хтось — тікає 
від проблем, а дехто — «падає 
в ступор».

Як вважає Олена Гончарова, 
нам важко дається жити у чоти-
рьох стінах, бо коли ми постійно 
чимось зайняті, то ми не про-
живаємо свої почуття сповна і не 
аналізуємо їх. 

Що робити, щоб не збожево-
літи? 

— Тим людям, яким потрібні 
обійми, дотики, тілесна присут-

ність інших людей, їх запах чи 
можливість бачити їх пересування 
в просторі — переживати каран-
тин важче. Бо коли ці звичні речі 
зникають, то навколо цієї люди-
ни начебто виникає порожнеча, 
— пояснює психотерапевт. — Її 
потрібно чимось наповнювати, 
наприклад, віртуальним спілку-
ванням. Потрібно організовувати 
звичні для себе посиденьки, але 
онлайн. 

Катерина Данилевська радить 
не орієнтувати свої думки на май-
бутнє, бо погано, коли людина 
живе в очікуванні того, що «ось 
карантин закінчиться і я заживу». 
Це створює певну напругу, на-
чебто потрібно перечекати і пе-
ретерпіти. Але ж карантин може 
бути продовжений надовго, тому 
потрібно тримати фокус уваги тут 
і зараз. 

За словами кандидата пси-
хологічних наук Віктора Вуса, 
карантин — чудовий час для 
самоаналізу. Спробуйте дати 
відповіді на наступні запитання: 

що я маю зараз? Чи подобається 
мені моє життя? Що я можу у 
ньому покращити і як? Як пояс-
нює фахівець, час на карантині 
потрібно витрачати на ті справи, 
які ви давно хотіли зробити, але 
відкладали у далеку шухляду. 

— Щонайменше 30 хвилин 
на день приділяйте фізичним 
вправам, — продовжує спеціа-

ліст. — Також налагодьте режим 
харчування. Дуже часто ми їмо 
«на ходу», а карантин — чудова 
можливість навчитись отримувати 
насолоду від їжі. 

А психолог Олена Гончарова 
радить виписати всі свої хвилю-
вання і таким чином ви зможете 
принаймні трішки емоційно роз-
рядитися.

З 6 квітня на території України 
діють жорсткі заборони, при-
йняті Кабміном. Це, нагадає-
мо, обов'язкове носіння маски 
чи респіратора у громадських 
місцях; заборона перебувати в 
громадських місцях громадян, 
які не досягли 16 років, без су-
проводу повнолітніх; заборона 
пересуватися групою більш, ніж 
дві особи;  заборона відвідувати 
парки, сквери, зони відпочинку, 
лісопаркові та прибережні зони, 
спортивні та дитячі майданчики 
і т. д.

Чи є ці вимоги законними? На 
це питання відповіла вінницька 
юристка Олена Грабік на своїй 
сторінці у соцмережі.

«Відповідь - однозначно ні! 
Зазначені заборонні заходи 
суперечать не лише Конституції 
України, але й ЗУ «Про за-
хист населення від інфекційних 
хвороб» та ЗУ «Про правовий 
режим надзвичайного стану», 
– пише Олена Грабік. –  Анон-
совані заборони обмежують 
конституційні свободи і права 
громадян, зокрема свободу 
пересування (ст. 33 Конституції 
України), право проведення мир-
них зборів (ст. 39 Конституції), 
право на свободу віросповід-
ування, відправлення одноосо-
бово чи колективно релігійних 
культів (ст. 35 Конституції).

Конституційні права громадян 

дійсно можуть бути обмеженими.
АЛЕ!
– свобода пересування може 

бути обмежена в умовах над-
звичайного стану, а не над-
звичайної ситуації (ст. 33 Кон-
ституції, п. 1 частини першої 
ст. 16 ЗУ «Про правовий режим 
надзвичайного стану»);

– право на свободу мирних 
зібрань може бути обмежено 
виключно судом (ст. 39 Консти-
туції, п. 4 частини першої ст. 16 
ЗУ «Про правовий режим над-
звичайного стану»);

— право проведення релігій-
них та інших заходів може бути 
обмежено в умовах надзвичай-
ного стану, а не надзвичайної 

ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 
частини першої ст. 16 ЗУ «Про 
правовий режим надзвичайного 
стану»).

Карантин — це обмеження 
прав людей. Саме тому стаття 
40 Закону України «Про забез-
печення санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення» 
встановлює, що карантин може 
бути встановлений не інакше як 
у разі оголошення надзвичай-
ного стану.

Кабінет Міністрів України не 
має повноважень оголошувати 
надзвичайний стан і запрова-
джувати обмеження прав грома-
дян. Це виключні повноваження 
Президента, Верховної Ради 

України і в деяких випадках 
суду.

Також, Уряд відповідно до ст. 
30 ЗУ «Про захист населення 
від інфекційних хвороб» може 
лише встановлювати карантин-
но-обмежувальні заходи, а не 
заборонні.

P.S.: Не дивлячись на явне 
суперечення положень По-
станови нормам Конституції, 
вони залишаються чинними та 
діють на всій території України 
і обов'язкові для виконання до 
моменту їх скасування або зміни 
самим КМУ, або визнання їх не-
конституційними Конституційним 
судом України або ж скасування 
в судовому порядку.

інфоРмагенція RIa 

Якщо порівнювати ціни в тор-
гових точках нашого міста до 
карантину і як вони змінилися 
під час карантину, то пальму 
першості міцно захопив імбир. 
До карантину він коштував 70 
гривень, тепер його ціна 465 
гривень. Людей, що створили 
попит на цей продукт, зрозуміти 
можна, бажання зміцнити свій 
організм заслуговує на повагу. 

Тільки треба пам’ятати, що ім-
бир — це пряність і зловживати 
ним не варто. На друге місце ви-
йшли лимони. Вони подорожчали 
втричі.  Гречка, часник і цибуля 
також подорожчали, але не так 
радикально. До карантину ціна 
гречки була 26 гривень, тепер в 
деяких магазинах продукт діабе-
тиків коштує 46 гривень. Цибуля 
з 9-ти гривень підскочила до 24 
та ще й 50 копійок. Часник здо-
рожчав вдвоє, але це сезонне 

коливання. На дві-чотири гривні 
подорожчали майже всі ходові 
крупи. Вдвоє став дорожчим 
борщовий набір. Цукор з 12,40 
скочив до верху на чотири гривні. 
Але нині ціни переглянули, тепер 
він коштує трохи менше 14 гри-
вень за кілограм. М’ясо лишилось 
на звичному рівні. Не змінилися 
ціни за десяток курячих яєць, 
але вони, як і молочна продукція, 
трохи додадуть у вартості перед 
Великодніми святами.

аКтуально Коронавірус

рекомендації Безпечних 
покупок під час карантину

«я так не можу». як вижити 
в соціальній ізоляції

правила. Під час карантину всім радять виходити з дому тільки у разі крайньої потреби, тобто у 
магазин чи аптеку. Але як безпечно закуплятися під час пандемії? Чи довго вірус живе на поверхнях та 
що робити після приходу додому з придбаними товарами? 

випробування. Життя у чотирьох стінах на час карантину для когось стало можливістю проводити 
більше часу з родиною, а для когось — складним випробуванням. Як адаптуватися до соціальної 
ізоляції та пережити карантин без наслідків для сім‘ї?

до карантину гречка коштувала 26 гривень. Нині – 
від 35 до 46 гривень

заБорони суперечать конституції, але залиШаються чинними

як змінилися ціни на продукти в козятині

За словами Катерини Данилевської, 
намагайтесь організовувати свій час на 
карантині схожим до вашого звичайного 
розкладу. Якщо життєві умови дозволяють 
партнерам ізолюватись на час роботи один 
від одного, у іншій кімнаті, наприклад, то 
це чудово. Адже, як пояснює спеціалістка, 
особистий простір потрібен кожному. 

— Коли люди в умовах карантину по-
стійно разом, то багато хто починає ро-
зуміти, що насправді їхня робота чи інші 

форми соціальної активності — були спо-
собом втечі. А зараз саме час зрозуміти, 
що з обставинами потрібно змиритись і від 
себе все одно не втечеш, — каже Віктор 
Вус. — Раджу запровадити певні сімейні 
ритуали. Спільні обіди, сніданки та вечері, 
наприклад, але важливо, щоб ви робили 
це в один і той самий час. Бо, коли лю-
дина точно знає, як все відбуватиметься, 
то вона буде почувати себе безпечно і 
комфортно. 

Крім того, за словами Віктора Вуса, ці 
ритуали будуть формувати певний ритм у 
нашому житті. 

— Придумайте якісь цікаві способи 
проведення часу, наприклад, зробіть 
китайське чаювання вдома. Це буде 
якоюсь новинкою у вашому житті, а для 
дітей — веселою ігрою, — каже чоло-
вік. — Парам же рекомендую глянути 
в «Камасутру» і внести якісь нові ідеї у 
сексуальне життя. 

Психолог Олена Гончарова розпові-
дає пораду, яку їй колись дала бабуся. 
Остання говорила, якщо ви вирішили 
одружитись, то просидіть з цим чоловіком 
два тижні в ізоляції, якщо вам після цього 
захочеться з ним залишитись, то сміливо 
виходьте заміж. 

— Думаю, порада моєї бабусі зараз 
дуже слушна, — каже психолог. — За час 
карантину можна стати ближчими та про-
жити разом конфлікти, які накопичились. 

як не пересваритися з рідними за цей час? 
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олена удвуд

Під час німецької окупації у 1941–42 роках 
у Козятині виходила газета «Нове життя». 
Власне, часопис із такою назвою був не лише 
у нашому місті в добу нацистської окупації в 
роки Другої світової війни.

В інтернеті ми знайшли копії газети «Нове 
життя», що виходила саме в Козятині. Біль-
шість новин розповідала про події на фронті 
та Адольфа Гітлера разом із союзниками. 
Але у кожному номері було кілька повідо-
млень, що стосувалися власне життя міста 
тих часів.

попіл замість мила. Серед новин, які 
ми знайшли на шпальтах газети, — пам’ятка 
про висипний тиф. Очевидно, у місті або був 
спалах хвороби, або ж німці хотіли вберегти 
козятинчан від можливого спалаху, щоб не 
втрачати робочу силу.

Через газету населенню пояснювали, що 
висипний тиф — інфекційне захворювання, 
яке може призвести навіть до летальних 
наслідків.

«Часто у тих, хто вже хворіли на ви-
сипний тиф, залишаються зміни в серці та 
кровоносних судинах, що веде до інвалід-
ності. В середньому зі 100 захворілих — 10 
залишається інвалідами, а 6–10 вмирає», 
— йшлося у повідомленні.

Вказували і симптоми захворювання, щоб 
люди могли вчасно зрозуміти, що хтось 
вже захворів. Загалом висипний тиф на 
початковій стадії мав симптоми, схожі до 
грипу: ломота, біль у м’язах, підвищення 
температури, загальна слабкість. Сама ви-
сипка з’являлася на четвертий-сьомий день 
інфікування.

Головним розповсюджувачем інфекції 
були воші. Тому читачам радили з ними бо-
ротися. Козятинчан закликали часто митися 
водою з милом і не менш, ніж раз на тиж-
день змінювати одяг та постільну білизну, 
чистити хутро та валянки. Якщо мила вдома 
немає, пропонували скористатися попелом.

Якщо ж воші завелися, треба було де-
зінфікувати одяг та постільну білизну. Для 
цього у місті були вошебійки. Це спеціальні 
дезінфекційні камери. Завошивлений одяг 
та постільну білизну поміщали до вошебій-
ки і паразити гинули від високої температу-
ри всередині камери.

Якщо у сім’ї хтось хворів на тиф, усім 
рекомендували занести свій одяг до воше-
бійки, а постільну білизну випрати вдома і 
випрасувати. При цьому переїжджати ніко-
му не радили, щоб не розповсюджувати 
інфекцію далі. Але кімнату, де живе хво-
рий, треба було побілити вапном. А самого 
хворого доставити до лікарні.

За невиконання цієї інструкції козятин-
чанам загрожувала адміністративна відпо-
відальність.

викоРистовували паРизьку зелень. 
У липні 1942-го у місті проводили профілактику 
малярії. Хоча, чи були у Козятині випадки за-
хворювання — з газетних сторінок не відомо.

«З метою запобігання захворювань на 
малярію, по Козятинському району прова-
дитимуться опилення водоймищ паризькою 
зеленню для знищення личинок малярійних 
комарів», — йшлося у повідомленні.

Паризька зелень — це речовина, яку ви-
найшли у 1814 році. У 1944-му її використо-
вували також в Італії, Сардинії та на острові 
Корсика, щоб попередити поширення малярії.

Ця речовина нерозчинна у воді і містить 
аміак, тому токсична для людини. Тож ко-
зятинчан попереджали, що протягом 15 днів 
водою з водойм не можна користуватися ані 
їм самим, ані використовувати для напування 
худоби.

безкоШтовна хлоРка. Нині улітку в на-
шій країні бувають випадки захворювання на 
сальмонельоз чи інфекції, спричинені кишковою 
паличкою. А на початку 40-их найбільш роз-
повсюдженими хворобами літа були черевний 
тиф, дизентерія та кривава діарея.

Щоб попередити спалах захворюваності, 
на підприємствах, де виробляли продукти 
харчування, ставили липучки, а на вікна — 
сітки. Це робили для того, щоб позбутися 
мух, які могли переносити інфекцію. Усіх 
працівників щонайменше раз на місяць від-
правляли на медичний огляд.

Щоб дезінфікувати вбиральні, ящики для 
сміття і помийні ями, використовували 20-від-
сотковий розчин хлорного вапна. На підпри-
ємствах харчової промисловості та точках 
продажу таку дезінфекцію робили щодня, а 
вдома це радили робити раз на тиждень. При 
чому, для установ та точок продажу хлорне 
вапно видавали безкоштовно.

Козятинчанам радили ретельно мити руки 
перед їжею. А якщо в родині хтось все-таки 
захворів, усім, хто контактував із хворим, 
проводили щеплення від черевного тифу. 
Криницю, з якої брали воду, дезінфікували 
хлорним вапном і на певний час закривали.

від чого Робили щеплення? Для по-
передження хвороб проводили вакцинацію. 
До прикладу, в одному з випусків газети ми 
знайшли повідомлення про те, що до райз-
дороввідділу завезли віспяний детрит. Це 
речовина, у якій міститься вірус коров’ячої 
віспи.

Щеплення робили у районній поліклініці.
До речі, віспяним детритом досі корис-

туються у ветеринарній медицині. Ним 
щеплюють свиней.

лікаРня пРацювала 6 днів. Лікарі у 
районній поліклініці працювали в різні години. 
До прикладу, хірург приймав з 9 до 18-ої, але з 
12-ої до 13-ої мав перерву. Терапевт працював 
з 7 ранку до 6 вечора, педіатр — з 7 ранку 
до 4 години вечора. Стоматологічний кабінет 
був відчинений з 7 до 18-ої, а венеричний — з 
8 до 18-ої. Поліклініка працювала і в суботу, 
але кабінети зачиняли на дві години раніше. 
З цього можемо зробити висновок, що у добу 

нацистської окупації було введено шестиденний 
робочий тиждень.

Щоб забезпечити роботу лікарень, козя-
тинчани платили медподаток. Звільнялися від 
сплати лише діти до 16 років і ті, кому більше 
60-ти. За несплату податку накладали штраф 
— від 2 до 10 тисяч карбованців. Щоправда, 
розмір медподатку нам не відомий.

А щоб забезпечити потребу у медикамен-
тах, людей закликали збирати лікарські рос-
лини, щоб фабрики могли виготовляти з них 
ліки. У газеті пояснювали, у який період і як 
правильно збирати мати-й-мачуху, березові 
бруньки, конвалії тощо.

реКлама та оголошенняісторія
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як Боролися з хвороБами 
під час німецької окупації
мандрівка у минуле. У мережі ми натрапили на копію газети, що виходила в нашому місті в 
роки німецької окупації. Ми віртуально погортали сторінки часопису і дізналися багато цікавого. Зі 
спалахами яких хвороб боролися, що використовували замість мила, як проводили дезінфекцію, які 
були штрафи за недотримання санітарних норм і що можна було придбати за ці кошти?

Аби боротися з антисанітарією, у місті 
встановили певні правила. Козятинчан 
зобов’язували сміття на подвір’ях зако-
пувати, а сміття з дому або закопувати, 
або вивозити у спеціально визначене 
для цього місце. У дворі будинків меш-
канці міста мали обов’язково копати 
вигрібні ями і облаштовувати вбиральні.

«Ями вбиральні повинні мати гли-
бину від двох з половиною до трьох 
метрів і повинні бути зверху закри-
тими. Після наповнення яма зако-
пується і влаштовується друга», — 
йшлося в поліційному розпорядженні.

За невиконання таких правил могли 
ув’язнити на два тижні, або змусити пла-
тити штраф — 2 тисячі карбованців. Для 
порівняння, у той період зимове пальто 
з хутряною підшивкою можна було за-
мовити кравцеві за 190 карбованців, 
один кілограм курки можна було при-

дбати щонайбільше за 15 карбованців, а 
житній хліб — 1,20 карбованця. Тобто, 
штраф вартував десять з половиною 
пальто, 133 кілограми курки чи 1 666 
буханок хліба. Ціни на продукти ми 
також дізналися з газети «Нове життя».

Якщо порівняти з нинішніми реаліями, 
то за недотримання умов карантину 
загрожує штраф від 17 тисяч гривень. 
В інтернеті ми знайшли, що пальто зі 
справжнім хутром коштує понад 18 
тисяч гривень, кілограм охолодженої 
курятини — 83,90, а чорний хліб місце-
вого хлібзаводу коштує 13 гривень. Тож 
штраф за порушення карантину вартує 
трохи менше, ніж одне пальто, 202 кі-
лограми курки чи 1 307 буханок хліба.

Також, щоб підтримувати чи-
стоту у самому місті, влітку козя-
т ин ч а н  змушув а ли  прибира ти 
не лише свої обійстя, а й вулиці.

про штрафи і ціни

приблизно такий вигляд мала вошебійка. Джерело фото https://bit.
ly/2R6yeDe

вокзал за часів німецької 
окупації. Київська платформа

47
16

28

471397

47
20

91

471396

472103

робота
В кафе Сіті-парк потрібен бармен, повар. 
Вчасна з/п від 7-8000. Працевлаштування 
т. 0935996833. Зі шкідливими звичками не-
турбувати
На  роботу  в  ма газин  "Продтор г " 
запрошується оператор-касир, продавець, 
помічник бухгалтера. Ми гарантуємо зп 5500-
9000 грн (з податками). Компенсація харчу-
вання. 067-430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На автомийку потрібен працівник. 067-920-
67-94

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

основі. 097-830-01-77
Водій з власним легковим авто 

067-687-89-40, 063-66-20-675

ОбЕРЕЖНО, КлІЩ

ЯК ЗАХиСТиТиСЯ
 Одяг з довгими рукавами та манжетами 
 Штани заправлені в шкарпетки 
 Одягнути головний убір 
 Закрити шию 
 Обробити одяг репелентом 
 Кожні дві години оглядати одяг, себе і дитину

СиМПТОМи УКУСУ КлІЩА 
 Сонливість 
 ломота у суглобах 
 Озноб 
 Тахікардія 
 Слабкість в кінцівках 

 Висока температура 

 головний біль 

 Понижений тиск 

  Свербіння з висипами 

ЯКЩО ВАС ВКУСили 
  Не тиснути на кліща та місце укусу 
  Не виривати силою 
  Звернутись до травмпункту (або акуратно 

викрутити кліща обертальними рухами) 
  Продезінфікувати місце укусу 
  Віднести кліща в лабораторію (якщо він 

не пошкоджений) 
  Здати кров на антитіла 
  За потреби, пройти курс імунотерапії.

 продам
  Áäæîëîñ³ì¿ (áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè óêðà¿íñüêà). 
Ðóæèí 096-120-98-37 Ïåòðî ²âàíîâè÷
  Áäæîëîñ³ì’¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
  Áîðîíè âåëèê³, äèñêè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4, äèñêè PIS 
ç àâòîìîá³ëÿ Ìàçäà3, ãàðíèé ñòàí. 067-422-36-17
  Áî÷êè ïëàñòèêîâ³ õàð÷îâ³ 210 ë., ìåáë³ ç ï³ääîí³â 
äëÿ ë³òíüîãî ìàéäàí÷èêà - 800 ãðí. åë. ãåíåðàòîð 3-õ 
ôàçíèé, áåíçèí, 5,5 êÂò. 073-424-19-43
  Áóðÿê êîðìîâèé ñ. Ñàìãîðîäîê. 096-684-62-24
  Áóðÿê êîðìîâèé, ñ. Ïåðåìîãà. 063-209-26-23
  ÂÒºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, ê³îñê 2õ2, ñàìîâàð íà 
âóã³ëë³. 098-928-29-29
  Âåëîñèïåä «Àðä³ñ» ñèíüîãî êîëüðó â ãàíîìó ñòàí³. 
093-152-83-25
  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. 093-270-59-37
  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
  Äèçåëüíèé ìîòîáëîê ZUBR ãàðàíò³ÿ äî æîâòíÿ 
2020. 063-288-42-06

  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Åëåêòðî äâèãóí 1.5 ÊâÒ. 067-855-28-35
  Çá³ðêè òâîð³â Ï³êóëÿ, Êóïåðà, Ñêîòòà, Ä. Ëîíäîíà, 
ïðèãîäíèöüêó òà³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó. Ìåáë³ ó ãîñòåâó 
òà ñòîëîâó ê³ìíàòó, ãàçîâó ïëèòó ç áàëîíîì, òðóáè 
äëÿ âîäÿíîãî îïàëåííÿ. 098-564-57-58, 063-372-
03-39
  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
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 25 ñîò, áóâøà Ê. Ìàðêñà. 093-
050-15-50
  Êàðòîïëþ âåëèêó ³ ñåðåäíþ. 2-30-43, 097-255-
51-60
  Êàðòîïëþ âåëèêó, ìîðêâó, ãàðáóçè êàøîâ³, êâàøåí³ 
îã³ðêè òà êîíöåâîâàí³, òà ð³çíå âàðåííÿ, ðîññàäà 
ðàííüî¿ êàïóñòè, ³íêóáàòîð ïîáóòîâèé ÈÁ 1001, 
ìåõàí³÷íèé ïåðåâîðîò. 067-903-75-46, 093-408-75-25
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-027-12-60
  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó òà êðóïíó. 097-17-57-476
  Êàðòîïëþ, âåëèêó íàñ³ííåâó, êîðìîâèé áóðÿê. 
067-280-98-21
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàâñ³ííåâà ñîðòîâà, áóðÿê 
êîðìîâèé. 098-818-60-85
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîðìîâèé áóðÿê 3 ãðí\êã. 097-297-81-71
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëþ íàñ³ííåâó, ñ³íî 
ëþöåðêè, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-76-54
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-682-30-91
  Êîðìîâèé áóðÿê, íåäîðîãî, ìîæëèâà äîñòàâêà. 
073-124-23-63
  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
  Êóëüòèâàòîð Ò-40, ÌÒÇ, êîñ³ëêà Ïîëüñüêà 



14 RIA-К, Четвер,9 квітня 2020                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 15 RIA-К, Четвер, 9 квітня 2020    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 

пам’ятаємо,любимо, сумуємореКлама та оголошення

9 квітня 2020 р.

№14 (1086)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР  
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:
 ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 073-057-50-29
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531
Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 
м. Козятина та району
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 200314

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

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

47
15

80

471395

4
7
1
6
3
1

471629

472092

47
15

65

47
10

85

471777

47
13

75

47
14

06
4
7
2
0
8
9

ñ³ãìåíòíà, ñèä³ííÿ ÌÒÇ ³ äâà ñêàòè ÌÒÇ ïåðåäí³. 
068-025-47-76
  Êóð÷àòà òèæíåâ³, ïîðîäè Äîì³íàíò òà Ìàñòåðãðåé. 
067-445-75-52
  Êóõíþ á\â 1000 ãðí., òîðã. 098-974-44-48
  Ìåáåëü øê³ðÿíà íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³, 2 äèâàíà + 
2 êð³ñëî. 063-622-64-98
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00

  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ «Ìåìô³ñ», «Òà¿ñ³ÿ». 093-411-
27-92, 098-026-42-45
  Íàñ³ííÿ áóðÿêà, ìîðêâè, êîâäðà íà îâ÷èí³, êóðòêà 
÷îë. òà æ³í., ðóøíèêè äåøåâî 098-918-04-43, 063-
670-31-99
  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ, ñ³íî, ëþ÷åðêó, êîðìîâèé 
áóðÿê, î÷èùåíèé ãîð³õ, êâàøåíó êàïóñòó, ôàñîëþ, 
êàïóñòó. 068-038-29-84
  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ. 063-533-06-96
  Íàñ³ííåâó êàðòîïëþ. 097-009-56-63
  Ïîðîñÿ 200 êã. âèðîùåíå íà äîìàøí³õ êîðìàõ 49 
ãðí\êã. 097-69-124-53
  Ïîñàäêîâó êàðòîïëþ 10 ãðí\êã. 097-575-60-74

  Ïðàëüíó ìàøèíó LG 5 êã. â ãàðíîìó ñòàí³, êðåñëî, 
ïèñüìîâèé ñò³ë. 093-447-11-84
  Ðóêàâèö³ äëÿ ðèáàëêè, ïàëèö³ îðòîïåäè÷í³,, 
ðîçïîä³ëüíèé ùèòîê, òðîñ äëÿ ëåá³äêè, ÿùèêè 
äëÿ ³íñòðóìåíò³â, ïðîâîëêà ñòàëüíà, äèñêè äëÿ 
öèðêóëÿðêè, êàí³ñòðè. 068-232-01-72
  Ñàäæàíö³ ãîð³õ³â (äåøåâî), íàñ³ííÿ êâ³ò³â 
(äîìàøíå), 1-ð³÷í³ ðîçñàäè êâ³ò³â áàãàòîð³÷íèõ, 
âåëèêèé âèá³ð. 093-961-09-62, 098-273-98-91. Ëþáà
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³. 098-824-
34-41
  Ñîëîìó (òþêè) ñ. Æóðáèíö³. 096-983-28-78
  Ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè SVR-500VA, ìóëüòèìåòð, 
åëåêòðîãîäèííèêè, òðóáè äëÿ âîäîâ³äâåäåííÿ, 
íàñîñ, ïëèòêà , áà÷îê äëÿ íàñîñíî¿ ñòàíö³¿, áà÷îê 
àëþì³í³ºâèé, ï³íîïëàñò 10 ìì. 063-207-40-79
  Òî÷èëüíèé äèñê, ïàòðîíè äëÿ äðåë³, ïàðîâàðêó, 
ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí, ì³æê³ìíàòí³  äâåð³ 
ç âàðöàáîþ, äâîðó÷í³ ïèëêè, åëåêòðîëîáëèê, 
ðîóòåð.063-207-40-79
  Òþêè ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³ñÿíêè. 067-929-72-46
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
  Òþêè ñîëîìÿí³, àâòîêëàâ, ñâàðî÷íèé àïàðàò, 
áåíçîïèëà. 067-745-69-92, 097-021-19-64
  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», ïðàëüíà ìàøèíêà 
«Ëèáèäü», òåëåâ³çîð «LG», íîâèé åëåêòðî ñàìîâàð, 
âåëèêèé ïîë³ðîâàíèé ñò³ë, êèëèìè 2 õ 3 - 3 øò.073-
003-80-10, 067-843-59-16
  Øâåéíóþ ìàøèíêó «Ç³íãåð», äèòÿ÷èé ìîòîöèêë, 
ìåáë³ á\â ð³çí³, 7 êîâð³â, õîëîäèëüíèê, äèâàí, 
êðîâàòü, àâòîêð³ñëî òà áàãàòî ³íøîãî. 097-147-84-88
  Ùåïè:ÿáëóíÿ, ãðóøà, ÷åðåøíÿ, êóù³ ºæåâèêè. 067-
151-26-11, 063-776-65-12
 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., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ íà 2 ïîâåðñ³. 063-418-31-52
  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
  3-õ ê³ìí êâ. â öåíòð³ 5 ïîâ. ãàðíå ïëàíóâàííÿ âóë. 
Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3\9, öåíòð, ðåìîíò ç ìåáëÿìè. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 1 ïîâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33, 5 ïîâ. 
âáóäîâàíà êóõíÿ. ðåìîíò. 063-207-01-18, 063-47-
47-330
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 33, 5 ïîâ. 
âáóäîâàíà êóõíÿ. ðåìîíò. 063-207-01-18, 063-47-
47-330
  3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 15 êâ.ì., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 
øêîëè. 067-754-44-65

  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  4-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. öåíòð, ñòàí æèëèé. 093-704-
31-57
  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 120 êâ.ì. ð-í èíòåðíàòó, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  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                                                                          
+
  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 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 Êîçÿòèí³. 093-807-98-50
  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 3 øêîëè, ç ðåìîíòîì, ìåáëÿìè 
15 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ð-í³ â³ä. äîðîãè, ðåìîíò, ìåáë³. 15 
ñîò. çåì. ä³ëêè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ñ. Ðóáàíêà, äâà ñàðàÿ, ïîãð³á, 
ìîëîäèé ñàäîê, ãîðîä 60 ñîò. â ê³íö³ ñòàâîê, 
êðèíèöÿ, íà âóë. ãàç. 093-822-90-19, 098-229-45-50
  Áóäèíîê âåëèêèé 90 êâ.ì., ç ³  âñ³ìà 
êîìóí³êàö³ÿìè, ó÷àñòîê 14 ñîò., çðó÷íå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  Áóäèíîê âóë. Ñóâîðîâà, 115. 097-147-84-88
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áîéëåð, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 068-
176-43-38
  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.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-
004-12-68
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé ñ. Ðóáàíêà, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 1 ãà. 067-391-47-14, 073-428-52-14
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé, íà ïîäâ³ðÒ¿ öåíòðàëüíà 
âîäà â ñ. Éîñèï³âêà âóë. Ë³ñîâà, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé, íà ïîäâ³ðÒ¿ öåíòðàëüíà 
âîäà â ñ. Éîñèï³âêà âóë. Ë³ñîâà, çåì. ä³ë-êà.30 ñîò. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ãëèí. îáêëàäåíèé öåãëîþ, íåïîäàë³ê â³ä 
öåíòðó. 093-704-31-57
  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 3-õ ê³ìí. ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãîðîä 40 ñîò., êðèíèöÿ â ñ. Êîçÿòèí. 098-
707-26-10
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  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.².Ìàçåïè, ãàç, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä 0.06 ãà. 067-972-
22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê íîâèé 1 ïîâ. 90 êâ. ì. 2 âèäè îïàëåííÿ, 
ãàðàæ ïîãð³á ñàðàé 8 ñîò. çåìë³, ïîðó÷ ç öåíòðîì. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê ïðîâ. Äæåðåëüíà, 8 (Ê³ðîâà). 096-107-
00-47
  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 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.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

  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
  Äà÷à â êîîï. «Âèøåíüêà». 063-664-85-44, 098-
025-22-07
  Äà÷íèé áóäèíîê áåç âíòóòð³øí³õ ðîá³ò â ð-í³ âóë. 
Íåêðàñîâà. 093-152-31-50, 093-88-79-777  
  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 
093-704-31-57
  Ìàãàçèí 120 êâ. ì. 093-704-31-57
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º 
ñêâàæèíà. 098-918-03-39
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ. ì. ï³ä îô³ñ ìàãàçèí, 
ïåðåêàðíþ. ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó â ð-í³ ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ãàç\äðîâà, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ 
òåõí³êîþ. 067-364-77-27
  ×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
  ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. Ìàòðîñîâà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-46-26-120

  аВтомото
  Àóä³ 100 (Ñ4), 1992 ð.â., 2.4 äèçåëü, êîë³ð 
÷åðâîíèé. 063-058-78-88
  ÂÀÇ 2112 â äîáðîìó ñòàí³ òåìíî çåëåíîãî 
êîëüîðó. 063-81-69-162
  Ìîñêâè÷ 412, 1987 ð.â., ãàç\áåíçèí, ãàðíèé ñòàí. 
067-422-36-17
  Ìîòîöèêë Õîíäà ÑÂ - 125 Å, â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-646-35-22
  Ðåçèíà Ð14 185õ65 çèìíÿ òà ë³òíÿ á/â, áàëêà 
ïåðåäíÿ Ç²Ë 130. 098-818-60-84
  Ñêóòåð «Êàíóí³» ñòàí íîâîãî, öåíòðàëüíèé çàìîê, 
ñèãíàë³çàö³ÿ. 063-186-30-23
  Òðàêòîð Ò-40, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-762-96-61
  Ôîðä òðàíçèí 2003 ð.â., ãðóç. ïàñ, 5 äâåðíèé, 2ë., 
äèçåëü, 1 âëàñíèê. 097-431-61-00

  КуплЮ
  1-õ ê³ìí. êâ. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-704-
31-57
  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, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, 
÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â äàð, â ð-í³ 
Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82
  Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà 
ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Êàðòîïëþ . 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
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, 
ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè 
ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-103-89-
90 Íåëÿ
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ 
òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149

  мінЯЮ
  Áóäèíîê 90 êâ.ì. íà 2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  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

  ріЗне
  Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 096-42-
37-584
  Â³çìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, àáî 
ñòóäåíòêó. 063-628-59-25, 063-628-59-15
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, 
ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
  Çàãóáëåíèèé ìîá. òåëåôîí Redmi  Xiaomi-8 
â ð-í³ âóë. Êîíäðàöüêîãî ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 063-288-42-06
  Çäàì áóäèíîê ãàðÿ÷à âîäà, òóàëåò, âàííà. 063-
065-45-94
  Çäàì ê³ìíàòó â áóäèíêó 21 êâ.ì., òóàëåò, âàííà, 
ãàðÿ÷à âîäà. 096-935-12-47
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â ð-í³ ÏÐÁ. Îïàëåííÿ 
ãàçîâå. 097-265-49-51
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, í³í³ ³ ò.ä., 
ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Òåðì³íîâî øóêàþ ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, 
äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó 
ï³ñëÿ ³íñóëüòó, áàæàíî ç ïðîæèâàííÿì ÏÃÒ Ãëóõ³âö³. 
067-964-71-53, 093-884-97-12
  ßê³ñíå ïðèáèðàííÿ íà êëàäîâèù³ ìîãèë. 093-153-
92-56. Àíàòîë³é
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в’ячеслав гончаРук

Спортсменки Махнівки, які 
виступають в першій лізі жі-
ночого чемпіонату України з 
футболу, готувалися до ігор 
другого кола, намагалися ви-
конати програму-максимум. У їх 
пам’яті, мабуть, залишився зі-

граний матч 5-го туру з ДЮСШ-
3 Івано-Франківська. Поєдинок, 
який мали вигравати наші ді-
вчата, зіграли внічию 0:0. Не-
сподіваний результат в тому 
матчі став ще одним приводом, 
щоб під час зимової перерви 
більше працювати над фізич-
ними кондиціями футболісток. 

Адже іванофранківок недо-
тисли, втратили 2 турнірних 
очки та фінішували в осінньому 
чемпіонаті на третьому місці, 
поступаючись другим місцем 
«Буковинській надії» з Чернів-
ців тільки за різницею забитих 
і пропущених м’ячів

У виїзному матчі, 20 квітня, 

цього року наші землячки мали 
зустрітися з другим призером 
першого кола «Буковинською 
надією». Виграш наших май-
стринь шкіряного м’яча виводив 
би колосянок на друге місце в 
турнірній таблиці. Тільки не так 
сталося як гадалося. Карантин 
не тільки став причиною відтер-
мінування чемпіонату, а й вніс 
корективи в тренувальний про-
цес гравців команди. Перестали 
бути актуальними товариські 
матчі для ігрової практики.

Як тренуються в умовах каран-
тину футболістки «Колос-Мрія», 
Махнівка, з нами поділилася ка-
пітан команди Анна Куртиніна та 
тренер команди Микола Бабюк.

— У такому режимі трену-
ватися дуже складно. У моїй 
квартирі немає тренажерного 
залу. Єдине, що ми можемо ро-
бити в умовах карантину, щоб 
підтримувати спортивну форму, 
так це виконувати силові впра-
ви, бігати в під’їзді будинку по 
сходинках, – розповідає Аня. 
– Сходинки в умовах карантину 
замінюють бігову доріжку. Ще 
у нас добре виходить різного 
роду гімнастика. Спілкуємося 
з подругами по команді, хтось 

дає якусь новацію тренувально-
го процесу.

Дівчина каже, що карантин 
її морально гнітить, але додає, 
що всі спортсмени нині в одна-
кових умовах .

— Дівчата – молодці. До 
другого кола чемпіонату під-
готувалися добре. У команді 
багато молодих спортсменок. 
Середній вік команди 23,5 
року. Таким складом саме гра-
ти. Якщо карантин надовго не 
затягнеться, то буде в команди 
результат, – розповідає тре-
нер Микола Бабюк. – Як по-
відомили в федерації футболу 
України, друге коло чемпіонату 
України з футболу орієнтовно 
мають провести в липні-серпні 
цього року.

Наприкінці березня не байдужі до 
долі Водокачки рибалки зібрали гроші. 
З кожного — по 300 гривень. На зі-
брані гроші купили зарибок коропа. У 
водойму запустили понад 200 кілограмів 
риби.

— Просимо небайдужих приєднуватися і 
попереджаємо браконьєрів про недопущення 
ловлю сітками на водоймі. Силами рибалок-
любителів будуть проводитися рейди, з метою 
припинення фактів браконьєрства, — кажуть 
активісти «Клубу козятинських рибалок».

новини

середа, 15 квітня

  + 1 0С    + 3 0С
  + 10 0С  + 7 0С

вівторок, 14 квітня

  + 9 0С     + 5 0С
  + 9 0С     + 5 0С

понеділок, 13 квітня

  +  6  0С     + 9 0С
  + 21  0С   + 17 0С

субота, 11 квітня

  + 1  0С    + 6 0С
  + 12 0С   + 8 0С

п'ятниця, 10 квітня

  +  9 0С    + 9 0С
  + 13 0С   + 9 0С

неділя, 12 квітня

     0 0С     + 5 0С
  + 13 0С   + 8 0С

четвер, 9 квітня

  + 4 0С      + 9 0С
  + 19 0С    + 13 0С

Погода у Козятині 

капітан команди анна кручинкіна виконує силові вправи

більше 200 кілограмів таких коропчиків 
випустили у водойму

футБолістки «колос-мрія» 
підтримують спортивну форму

10 тисяч на коропа: 
зариБнили водокачку
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ГОРОСКОП
з 9.04 по 15.04

овен 
Овнам пощастить цього тижня нала-
штуватись на позитивну хвилю, тож не 
зупиняйтесь у своїх цілях. Зараз чудовий 

час для планування справ, а також правильного 
розподілу часу. Мотивуйте себе ставати кращими, 
адже карантин невдовзі закінчиться.

тельці 
У Тельців новий тиждень буде дуже 
продуктивним та легким. Зосередьтесь 
на хорошому та не ігноруйте власні 

бажання. У будь-якій справі варто знаходити 
час для відпочинку та маленьких приємностей. 

близнюки 
близнюки зі своїми перепадами настрою 
ледь витримують режим карантину, тому 
астрологи радять максимально розплану-

вати вільний час.
Рак 
 Ракам зорі цього тижня також принесуть 
порцію натхнення, яке важливо спря-
мувати у правильному руслі. Вивчайте 

щось нове, досліджуйте інтернет, насолоджуй-
тесь тим, що маєте зараз.

лев 
левам зорі пророкують спокійний 
тиждень, сповнений приємних моментів. 
Представникам цього знаку пора навчи-

тись відпочивати та відокремлювати робочий 
час від особистого.

діва
дівам зараз важливо навчитись відволіка-
тись від паніки навколо та дотримуватись 
власного режиму. Менше хвилювань, 

більше корисних дій, і результат не змусить на 
себе довго чекати.

теРези 
Терезам варто докладати більше зусиль, 
щоб отримати бажаний результат. З 

ідеями у вас все чудово, однак реалізація бажає 
кращого. Причиною для цього є ваша завищена 
планка, однак до вашого ідеалу потрібно про-
йти трохи більше.

скоРпіон 
Скорпіони відчувають потребу в ре-
алізації власних знань, і це не дивно. 

Спробуйте спрямувати свої уміння у якесь 
нове русло, а також отримати порцію свіжої 
інформації, яка може стати у пригоді.

стРілець 
Стрільців очікує насичений, але спо-
кійний тиждень. Астрологи радять 
менше дратуватись через дурниці, а 

також нарешті почати планувати своє життя. 
Ви здатні досягнути всього, однак потрібно 
чітко бачити свій шлях.

козеРіг 
Козероги відчувають потребу у свіжих 
емоціях, і з ними погодяться чимало 
інших знаків Зодіаку. Однак у цей 

період варто трохи змінити пріоритети та 
навчитись отримувати радість зі значно 
простіших речей, аніж раніше.

водолій
У Водоліїв очікується традиційний при-
ємний тиждень, коли знайдеться час і для 
творчості, і для роботи, і для стосунків. Са-

мотнім представникам цього знаку не варто засму-
чуватись: краще спрямуйтесь на самореалізацію.

Риби 
Риби знову дивують своєю стійкістю духу, 
але і їм потрібна підзарядка. Не нехтуйте 
собою, аби догодити всім. Ваші інтереси 

повинні стояти на першому місці, якщо ви хочете 
почуватись краще. Трішки часу лише для себе - 
ось, що варто знаходити завжди.


