
Цій церкві понад 200 
років. Нині називається 
вона Свято-Покровською, 
а колись носила ім'я 
Святого Миколая. Її звели 
на честь перенесення 
мощей святого, а на 
подвір’ї храму є могили 
родичів самого Михайла 
Грушевського

Якщо втратили роботу. 
Як реєструють у Центрі зайнЯтості?
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 З початку карантину в 
Україні спростили порядок 
оформлення допомоги з 
безробіття. Заяву можна 
подавати онлайн, допомога 
з безробіття призначається 
у день подачі заявки. 
Нараховують її незалежно від 
статті звільнення, мінімальна 
сума виплат — 1000 гривень. 
Ще одна зміна — гроші тепер 
виплачують не подекадно, а 
раз на 30 днів

 Ми дізналися 
у Козятинському 
міськрайонному центрі 
зайнятості, як вони нині 
працюють в умовах карантину, 
які документи потрібні, щоб 
стати на облік, як і куди їх 
подавати, скільки козятинчан 
вже стало на облік, чи є 
відкриті вакансії
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тренеру з махнівки 
миколі БаБюку – 55!

 ліки з Безкоштовною 
доставкою?

Ветеринар Марія 
Свінціцька розповіла, 
чим безпечно 
обробробляти собаці 
лапи. Як підготуватися 
на випадок, якщо 
хтось у сім’ї захворіє на 
COVID-19, і не можна буде 
вийти з чотирилапим на 
прогулянку?

Церква у БлажіївЦівласникам соБак
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ірина шевчук

Для Ірини це вже третя наго-
рода. Перший диплом срібного 
лауреата Регіонального конкурсу 
«Благодійна Вінниччина-2017»  
у номінації «Благодійність у 
культурі» отримала у 2018 році. 
Через рік перемогла в Регіо-
нальному конкурсі «Благодійна 
Вінниччина-2018». І цьогоріч, 
вперше отримала диплом на рів-
ні України. Серед більше тисячі 
учасників Національного конкур-
су посіла почесне третє місце.

Ми поспілкувалися з перемож-
ницею і дізнались, як воно, бути 
волонтером року?

За словами Ірини Колесник, 
у зв'язку з пандемією COVID-19 
оголошення переможців відбува-
лось в онлайн режимі. У кожній 
з 24 номінацій номінантів вітали 
запрошені гості, а  «Волонтерів 
року» оголошувала заслужена 
актриса України, волонтерка 
Ірма Вітовська.

— Чесно скажу, ми не очі-
кували, що нас подадуть в 
номінацію на Національний 
конкурс, — каже Ірина. — Коли 

була онлайн-трансляція, ми не 
дивилися її, бо були в роботі. А 
потім на електронну пошту при-
йшло повідомлення  — ви стали 
лауреатом у всеукраїнському 
конкурсі. Звісно, емоції перепо-
внюють, надзвичайно радісно і 
приємно. Хочу сказати, що над-
звичайно вдячна своїй команді, 
адже без неї я б нічого не до-
сягла. Бо кожен день вони мене 
підтримують, стимулюють. Кожна 
така відзнака є безцінною! Бо 
це кропітка праця цілої команди 
небайдужих людей, які стали 
«агентами змін» Козятинського 
та Калинівського районів. По-
заду уже багато реалізованих 
ініціатив та проектів і з кожним 
разом їх масштаб стає все біль-
шим. Хочу наголосити, що всі 
разом ми маємо допомагати та 
підтримувати тих, хто цього по-
требує. Бо Україна - це ми!

Розповімо трішечки біографії. 
Ірина Колесник народилася 1987 
в селі Козятин у простій родині, 
навчалася у козятинській школі 
№  9. Закінчила Вінницький 
коледж менеджменту та МАУП, 
а з 2006-2015 працювала в Ко-

зятинській РДА. Громадською 
діяльністю почала займатися з 
17 років, брала активну участь 
у Революції Гідності, а з перших 
днів війни стала допомагати 
бійцям, що боронять кордони 
нашої держави. Нині допомагає 
і дітям, і військовим, і селищним 
громадам, і медикам. 

— За останніх п’ять років я 
побувала в самих віддалених 
точках Козятинського та Кали-
нівського районів. Це були різні 
заходи: і допомога в написанні 
грантів, і підтримка в організації 
та проведенні свят, і цікаві фор-
мати навчання для старшоклас-
ників, – розповіла Ірина. – Ми 
відроджуємо національні тра-
диції. У майбутньому плануємо 
відродити українське кіно.

Наразі вся увага закцентована 
на допомозі медикам. Коман-
да Ірини активно допомагає 
лікарям, аби забезпечити їх 
засобами індивідуального за-
хисту. Мешканцям Козятина вже 
роздали сотні захисних масок. 
А медикам, мало не щотижня, 
передають спецкостюми, респі-
тароми, щитки. 

в’ячеслав гончарук

На Козятинщині, як повідомив 
завідувач Міськрайонного відділу 
лабораторних досліджень Леонід 
Ящук, за минулий тиждень ситуа-
ція із захворюваністю на корона 
вірусну інфекцію залишається 
без змін. Усі аналізи, які робили 
за тиждень, показали негативний 
результат. Тому маємо таку саму 
кількість зафіксованих випадків 
COVID-19, що й минулого тижня 
– 10. Хоча в офіційному реєстрі 
на Козятинщині досі 9 випадків. 
Про цю розбіжність ми запитали 
Леоніда Ящука. 

– Клінічне підтвердження на 
десятого пацієнта є. Немає ще 
лабораторно підтвердженого тес-
ту, – пояснив завідувач Міськра-
йонного відділення лабораторних 
досліджень.

Загалом Вінниччина лідирує 
серед інших областей в Україні 
по пацієнтах, які вже одужали. 
Таких у нашій області станом на 
ранок 29 квітня 110 проти 412, 
що захворіли. Три летальних 
випадки. Серед них жінка, яка 
мешкала в Збаражі.

Не обійшлося в нашій області 
і без курйозного випадку. На ка-
рантин закрили два села у Кри-
жопільському районі - Андріяшів-
ку та Високу Греблю. Усе через 
те, що 85-річна бабуся була в 
церкві і контактувала з мешкан-
цями двох сіл. У самої потерпілої 

хвороба протікає безсимптомно, 
вона навіть не кашляє.

Найбільша кількість інфікова-
них припала на тиждень після 
Великодня. Найбільша кількість 
лабораторно підтверджених 

тестів була 21-22 квітня. У 
четвер, 23 квітня, намітився не-
великий спад - 578 інфікованих. 
У п’ятницю, 24 числа - майже 
на 100 захворілих менше. У 
наступні дні інфікованих було 

в середньому трохи більше 
400 за добу. З початку епідемії 
маємо такі цифри по Україні: 
9 тисяч 866 осіб інфіковано, 
1103 одужало і 250 летальних 
випадків.

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернувся мешканець 
міста Козятина Олександр.

Він повідомив, що на ім’я його 
покійної матері Олени Малай, 
яка пішла в світ інший 20 травня 
минулого року, прийшло повідо-
млення про оплату за транспор-
тування газу. Пан Олександр не 

може зрозуміти, яким чином по-
мерла має заплатити за газ, який 
за фактом не транспортується, 
адже газовий лічильник застиг 
на показниках, які були на день 
смерті господарки. 

За роз’ясненням ми звернули-
ся в управляючу компанію ПАТ 
Вінницягаз. Коментар з цього 
приводу дала фахівець зв’язків з 
громадськістю Лариса Логінова. 

Вона повідомила, що транспор-
тування газу є навіть тоді, коли 
газовий лічильник перекритий. 
– Ми не знаємо, людина помер-
ла, чи вона не сплачує за газові 
послуги. Споживач за транспорту-
вання газу може не платити тільки 
в тому випадку, коли він буде 
від’єднаний від газової магістралі. 
Але якщо споживач з якоїсь при-
чини знов хоче приєднатися до 

газогону, то він буде змушений 
сплатити повну вартість, як при 
первісному підключенні газу, – 
сказала Лариса Логінова. – Діти 
померлих батьків повинні пере-
оформити спадщину. Якщо вони 
з якихось причин спадщину не пе-
реоформляють і не хочуть плати-
ти за транспортування газу, вони 
повинні повідомити, що за даною 
адресою вже не проживають.

новининовини

Якщо втратили роботу. Як тепер реєструють у Центрі зайнЯтості?

на вінниччині найбільше людей, що одужали 
від коронавірусу

Газовики нараховують плату за 
транспортуваннЯ Газу навіть померлим

Пишаємося. Днями експертна рада Національного конкурсу «Благодійна Україна» та більше 
ніж 40 залучених зовнішніх експертів оголосили найкращих благодійників та волонтерів країни. 
Наша землячка отримала диплом і увійшла в трійку лідерів у номінації «Волонтер року»

ми заПитали у козятинчан

Nataliya yurcheNko: - Я 
знову знайшла спільну мову 
зі своєю 20-річною дочкою, 
і ми тепер знову подруги. Ще 
запустились онлайн курси з 
Бухгалтерського обліку, про 
які я довго мріяла. 

oleg gulyar: – Каран-
тин показав, що все, 
що робилось владою 
усі 29 років, - мильна 
бульбашка: і медици-
на, і економіка… усе.

DeNys Natsevych: – За те, що 
позакривали ППВА і те-
пер не можу зробити візу, 
щоб поїхати до дружини 
(залишалось 5 днів до по-
дачі документів).

тетяна карук джига: – 
Побачила, хто є хто 
насправді. Маски ски-
нуті. Люди для влади 
– це нуль. Добре, що в 
скрутні часи не підвели 
діти та друзі.

олег каськов: - Я вдяч-
ний карантину за те, 
що він допоміг вияви-
ти таку кількість **да-
ків у вищих сферах 
нашого суспільства.

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

за що ви можете бути вдячні карантину?

КОРОТКО
Гасив пожежу і 
отримав опіки
Випадок трапився у поне-

ділок, 27 квітня, у селі Сигнал. 
Близько 15 години сталося 
займання. Горіла господарча 
будівля, площею близько 30 
квадратних метрів.

“До прибуття підрозділу 
рятувальників приборкати 
полум’я намагався власник 
приміщення, у результаті чого 
отримав опіки, від госпіталіза-
ції відмовився”, — йдеться у 
повідомленні ГУ ДСНС.

Наразі пожежники встанов-
люють причину пожежі.

трагедія у 
залізничному
 У селищі Залізничне, що 

на Козятинщині, у суботу, 
25 квітня, загинув 13-річний 
підліток. Дитина розбилася на 
мотоциклі. Про це повідомляє 
ГУ НП у Вінницькій області.

Моторошна подія сталася 
надвечір. Відомо, що 13-річний 
хлопчина узяв у старшого бра-
та мотоцикл «Мустанг». Пря-
муючи стежкою серед хащів, 
він не впорався з керуванням 
і в’їхав у дерево.

Травми виявилися не су-
місними з життям. Дитина 
померла у лікарні.

Відомо, що загиблий на-
вчався в 7 класі комунально-
го закладу «Загальноосвітній 
навчально-виховний комплекс 
І-ІІІ ст. «школа-дитячий са-
док» № 6.

Наразі поліція з’ясовує об-
ставини аварії в рамках від-
критого кримінального про-
вадження.

Гасять пожежу 
у чорнобилі
 У п’ятницю, 24 квітня, 

з метою надання допомоги 
у гасінні лісової пожежі на 
території Київської області 
рятувальники Вінниччини ви-
рушили на місце виникнення 
надзвичайної події.

Це — чергова ротація. До 
того київським вогнеборцям 
допомагали 126 працівників 
особового складу ДСНС із 
Вінниччини. Їх змінили ко-
леги-рятувальники з різних 
районів області. На боротьбу з 
вогняною стихією, що сколих-
нула всю Україну, вирушили 
бійці ДСНС із міста Вінниця, 
Жмеринського, Хмільницько-
го, Могилів-Подільського, Ко-
зятинського, Тульчинського, 
Немирівського, Гайсинського, 
Барського, Погребищенського, 
Вінницького, Крижопільсько-
го, Літинського, Теплицького, 
Оратівського, Томашпільсько-
го, Тростянецького, Тиврів-
ського та Піщанського районів 
області.

ірина колесник вдячна команді за волонтерські 
досягнення

ірина колесник в трійЦі 
кращих волонтерів україни

олена удвуд

Через карантин багато людей 
нині залишилися без роботи. Ми 
дізналися у Козятинському місь-
крайонному центрі зайнятості, як 
змінилася процедура реєстрації, 
скільки вже осіб стало на облік і 
чи є відкриті вакансії.

З початку карантину в Україні 
спростили порядок оформлення 
допомоги з безробіття. Заяву 
можна подавати онлайн, допо-
мога з безробіття призначається 
у день подачі заявки. Допомогу 
нараховують незалежно від стат-
ті звільнення, мінімальна сума 
виплат — 1000 гривень. Ще одна 
зміна — гроші тепер виплачують 
не подекадно, а раз на 30 днів.

Як розповіла газеті «RIA-
Козятин» заступник директора, 
начальник відділу надання соці-
альних послуг Валентина Колес-
ник, порівняно з минулим роком 
за квітень кількість зареєстро-
ваних осіб збільшилася не на 
багато - всього на 37. Але разом 
із тими, хто вже був зареєстро-
ваний раніше, маємо 967 осіб 

станом на 28 квітня. А минулого 
року цей показник був більше, 
ніж на 200 людей меншим - 709. 
Від початку карантину у Центрі 
зайнятості зареєструвалися 120 
осіб.

Центр зайнятості працює у 
режимі закритих дверей. Це зна-
чить, що працівники приходять 
на роботу, але відвідувачів не 
приймають.

– До нас практично не прихо-
дять. Приходять ті, хто замовляє 
довідку. Але таких людей мало. 
Вони приходять під двері, за-
мовляють, ми робимо довідку, 
виносимо, – каже Валентина 
Колесник.

Якщо до введення карантин-
них обмежень для того, щоб 
зареєструватися, треба було 
прийти з копіями документів до 
Центру зайнятості, то зараз це 
все можна зробити винятково у 
режимі онлайн. Процедуру реє-
страції можна пройти на порталі 
«Дія». Його ви можете знайти 
за посиланням https://bitly.su/
gS4ZBqm. Або ви можете наді-
слати заяви і копії документів 

електронною поштою. Електро-
нна скринька нашого центру 
зайнятості kozyatin@vnocz.gov.ua

Для того, щоб зареєструвати-
ся за допомогою електронної 
пошти, спершу треба написати 
заяву про надання статусу без-
робітного та про призначення 
допомоги з безробіття. Заяви 
можна написати як вручну, так 
і на роздрукованих бланках. 
Бланк та зразок заяви про 
надання статусу безробітного 
можна знайти за посиланням 
https://bitly.su/EFjkJu7A.  Бланк 
та зразок заяви про призначення 
допомоги з безробіття можна 
знайти за посиланням https://
www.dcz.gov.ua/node/3248.

Заяви з підписом треба сфо-
тографувати чи відсканувати. 
Після цього прикріпіть до листа 
фото-копії чи скановані копії до-
кументів як вкладений файл, а 
у темі листа напишіть прізвище, 
ім'я та по батькові.

Після попередньої реєстрації 
треба буде додатково наді-
слати копії решти документів. 
Обов’язковими для всіх є пас-

порт, трудова книжка, ідентифі-
каційний код, диплом.

Що стосується вакансій, то їх 
зараз фактично немає.

– Тільки деякі сільгосппід-
приємства почали забирати тих, 
хто стоїть на обліку, – пояснює 
Валентина Колесник. – Це Зба-
раж, «СФГ Інгода» ось буде 
забирати. Юзефівка мала за-

бирати, але у зв'язку з тим, що 
не можуть люди пройти медичну 
комісію, вони їх на роботу поки 
не беруть, а оформляють як тим-
часових працівників.

Для додаткової інформації 
звертайтеся за номерами теле-
фонів: 2-02-30, 2-36-01 (для 
безробітних) і 2-05-89 (для ро-
ботодавців).
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Два тижні тому, 16 квітня на ву-
лиці Незалежності трапилася ДТП. 
Вантажівка DAF в’їхала у будівлю 
редакції «Вісник Козятинщини». На 
той час у приміщенні перебувала 
бухгалтер. На щастя, жінка не по-
страждала. Але пошкодилася стіна 
будівлі, а також труба, через що 
приміщення залило водою.

Тиждень тому, 21 квітня, відбу-
лося засідання суду, де заслухали 
цю справу. Відповідну постанову 

ми знайшли у Реєстрі судових рі-
шень. У ній йдеться і про обставини 
ДТП. Аварія трапилася через те, що 
водій іншого автомобіля, ВАЗ, на-
магався обігнати машину і зіткнувся 
з вантажівкою DAF. У результаті 
цього обидва транспортні засоби 
та будівля редакції газети зазнали 
пошкоджень.

Суд постановив, що водій ВАЗу 
має сплатити штраф у розмірі 340 
гривень.

анастасія квітка

Минуло два тижні, відколи тіло нашого 
земляка, 21-річного мешканця Флоріанів-
ки, строковика Артура Тронца знайшли у 
козятинській Водокачці. Рідні, та близькі 
люди покійного не можуть оговтатися від 
непоправної втрати. Вони не вірять в те, 

що молодий хлопець, в якого попереду 
було ще все життя, міг покінчити само-
губством. На якому етапі знаходиться 
слідство, чи готова вже судово-медична 
експертиза та ким у справі проходить 
товариш військовий, що востаннє бачив 
Артура живим?

Нагадаємо, що звільнений в запас 
військовий Артур Тронц 7 квітня поїхав 
з військової частини  А1119, але додому 
так і не повернувся. Хлопець значився 
як зниклий безвісти. Його шукали кілька 
днів. 13 квітня тіло козятинчанина ви-
тягли з водойми в центрі Козятина, там, 
де раніше знайшли його речі — кепку та 
мобільний телефон.

За фактом у поліції відкрили кри-
мінальне провадження за статтею 115 
Кримінального кодексу (умисне вбивство) 
з приміткою «Нещасний випадок», при-
значено судово-медичну експертизу, яка 
триватиме місяць і визначить остаточну 
причину смерті. 

У версію нещасного випадку рідні не 
вірять. Через соціальні мережі та засоби 
масової інформації вимагають, щоб по-
ліція покарала винних. Мовляв, у смерті 
сина винен товариш-строковик, який 
забрав «дембеля» з військової частини.

Про те, як просувається слідство, ми 
говорили з начальником козятинського 
відділення поліції Романом Андрущаком. 

– На якому етапі знаходиться справа?
 — Ми відразу почали з'ясовувати всі 

обставини, розглядати різні версії, — 

розповідає Роман Андрущак. — В тому 
числі і вбивство. Однак, в подальшому, 
коли відпрацювали похвилинно весь 
маршрут руху покійного військовослуж-
бовця (з ким спілкувався, де був), в силу 
тих обставин, які отримали в ході дво-
денних пошуків, зрозуміли, що однією 
з основних версій може бути утоплення. 
Після чого викликали водолазів і продо-
вжили пошуки у водоймі. Коли тіло бійця 
знайшли, за допомогою батьків його було 
оглянуто та обстежено. Був проведений 
розтин, матеріали направили на додатко-
ві заходи з гістології, взяли забір крові, 
сечі, кісток. Наразі чекаємо висновків 
експертизи. 

За словами керівника поліції, в ході за-
ходів з’ясували, що бійці вживали спиртні 
напої. Обидва були в стані алкогольного 
сп’яніння.

— Ким у справі  проходить товариш 
Артура, з яким вони поїхали з частини?

— Як свідок.
— Рідні загиблого стверджують, що 

поліція нічого не робить.
— Ми робимо все можливе, для 

того, щоб встановити об’єктивні причи-
ни скоєного і намагаємося оперативно 
з'ясовувати всі обставини. На сьогодніш-
ній день поліція робить все можливе і 
неможливе. Крім цього, якщо в когось 
є будь-яка інформація з приводу цієї 
справи — просимо звертатися до поліції. 

олена удвуд

Анатолій Любімов потребує нашої допо-
моги. Уже чотирнадцять років він живе без 
обох рук. Це трапилося у грудні 2006-го. 
Чоловік повертався з роботи додому. Йшов 
через залізницю. З гірки відтягували вагони 
на подачу. Зачепило чоловікову праву руку 
і затягнуло.

Анатолію встановили протези за держав-
ний кошт. Але вони не функціональні.

– Там можна щось в нього запхати. 
Ложку, наприклад. Просто розчипірюються 
пальці за рахунок м'язової тяги. Виходить, 
що великий палець відходить від інших. 
Це і вся функціональність їх, – пояснює 
чоловік.

Анатолій консультувався зі спеціаліс-
тами у Харкові. Йому запропонували три 
варіанти різної вартості. Перший, найде-
шевший – біонічний протез, який коштує 
768 тисяч гривень. Проте він не повністю 
функціональний. Другий варіант - протез за 
мільйон, третій, найдорожчий – коштує пів-
тора мільйони гривень. Чоловік зупинився 
на першому варіанті. Тепер йому треба зі-
брати 768 тисяч на протез для правої руки. 
На лівій руці буде косметичний.

Державної допомоги у таких випадках 
немає. Анатолій каже, що звертався, але 
відмовляють. Проте частину суми виділила 
міська рада - 15 тисяч гривень. Ще 5 тисяч 
виділила Вінницька облрада. Решту треба 
зібрати самотужки.

Чоловік отримує пенсію 1 900 гривень, 
тому сума для нього непідйомна. Небайду-
жі люди надсилають кошти на рахунок, але 

збір просувається повільно.
- Потрошки збирається. Але з такими 

темпами, чесно кажучи, за роки три може 
зберу. Я не знаю, скільки до того часу про-
тези будуть коштувати. Від початку каран-
тину 50 гривень позавчора прийшло, - каже 
Анатолій.

Козятинчанину залишилося зібрати 730 
тисяч 76 гривень. 

Реквізити для допомоги:
Картка ПриватБанку
4149 4991 4024 2841 - гривнева,
5168 7574 1011 0003 - доларова.

дмитро артемчук

До дітей, які з’явилися в місь-
кому сквері на самокатах, пре-
тензій ніяких. Тримати дітей під 
замком більше місяця, не най-
краща ідея. Тільки вони повинні 
бути під наглядом дорослих.  

Важче зрозуміти дії дорослих. 
Проводи за померлими перене-
сли на 6 червня, а жінки стоять 
у черзі, купують квіти з таким 
завзяттям, що складалося вра-
ження, ніби в Україні квітів біль-
ше не буде. Хто в масці стояв, 
хтось з відкритим обличчям без 
індивідуального захисту. 

Ринок «Хлібодар» зачинений. 
Під ринком людей майже як 
бджіл у вулику. Люди казали, 
що вийшли на базар скупитися, 
а він закритий. 

– Як на мене, продуктовий 
ринок повинен бути відкритим, 
– каже 62-річний пан Андрій. – 
На базарі не тільки рис чи греч-
ка. Тут продається продукція, 
яку виростив фермер. Закрит-
тям продовольчих ринків ми за 
фактом закрили збут продуктів 
підприємцям, які допомагають 
державі годувати населення. 
Підприємці повинні торгувати. 
Це ми, покупці, повинні тримати 
один від одного відповідну дис-
танцію.

Можна погодитись з паном 
Андрієм, адже біля ринку була 
ситуація, яка сприяла скупченню 
людей. Люди йшли до воріт, в 
надії потрапити на ринок.

 Хто мав змогу і сміливість не 
наразитися на штрафи, в суботу 
продавали свою продукцію з 
автівок. А що робити селянам, 
в яких залишилася, наприклад, 
посадкова чи харчова картопля, 
вирощена розсада чи молочко?

Інший співрозмовник Іван 
каже: 

– У новинах закликають 
менше бути в місцях скупчень 
людей. І як найкращий варі-
ант рекомендують працювати 
в селі на дачі. Ідея, звичайно, 
хороша, тільки закриваючи 
продуктові торговельні точки, 
ми стикаємося з протилежним. 
Уявімо, що у нас відкритий 
один супермаркет. Яке в ньому 
буде скупчення людей, коли 
всі козятинчани зійдуться в 
ньому? Треба торговельні точ-
ки відкрити, де тільки можна, 
– продовжує свою думку Іван, 
– Ви ж дивіться, в маленьких 

магазинах покупці стоять на 
дворі і чекають черги. У супер-
маркетах простіше заразитися 
на коронавірус.

Почувши думки мешканців 
міста, ми поїхали подивитися, 
чим живе дачник. «Дачник» 
– просто слово сподобалось, 
поїхали ми до мешканців села).

Селяни не обмежені у про-
гулянці на свіжому повітрі. У 
них немає потреби носити за-
хисну маску. Адже не стільки 
маска захищає, як дистанція 

між людьми. Тільки є інші про-
блеми. Хто живе ближче до 
дороги – виставили на продаж 
картоплю. Запитали в земле-
робів ціну, а вона майже вдвічі 
дешевша, ніж в магазині.  

У кого немає умов для збуту 
городини, відвезли продукцію 
родичам у місто. Що робити 
з розсадою, навіть не знають. 
Чули, ніби урядовці мають 
відкрити 29 квітня продуктові 
ринки. Думають селяни, що 
здоровий глузд переможе.

новини

анатолію любімову треба зібрати ще 
730 тисяч 76 гривень. Фото зі сторінки 
чоловіка у Фейсбук

жінки є жінки - без квітів не можуть

в атБ багато людей, черги тільки біля кас

у цьому магазині чергу регулюють покупці

вулиця грушевського. Люди забули про карантин

на вулиці василя земляка людей, як до карантину

таксі завжди людей виручає. Головне - мати гроші

Біля банку дев’ять клієнтів, всі  в масках і на достатній 
відстані. Молодці!

не втрималися. Протягом карантину козятинчани більш-менш дотримувалися правил безпеки. 
Єдині місця, де люди в деякій мірі нехтували ними, були банківські установи. Що сталося з 
козятинчанами у минулі вихідні, що вони скупчилися біля ринку?

репортаж

козЯтинчанин збирає кошти 
на протез руки

«наразі чекаємо висновків експертизи» артснарЯди білЯ 
кашперівки сиділи по хатах, поки 

вдома були продукти

водіЯ вазу оштрафували 
на 340 Гривень

водій автомобіля ваз намагався обігнати машину і зіткнувся з 
DaF. Вантажівка врізалася в стіну

анастасія квітка 

У вівторок, 28 квітня, група піротехнічних робіт ава-
рійно-рятувального загону спеціального призначення 
ГУ ДСНС України у Вінницькій області знищила 21 
артилерійський снаряд калібром 76 мм.  

Відомо, що боєприпаси виявили напередодні за 
межами Кашперівки. Там, при додатковому обсте-
женні території сапери ДСНС виявили ще 19 артсна-
рядів калібром 76 мм. Їх знищення заплановане на 
29 квітня.
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гроші

9 травнЯ в місті відзначатимуть відповідно 
до встановлених правил карантину без паспорта можна буде 

переказати до 5000

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

75-річчя перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні 
у Козятині планують відзна-
чити скромно, відповідно до 
прийнятих на державному рівні 
вимог карантину. Коронавірус 
вніс свої корективи, тому ні 
святкових мітингів, ні заходів 
за участю ветеранів у місті 
цього року не планують. 

І  робиться це насампе -
ред задля самих ветеранів, 
аби зберегти їхнє здоров’я, 
адже саме люди похилого 
віку першими знаходяться у 

зоні ризику. Звичайно, місь-
ка влада обов’язково приві-
тає ветеранів, але виключно 
в індивідуальному порядку. 
Також традиційно планується 
покладання квітів до братських 
могил, пам’ятних місць, могил 
героїв, але участь у покладан-
ня візьме мінімальна кількість 
людей і відбуватимуться вони 
з дотриманням карантинних 
вимог. 

Напередодні визначної події, 
8 травня представники міської 
влади і ветеранських органі-

зацій в обмеженій кількості 
вшанують подвиг загиблих у 
роки Другої світової війни хви-
линою мовчання та покладуть 
квіти до підніжжя меморіалу 
«Вічний вогонь». 

Усіх козятинчан, особливо 
ветеранів, людей похилого 
віку просять з розумінням від-
нестися до подібного формату 
святкування Дня Перемоги, до-
тримуватися правил карантину, 
особистої безпеки, адже най-
головніше наразі – зберегти 
здоров’я своє і своїх рідних.

валерій чудновський

З 28 квітня в Україні набув 
чинності закон «Про запобіган-
ня та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуван-
ню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масово-
го знищення», який Верховна 
Рада ухвалила ще в грудні 2019 
року. 

Він має на меті зробити кра-
щу ідентифікацію клієнтів, які 
здійснюють перекази через бан-
ки, платіжні системи, кредитні 
спілки тощо. Банки хочуть зна-
ти інформацію і про платника, і 
про одержувача.

Найбільш суперечлива нор-
ма — якщо переказуєте навіть 
5001 гривню, то потрібно буде 
ідентифікувати себе. І на прак-
тиці, це значить, що анонімно 
(без надання документів та 
ідентифікації) не можна буде 
переказувати гроші на картку 
без відкриття рахунку в банку, 
поповнювати рахунок через 
термінал, купувати товари і по-
слуги, на суму більшу, ніж 5000 
гривень.

Але ще раз наголошуємо, 
що це не забороняється. Проте 
доведеться надавати документи 
(ідентифікувати себе) при опе-
раціях понад 5 тисяч гривень. 
Щоправда, фінустанови не ви-
магатимуть пояснення про по-
ходження цих грошей.

— Усі ці правила діяли й 
до цього, коли мова була про 
планку в 15 тисяч гривень, а 
тепер її знизили до п’яти тисяч 
гривень, — сказав виданню 
«Страна» фінансовий аналітик 
Василь Невмержицький.

комуналка і штрафи — Без 
оБмежень. У Нацбанку розпо-
віли, що є винятки, коли банку не 
потрібна ідентифікація клієнта, і 
як результат — не потрібно нада-
вати паспорт або платіжну картку 
під час переказу суми понад 5000 
гривень. Не підпадають під дію 
нових вимог такі послуги:

оплата комуналки, опла-
та податків, штрафів, інших 
обов’язкових зборів та платежів 
(незалежно від суми);

оплата кредиту в сумі до 30 
тисяч гривень;

усі готівкові перекази в меж-

ах України у сумі до 5 тисяч 
гривень;

зняття коштів з власного ра-
хунку;

оплата товарів та послуг за до-
помогою платіжної картки (або 
іншого електронного платіжного 
засобу).

Як тільки підключається бан-
ківська картка, то вважається, 
що людина вже була ідентифіко-
вана. Адже вона подавала пас-
порт, індивідуальний податковий 
номер, заповнила анкету і про-
ходила фінансовий моніторинг 
у банку.

А от з платіжними терміналами 
типу iBox, EasyPay складніше.

«При поповненні картки в 
терміналах самообслуговування 
партнерів Банку можливі такі 
операції:

до 30 тисяч гривень, якщо від-
правник і одержувач збігаються 
(операція з присутністю фізичної 
картки);

до 5 тисяч без змін;
при поповненнях картки в 

терміналах самообслуговування 
інших банків, мабуть, будуть 
можливі операції на суму до 
5000 гривень. 

операції поповнення мобіль-
них і оплати комуналки не 
«постраждають» і залишаться, 
якими були раніше», — розказав 
співзасновник Monobank Олег 
Гороховський.

У дописі на Фейсбуку він за-
значає, що ледве не щодня отри-
мує нові роз’яснення від Нацбан-
ку, від яких «голова обертом». 
Хоча за законом НБУ мав час на 
підготовку нормативних заходів 
до 28 липня 2020 року.

«Найголовніше — всі страхи 
про те, що все пропало і з 28 
квітня ніякі розрахунки в країні 
будуть неможливі без підтвер-
дження доходів і без санкції 
податкової — МАЯЧНЯ, — писав 
Гороховський. — Але чорт ногу 
зломить в цих всіх роз'ясненнях 
і нових інструкціях. Абсолютно 
не зрозуміло, навіщо такий по-
спіх і суєта в такому складному 
проекті, як зміна процедури здій-
снення наймасовішої банківської 
операції в країні».

Що Ще в новому законі? 
Серед нових вимог змінюється й 
процедура верифікації та іденти-
фікації клієнта. Запроваджується 

«належна перевірка», якою має 
займатися суб’єкт первинного 
фінмоніторингу — або ж це банк, 
платіжна система, кредитна спілка 
тощо, через яку проходить пла-
тіж. 

Отож, складові належної пе-
ревірки — це ідентифікація клі-
єнта за допомогою картки або 
паспорта (чи іншого документа, 
що посвідчує особу); встанов-
лення бенефіціарного власника 
(для юросіб), мети, характеру 
майбутніх ділових відносин або 
проведення фінансової операції; 
проведення на постійній основі 
моніторингу відносин та операцій 
щодо відповідності наявній ін-
формації про клієнта у банку (чи 
іншій фінустанові); забезпечення 
актуальності даних про клієнта.

За новим законом, банк по-
винен не просто зібрати всі ці 
відомості і архівувати їх в базі 
даних, а супроводжувати цими 
даними безготівкові перекази. 
У кожного банку є можливість 
отримати всі дані про клієнта.

Однак, не всіх очікує такий 
ретельний фінансовий моніто-
ринг:

«Головна ідея нового закону 
— «ризик-орієнтований підхід». 
Раніше банки однаково переві-
ряли всіх клієнтів: від студентів 
та пенсіонерів до публічних 
діячів. Відтепер буде чіткий пе-
релік низькоризикових клієнтів: 
оплата комуналки; зарплатні 
проекти, стипендії, пенсії; ОСББ; 
підприємства ЖКГ, інтернет-
провайдери; «білий» бізнес, що 
платить податки і т. д. Увага до 
низькоризикових клієнтів буде 
мінімальна», — запевнила у сво-
єму Фейсбуку перший заступник 
голови НБУ Катерина Рожкова.

Високоризиковими будуть ті 
клієнти, через рахунки яких про-
ходять платежі, понад 400 тисяч 
гривень (раніше ця планка була 
на рівні 150 тисяч). 

Тобто, як тільки людині по-
чнуть переказувати на рахунок 
суму від 400 тисяч гривень, то 
банк починає перевіряти джерела 

доходів. А якщо не може зібрати 
всю інформацію, то запрошує її 
в клієнта, щоб дізнатися, звідки 
в людини така велика сума. 

Якщо легальність походження 
грошей не доведена — немає 
довідки про зарплату, подат-
кової декларації чи договору 
з продажу майна тощо — то 
банк може заблокувати рахунок. 
Надалі інформацію передає на 
Держфінмоніторинг, а він після 
аналізу передає справу в Про-
куратуру, НАБУ, СБУ та в інші 
правоохоронні органи.

Але законом не заборонено 
банкам встановлювати жорсткіші 
правила і менші ліміти на пере-
вірку.

— Деякі банки перевіряють 
походження не 150 тисяч гри-
вень або 400 тисяч гривень на 
рахунку клієнта, а 50-100 тисяч 
гривень, тобто вимагають з лю-
дей пояснення з дрібніших сум. 
Така у них внутрішня політика, і 
це не заборонено, — каже ана-
літик Василь Невмержицький.

новація. Для переказу понад п’ять тисяч гривень вінничани мають давати паспорт, якщо вони хочуть 
це робити без відкриття банківського рахунку. Таке правило існувало і раніше, однак і планка була 
втричі більшою — анонімно можна було переказати до 15 тисяч гривень. Розказуємо, як ця новація 
вплине на перекази, оплату комуналки та роботу платіжних терміналів

Щоб не було проблем з переказом гро-
шей, людям радять надавати банкам біль-
ше інформації про свій фінансовий стан:

— Якщо ви вказали в своїй анкеті середній 
місячний дохід на рівні 25-30 тисяч гривень, а 
до вас на рахунок надійде переказ (з іншого 
карткового рахунку) на 45 тисяч гривень — 
банк може не ставити запитань про походження 
коштів і не блокувати рахунок, — пояснив Не-
вмержицький. — Але якщо туди «впаде» 300 
тисяч гривень — то запит про джерела грошей 
напевно прийде. Навіть, якщо ці 300 тисяч не 

надійдуть одразу, а буде вирішено розбити суму: 
вам будуть надсилати кілька днів по 50 тисяч 
гривень на добу. Адже автоматизовані системи 
моніторингу, що працюють в банках, переві-
ряють не тільки суми надходжень, а й частоту.

І ще він додав, що банк може зацікавити 
й те, чому вам, для прикладу, будуть час-
то надходити платежі по 5000 гривень з 
терміналів без ідентифікації відправника.

За кредит «5-7-9%», нагадаємо, не вда-
ється запустити бізнес з нуля. Частково, 
в цьому «винні» жорсткі правила банків.

як не потрапити «під підозру»?

козЯтинські ринки відновлЯть роботу за певних умов

«козЯтин навколо»

Головний санітарний лікар Ві-
ктор Ляшко підписав умови, які 
висунуло Міністерство охорони 
здоров'я для запуску роботи рин-
ків в умовах карантину.

Постанова «Щодо протидії по-
ширенню коронавірусної хвороби 
COVID-19 в місцях торгівлі харчо-
вими продуктами на агропродо-
вольчих ринках» набрала чинності 
в середу, 29 квітня. 

Відповідне питання розглядало-
ся і на позачерговому засіданні 
міської комісії з питань ТЕБ та 
НС. Вирішено, що працівники 
Управління Держспоживслужби 
проведуть обстеження агро-
продовольчих ринків міста на 
предмет дотримання вимог щодо 

профілактичних заходів проти-
дії поширенню коронавірусної 
хвороби COVID-19 та усунення 
виявлених раніше порушень, про 
що будуть складені відповідні акти 
та надані пропозиції комісії щодо 
відновлення роботи ринків міста.

При відсутності недоліків буде 
дозволено роздрібну торгівлю 
продовольчими товарами з лотків 
та на ринках на території міста з 
30 квітня. Якщо будуть зауважен-
ня – дозвіл буде надано після їх 
усунення.

Також у випадку виявлення 
двох порушень санітарних ви-
мог при проведенні моніторингу 
Управлінням Держспоживслужби 
в Козятинському районі комісією 

буде прийнято рішення про при-
пинення роботи ринків до при-
ведення у відповідність до вимог 
законодавства та проведення 7-ми 
денної дезінфекції. 

Працюватимуть ринки з 08.00 
до 13.00 год.

 Наголошуємо! Робота ринків 
буде можлива при дотримання 
певних умов:

— буде здійснюватися щоден-
ний контроль Державною служ-
бою України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту 
споживачів.

— якщо ринок порушить прави-
ла — наступного разу він зможе 
відкритись та здійснювати свою 
діяльність тільки через тиждень.

30 квітня 2020 року в місті 
стартує фотоконкурс «Козятин 
навколо». 

До участі у конкурсі запро-
шуються всі, хто захоплюються 
фотографією і хочуть, щоб їх 
роботи побачили та оцінили 
козятинчани. Кінцева мета фото-
конкурсу – створити календар на 
2021 рік.

Обов’язкова умова конкурсу 
– роботи будуть оцінюватися в 
чотирьох категоріях: «Весна», 
«Літо», «Осінь», «Зима». На 
фотографіях обов’язково мають 
бути присутні елементи міської 
інфраструктури. Тобто там має 
бути видно споруди, будинки, ву-
лиці, які ідентифікують з нашим 
містом.

Термін проведення конкурсу - 
надсилати світлини можна з 30 
квітня по 15 травня (з 9:00 до 
16.00 год.) на електронну адресу 
politika@komr.gov.ua, з поміткою 
на фотоконкурс. 

Вимоги - подати можна не 
більше 2 фотографій у вигляді 
електронних файлів в кожній но-
мінації, всього не більше 8 фото-
графій. Назви файлів повинні міс-
тити прізвище автора, контактний 
телефон та назву фотографії.

Цифрові файли повинні бути не 
більше 2480х1772 пікселя, 21х15 
см, 300 dpi. Дозволяється коре-
гувати лише дві опції: яскравість і 
контрастність. Ні в якому випадку 
не застосовувати фотошоп.

Фотографії, які не відповідають 

вищезазначеним вимогам, розгля-
датися не будуть.

За найкращі фотографії, які 
оберуться експертною радою, 
буде проходити голосування на 
офіційному сайті Козятинської 
міської ради в соціальній мережі 
Facebook. 

12 робіт, які отримують най-
більше голосів, будуть викорис-
тані для створення календарю. 

Найкращі роботи в кожній 
номінації (тобто чотири), обрані 
шляхом відкритого інтернет-голо-
сування, отримають матеріальну 
винагороду від міського голови.

Професіоналів і аматорів за-
прошують переглянути свої фо-
тоальбоми й найвдаліші світлини 
надсилати на конкурс.

У зв’язку з карантином АТ 
«Вінницяобленерго» продо-
вжує обслуговувати споживачів 
дистанційно до 12 травня по-
точного року.

Передавати покази електро-
лічильника побутовим спожи-
вачам необхідно щомісяця у 
період, що починається за два 

календарні дні до кінця місяця 
та закінчується на третій кален-
дарний день наступного місяця 
(за квітень період передачі 
показників буде тривати з 29 
квітня по 3 травня 2020 р.)

Нагадаємо про найбільш 
зручні та безпечні методи пе-
редачі показників:

- надіслати показники за до-
помогою бот каналів у Viber, 
перейшовши за посиланням на 
мобільному пристрої – viber://
pa?chatURI=patvoe або від-
сканувати QR – код на сайті 
https://voe.com.ua/sposoby-
peredachi-pokaziv;

-  н а д і с л а т и  S M S -

повідомлення за телефонами: 
(066)-0-217-217, (068)-0-217-217, 
(073)-0-217-217; 

( у  ф о р м а т і 
09*ХХХХХХХХ*УУУУУУ, де 
09 – код Козятинських ЕМ, 
ХХХХХХХХ – особовий раху-
нок, УУУУ – показники)

- зареєструватися в «Персо-

нальному кабінеті» на сайті – 
svitlo.voe.com.ua;

- зателефонувати за номе-
рами  Кол-центру - 0(800)217-
217, (0432)65-95-95 або ж 
(0432)65-85-85 (працює  з 29 
по 3 число), в голосовому меню 
самообслуговування натиснути 
кнопку «1».

Як передати показники за електроенерГію
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в’ячеслав гончарук

При зустрічі Руслан показав 
фотографію млина, якого збудував 
його прадід Федір Білошкап. На 
фото є дата - липень 1953 року. 
Тобто фото було зроблене в 43 
річницю, як сільський хлопець Фе-
дір Білошкап в 1910 збудував того 
історичного млина. А ми з цього 
приводу нащадку Федора Білошка-
па поставили кілька питань.

— Руслане, розкажи, що ти зна-
єш про батька своєї покійної бабу-
сі Анастасії Білошкап-Козаченко?

— Я, мабуть, знаю за прадіда 
менше, ніж знаєте ви, – каже наш 
співрозмовник. – Бабуся Стася 
розповідала, що мій прадід ще в 
дитинстві залишився сиротою з 
двома молодшими сестричками. 
Він брався за кожну роботу, за 
яку розраховувалися живими гро-
шима чи продуктами. На роботі 
він, зустрічаючись зі спеціаліста-
ми, мулярства навчився, ремеслу 
будувати плити опалення та печі з 
димарями. Коли його запрошували 
на монтажні роботи, погоджувався 
без роздумів. Адже потрібно було 
заробити на себе і годувати се-
стричок. Зібравши трохи грошей, 
прадід в місцевого багатія купив 
над дорогою невелику земельну 
ділянку. Придбав усе устаткування 

до млина і на тому шматочку землі 
збудував млин. Не було б праді-
дового вітряка, скоріше за все не 
з’явився б у Білопіллі  Музей хліба.

— Ти відчуваєш гордість, що за-
вдяки своєму прадіду про Білопіл-
ля знають в багатьох куточках сві-
ту? Адже в Музеї хліба побували 
делегації з Чехії, Монголії, Польщі, 
Камбоджі, Голландії, В’єтнаму, 
країн СНД. Крім закордонних 
делегацій, кожен рік в Білопіллі 
проходить свято обрядових хлібів 
та дідухів під назвою «Народу ві-
чний оберіг».

— Як патріот України, так. У 
дитячому віці мені, крім бабусі, за 
млин прадіда ніхто не розповідав. 
Пам’ятаю, коли ми з батьком, 
якого серед нас вже немає, були 
в Білопіллі в родинному колі, ні за 
“Вітряк” ні за Музей хліба мови 
не було. Зараз вже з міст багато 
переїжджають у села. Продовжи-
ти прадідову справу було б мені з 
братом самий раз.

— Руслане, а чому млин, який 
давав прибуток родині, занепав? 

— Я цього не знаю. Знаю тіль-
ки, що прадід важко працював 
на тому млині і втратив здоров’я. 
Може після того, як мешканцям 
села стали давати паспорти і чо-
ловікам родини захотілось пере-
їхати в місто. Бабуся розповідала, 

що її батько гроші заробляв не-
погані, але хотів для своїх дітей 
кращої долі, ніж постійно бути в 
борошні.

— І що, з 1953 року млин пере-
став функціонувати?

— Я не знаю, –  каже Руслан. 
Не знає правнук Федора Біло-

шкапа, до якого часу вітряк був 
дієвим. Не знаємо цього і ми. Одні 
наші співрозмовники говорили, що 
млин в Білопіллі перестав функ-
ціонувати в середині шістдесятих. 
Інші білопільчани, які перебралися 
жити в Козятин, казали, що млин 
працював доти, поки були бажаючі 
в тому млині зерно молоти. Що 
нам точно відомо, так це те, що 
вітряк в рік реставрації був дієвим. 
Ще нам відомо, що після рестав-
рації педагог Анастасія Бойко 
разом з учнями школи збирала 
музейні експонати. Так на місці, де 
Федір Білошкап збудував вітряка, 
започаткував свою історію Музей 
хліба. Через 10 років він став на-
родним. З 1996-го року він носить 
це почесне звання і перебуває 
на утриманні держави. Не стояли 
осторонь фінансових вливань в 
пам’ятку архітектури керівники 
району та сільської ради. Про це 
розповідала журналістам керівник 
закладу Анастасія Гуменюк, яка 
очолила Музей в 2013 році. 

— У музеї вже було понад 500 
експонатів. Це сільськогосподар-
ські знаряддя давнини  (граблі, 
ціпи, солом’яники, коси, серпи, 
жорна та ін.),  – розповідала  
Анастасія Гуменюк. 

Найбільшу цікавість у відвідува-
чів викликали представлені в екс-
позиції хліб 1932-1933 років, хліб 
блокадного Ленінграда та хліб 
для космонавтів. Разом з бло-
кадним хлібом пітерці передали 
технологію випічки хліба за таким 
рецептом: борошно житнє — 
63%, борошно із тухлого зерна та 
солод — по 12%, вівсяне борош-
но — 8%, кмин — 5%, макуха з 

льону, пересівка та соя — по 4%. 
Зовсім інший вигляд має хліб 

для космонавтів. Це мініатюрні, 
вагою по 4,5 г, буханці (саме 
стільки кожен з нас відкушує). 
Випічка одного такого хлібця три-
ває 6-8 хвилин. Іще гарячим його 
кладуть у поліетиленовий пакет, 
стерилізують, потім укладають у 
ще один пакет, кінці якого запаю-
ють. У такому вигляді хліб навіть у 
космосі може зберігатися свіжим 
півроку. 

До речі, млин і досі дієвий. До 
карантину в ньому за потреби 
можна було змолоти зерно в 
будь-який день.

олена удвуд

Через пандемію коронавірусу 
власники собак, що мешкають 
у квартирах, зіштовхнулися з 
кількома проблемами. Перш 
за все, це обробка лап, адже 
тварина постійно виходить на 
вулицю. І якщо ми взуваємо 
взуття і, приходячи додому, 
його знімаємо, то у собаки за-
бруднюються лапи, а звичайна 
вода мікроби не змиває. А ще 
треба приготувати план «Б» 
на випадок, якщо хтось у сім’ї 
захворіє. Бо тоді собаку буде 
неможливо вигуляти. Крім того, 
треба запастися харчуванням. 
Своїми порадами з цього приво-
ду поділилася Марія Свінціцька, 
місцевий ветеринарний лікар.

жодного мила
 — Чим можна собаці обробити 

лапки?
— Обробка лап стосується не 

лише тієї ситуації, що склалася 
зараз. Це стосується повсякден-
ного життя. Дуже часто стика-
юся з тим, що обробляють лапи 
звичайним милом. Тобто взяли 
мило, намилили лапи, змили, 
і таким чином позбавляються 
проблеми брудних лап.

Але треба орієнтуватися на 
те, що призначено конкретно 
для тварин. Якщо якийсь гель 
чи шампунь призначений для 
людини, ним не треба корис-
туватися. Тому що у нас різний 
pH шкіри і це все може при-
звести до дерматитів. Навіть у 
нас, якщо постійно обробляти 
руки милом, вони пересихають. 
Нам доводиться користуватися 
зволожуючими засобами. У со-
бак ще гірше.

Тому краще в такому випадку 
користуватися косметичними 
шампунями для собак. Вони у 
широкому доступі, не коштують 
великих грошей. Але наголо-
шую на тому, що має бути саме 
косметичний шампунь. Тому що 
є і протипаразитарні.

Якась повинна бути миска з 
водою біля дверей, щоб собака 
в квартиру не бігла і не несла 
бруд. Промили шампунем лапи 
— на цьому все. Цієї піни і ді-
ючих речовин достатньо, аби 
змити бруд.

— Тобто, антисептиком теж 
не бажано користуватися, якщо 
мова йде про обробку лап?

— Ми можемо помітити по 

своїх руках — коли користує-
мося антисептиком, шкіра так 
само пересихає. Якщо люди хо-
чуть обробляти антисептиками 
— будь-ласка. Але після цього 
потрібні бути якісь зволожуючі 
бальзами для пучок лап. Тому 
що вони так само тріскаються. 
Але я думаю, що потреби об-
робляти лапи антисептиком не-
має. Тому що шкіра — це орган 
імунної системи. Наша шкіра, 
так само, як і в собак, несе 
функцію імунного захисту.

— А як щодо господарчого 
мила? Кажуть, воно добре вби-
ває мікроби.

— Дуже багато людей миють 
господарчим милом, але я не 
рекомендую. Тому що воно 
дуже агресивне. Навіть якщо ви 
двічі на день помиєте собі руки 
з господарчим милом і нічим їх 
не обробите, через тиждень у 
вас будуть руки мати абсолютно 
не привабливий вигляд.

тварини і наш імунітет
 — Багатьох цікавить питання, 

чи можуть собаки і коти, які ви-
ходять на вулицю, принести ко-
ронавірус?

— Зараз викидають масово 
тварин. Тому що люди думають: 
«О, в мене собака, а раптом 
вона переносить коронавірус!» 
Але сказати, що тварини несуть 
конкретну загрозу, не можна.

По-перше, немає конкрет-
них даних про те, що собака 
захворіла саме тим штамом 
коронавірусу, на який хворіє 
людина. Офіційних даних немає 
навіть в іноземних джерелах. 
Коронавіруси — це дуже ши-
рокий спектр вірусів. Не можна 
їх брати під одну лінію. Людина 
хворіє на вірус, збудником яко-
го є Sars-Cov-2, у тварин зовсім 
інший збудник. Хвилюватися з 
цього приводу немає сенсу.

По-друге, у нас є дуже багато 
спільних хвороб, але COVID-19 
це не стосується. Наприклад, 
той же лептоспіроз (хвороба, 
що викликає ураження серце-
во-судинної та нервової систем, 
нирок, печінки — авт.), сказ. 
Сказ, мені здається, найстраш-
ніша хвороба, але ми, люди, 
нехтуємо нею. Але якщо за 
твариною дивляться, якщо вона 
щеплена, відповідно, у неї змен-
шується ризик того, що вона 
підчепить щось сама і перенесе 
це людині. Переважна більшість 

олена удвуд

Ми поспілкувалися з представниками ГО 
«Захист тварин «Сіромашка» і розпитали, 
як карантин вплинув на їхню роботу. А 
також дізналися, чим ви можете допомогти 
чотирилапим, які опинилися на вулиці.

Громадська організація «Захист тварин 
«Сіромашка» діє у нашому місті з кінця 
липня минулого року. До списку засно-
вників входить 14 осіб. Керує організацією 
Людмила Ілієвич.

Волонтери  допомагають тваринкам, які 
живуть чи опинилися на вулиці. Вони не 
лише підгодовують їх, а й стерилізують, 
відвозять до ветклініки, якщо тварина за-
хворіла чи має травму, і шукають чотири-
лапим домівку.

Звісно, карантин вплинув і на роботу ор-
ганізації. Хоча й працюють зоозахисники, як 
і раніше, не покладаючи рук.

— Працюємо в звичайному режимі, — 
каже Наталія, представник ГО «Захист 
тварин «Сіромашка». — Для допомоги 
тваринам немає ні відпустки, ні карантину. 

Люди постійно «підкидають» зоозахисни-

кам роботу — викидають своїх улюбленців 
на вулицю. І тоді для них доводиться шу-
кати домівку. Роблять це через соціальні 
мережі. Але поки знайдуться добрі руки, 
у які можна передати тваринку, її треба 
чимось годувати. І карантин впливає чи не 
найбільше саме на цей аспект діяльності 
громадської організації.

— Порівняно з тим, як було раніше, то 
мабуть різниця є. Але опікуни, які підгодо-
вували раніше, стараються з усіх сил на-
годувати. Хочемо сподіватися, що ситуація 
надалі буде змінюватися. Бо багато людей 
залишилися без заробітку та не мають мож-
ливості погодувати чотирилапих друзів. Але 
більшість з них діляться останнім, — про-
довжує Наталія. — Велике прохання до лю-
дей, щоб не були байдужими до бездомних 
тварин і по можливості підгодовували їх.

Представники організації підгодовують 
тварин сухим кормом, лапками та шийками. 
Часом знаходяться люди, які не можуть 
допомогти фінансово, але передають про-
дукти.

— Сьогодні нам передали безкоштовно 
фарш. Його завезуть на вулицю Сербіна 

бабці Валі. Вона опікується котиками, яких 
постійно туди підкидають. Таких людей ба-
гато, — каже Наталія.

Ви також можете допомогти тваринкам, 
що живуть на вулиці. Громадській органі-
зації можна надсилати кошти на рахунок. 
Реквізити:

ГО Захист тварин «Сіромашка», р/р 
ua443204780000026009924874489 МФО 
320478, код 43136330, Укргазбанк, призна-
чення: благодійний внесок.

Також можна допомогти продуктами. Для 
цього треба зв’язатися із зоозахисниками. 
Громадська організація має сторінку у Фей-
сбуку, за посиланням https://www.facebook.
com/GOZTSIROMASHKA/ Просто напишіть 
у приватні повідомлення. Або захопіть із 
собою їжу і воду та просто дайте тваринам 
на вулиці.

— Дякуємо небайдужим людям. Маємо 
фінансову підтримку. Та дякуємо ветклініці 
«Айболіт», які завджи готові прийняти нас у 
будь-який час та надати допомогу постраж-
далій тварині. Разом ми - сила, дякуючи 
усім небайдужим людям, бо світ не без до-
брих людей, — підсумувала Наталія.

сімейна історія. Мешканець Козятина Руслан Козаченко, переглядаючи вдома документи своєї покійної 
бабусі Анастасії Федорівни, знайшов пожовкле фото вітряка. Того самого, якого в 1986 році реанімували і 
він став єдиним на Вінниччині Музеєм хліба

«длЯ допомоГи тваринам немає ні відпустки, ні карантину»

песик шукає ГосподарЯ

наші люди інтерв'ю

зоозахисники продовжують 
працювати навіть під час карантину. 
Фото з групи ГО «Захист тварин 
«Сіромашка» у Фейсбук

фотоГрафіЯ наГадала про 
вітрЯк прадіда

у власників домашніх 
тварин кращий імунітет
актуально. Чим безпечно обробробляти собаці лапи? Як підготуватися на випадок, якщо хтось 
у сім’ї захворіє на COVID-19 і через самоізоляцію не вийдеш із чотирилапим на прогулянку? Про 
все це ми поговорили з ветеринаром Марією Свінціцькою

Громадська організація «За-
хист тварин «Сіромашка» шукає 
господаря для цуценяти.

— Ось такого чудового хлоп-
чика знайшла добра, чутлива 
до чужих страждань жіночка. 
На даний момент щенятко в неї 
і чекає люблячих і дбайливих 
батьків. Гарно гавкає і граєть-
ся. Віддається не на цеп і не 
як іграшка для дітей в родину. 

Якщо ви готові до нового члена 
родини, готові дарувати свою 
турботу й тепло – пишіть, будь 
ласка. За РЕПОСТ, буду вдячна! 
— написала у ФБ Людмила-Ми-
ла Швец.

Щоб зв’язатися з волонтера-
ми, напишіть повідомлення на 
їх сторінці у Фейсбук. Посилан-
ня: https://www.facebook.com/
GOZTSIROMASHKA/

хвороб наших і їхніх не пере-
сікаються.

— Чи правда, що у власни-
ків домашніх тварин кращий 
імунітет і у них менший ризик 
захворіти?

— Це так. Навіть дитина не 
має бути стерильною в плані 
імунітету. Вона має з дитинства 
набирати на себе трошки бруду. 
Для того, щоб імунна система 
давала адекватну відповідь на 
зовнішні атаки.

План «Б» 
— Якщо у сім’ї хтось захворіє на 
коронавірус і усі перебуватимуть 
на самоізоляції, як бути з тими, 
у кого є собаки? Їх же потрібно 
вигулювати. Що б ви могли по-
радити з цього приводу?

— У переважній більшості 
ті люди, які живуть у кварти-
рах, тримають маленьких со-
бак. Наприклад, йоркширських 

тер’єрів. Дуже рідко тримають 
у квартирі вівчарку. Як би я ро-
била особисто? У мене була б 
так само собака обмежена у ви-
ході на вулицю. Поясню, як це 
зробити. Можна організувати, 
щоб маленька собачка ходила 
акуратно на пелюшки.

Якщо є обмеження для сім’ї у 
плані виходу на вулицю, це сто-
сується і домашніх улюбленців. 
Поясню, чому. Можливо, собака 
не несе загрози, але якщо люди 
контактують з собакою, людина 
пчихає, кашляє, на тварину по-
трапляють мікрочастинки слини. 
У такому разі якщо тварина пе-
ребуває в епіцентрі хвороби — 
тут під питанням. Можливо вона 
і становить деяку загрозу для 
здорових людей, поки вона не 
викупана, якщо шлях передачі 
вірусу — контактний.

А ті, хто живе з великими 
собаками — це переважно 

приватна територія. Там така 
проблема не стоїть. Собачка 
собі гуляє.

— А як із харчуванням? На 
такий випадок краще купувати 
те, що можна заморозити, чи 
віддавати перевагу сухим кор-
мам?

— Це стосується індивідуаль-
но собаки, того, що вона може 
споживати. Це можуть бути і 
сухі корми. Жодної загрози для 
собаки вони не несуть. Якщо 
нормальний, дорогий корм і 
собака його споживає, то про-
блем немає. Можна взяти собі 
мішечок корму і нехай про всяк 
випадок буде. Якщо собака 
відмовляється їсти сухий корм, 
це може бути натуральна їжа у 
замороженому вигляді. Це вже 
залежить від вподобань і вимог 
улюбленця. Тому що є деякі 
собачки, які потребують відпо-
відної дієти.

милий песик чекає на 
господаря
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олена удвуд

Село Блажіївка, що входить до 
Махаринецької сільради, має дав-
ню історію. Засноване воно у 1756 
році.
«Поселення це отримало назву 

від засновника церкви, Блажея 
Абрамовича, оскільки до того часу 
тут були лише Махаринські Хутори. 
У руках Блажея Абрамовича село 
залишалося до 1856 року, з якого 
належить Вікентію Орджевольсько-
му», — йдеться у книзі «Сказання 
про населені пункти Київської гу-
бернії» за 1864 рік.
Із цього можемо зробити висно-

вок, що спершу на землях сучасної 
Блажіївки був невеличкий хутір, 
який згодом переріс у село.
У 1864 році село мало 1 тисячу 

296 десятин землі. Тут мешкало 467 
православних. Були у селі також ри-
мо-католики і євреї, але їх кількість 
на той час була зовсім незначною.

до чого тут святий мико-
лай? У 1774 році у Блажіївці звели 
дерев’яну церкву з дерев’яною дзві-
ницею. Храм збудували за ініціативи 
Блажея Абрамовича, на честь якого 
назвали село. А святиню звели на 
честь перенесення мощей Святого 
Миколая. Тому її назвали Церквою 
Святого Миколая. Підтверджують цей 
факт документи з фондів Централь-
ного державного історичного архіву 
України. Там зберігаються метричні 
книги Блажіївської церкви, датовані 
1801–1915 роками. У цих документах 
храм значиться як церква Святого 
Миколая.
Як ми вже згадували трохи рані-

ше, церкву звели на честь перене-
сення мощей Миколая Чудотворця. 
Звісно, у Блажіївському храмі сар-
кофагу з мощами святого ніколи не 
було. Мова йде про церковне свято, 
яке римо-католики святкують 9 
травня, а греко-католики та право-
славні — 22 травня.
Саме у травні 1087 року останки 

Миколая Чудотворця переправили з 
античного міста Міра, що у Туреччи-
ні, до італійського міста Барі.
Святий Миколай жив у Мірі у 4 

столітті нашої ери і був там єписко-
пом. У цьому античному місті, що 
розташоване у провінції Анталья, 
досі зберігається могила Святого 
Миколая.

чи сПравді нинішня Церква 
у селі старовинна? Церква у 
Блажіївці, що діє нині, називається 

Свято-Покровською. Але храм, про 
який йдеться у нашій статті, нази-
вається Церквою святого Миколая. 
До того ж, у книзі Зої Вільчинської 
«Наша історія» у переліку православ-
них храмів, що діяли на території 
нашого району, теж зазначено, що 
у Блажіївці була церква святого Ми-
колая. Виникає логічне питання, чи 
нинішня церква у Блажіївці і є та сама 
церква святого Миколая?

Те, що церква дійсно старовинна, 
можна зрозуміти, просто поглянув-
ши на світлини, зроблені всередині 
храму. Видно, що стінам не один 
десяток років.
У науковій статті Діани Цесьців 

та Івана Волошина про дерев’яні 
церкви Вінниччини за 2015 рік у 
переліку храмів теж зазначена Ми-

колаївська церква, що у Блажіївці.
Про те, що Миколаївська церква 

і храм Святої Покрови — це одна 
й та сама святиня, свідчить і по-
рівняння сучасної та старовинної 
мапи Блажіївки. На карті Шуберта 
1846–1863 років церква позначена 
при головній дорозі, що вела в 
село. На сучасній карті Гугл Свято-
Покровська церква має точно таке 
саме географічне розташування.
Щоправда, на карті Шуберта Бла-

жіївка мала дещо менші габарити. 
Тому храм був не в центрі села, а 
на в’їзді. Із часом село розбудува-
лося.
Релігійна громада Свято-Покров-

ського храму у селі Блажіївка була 
заснована у 1991 році. Тобто, після 
проголошення незалежності. Мож-

ливо, у часи Радянського Союзу 
приміщення церкви використовува-
ли в інших цілях. Оскільки відомо, 
що на Козятинщині церкви часто 
перетворювали на зерносховища чи 
просвітницькі заклади.
У 2018 році храм у Блажіївці пе-

рейшов до помісної церкви.

Біля Церкви Поховані роди-
чі грушевського. Бібліотекар 
Ольга, родом з Блажіївки, розпо-
віла нам, що за часів Радянського 
Союзу приміщення церкви спершу 
використовували як клуб, а згодом — 
як зерносховище. А ще з розмови ми 
дізналися, що біля святині є могили 
родичів Михайла Грушевського.
— На території нашої церкви по-

ховані з одного боку батюшка з 
сином, з іншого боку — матушка 
з дочкою, — каже Ольга. — Ви 
знаєте, що мати Грушевського з 
родини віруючих. Її батько був 
батюшкою. Одна сестра (матері 

Грушевського — авт.) залишилася 
у Білопіллі, а одна сестра, менша, 
вийшла за батюшку з нашого села. 
Оце ж вони поховані на території: 
син з її чоловіком, вона з дочкою. 
Її чоловік правив у нас в Блажіївці. 
Це що я вже від старожилів дізна-
лася. Бо мені було цікаво, що це за 
хрести на території церкви.
Храм вцілів до наших днів, бо 

жодного разу не горів. Проте ста-
ровинних ікон там вже немає — їх 
просто покрали. Це підтверджує 
і Олег Соць, настоятель парафії 
храму Святої Покрови у Блажіївці.
— Покрали все, що можна було 

вкрасти, — каже отець Олег. — Я 
вже там 21 рік з половиною. За 
моєї пам’яті її разів 5 обкрадали. 
Книжки були, і якась ікона була 
одна, здається, називалася Авгус-
товська, 15-го року. Але покрали. 
Ломали і двері, і ґрати розшивали. 
По-всякому крали. Останній раз 
років 7 тому чи 8.

аКтуально історія

храм всередині. Фото з сайту zruchno.travel

Блажіївка на карті шуберта. Виділене місце — церква 
святого Миколая

гробниця святого миколая у мірі (туреччина). Фото з 
Вікіпедії

старовинна церква у Блажіївці. Фото Ірини Шевчук

Церкві у блажіївЦі понад 
дві сотні років
святиня. Ми продовжуємо розповідати вам про старовинні храми Козятинського району, що вціліли до 
наших днів. Сьогодні наша історія про святиню у Блажіївці. Церкву звели на честь перенесення мощей 
святого Миколая, а на подвір’ї храму є могили родичів самого Михайла Грушевського

олена удвуд

На час карантину Укрпошта 
та сервіс liki24.com безкоштовно 
доставлють ліки у всі куточки 
України. Ця послуга доступна до 
кінця карантину. Посилку можна 
замовити на відділення пошти, або 
з доставкою додому. Щоправда, 
деякі медпрепарати таким чином 
придбати не вдастсься. А саме:

— ліки, що вимагають осо-
бливого температурного режиму 
зберігання;

— наркотичні препарати;
— психотропні речовини і пре-

курсори;
— сильнодіючі препарати;
— отруйні лікарські засоби.
Проте медичні засоби, що не вхо-

дять до цього переліку, можна за-
мовити. Розповімо, як це зробити.

Фото 1

Для того, щоб замовити доставку 
ліків, треба перейти на сайт сервісу 
liki24.com

У верхньому рядку праворуч, де 
написано «Київ», натисніть лівою 
кнопкою мишки. З’явиться віконце. 
У рядку «Пошук міста» напишіть 
«Козятин» і виберіть наше місто зі 
списку, що з’явиться внизу.

Натисніть на біле поле на сайті. 
Поставте курсор у графі з лупою 
«Введіть назву препарату», напишіть 
назву ліків і натисніть «Знайти».

Фото 2
З’явиться сторінка з препаратами. 

Зверніть увагу, щоб під назвою пре-
парату стояла позначка «Доставка 
поштою». Інакше ліки доведеться 
забирати з аптеки самостійно.

Оберіть необхідні ліки і натисніть 
кнопку «Замовити».

Фото 3

Як замовити додому ліки з 
безкоштовною доставкою?
вчимося разом. У попередніх номерах газети «RIA-Козятин» ми розповідали, як заплатити за газ 
та світло за допомогою комп’ютера і як передати показники лічильника. Сьогодні розповімо вам, як 
можна на карантині, не виходячи до аптеки, придбати необхідні ліки
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4

52

Праворуч з’явиться віконце «В 
кошику 1 товар». Там буде вказа-
но, що ви обрали певний препа-
рат, а також його ціну. Натисніть 
кнопку «Оформити замовлення».

Фото 4
На новій сторінці вам треба 

буде обрати спосіб доставки. 
Варіантів є два: самовивіз з від-
ділення чи доставка за адресою. 
За замовчуванням сайт обирає 
самовивіз з відділення. Якщо ви 
не оберете інший спосіб доставки, 
вам треба буде йти на відділення 
пошти і забирати покупку само-
стійно. Для того, щоб оформити 
доставку за таким способом, 
введіть назву населеного пункту, 
поштовий індекс (для Козятина — 
22100), нижче — ваші прізвище та 
ім’я і телефон.

Якщо хочете оформити достав-
ку додому, натисніть «Доставка за 
адресою». Введіть у відповідних 
місцях назву населеного пункту, 
поштовий індекс (22100, якщо за-
мовляєте ліки у Козятин), вулицю, 
номер будинку та квартири. Ниж-
че напишіть ваші прізвище, ім’я та 
телефон. Прокрутіть сторінку до 
самого низу і натисніть «Оформи-
ти замовлення».

Фото 5
Після цього відкриється нова 

сторінка, де треба буде ввести 
дані вашої платіжної картки: но-
мер, термін дії та CVV-код, який 
можна подивитися на звороті 
картки. Коли введете усі дані, на-
тисніть «Сплатити».

Вас може перенаправити на 
сторінку банку для підтвердження 
покупки. Там попросять ввести 
код, який надішлють вам СМС-
повідомленням на номер, що при-
кріплений до вашої банківської 
картки. У такому разі дочекайтеся 
повідомлення, введіть код і натис-
ніть кнопку «Підтверджую».

Після цього треба буде підтвер-
дити покупку на сервісі liki24.com. 
Якщо вивикористовуєте Viber і 
він прикріплений до того номера 
телефону, який ви вказали під час 
замовлення, на ваш Viber прийде 
повідомлення від сервісу liki24.
com із посиланням. Перейдіть за 
ним для того, щоб підтвердити 
покупку.

Якщо ви не використовуєте 
Viber, працівники сервісу зателе-
фонують на ваш номер, який ви 
вказали під час оформлення за-
мовлення.
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робота
Запрошується до співпраці промоутер для 
розклеювання листівок 063-269-75-25
На автомийку потрібен працівник. 067-920-
67-94
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  магазин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир, Продавець, 
Різноробочий, Водій ЗІЛ-130, Помічник бух-
галтера, Прибиральниця. Ми гарантуємо: З/п 
5500-9000 грн (з податками). Компенсація 
харчування. 067-430-02-80

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

Оренда приміщення 70 кв. м. в центрі 
міста. 067-252-69-68

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, 
Москвич, Нива у будь-якому стані 

098-682-50-85

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

 продам
  2 ñòåíêè, êð³ñëî, äèâàíè, ñò³ëüö³, âàííà, 
õîëîäèëüíèê, 4 êîâðà, êîâîð³ äîð³æêè, ìàøèíà 
øâåéíà «Ñ³íãåð», àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, ïèëîñîñ 
Ðàêåòà, çàíàâåñêè, òîöèêë äèòÿ÷èé, ãàðäèíè, 
òåëåâèçîð. 097-147-84-88
  5 òè òîííèé êîíòåéíåð, ñàìîâèç òà 2 
òèòàíîâèõ ä³ñêà íà 13. 097-393-70-43
  Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
  Áäæîëîïàêåòè. 093-645-99-79 Âàä³ì
   Áäæîëîñ ³ìÒ ¿  ñèñòåìè «Äîäàí» , 
áàãàòîêîðïóñíèé âóëèê «ðóòîâñüêà ðàìêà» 
097-49-052-49, 063-188-06-42
  Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêó, êîìïðåñîð, áîëãàðêó, ïëóæîê, ñïó 
íà êîëåñ³, Àâó-350, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, 
åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò, 3000 îáåðò³â, âåëîñèïåä 
äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ðîê³â, ñòàí â³äì³ííèé. 068-
216-34-20
  Áîðîíè âåëèê³, äèñêè íà ïðè÷³ï 2ÏÒÑ4, 
äèñêè PIS ç àâòîìîá³ëÿ Ìàçäà3, ãàðíèé ñòàí. 
067-422-36-17
  Âåëîðàìà, çàäíå êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 
12,16,18,20 ìì, ðåëüñè 12, 24 äîâæ. 1,5 ì., 
äîøêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30õ4, áàê ç 
íåðæ. áàíêè. 063-486-01-79, 067-889-49-67
  Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
  Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
  Â³ñëîâóõó êèöþ, ãîëóáîãî êîëüîðó, äåøåâî, 
à òàêîæ ï³ê³íåñà. 073-793-55-95
  Äà÷íà ä³ëÿíêà íà Ïëàíîâîìó. 099-544-66-
49, 2-09-89

  Äà÷íó ä³ëÿíêó â ð-í³ ñîñîíîê, 11 ñîò., 
ãàðíèé ñàä, êîíòåéíåð, ïîãð³á, ïîðó÷ ñòàâîê, 
êîíòåéíåð, ïîãð³á, ï³ñîáíå ïðèì³ùåííÿ ó 
ï³äâàë³, ì. Êîçÿòèí, âóë. Êàòóêîâà,29. 096-686-
17-88, 093-46-16-836
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîì 2-õ ïîâ. áóäèíîê ç 
ï³äâàëîì, ä³ë-êà 6 ñîò. 096-999-24-61
  Äâåð³ ÄÂÏ 60õ2,00, ðîáî÷èé õîëîäèëüíèé 
íà çàï÷àñòèíè, äâà ïîäâ³éí³ äåðåâÒÿí³ â³êíà, 
ïëèòêà. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äâåð³ ì³æê³ì. äåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, áðà ³ ëþñòðè, 
äçåðêàëî, òþë³, øòîðè, ëàìáðèêåíè, øàôè 
äèòÿ÷³ óñå á\â. 096-312-42-90, 093-892-12-44
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-16, Ò-25. 068-
704-95-73
  Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
  Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
  Äèòÿ÷å ë³æêî â êîìïëåêò³. Àâòîêð³ñëî. 063-
190-87-62
  Ä³ëÿíêà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ. 093-
552-21-63
  Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ 
çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. 
Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 063-398-67-27
  Çàï÷àñòèíè äî «Ìîñêâè÷à 2141» Äâèãóí, 
5 ñò ÊÏ, ïàðêåò áóêîâèé 90 êâ. ì. åëåêòðî 
ìåëüíèöþ, öèðêóëÿðêà íà 220 Â, òðóáè 
äþðàëåâ³ äèàì.58, ãàõçîâ³ áàëîíè. 097-000-
18-62
  Çá³ðêè òâîð³â Êóïåðà, Äþìà,  Ñêîòòà,  
ïðèãîäíèöüêó òà ³ñòîðè÷íó ë³òåðàòóðó, ìåáë³ 
ó ãîñòåâó ñïàëüíþ ê³ìíàòè, ãàç àïëèòó ç 
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áàëîíîì, òðóáè äëÿ âîäÿíîãî îïàëåííÿ. 063-
372-03-39, 098-564-57-58, 063-327-27-339
  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
  Çåìåëüíà ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 093-704-31-57
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 
093-090-96-90, 067-151-15-98
  Çåðíî. 097-515-55-87
  ²íâàë³äíà êàëÿñêà, ³ìïîðòà, ðîçá³ðíà, 
ïàìïåðñè, ñòóë-òóàëåò, äðîâà ñàìîâèâ³ç 
(ìàøèíà), øâåéíà ÿïîíñüêà ìàøèíà Ñ³íãåð, 
îâðëîã «ßìàòî», âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ. 093-
058-78-43
  Êàëÿñêó ë³òíþ, òðîñòü, çèìà\ë³òî. 093-437-
22-16
  Êàëÿñêó. 097-131-00-72, 093-129-11-05
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó. 093-002-43-05, 098-
876-41-40

  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 093-409-34-54
  Êîçà ä³éíà. 063-398-53-34
  Êîçëèê òà êîçî÷êà 1.5 ì³ñ. òà 3-õ ð³÷íà êîçà. 
097-587-17-37. Ìàøà
  Êîíÿêà. 097-193-57-10 Ìàøà
  Êîíÿêó ñ. Ñåñòðèí³âêà. 067-152-61-69 Ë³äà
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 8 
ì³ñ., ñ.Á³ëèë³âêà Ðóæèíñüêèé ð-í. 097-193-57-
10 Ìàøà
  Êîðîìîâèé áóðÿê, äð³áíó êàðòîïëþ. 067-
682-30-91, 063-775-69-05
  Êîòåë íà çì³øàíèõ ïàëèâíèõ ìàòåð³àëàõ äëÿ 
îïàëåííÿ âåëèêîãî áóäèíêó, âèðîá. ÷è òîðã³â. 
ïðèì³ùåíü. 073-424-19-43
  Êð³ñëî-êà÷àëêó ïëåòåíó, ñò³ëüö³, ñòîëèê 
äèòÿ÷èé ðîçêëàäíèé, ñòóëà ðèáàöüê³. 096-512-
12-08, 093-510-45-63
  Êóð÷àòà, ï³äðîùåí³, ïîðîäè ìàéñòðåé ÃÐÅÉ 
òà ñåðåáðèñòèé Àäëåð. 097-027-12-60
  Ë³æêî äèòÿ÷å  1 ñïàëüíå ðîçì. 2 õ 08, äèâàí 
êóõîííèé 1,6 ì. 067-253-41-06

  Ë³òíþ ðåçèíó «Sava» 185/70 R14 4 øò. 
ãàðíèé ñòàí. 097-029-61-88
  Ìåáë³ á\â, øàôà òà ïèñüìîâèé ñò³ë. 063-
735-46-77
  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
  Ìåáë³ øê³ðÿí³ íà äåðåâÒÿí³é îñíîâ³: 2 
äèâàíà + 2 êð³ñëà. 063-622-64-98
  Ìîðñüêó ñâèíêó õëîï÷èêà. 093-113-97-04
  Ìîòîöèêë «Âàéïåð», âèøíåâèé, 2019 ð.â. 
098-25-38-575
  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³í³ºâèé êàáåëü 
60ì. ïðóò êðóãëÿê 12,20 ìì. øâåéíà ìàøèíà. 
063-486-01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67
  Íàñ³ííååâà êàðòîïëÿ, âåëèêà, ñ³íî ëþöåðêè, 
êâàñîëÿ, êàïóñòà. 068-038-29-84
  Íàñ³ííÿ Ôàöåë³¿ î÷èùåííî¿, áäæîëèí³ 
â³äâîäêè íà äîäàí³âñüê³é ðàìö³. 067-36-85-612
  Ïîðîñÿòà 160 êã. «Ïåòðåí» ãîäîâàë³ íà 
äîìàøí³õ êîðìàõ. 068-082-41-28, 093-531-
97-08
  Ïîðîñÿòà 17-18 êã. ìÒÿñíî¿ ïîðîäè. 097-
82-78-195 
  Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïøåíèöþ ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-
239-92-05
  Ðåçèíó ë³òíþ á\â, 4 øò. 185/65/ R15H92. 
097-47-98-634
  Ðèíâè äëÿ â³äâîäó âîäè, áàê äëÿ íàñîñíî¿ 
ñòàíö³¿, ï³íîïëàñò 10 ìì, âåëîñèïåä, 
ñàíòåõí³÷íà ïëèòêà, òîíîìåòð, âàêóìí³ áàíêè, 
îðòîïåäè÷í³ ïàëèö³, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, 
ðîóòåð. 063-207-40-79
  Ðîññàäè êàïóñòè ðàííüî¿ òàì ï³çíüî¿, îã³ðêè 
êâàøåí³, êàðòîïëþ âåëèêó. 093-408-75-25, 067-
903-75-46
  Ñàäæàíö³ ãîð³õ³â (äåøåâî), íàñ³ííÿ êâ³ò³â 
(äîìàøíå), 1-ð³÷í³ ðîçñàäè êâ³ò³â áàãàòîð³÷íèõ, 
âåëèêèé âèá³ð. 093-961-09-62, 098-273-98-91. 
Ëþáà

  Ñâèí³ íà ðîçâ³ä - 70-80 êã., íà ìÒÿñî - 180-
200 êã. 063-412-30-04
  Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, 
ïåðåìåíêîþ, âóãëåì øîâ íà ì³äü äëÿ àâòî, 
öåíòðîá³æíèé åëåêòðîíàñîñ 1 êÂò äëÿ ïîëèâó, 
íîâèé åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 2 ê²Âò, íîâó áåíçèíîâó 
åëåêòðîñòàíö³þ 800 Âò, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 
íàêëàäêó ÌÄÑ íà âõ³äí³ äâåð³ 30 õ 2. 068-216-
34-20

  Ñîþ ïîñ³âíó. ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 
097-239-92-05
  Ñò³ë êîïÒþòåðíèé îâàëüíèé, òðóáà íåðæ. 
32 ìì. ùèòè æåñòÿí³ îáãîðíóò³ 40 óãîëêîì 2,9 
õ 1,4  2 øò. Ïîäóøêè ïåðîâ³ 70 õ 70 4 øò. 20 
ë³òðîâà àëþì³í³ºâà êàñòðþëÿ. 063-736-47-19
  Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, òåëåâ³çîð LG (âåëèêèé ³ 
ìàëåíüêèé), õîëîäèëüíèê «Äíåïð-2», ïðàëüíà 
ìàøèíà «Ëèá³äü». 073-003-80-10, 067-843-
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59-16
  Ñò³íêó äëÿ â³òàëüí³, 3,25 ì, ñâ³òëîãî êîëüîðó 
â ãàðíîìó ñòàí³. 098-462-79-12
  Òåëåâ³çîð «Ôóíàé» ç òþíåðîì 250 ãðí. 093-
541-29-80
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä 
êîðîâè, ÿêà äàº 30 ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 
øò. 096-443-42-39
  Ò³ëüí³ äâ³ òåëèö³ â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ 
íàñ³ííåâà, ñîðò «Á³ëà ðîñà». 096-77-20-194
  Òþêè ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³ñÿíêè. 067-929-
72-46
  Òþêè ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 098-587-
31-69, 067-429-73-29
  Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-927-46-11
  Õîëîäèëüíèê, ïðåäìåòè ðàðèòåòó, 
ñàíòåõí³÷í³ êîìïëåêòóþ÷³, çàìêè, ðàìêà äëÿ 
êàðòèí, ãîäèííèêè íàâ³ñí³, ðó÷íèé òà ñàäîâèé 
³íñòðóìåíò. 068-232-01-72
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, á\â, â ãàðíîìó ñòàí³. 
063-622-64-98
  ßéöå ³íêóáàö³éíå äæåðñ³éñüêîãî ã³ãàíòà ç 
âåíãåðñüêèì âåë³êàíîì (ñïëåø) 097-893-74-92
 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. êâàðòèðà íà 1 ïîâ., ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á. ñìò. Çàë³çíè÷íå, ïîðó÷ ìàãàçèí, øêîëà, 
òðàíñïîðò, ö³íà 6000 ó.î. 097-902-52-64
  3-õ ê³ìí êâ. â öåíòð³ 5 ïîâ. ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ âóë. Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí êâ. ïëîù. 64 êâ. ì. 1 ïîâ. öåíòð, ï³ä 
îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3\9, öåíòð, ðåìîíò ç ìåáëÿìè. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15, 8 
ïîâåðõ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë 
«âàéëàíä». 063-675-93-04, 067-940-41-22
  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., 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 90 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà 
êàíàë³çàö³ÿ, ì\ï â³êíà, âåëèêå ïîäâ³ðÒÿ, ä³ë-êà 
14 ñîò. 097-30-40-598,063-942-67-86
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ 
âóë.×åõîâà, ð.6 õ 9 ì., çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º 
êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, â áóäèíêó 
ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, â³ä 
âëàñíèêà. 097-523-09-50
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ìàçåïè ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 6 
ñîò. 063-606-61-24-, 067-972-22-83
  Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè,  ç ðåìîíòîì, 
ìåáëÿìè, 15 ñîò. çåì. ä³ëêè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ð-í³ 4 øêîëè. 093-892-26-45,  
063-784-40-54
  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³ íà 2 õîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 063-486-01-79, 
093-031-24-52, 067-889-49-67
  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. 
ç ãîñï. áóä³âëÿìè, íåäîðîãî. 068-216-34-20
  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 â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 
098597-08-78, 093-596-41-56
  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. 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 ãàçèô. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. 
Ñèãíàë (3 êì. â³ä Êîçÿòèíà), ñàðàé, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 25 
ñîò. 095 769-97-36
  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 ç 3-õ ê³ìí. ãàç\ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 40 ñîò., êðèíèöÿ â ñ. 
Êîçÿòèí. 098-707-26-10
  Áóäèíîê ç ãàçîì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ï³ä 
äà÷ó, 40 ñîò. 097-149-46-33
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 
êâàðòèðó. 097-186-99-34   
  Áóäèíîê çàã. ïë. 85 êâ.ì. â öåíòð³,ãàç, âîäà. 
âóë. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê íîâèé 1 ïîâåð. 90 êâ. ì., 2 âèäè 
îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. çåì. ä³ëêà 8 
ñîò., ïîðó÷ ç öåíòðîì.093-704-31-57
  Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, 7 ñîò. çåì. 
ä³ëêè, ïîðó÷ ç öåíòðîì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêî, 79, çàã. ïë. 48 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 14 ñîò. ãàç âîäà. 098-782-71-
51, 093-007-09-85
  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.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 
2 ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 
067-103-90-58
  Áóäèíîê, ãàç, ïë. 50 êâ. ì. çåì-íà ä³ë-êà 5 
ñîò., âîäà, ñâ³òëà, â öåòð³ ì³ñòà. 063-058-78-88

  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-
68-18, 068-898-10-84  
  Äà÷à â êîîï. «Âèøåíüêà». 063-664-85-44, 
098-025-22-07
  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, 
åëåêòðîïðîâîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà. 097-237-42-12, 093-335-
34-07
  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 ïåðóêàðíþ, 
ìàãàçèí, â öåíòð³ ÏÐÁ. 093-704-31-57
  ×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
  ×àñòèíà áóäèíêó, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñò³íêà, ñò³ë, ñò³ëüö³, ñêîïàêåòè, ïðàëüíà òà 
øâåéíà ìàøèíêà. 098-597-08-40
  ×àñòèíó áóäèíêó ïî âóë. Ìàòðîñîâà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 
ñîò. 063-46-26-120

  аВтомото
  ÂÀÇ 1118 Êàëèíà, 2006 ð.â.. 097-759-95-11
  ÂÀÇ 21099, 2002 ð.â., íåäîðîãî. 096-26-
47-592
  ÂÀÇ 21099, 2005 ð.â. ãàç\áåíçèí, äîáðèé 
ñòàí. 097-85-94-537
  ÂÀÇ 2110, 2006 ð.â. áåíçèí 1.6, â ÷óäîâîìó 
ñòàí³. 093-27-94-780 Ñàøà
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ 1993 ð.â., ãàç\áåíçèí â ãàðíîìó 
ñòàí³. 097-85-94-537
  Ìîñêâè÷ 412, 1987 ð.â., ãàç\áåíçèí, ãàðíèé 
ñòàí. 067-422-36-17
  Îïåëü Îìåãà 2000 ð.â. 2.0, ãàç - áåíçèí. Ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 096-
983-93-30
  Ôîðä Îð³îí 1994 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 096-417-99-52

  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 çàêóïëþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà 
ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Êàðòîïëþ . 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó 8 ãðí. 096-952-68-21. 
Àíäð³é
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 063-303-23-21
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Êîðìîâèé á³ðÿê ïî 1,5 ãðí. 063-398-52-10, 
097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó 
òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95
  Íåðîáî÷³  áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, 
å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í è ,  ì ë è í è  ( ì î æ ë è â î 
ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20
  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
 Êàðòîïëþ âåëèÊó 8 ãðí. 096-952-68-21. 
àíäð³é

  мінЯЮ
  Áóäèíîê íà 2-õ, àáî 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó â 
öåíòð³. 063-942-67-86, 097-30-40-598

  ріЗне
  Â³ääàì â äîáð³ òà ëþþëÿ÷³ ðóêè öóöåíÿòêî-
äèâ÷èíêó 2 ì³ñ. ãðàéëèâà, ìèëà, ìð³º ïðî 
äáàéëèéëèâó ëþäèíó, ìîæëèâî ñàìå ïðî íå¿ 
âè ìð³ÿëè, íå íà öåï. 063-605-92-04, 096-
562-81-90
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ä³â÷èíó, 
ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 
òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ 
òåõí³êîþ. 098-808-56-01
  Çí³ìó  êâàðòèðó ÷è áóäèíîê. 093-895-70-02
  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
  Öóöåíÿò â äîáð³ ðóêè. 067-450-69-14

 Він мені пише: «Іра, що тобі пода-
рувати на восьме березня? Машину чи 
квартиру?»

- А ти?
- А я - Світлана.

***
Немає нічого більш беззахисного, як 

мужик, що бродить ввечері сьомого бе-
резня парфумерним відділом.

***
Жінкам неможливо догодити. Ось, 

наприклад, минуле 8 Березня. Спати на-
віть не лягав, о шостій ранку привітав, 
подарував величезний букет з незабудок 
у формі серця, золоту обручку з діаман-
том, торт зі свічками у вигляді вісімки. 
Так, по Вайберу. Так, з риболовлі. Але 
хіба це привід для істерики?!

***
Восьмого березня всі жінки особливо 

ошатні і гарні. А якщо хтось не п'є в це 
свято, той сам і винен. Нехай дивиться 
на звичайних.

***
- Чоловіче, я можу вам чимось допо-

могти?
- Так, мені потрібен подарунок на 8 

Березня!
- Вам треба щось дорожче, я вас пра-

вильно зрозуміла?
- Чому ви так вирішили?
- Ну, це з урахуванням того, що сьо-

годні вже 24-е березня...
***

Кіт з'їв чотири кілограми шашлику, зва-
жили кота - рівно 4 кілограми. Загадка 
- куди подівся кіт?

Оренда приміщення 70 кв. м. в центрі 
міста. 067-252-69-68

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, 
Москвич, Нива у будь-якому стані 

098-682-50-85

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
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в’ячеслав гончарук

У понеділок, 27 квітня, зу-
стрів свою 55 весну тренер 
жіночої команди «Колос-Мрія» 
Микола Бабюк. Народився він 
у селі Комсомольське, тепер 
Махнівка, що на Козятинщині, 
в сім’ї хліборобів. У дитинстві 
хлопець брався за все і ріс на 
радість батькам майстром на 
всі руки.Тільки найкраще його 
талант проявився на спортив-

них аренах рідної Махнівки. Як 
тільки юний Микола отримав 
атестат про середню освіту, 
його запросили в спортивне то-
вариство «Колос» інструктором 
зі спорту. Працював тільки до 
осені і був призваний в ряди 
радянської армії. Півроку слу-
жив у Республіці Білорусь, а 
після учебки був направлений 
в Ростовську область, де до 
завершення військової служби 
грав у футбол за команду вій-

ськової частини.
Демобілізувавшись у 1986 

році, пішов працювати слюса-
рем по ремонту сільськогос-
подарської техніки. Через рік 
колгосп «Росія» робить у селі 
спортивну революцію, маючи 
намір створити команду май-
стрів, яка гідно представила 
колишнє Комсомольське в 
чемпіонаті області. Команда до-
бре грала в обласній першості. 
Серед гравців того складу був 

вчорашній іменинник Микола 
Бабюк.  

Тільки розвинути успіх футбо-
лісту Бабюку не судилося. Він 
отримав важку травму меніска 
і на повну силу вже не грав. 
Тільки талант спортсмена нікуди 
не зник, він проявився в Миколи 
Володимировича, коли той став 
працювати граючим тренером. 
Паралельно він створює дитячу 
команду «Колос». (Забігаючи 
наперед відмітимо, що з тої 
команди багато дітей досягли 
видатних успіхів у спорті. Єди-
не, що тепер непокоїть  трене-
ра — переважна більшість тих 
талантів перекочували грати за 
кордон чи навіть змінили вид 
спорту.)

У 1995 році команда під 
керівництвом Миколи Бабюка 
досягла першого успіху. Вона 
перемогла в кубку області. У 
фіналі кубка Комсомольське 
перемогло команду Ладижина і 
вибороло почесний трофей.

На початку двохтисячних у 
Махнівці створюють команду жі-
ночого футболу. І першим, кому 
довірили пост наставника, став 
Микола Бабюк. Як він ство-
рював команду, ми запитали у 
нього самого.

— Пане Миколо, розкажіть, 
як все починалося?

— Мені допомогли викладачі 
фізичної культури шкіл та ди-
тячі тренери з легкої атлетики. 
Направляли перспективних ді-
вчат. Якщо чесно, я вагався, на 
скільки можна давати дівчатам 
виконувати силові вправи. До-
помогли самі футболістки. Після 
тренування підійшли до мене і 
кажуть: «Ми хочемо навчитися 
добре грати у футбол. Не жа-
лійте нас. Ми футболістки, а не 
баришні». Так, не баришні. З 
них виросли хороші футболіст-
ки і прекрасні мами. 

— Але в команді «Колос-
Мрія» є іногородні футболістки.

— Так, є. Коли у нас були мо-
лоді гравці рівня збірної Укра-
їни, ми самі були зацікавлені в 
тому, щоб гравці виступали на 
більш високому рівні і росли 
у класі. Коли хороший гравець 
має бажання грати за коман-
ду Махнівки, як ми відмовимо 

йому?
— Кажуть, що у вас, крім 

дорослої команди, є група ді-
вчаток і дві групи хлопців.

— Так, це правда. Серед цих 
дітей є багато перспективних 
футболісток і футболістів. Це 
така сама група, як була на по-
чатку 2001 року. У дівочій групі 
є дві спортсменки 2009 р. н., які 
виступають за збірну області. А 
воротар, 15-річна Настя Новак, 
може вже грати за основну ко-
манду. У цієї дитячої команди 
велике спортивне майбутнє. 
Тільки це буде тоді, коли всі 
будуть зацікавлені, щоб жіночий 
футбол у Махнівці розвивався.

новини

сеРеДа, 6 ТРавНя

  + 10 0Ñ   + 13 0с
  + 20 0Ñ   + 15 0с

ВІВтоРок, 5 тРаВня

  + 10 0Ñ   + 12 0с
  + 18 0Ñ   + 14 0с

ПонедІЛок, 4 тРаВня

  + 11 0Ñ    + 12 0с
  + 17 0Ñ    + 15 0с

субОТа, 2 ТРавНя

  + 10 0Ñ   + 15 0с
  + 19 0Ñ   + 15 0с

П'ятниця, 1 тРаВня

  + 11 0Ñ   + 11 0с
  + 18 0Ñ   + 15 0с

недІЛя, 3 ТРавНя

  + 12 0Ñ   + 14 0с
  + 17 0Ñ   + 14 0с

четВеР, 30 кВІтня

  + 12 0Ñ    + 14 0с
  + 22 0Ñ    + 14 0с

Погода у Козятині 

микола Бабюк вважає, що кожен гравець, це особистість

тренеру з махнівки 
миколі бабюку – 55!

ГОРОСКОП
з 30.04 по 6.05

овен 
Овнів очікує доволі продуктивний тиж-
день, однак цьому вогняному знаку Зо-
діаку нарешті потрібно проявляти більше 

егоїзму. Саме він допоможе потурбуватись про 
себе, зарядитись енергію та не розтрачатись 
на зайві речі.

тельЦі 
У Тельців попереду легкий та спокійний 
тиждень без особливих змін. Можливі 
приємні несподіванки та сюрпризи, тож 

не падайте духом. Зараз від вашого хорошого 
настрою дуже багато чого залежить.

Близнюки 
Близнюки зі своїми перепадами настрою і 
бажань цього тижня будуть на межі чогось 
легкозаймистого. Потрібно відшукати щось 

для врівноваження думок.
рак 
Ракам цього тижня може випасти нагода 
кардинально змінити своє життя. Варто 
дуже обачно підійти до прийняття рішень та 

обдумати всі "за" і "проти". Нехай ваша емоційність 
стане на другий план.

лев 
У Левів тиждень буде дуже продук-
тивним та активним, але це не при-
чина відмовляти собі у відпочинку. 

Ваш емоційний стан напряму пов'язаний з 
рівнем фізичного навантаження.

діва
Дівам астрологи прогнозують спокійний 
та повільний фінал квітня. Не варто кудись 
поспішати чи намагатись поставити не-

ймовірну планку. Ваш розмірений темп життя 
зараз лише на користь.

терези 
Тиждень для Терезів стане чудовим по-
чатком дуже вдалого життєвого періоду. 

Вам дивом вдається не втрачати самоконтроль в 
умовах карантину, тож можете поділитись своїми 
секретами з оточенням. Більше вірте у власні сили 
та не соромтесь показати свої уміння.

скорПіон 
Карантин розділив людей цього знаку на 
два табори: надто активні марафонці та 

надто ліниві тюлені. Пора це змінити і знайти 
ідеальну середину, яка б нормалізувала ваш 
зовнішній та внутрішній стан.

стрілеЦь 
Стрільців очікує легкий та спокійний 
тиждень без особливих перешкод 
на шляху до ваших цілей. Астрологи 

радять більше уваги приділяти собі та своїм 
близьким. Якщо їх нема поряд з вами, то на 
допомогу прийдуть відеодзвінки.

козеріг 
Козероги цього тижня будуть в ударі, адже 
їм з легкістю вдасться підкорити будь-яку 
вершину і дістати з неба найяскравішу зірку. 

Але для цього повинна бути мотивація та достатній 
заряд енергії. Часто ви недооцінюєте себе, що не 
дозволяє вам досягнути успіху.

водолій
Водолії цього тижня відчують новий 
заряд натхнення та бажання рухатись 
вперед, тож не варто це ігнорувати. Від-

почивати час ще знайдеться, а попрацювати 
над саморозвитком - не зайве.

риБи 
Риби наприкінці квітня зможуть відпочити, 
набратись сил та настрою для нових звер-
шень. Але для старту варто скласти список 

планів на новий місяць. Так ви визначите ключові 
цілі та розіб'єте їх на невеликі завдання. Все ж, мрії 
значно ближче, аніж ви думаєте.


