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 На початку місяця ми 
писали про життєву історію 
Крістіни Ярмоленко, що 
проживає в Києві, але 
має козятинське коріння. 
Крістіна дізналася, що в неї 
є старша сестра, і відразу 
розпочала активні пошуки 
рідної людини

 Нещодавно вона 
знайшла сестру. За іронією 
долі, вона проживала в 
Києві, «в пяти метрах» від 
дому, де мешкала сама 
Крістіна. Виявляється, 
дві сестри, самі того не 
знаючи, ходили в одні 
й ті ж магазини, гуляли 
одними вулицями…

с. 3

ПОБАЧИЛА, АЛЕ НЕ ОБІЙНЯЛА: 
КРІСТІНА РОЗШУКАЛА СЕСТРУ

474723

РЕКЛАМА
475616

Зустріч Крістіни, її мами та старшої доньки покійної сестри Діани
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ÍÎÂÈÍÈ

Справа про 
напад в суді 
 Óâå÷åð³ 5 òðàâíÿ òðîº 
íåòâåðåçèõ ìåøêàíö³â Êî-
çÿòèíà ãàëàñóâàëè íà âó-
ëèö³ á³ëÿ áóäèíê³â 79 ³ 81 
íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî.
Ìåøêàíö³ áóäèíêó 
¹ 79 çðîáèëè óñí³ çà-
óâàæåííÿ ÷îëîâ³êàì. Öå 
¿õ îáðàçèëî. Ç íîæàìè 
íåòâåðåç³ ëþäè íàïàëè 
íà áåççàõèñíèõ ãîñïîäà-
ð³â òà ïî÷àëè òðîùèòè 
óñå, ùî áà÷èëè: âèëàìàëè 
øòàõåòè ç ïàðêàíó, âè-
áèëè õâ³ðòêó, çàá³ãëè 
íà ïîäâ³ð’ÿ, äå ïî÷àëè 
íèùèòè âñå, äî ÷îãî 
çìîãëè äîòÿãíóòèñü — â³-
êíà, äâåð³, îáëèöþâàííÿ 
áóäèíêó. Êð³ì òîãî, ÷îëî-
â³êè ïîãðîæóâàëè âáèòè 
ëþäåé, ÿê³ çðîáèëè ¿ì 
çàóâàæåííÿ.
Íåâäîâç³ õóë³ãàí³â çàòðè-
ìàëà ïîë³ö³ÿ. ¯õ âçÿëè ï³ä 
âàðòó. ×îëîâ³êè â³äìî-
âèëèñÿ ñï³âïðàöþâàòè ç³ 
ñë³äñòâîì, ñâîþ ïðîâèíó 
íå âèçíàëè, çàâäàí³ ðîäèí³ 
çáèòêè íå â³äøêîäóâàëè. 
Ïðîòå äîêàç³â âèíóâàòîñò³ 
äëÿ ñòàòò³ 296 (Õóë³ãàí-
ñòâî) ÊÊ Óêðà¿íè ç³áðàíî 
äîñòàòíüî, òîìó ñïðàâó 
ïåðåäàëè äî ñóäó.

Два роки 
за ґратами 
 Ó ï’ÿòíèöþ, 19 ÷åðâ-
íÿ, â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó. Ðîç-
ãëÿäàëè ñïðàâó ñòîñîâíî 
ìà÷óõè ²âàíà Ñêîðê³íà. 
Íàãàäàºìî, øåñòèð³÷íîãî 
Âàíþ òîð³ê ñèëüíî ïîáè-
ëè. Ñïî÷àòêó ï³äîçðþâàëè 
áàòüêà, ïîò³ì ï³ä ï³äîçðîþ 
îïèíèëàñÿ ìà÷óõà.
Ïðî öþ ñèòóàö³þ ñòàëî 
â³äîìî çàâäÿêè ïàñàæèðàì 
åëåêòðè÷êè, ÿê³ ïîì³òèëè, 
ùî íà îáëè÷÷³ õëîï÷èêà 
÷èñåëüí³ ñèíö³. Âîíè æ 
âèêëèêàëè øâèäêó, ³ 
âæå íà íàñòóïí³é ñòàíö³¿ 
áàòüêà òà äèòèíó çíÿëè 
ç åëåêòðîïî¿çäà. Âàíþ 
îäðàçó íàïðàâèëè äî Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÖÐË. Çâ³äòè 
ïåðåâåçëè äî Â³ííèö³.
Ñïðàâó ïðî ïîáèòòÿ 
äèòèíè ïåðåäàëè äî ñóäó. 
Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
âèçíàâ ìà÷óõó âèííîþ ³ 
çàñóäèâ äî ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ ñòðîêîì íà äâà ðîêè. 
Àäâîêàò æ³íêè ïîäàëà 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó, àëå 
àïåëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ 
¿¿ áåç çàäîâîëåííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ІРИНА ШЕВЧУК 

ßê ïîâ³äîìèëà ãàçåò³ íà÷àëüíèê 
ïàñàæèðñüêîãî ñåêòîðó Êîçÿòèí-
ñüêî¿ äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâå-
çåíü ²ðèíà Øêëÿðñüêà, íà ï³äñòàâ³ 
ïðèéíÿòèõ ð³øåíü ðåã³îíàëüíèìè 
êîì³ñ³ÿìè îáëàñíèõ äåðæàâíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é ç ïèòàíü òåõíîãåí-
íî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, ç 23 ÷åðâíÿ 
2020 ïðèçíà÷àþòüñÿ êóðñóâàííÿ 
íàñòóïíèõ ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â:

У НАПРЯМКУ ФАСТОВА, 
КИЄВА:
 åëåêòðîïî¿çä ¹ 6204/6018 

ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-Êè¿â â³ä-
ïðàâëåííÿ î 5.19, 
¹ 6206 ñïîëó÷åííÿì Êî-

çÿòèí-Ôàñò³â — î 8.54, 
¹ 6212 ñïîëó÷åííÿì Êî-

çÿòèí-Ôàñò³â — î 17.41 
¹ 6214 ñïîëó÷åííÿì Êî-

çÿòèí-Ôàñò³â — î 20.22 

Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó:
¹ 6201 ñïîëó÷åííÿì Ôàñ-

ò³â-Êîçÿòèí, ç ïðèáóòòÿì äî Êî-
çÿòèíà î 6.46 
¹ 6003/6203 ñïîëó÷åííÿì 

Êè¿â-Êîçÿòèí, ÷àñ â³äïðàâëåííÿ 
ç Êèºâà î 7.03, ïðèáóòòÿ äî Êî-
çÿòèíà î 10.20 
¹ 6019/6209 ñïîëó÷åííÿì 

Êè¿â-Êîçÿòèí, ÷àñ â³äïðàâëåííÿ 
ç Êèºâà î 15.44, ïðèáóòòÿ â Êî-
çÿòèí î 19.15 
¹ 6027/6213 ñïîëó÷åííÿì 

Êè¿â-Êîçÿòèí, ç â³äïðàâëåííÿì 
ç Êèºâà î 18.20, ïðèáóòòÿì 
â Êîçÿòèí î 22.02 

У НАПРЯМКУ ЖМЕРИНКИ:
åëåêòðîïî¿çä ¹ 6303, â³ä-

ïðàâëåííÿ î 6.55, ¹ 6323 — 
î 17.02 òà 6311 — î 20.54.

Ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó:
 Ïðèáóòòÿ â Êîçÿòèí 

¹ 6324 î 8.38, ¹ 6310 î 19.58 òà 
¹ 6312 î 23.07.

ЄВГЕНІЙ БІЛОУС 

 Íåä³ëüíîãî âå÷îðà ÷åðãîâà 
íåãîäà, ç ïîðèâàìè ñèëüíîãî â³-
òðó, äîùó òà áëèñêàâêè ïðîêîòè-
ëàñü íàä Êîçÿòèíîì. Ïîòóæíèé 
åëåêòðè÷íèé ðîçðÿä âåëè÷åçíî¿ 
ñèëè âëó÷èâ ÷åðåç åëåêòðè÷íó 
ìåðåæó, ïðîòÿãè, ñóïóòíèêîâ³ 
òà åô³ðí³ àíòåíè äî îñåëü êî-
çÿòèí÷àí. Ó äåÿêèõ áóäèíêàõ 
ïîãîð³ëà âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 
ÿêà íà òîé ÷àñ áóëà â³ìêíåíà 
â ðîçåòêè. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà 
«Óêðòåëåêîìó» Ðîìàíà Áîõîí-
êî, äî íèõ, ñòàíîì íà 24 ÷åðâ-
íÿ, çâåðíóëîñü 25 êîðèñòóâà÷³â 
³íòåðíåòó, ó ÿêèõ áóëè ç³ïñîâàí³ 
³íòåðíåò-ìîäåìè.

Â îäíîìó ç äîìîãîñïîäàðñòâ 
Êîçÿòèíà øàðîâà áëèñêàâêà 
çàâ³òàëà äî ê³ìíàòè ãîñïîäèí³, 
êîëè æ³íêà ïðàñóâàëà á³ëèçíó 
ïåðåä ïðàöþþ÷èì òåëåâ³çîðîì. 
Æîâòî-ðîæåâà êóëÿ ç'ÿâèëàñü 
ïåðåä î÷èìà æ³íêè òî¿ ìèò³, 

êîëè âîíà âèìêíóëà ç ðîçåòêè 
ïðàñêó. Âîãíÿíà êóëÿ, ÿêà áóëà 
íà â³äñòàí³ ìåòðà â³ä íå¿, ëóñíó-
ëà, ìîâ ìèëüíà áóëüáàøêà. Ïðî-
ëóíàâ âèáóõ, ñõîæèé íà çàïóñê 
ñàëþòó. Ïîãàñ åêðàí òåëåâ³çîðà. 
Ó áóäèíêó çíèêëî ñâ³òëî.

— Ùî òî çà ÷îðò³âíÿ? — ïî-
äóìàëà. — ß íàâ³òü íå çëÿêàëàñÿ, 
âñå áóëî òàê íåñïîä³âàíî, — ðîç-
ïîâ³äàº ãîñïîäèíÿ.

Ãîñïîäèíÿ ï³øëà äî ³íøî¿ 
ê³ìíàòè ïåðåâ³ðèòè, ÷è ÷àñîì 
íå ç'ÿâèëàñü òàì íåïðîõàíà 
ãîñòÿ.

— Çà÷èíèâøè â³êíà, íà ï³äëîç³ 
ïîì³òèëà íåâåëèê³ ïëàñòèêîâ³ ìà-
òîâ³ êðóæåëüöÿ. Ï³äâ³âøè ãîëîâó 
äî ñòåë³, çâåðíóëà óâàãó íà âìîí-
òîâàí³ â ñòåëþ LED ñâ³òèëüíèêè 
ìàëî¿ ïîòóæíîñò³, ÿê³ âèñêî÷èëè 
ç ãí³çä òà âèñ³ëè ëèøå íà äðî-
òàõ, — êàæå æ³íêà. — Êàáåëü â³ä 
ïîëüñüêî¿ àíòåíè, íå ïðèºäíà-
íèé äî òåëåâ³çîðà, áóâ ïðîáèòèé 

åëåêòðè÷íèì ðîçðÿäîì, çàëèøèâ-
øè ñë³ä ê³ïòÿâè â³ä âîãíÿíîãî 
çàïàëó íà á³ë³é ñò³í³. Íåâäîâç³ 
ç'ÿâèëîñÿ ñâ³òëî. Ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî 
áëèñêàâêà âèâåëà ç ëàäó LED òå-
ëåâ³çîð, åëåêòðîííó ïëàòó ãàçî-
âîãî òà òâåðäîïàëèâíîãî êîòë³â, 
êîìï'þòåð òà ³íòåðíåò-ðîóòåð 
«Óêðòåëåêîìó». Íå ïðàöþ÷èìè 
áóëè 10 òî÷êîâèõ LED ëàìï 
íà ñòåëÿõ ð³çíèõ ê³ìíàò.

— Çäèâóâàëî, ùî â ê³ìíàò³, 
äå ïðàöþâàëî îñâ³òëåííÿ, âè-
éøëà ç ëàäó ëèøå îäíà ëàìïà, 
äå íå ïðàöþâàëî — 6, — êàæå 
ãîñïîäèíÿ. — Êîëè óâ³ìêíóëè 
äðóãèé òåëåâ³çîð, ç'ÿñóâàëîñü, 
ùî íå ïðàöþº ñóïóòíèêîâà ñèñ-
òåìà. Ï³äíÿâøèñü íà ãîðèùå, 
ç’ÿñóâàëè, ùî ïîâèë³òàëè çàïà-
ÿí³ çàäí³ êðèøêè ó äèçåê ïåðå-
ìèêà÷³â ñóïóòíèêîâèõ ãîëîâîê. 
Ñóïóòíèêîâ³ êîíâåðòîðè, ÿê âè-
ÿâèëîñü ï³çí³øå, òàêîæ âèéøëè 
ç ëàäó. Íà äèâî íåóøêîäæåíèì 

áóâ õîëîäèëüíèê, ñâ³òèëüíèêè 
äåííîãî ñâ³òëà íåãîäà òåæ íå çà-
÷åïèëà. Íå çàõèñòèâ ïîìåøêàí-
íÿ ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè ç â³ä-
ñ³êà÷åì. Àëå ãîëîâíå, ùî í³õòî 
ç ëþäåé ó öüîìó ïîìåøêàíí³ 
íå ïîñòðàæäàâ.

Íå ³ñíóº â³ä áëèñêàâêè íàä³é-
í³øîãî çàõèñòó, ÿê ãðîìîâ³äâ³ä 
íà äàõó, ç’ºäíàíèé ç íàä³éíèì 
êîíòóðîì çàçåìëåííÿ. 

Ï³ä ÷àñ ãðîçè âàðòî âèìêíóòè 
óñ³ åëåêòðîïðèëàäè. Íå ìîæíà 
êîðèñòóâàòèñü ó öåé ÷àñ ìîá³ëü-
íèìè ãàäæåòàìè, òîìó ùî âîíè 
ïðèòÿãóþòü åëåêòðîìàãí³òíèé 
ðîçðÿä.

Íà ñüîãîäí³ ëþäñòâî ùå 
íå íàâ÷èëîñÿ âèêîðèñòîâóâà-
òè ïðèðîäíó åíåðã³þ íà âëàñí³ 
ïîòðåáè, òîìó íàì çàëèøàºòüñÿ 
âèêîíóâàòè åëåìåíòàðí³ ìåòîäè 
çàõèñòó, ùîá âáåðåãòè ñâîº æèò-
òÿ òà òåõí³êó, ÿêà ïîëåãøóº íàì 
³ñíóâàííÿ â öüîìó ñâ³ò³.

Блискавичний полтергейст 
прокотився оселями козятинців

ПУСТИЛИ ЕЛЕКТРИЧКИ: 
КОЛИ ПОЇДЕМО І КУДИ?
Поїдемо  З вівторка, 23 червня, 
відповідно до телеграфної вказівки, 
що надійшла з регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця», 
призначаються курсування приміських 
поїздів через Козятин в напрямках Києва, 
Фастова, Жмеринки та Бердичева

Ïî÷èíàþ÷è ç ï'ÿòíèö³, 26 ÷åðâ-
íÿ, â³äíîâëþºòüñÿ ïðèì³ñüêå ñïî-
ëó÷åííÿ çàë³çíèöåþ ì³æ ì³ñòà-
ìè Êîçÿòèí òà Áåðäè÷³â. Òàê, ç 
26 ÷åðâíÿ ïðîäîâæóºòüñÿ ìàðø-
ðóò äèçåëü-ïî¿çäà N6462/6461 ç 
Êîðîñòåíÿ äî Êîçÿòèíà ÷åðåç 
Áåðäè÷³â ³ íàçàä. Äèçåëü-ïî¿çä 
N6461/6462 áóäå êóðñóâàòè ó 3, 
5 òà 7 äí³ òèæíÿ. Ç Êîðîñòåíÿ 
äèçåëü ïðèáóâàº äî Êîçÿòèíà 
î 9.20 ãîä., â³äïðàâëÿºòüñÿ ç 
Êîçÿòèíà î 15.28 ãîä., Áåðäè÷³â 
16.05/16.07, Æèòîìèð 17.22/17.34, 
ïðèáóòòÿ â Êîðîñòåíü î 19.44.

— Ïàñàæèð çîáîâ'ÿçàíèé áóòè 
â çàõèñí³é ìàñö³, ÿê ï³ä ÷àñ ïå-

ðåáóâàííÿ íà âîêçàë³, ñòàíö³¿, 
òàê ³ áåçïîñåðåäíüî â ïðèì³ñü-
êîìó, ïàñàæèðñüêîìó ïî¿çäàõ, — 
äîäàëà ²ðèíà Øêëÿðñüêà.

Òàêîæ ñòàëî â³äîìî ïðî â³ä-
íîâëåííÿ ùîäåííîãî êóðñó-
âàííÿ í³÷íîãî øâèäêîãî ïî-
¿çäà N81/82 ñïîëó÷åííÿì Êè-
¿â-Óæãîðîä. Â³äíîâëåííÿ ç 
Êèºâà ç 02.07.2020, ç Óæãîðîäà 
ç 03.07.2020. ²ç Êèºâà ïî¿çä â³ä-
ïðàâëÿòèìåòüñÿ î 18.30 ãîä., ç 
ïðèáóòòÿì â Êîçÿòèí î 20.44 ãîä., 
ó Â³ííèöþ î 21.43. Çâîðîòíî ç 
Óæãîðîäà çóïèíêà ïî¿çäà ó Â³-
ííèö³ î 4.17, ó Êîçÿòèí³ î 5.11, 
ç ïðèáóòòÿì äî Êèºâà î 7.27.

Курсування приміських поїздів через Козятин відновили 
в напрямках Києва, Фастова та Жмеринки 
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëèñÿ êîçÿòèí-
÷àíè, ÿê³ ðîçïîâ³ëè, ùî ùîá 
ñïëàòèòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè 
íà ïîøò³, òðåáà âèñòîÿòè â ÷åðç³, 
ïîðóøóþ÷è óìîâè êàðàíòèíó, 
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó.

Ìàéæå îäíî÷àñíî äî íàñ çâåð-
íóëàñÿ êåðóþ÷à Êîçÿòèíñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ Óêðïîøòè Òåòÿíà 
Ãóñü.

— Ó íàñ íà ïîøò³ âèíèêëà 
òàêà ïðîáëåìà. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, 
ùî ó íàñ íàéíèæ÷à êîì³ñ³ÿ 
çà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 
òî á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ì³ñòà 
õî÷óòü ïëàòèòè ñàìå ó íàñ.

Ëþäè îòðèìóþòü ïëàò³æ-
êè ³ áàãàòî ç íèõ áîÿòüñÿ, ùî 
çà íåñâîº÷àñíó ñïëàòó áóäå íà-
ðàõîâóâàòèñÿ ïåíÿ. Òàê, êîðèñ-
òóâà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿ ÷è ïðèðîä-

íîãî ãàçó ïîâèíí³ ðîçðàõóâàòèñü 
çà íàäàíó ïîñëóãó, àëå æ íå âñ³ 
ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â! Ìè, íà-
ïðèêëàä, â öüîìó ì³ñÿö³ â³ä Åíå-
ðè îòðèìàëè êâèòàíö³¿ 16 ÷èñëà. 
Â³äïîâ³äíî äî äîãîâîðó, ìè ¿õ 
ïîâèíí³ ðîçíåñòè çà 5 ðîáî÷èõ 
êàëåíäàðíèõ äí³â. Åíåðà íå ïðè-
ñëàëà íàì ¿õ â³äñîðòîâàíèìè 
çà âóëèöÿìè. Ó ñåðåäó, 17 ÷åðâ-
íÿ, ìè ¿õ ñîðòóâàëè ³ ðîçíîñè-
ëè. Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â ì³ñòà 
îòðèìàëè êâèòàíö³¿ ó ï’ÿòíèöþ, 
19 ÷åðâíÿ, ³ â ïîíåä³ëîê, 22 ÷åðâ-
íÿ, ëþäè ï³øëè ïëàòèòè çà ñïî-
æèò³ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Âèõî-
äèòü, ùî ç ïåðøîãî ÷èñëà ó íàñ 
ìàéæå íåìàº í³êîãî, à ç 20-ãî 
÷èñëà âñ³ ðèíóëè ïëàòèòè çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Çà ñëîâàìè êåðóþ÷î¿, òàêó 
ê³ëüê³ñòü ïëàòíèê³â êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã ïðèéíÿòè íåðåàëüíî.

— Õî÷ó ïîðàäèòè êîçÿòèí÷à-
íàì òðèìàòè çâ’ÿçîê ç³ ñâî¿ìè 
ëèñòîíîøàìè. Âîíè ìîæóòü 
çà áåçêîøòîâíîþ äîìîâëåí³ñòþ 
îïëàòèòè êâèòàíö³¿ â íàøîìó â³ä-
ä³ëåíí³ çâ’ÿçêó. Òàêà àêö³ÿ çíà÷íî 
çìåíøèëà á ÷åðãè, — êàæå Òåòÿíà 
Ãóñü. — Ùå ïîðàäèëà á íå ïðè-
õîäèòè âñ³ì ðàçîì â ïåðøèõ ÷èñ-
ëàõ îñòàííüî¿ äåêàäè. Ìîæíà æ 
ïëàòèòè ³ ç 25 ÷èñëà, ³ ç ïî÷àòêó 
íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ. Íàâ³ùî øòó÷-
íî ñòâîðþâàòè ïðîáëåìó ³ øóêàòè 
øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ?

Êîðèñòóþ÷èñü âèïàäêîì, õî÷ó 
â³äïîâ³ñòè ëþäÿì, ÿê³ çâèíóâà-
òèëè íàñ, ùî ìè ç³áðàëè ÷åð-
ãè ³ íàâ³òü ëàâîê äëÿ ñèä³ííÿ 
íå ïîñòàâèëè. Â³ää³ëåííÿ ïîøòè 
ïðèéìàº ïëàòåæ³ ³ ðîçíîñèòü êî-
ðåñïîíäåíö³þ. Ïîøòà — íå ïàð-
êîâà çîíà ³ áëàãîóñòðîºì ì³ñòà 
íå çàéìàºòüñÿ.

ІРИНА ШЕВЧУК 

Íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ ìè ïèñàëè 
ïðî æèòòºâó ³ñòîð³þ Êð³ñò³íè 
ßðìîëåíêî, ùî ïðîæèâàº â Êè-
ºâ³, àëå ìàº êîçÿòèíñüêå êîð³í-
íÿ. Êð³ñò³íà ä³çíàëàñÿ, ùî â íå¿ 
º ñòàðøà ñåñòðà, ³ â³äðàçó ðîç-
ïî÷àëà àêòèâí³ ïîøóêè ð³äíî¿ 
ëþäèíè. Ï³ñëÿ íàøî¿ ïóáë³êàö³¿ 
«¯¿ çàëèøèëè â ïðèòóëêó»: äî-
ïîìîæ³òü Êð³ñò³í³ ðîçøóêàòè 
ñåñòðó», ç íåþ çâ’ÿçàëèñÿ æóð-
íàë³ñòè òåëåïåðåäà÷³ «Ãîâîðèòü 
Óêðà¿íà». Ïîøóêè òðèâàëè ìåí-
øå ì³ñÿöÿ. Çà ñëîâàìè Êð³ñò³-
íè, ñïî÷àòêó ¿é äàëè íàä³þ, ùî 
ñåñòðó çíàéøëè, âñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
òà çóñòð³÷ ëèøå íà øîó. À äíÿ-
ìè ïîâ³äîìèëè ñòðàøíó íîâèíó. 
Ñåñòðà, ÿêó øóêàëà Êð³ñò³íà, 
ï³âðîêó òîìó… ïîìåðëà.

ßê ðîçïîâ³ëà íàì Êð³ñò³íà, 
¿¿ ìàìà Ëþäìèëà ²âàí³âíà íà-
ðîäèëà ä³â÷èíêó 7 ëèñòîïàäà 
1976 ðîêó. Äàëà ¿é ³ì’ÿ — Ä³à-

íà Âîëîäèìèð³âíà Áóëàâñüêà. 
Àëå êîëè ¿¿ âäî÷åðèëè, òî ïåðå-
çâàëè íà Àíòîí³íó Îëåêñ³¿âíó 
Ñòàäí³ê.

— ¯¿ ïðèéîìí³ áàòüêè áóëè ç 
Êèºâà, òóäè âîíè ³ çàáðàëè ìîþ 
ñåñòðó, — êàæå Êð³ñò³íà. — Âè-
ÿâëÿºòüñÿ, âîíà æèëà â ï’ÿòè 
ìåòðàõ â³ä ìåíå. ß â öåíòð³ 
ì³ñòà, à âîíà — ÷åðåç äîðîãó. 
Õîäèëè â îäí³ é ò³ æ ìàãàçèíè. 
ß êîëè äèâèëàñÿ ôîòî, òî ðîçó-
ì³ëà, ùî áà÷èëà ¿¿. ß áóëà øî-
êîâàíà. Ìè äóæå ñõîæ³ ç íåþ.

Çà ñëîâàìè Êð³ñò³íè, ïðè-
éîìí³ áàòüêè Ä³àíè-Àíòîí³íè 
äàâíî ïîìåðëè, àäæå óäî÷åðè-
ëè ä³â÷èíêó, êîëè ¿ì âæå áóëî 
çà 50. Â ¿õí³é ñ³ì’¿ òðàïèëîñÿ 
ãîðå, ïîìåð ìîëîäèì ñèí. Éîãî 
ñìåðòü çàâåëà ¿õ â òÿæêó òóãó, 
à ïîò³ì ç ÷àñîì âèð³øèëè âçÿòè 
ñîá³ äèòèíó.

— Ó ìîº¿ ìàìè áóëà ñêëàäíà 
æèòòºâà ñèòóàö³ÿ. Âîíà ïðîâ³ä-
óâàëà Ä³àíó â äèòÿ÷îìó áóäèí-

ПОБАЧИЛА, АЛЕ НЕ ОБІЙНЯЛА: 
КРІСТІНА РОЗШУКАЛА СЕСТРУ 
До сліз  Команда «Говорить Україна» 
розшукала сестру Крістіни Ярмоленко Діану-
Антоніну. За іронією долі, вона проживала 
в Києві, «в пяти метрах» від дому, де 
мешкала сама Крістіна. Виявляється, дві 
сестри, самі того не знаючи, ходили в одні 
і ті ж магазини, гуляли одними вулицями, 
дихали одним повітрям… Та, на превеликий 
жаль, так і не зустрілись, не обнялися. 
Півроку тому Діана-Антоніна померла 

До людей в черзі продавці магазину VOLTI декілька разів 
викликали поліцію за порушення умов карантину

Порушують карантин, щоб сплатити комуналку

êó. Íàìàãàëàñÿ ¿¿ ïîâåðíóòè, àëå 
íå áóëî êóäè, íå áóëî âëàñíîãî 
æèòëà. ² êîëè âîíà ïðè¿õàëà 
â ÷åðãîâèé ðàç, ¿é ñêàçàëè á³ëüøå 
íå ïðè¿çäèòè, òîìó ùî îôîðì-
ëÿþòüñÿ äîêóìåíòè íà óñèíîâ-
ëåííÿ. Ìàìà ö³ëèé äåíü ñòîÿëà 
ï³ä â³êíàìè ïðèòóëêó.

Íåëåãêî çíàéòè ñåñòðó ³ çà-
ï³çíèòèñü íà ï³âðîêó. 43-ð³÷íó 
Ä³àíó àòàêóâàëà îíêîëîã³ÿ. Àëå 
í³õòî ç ð³äí³ öüîãî íå çíàâ, âîíà 
í³êîìó íå ñêàçàëà, íå ñêàðæè-
ëàñÿ íà çäîðîâ’ÿ. Âíî÷³ ¿é ñòàëî 
çëå, à âðàíö³ ð³äí³ çíàéøëè ¿¿ 
âæå ìåðòâîþ.

— Ïðèãàäóþ, ÿ ùå òàêó 
ôðàçó ñêàçàëà: «×è ìåðòâîþ, 
÷è æèâîþ ÿ âñå îäíî ¿¿ çíà-
éäó», — êð³çü ñëüîçè êàæå Êð³ñ-
ò³íà. — Äóæå áîëÿ÷å, íåñòåðïíî. 
Çáèðàºìîñÿ íà ìîãèëó. À ìàìà? 
40 ðîê³â ìîâ÷àòè, óÿâ³òü ñîá³. 
Áîÿëàñü ñêàçàòè. Äëÿ íå¿ âîíà 
çàëèøèëàñü Ä³àíîþ… Çàðàç ç 
íåþ ïðàöþº ïñèõîëîã. ¯¿ í³õòî 
íå çàñóäæóº, àëå í³êîëè íå ïî-
òð³áíî òðèìàòè òàêå â ñîá³, 
íà öå º ð³äíÿ. ¯¿ ïðîñòî òîä³ 
íå ï³äòðèìàëè, à íàâïàêè, âñ³ 
â³äâåðíóëèñÿ, ¿¿ í³õòî íå çðîçó-
ì³â. 76 ð³ê, öå íàâ³òü íå 80-ò³, 
êîëè âæå òðîõè ëåãøå áóëî 
æèòè. Òîä³ ìîðàëü áóëà äðóãà. 
Ìàìà ìîÿ òÿãàð çíÿëà ç ñåáå.

Íåâäîâç³ íà òåëåïðîãðàì³ 
«Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» ðîçêàæóòü 
âñ³ ïîäðîáèö³ ö³º¿ âàæêî¿ òà 
íåñïðàâåäëèâî¿ æèòòºâî¿ ³ñòî-
ð³¿. Çà ñëîâàìè Êð³ñò³íè, âæå 
â³äçíÿëè ñþæåòè òà ãîòóþòüñÿ 
äî âèõîäó â åô³ð. Êð³ñò³íà âæå 
íå îá³éìå ñâîþ ñåñòðó, ÿêó òàê 

Зустріч Крістіни, її мами та старшої доньки 
покійної сестри Діани 

Весільні фото двох сестер — Діани-Антоніни та Крістіни. 
Дівчата між собою дуже схожі 

ñïîä³âàëàñü ïîáà÷èòè ³ â³ä÷óòè 
ðîäèííèé çâ’ÿçîê. Àëå âîíà çó-
ñòð³ëàñÿ ç³ ñâî¿ìè ð³äíèìè ïëå-
ì³ííèöÿìè, ÿê³ òàêîæ íåéìî-
â³ðíî ñõîæ³ íà ñâîþ ò³òêó. ¯ì 
22 òà 21 ð³ê.

— Çâ³ñíî, ÿ áóäó ï³äòðèìó-
âàòè ç íèìè êîíòàêò, — êàæå 
Êð³ñò³íà. — Ä³â÷àòà îáðåëè 
ð³äíó ò³òêó, ÿ áóäó ¿ì ÿê ìàìà. 
Áóäó ï³êëóâàòèñÿ, ñï³ëêóâàòèñÿ, 
äîïîìàãàòè, ÷èì çìîæó.
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ОЛЕНА УДВУД, ІРИНА ШЕВЧУК 

Ó ï’ÿòíèöþ, 19 ÷åðâíÿ, ãî-
ëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó áåç-
ïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà 
âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè Íàòàë³ÿ 
Ïîë³ùóê òà ôåëüäøåð ñàí³òàð-
íîãî â³ää³ëó äåðæàâíîãî íàãëÿäó 
çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çà-
êîíîäàâñòâà Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè Îêñàíà Áåíåäåí÷óê 
ñï³ëüíî ç ñåðæàíòîì ïîë³ö³¿ 
Äìèòðîì Ìåëüíèêîì ïðîâåëè 
ïåðåâ³ðêó ïåðóêàðåíü, çàêëàä³â 
ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, à òà-
êîæ ìàãàçèí³â. Íà ðåéä çàïðî-
ñèëè ³ íàñ.

Ïåðøîþ íàøîþ çóïèíêîþ 
ñòàâ ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí «24» 
íà âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. Êîëè 
ìè ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè òà ïî-
ë³ö³¿ çàéøëè âñåðåäèíó, ïðî-
äàâ÷èíÿ ñòîÿëà çà ïðèëàâêîì 
áåç ìàñêè. Íà çàïèòàííÿ: «Äå 
ìàñêà?» ä³â÷èíà â³äïîâ³ëà, ùî 
âîíà ó øóõëÿä³.

— Êàðàíòèí ïðîäîâæèëè 
äî ê³íöÿ ëèïíÿ. Âè ìàºòå áóòè 
â çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñ-
òó, — êàæå Îêñàíà Áåíåäåí÷óê.

— Ìè çíàºìî, — â³äïîâ³äàº 
ïðîäàâ÷èíÿ.

— Ó íàñ º ïîñòàíîâà, çã³äíî ç 
ÿêîþ, ÿêùî ìè âàì äàìî ïîïå-
ðåäæåííÿ ³ âè íå âèêîíàºòå âè-
ìîãè, òî áóäóòü çàñòîñîâàí³ çàõî-
äè. Öå øòðàô ì³í³ìóì 17 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Òîìó äåøåâøå ìàñêó 
íîñèòè, — äîäàº Áåíåäåí÷óê.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïðîäàâ÷èí³ çðî-
áèëè çàóâàæåííÿ, âîíà ä³ñòàëà 
ìàñêó ç øóõëÿäè ³ îäÿãíóëà.

Ïðîòå ñêàçàòè, ùî êàðàí-
òèííèõ âèìîã ó öüîìó çàêëà-
ä³ çîâñ³ì íå äîòðèìóþòüñÿ, 
íå ìîæíà. Ó çàë³ ñòîÿòü ê³ëüêà 
ñòîëèê³â, äå â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü 
ïî¿ñòè õîò–äîãè ÷è ãàìáóðãåðè. 
Çàðàç ö³ ñòîëèêè ðîç³áðàëè ³ ïî-
â³ñèëè îãîëîøåííÿ, ùî õîò-äîãè 
òà ãàìáóðãåðè ìîæíà êóïóâàòè 
ëèøå ç ñîáîþ.

У ПЕРУКАРНЯХ МАЙСТРИ 
В МАСКАХ 

Ó ï³öåð³¿ «ArmAto» íà ìîìåíò 
íàøî¿ ïåðåâ³ðêè áóëî ëèøå äâà 
â³äâ³äóâà÷³. Ì³æ ñòîëèêàìè 
íà ë³òíüîìó ìàéäàí÷èêó òóò 
âèòðèìàíà äèñòàíö³ÿ. Óñ³ îô³-
ö³àíòè ó ìàñêàõ. Ñòîëèêè ïðîòè-
ðàþòü àíòèñåïòèêàìè.

Áåç ìàñîê áóëè ëèøå ï³öåéî-
ëè. Àëå ñïåö³àë³ñòè Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè êàæóòü, ùî òå, 

ЯКІ ПРАВИЛА КАРАНТИНУ 
ПОРУШУЮТЬ НАЙЧАСТІШЕ?
Перевірка  Спеціалісти управління 
Держпродспоживслужби в Козятинському 
районі продовжують моніторинг 
козятинських закладів щодо дотримання 
вимог карантину з застосуванням засобу 
відеофіксації. Долучилися до рейдів 
і ми. Які кафе, магазини та перукарні 
перевірили і де виявили порушення — 
читайте у нашому матеріалі

÷è òðåáà ¿ì îäÿãàòè çàñîáè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó — ïèòàííÿ 
ñï³ðíå.

— Òàì äóøíî ³ âîíè íå ñï³ë-
êóþòüñÿ ç ëþäüìè. Äî òîãî æ, 
ï³öà ïðîõîäèòü òåìïåðàòóðíó 
îáðîáêó, — ïîÿñíþº Íàòàë³ÿ 
Ïîë³ùóê.

— Á³ëÿ ï³÷êè ³ áåç ìàñêè òÿæ-
êî. Òàì 400 ãðàäóñ³â, — êàæå 
Îëåêñ³é Êàðàòººâ, âëàñíèê ï³-
öåð³¿.

Ï³ñëÿ öüîãî ìè ï³øëè äî ñà-
ëîíó–ïåðóêàðí³ «Ïðåñòèæ», ùî 
íà âóëèö³ Ñòóñà. Àíòèñåïòèêè, 
ìàñêè òà ðóêàâè÷êè òóò º. Ó çàë³, 
äå áóëè êë³ºíòè, ³ ìàéñòðè, ³ 
â³äâ³äóâà÷³ áóëè ó ìàñêàõ. Áåç 
ìàñîê áóëè ëèøå âëàñíèöÿ ³ 
ïðàö³âíèê ó ñóñ³äíüîìó çàë³. 
Àëå òàì êë³ºíò³â íå áóëî. Òîìó 
öå íå º ïîðóøåííÿì.

— Êîëè ó íèõ íåìàº â³äâ³äóâà-
÷³â, âîíè ìîæóòü áóòè áåç ìàñîê. 
ßêùî äî íèõ ñ³äàº êë³ºíò, ³ âîíè 
áëèçüêî ñï³ëêóþòüñÿ, òîä³ âîíè 
ìàþòü îäÿãíóòè ìàñêó, — ïîÿñ-
íþº Îêñàíà Áåíåäåí÷óê.

Òàêîæ ìè ïåðåâ³ðèëè ñàëîí-
ïåðóêàðíþ «Ãëàìóð», ùî íà âó-
ëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà ó áóäèí-
êó ïîáóòó. Óñ³ ìàéñòðè áóëè 
ó ìàñêàõ, ïðîòå êë³ºíò — áåç 
ìàñêè. Ñïåö³àë³ñòè Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè êàæóòü, ùî öå 
íå ïîðóøåííÿ, òîìó ùî ìàñ-
êè îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü âäÿãàòè 
ìàéñòðè, à êë³ºíòè — çà ìîæ-
ëèâîñò³.

Êð³ì òîãî, ó ö³é ïåðóêàðí³ 
âåäóòü æóðíàë òåìïåðàòóðíîãî 
ñêðèí³íãó. Óñ³ì ïðàö³âíèêàì 
çðàíêó ì³ðÿþòü òåìïåðàòóðó ³ 
çàïèñóþòü äî æóðíàëó.

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ 
ВІДВІДУВАЧІВ 

Íàñòóïíîþ íàøîþ çóïèíêîþ 
ñòàëî êàôå «Àññîëü». Íà ìîìåíò 
íàøîãî â³çèòó òóò â³äâ³äóâà÷³â 
íå áóëî, ïîðóøåíü òàêîæ. 

Òàêîæ ìè çàâ³òàëè äî ñóïåð-
ìàðêåòó ÀÒÁ. Ïåðåä âõîäîì 
äî ìàãàçèíó òóò ïîâ³ñèëè ðåêî-
ìåíäàö³¿ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â ç ïðè-
âîäó äîòðèìàííÿ êàðàíòèííèõ 
íîðì. Ó ì³ñöÿõ, äå ñòîÿòü â³çî-
÷êè òà êîðçèíêè, íàë³ïêè «Ïðî-
äåçèíô³êîâàíî». Íà ìîìåíò 
íàøîãî â³çèòó óñ³ ïðàö³âíèêè 
òà â³äâ³äóâà÷³ áóëè ó ìàñêàõ. 
Êàñèðè ó ìàñêàõ òà çàõèñíèõ 

ùèòêàõ. Òàêîæ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â 
ñòî¿òü àíòèñåïòèê.

ЗАВІТАЛИ У СЕЛО КОЗЯТИН 
Ïîä³áí³ ðåéäè ïðîâîäÿòüñÿ 

ùîäíÿ. Âäðóãå äî òàêî¿ ïåðå-
â³ðêè ìè äîëó÷èëèñÿ ó ïîíå-
ä³ëîê, 22 ÷åðâíÿ. Ðîçïî÷àëè ç 
ìàãàçèí³â ó ñåë³ Êîçÿòèí. Òóò 
ïðîäàâö³ â ìàñêàõ òà ðóêàâè-
öÿõ. Àíòèñåïòèêè äëÿ ïîêóï-
ö³â íà âèäíîìó ì³ñö³, íà äâåðÿõ  
ðîçêëåºí³ ³íôîðìàòèâí³ âèâ³ñêè.

Çàâ³òàëè ç ðîáî÷èì â³çèòîì ³ 
äî êàôå «Àëäåí», ùî ïîáëèçó 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Òóò ÿêðàç òðèâàëà 
ï³äãîòîâêà çàêëàäó äî çàñò³ëëÿ. 
Ôàõ³âö³ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè 
çâåðíóëè óâàãó àäì³í³ñòðàòîðà òà 
îô³ö³àíòà, ÿê³, äî ðå÷³, òåæ áóëè 
â ìàñêàõ ³ ðóêàâè÷êàõ, ðîçñòà-
âèòè ñòîëè òàê, ùîá â³äâ³äóâà÷³ 
ñèä³ëè ïî ÷åòâåðî ìàêñèìóì.

— Äîáðå, âñå âèïðàâèìî, — 
ñêàçàëè ä³â÷àòà.

МАСКУ ЗНАЙШОВ, 
АЛЕ НЕ ВДЯГНУВ 

À ìè ïî¿õàëè äî ì³ñòà. Çà-
çèðíóëè ó «Áóä³âåëüíèê». Ïðî-
äàâåöü òàì ñèä³â áåç ìàñêè. 
Êîëè éîãî çàïèòàëè, äå âîíà, 
ïî÷àâ øóêàòè, çíàéøîâ, àëå òàê 
³ íå îäÿãíóâ. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ïî-
êóïöÿ, ÿêèé ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè 
çàéøîâ äî ìàãàçèíó.

— Ï³ä ÷àñ ìîí³òîðèíãîâèõ 
îáñòåæåíü äîòðèìàííÿ êàðàí-
òèííèõ âèìîã, ìè ðîçäàºìî ðå-
êîìåíäàö³¿ ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþ-
âàííÿ. ×åðåç ê³ëüêà äí³â ïåðå-
â³ðÿºìî ¿õ äîòðèìàííÿ. Ó ðàç³ 
ïîðóøåíü ïèøåòüñÿ ñëóæáîâà 
çàïèñêà ïðî çä³éñíåííÿ ïîçà-

ïëàíîâîãî çàõîäó äåðæàâíîãî 
êîíòðîëþ, âèäàºòüñÿ íàêàç. 
À äàë³ çàñòîñîâóºìî çàõîäè àä-
ì³íâïëèâó, — ïîÿñíþº Îêñàíà 
Áåíåäåí÷óê. – ßêùî ïî äàíîìó 
îá'ºêòó º ñèñòåìí³ ïîðóøåííÿ, 
öþ ³íôîðìàö³þ ìè ïîâ³äîìëÿº-
ìî äî ïîë³ö³¿ ³ òîä³ âæå ñêëàäà-
ºòüñÿ ïðîòîêîë. Øòðàôè  — â³ä 
17 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ПЕРЕВІРЯЛИ НЕ ЛИШЕ 
МАГАЗИНИ, А Й РИНКИ 

Ïîâåðòàºìîñü äî ðåéäó. 
Íà ÷åðç³ ïåðóêàðíÿ «Äæåðåëî» 
íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî òà ïðî-
äóêòîâèé ìàãàçèí. Òóò âñå ÷³òêî 
òà äîòðèìàíî. Ïåðóêàðêà â ïî-
âí³é çàõèñí³é åê³ï³ðîâö³.

— Ïðèéîì â³äâ³äóâà÷³â ó íàñ 
ò³ëüêè çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì, — 
êàæå âëàñíèöÿ.

²íñïåêö³ÿ òðèâàº. Ïðÿìî 
ïî êóðñó êàôå á³ëÿ öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó «Ñ³ò³ ïàðê». Íåîçáðîºíèì 
îêîì âèäíî, ùî òóò âñå çã³äíî ç 
êàðàíòèííèìè íîðìàìè — ³ àí-
òèñåïòèêè, ³ ñò³ëüö³ ðîçñòàâëåí³ 
ïî ÷îòèðè, ³ îô³ö³àíò â «ïîâíî-
ìó áîéîâîìó». Ìîëîäö³!

Çàâåðòàºìî ïî ³íøèé á³ê ³ éäå-
ìî ó ïèâíèé áàð. Â³äâ³äóâà÷³â ïî-
ñìàêóâàòè ó ñïåêó õîëîäíîãî íà-
ïîþ ÷èìàëî. Âñ³ âîíè íà âóëèö³, 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Áàðìåí îòðè-
ìàëà ðåêîìåíäàö³¿ ³ ðîçïèñàëàñÿ.

Çà ñëîâàìè ñïåö³àë³ñò³â óïðàâ-
ë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, 
ó ñóáîòó âîíè çä³éñíþâàëè ïå-
ðåâ³ðêó ì’ÿñíèõ òà ìîëî÷íèõ 
ïàâ³ëüéîí³â íà «âåëèêîìó áàçà-
ð³». Êàðàíòèííèõ íîðì òàì äî-
òðèìóþòüñÿ òà ðîç’ÿñíþâàëüíó 
ðîáîòó âñå æ ïðîâåëè.

Ïîêóïåöü ïðèéøîâ 
ó ìîìåíò ïåðåâ³ðêè  
áåç ìàñêè. Ïîáà÷èâ, 
ùî â ìàãàçèí³ 
«øóõåð», ä³ñòàâ ¿¿ ç 
êèøåí³ òà â÷åïèâ

Магазин «24» на вулиці Пилипа Орлика в будівлі 
колишнього ресторану «Козятин». Продавчиня шукає 
у шухляді маску. Праворуч на фото — Оксана Бенеденчук, 
спеціаліст Держпродспоживслужби 

Піцерія «ArmAto». Столики протирають 
антисептичними засобами
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Áàëüøàíåê çàäåêëàðóâàâ 156 òè-
ñÿ÷ 975 ãðèâåíü.

Â³êòîð Áàëüøàíåê ìàº çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó Ìèêîëà¿âö³ 
òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõí³-
êó. Ùå îäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà 
ó Ìèêîëà¿âö³ íàëåæèòü äðóæèí³. 
Êâàðòèð òà áóäèíê³â ïîäðóææÿ 
Áàëüøàíåê íå ìàº.

ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ 
Íà ùàáåëü âèùå îïèíèâñÿ 

Â³êòîð ßêèì÷óê, î÷³ëüíèê Á³-
ëîï³ëüñüêî¿ ñ³ëüðàäè. Ñï³ëüíî 
ç äðóæèíîþ òà ñèíîì çàäåêëà-
ðóâàâ 416 òèñÿ÷ 958 ãðèâåíü äî-
õîä³â. Ãðîøîâèõ àêòèâ³â ñ³ì’ÿ 
íå ìàº. Âëàñíå çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
Â³êòîð ßêèì÷óê çàäåêëàðóâàâ 
169 òèñÿ÷ 704 ãðèâí³.

Î÷³ëüíèêó Á³ëîï³ëüñüêî¿ ñ³ëü-
ðàäè íàëåæèòü æèòëîâèé áóäè-
íîê ó Á³ëîï³ëë³, òðè çåìåëüí³ 
ä³ëÿíêè òà àâòîìîá³ëü ÂÀÇ. Ùå 
îäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ó Á³ëî-
ï³ëë³ íàëåæèòü äðóæèí³.

ТРЕТЄ МІСЦЕ 
Òð³éêó ë³äåð³â â³äêðèâàº Òà¿-

ñ³ÿ Ìàòêîâñüêà, ãîëîâà Ïîëè÷è-
íåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ñï³ëüíî ç 
÷îëîâ³êîì çàäåêëàðóâàëà 456 òè-
ñÿ÷ 277 ãðèâåíü äîõîä³â. Ãðîøîâ³ 
àêòèâè ó ïîäðóææÿ â³äñóòí³. ²ç 
ö³º¿ ñóìè âëàñíå çàðîá³òíà ïëà-
òà Òà¿ñ³¿ Ìàòêîâñüêî¿ ñòàíîâèòü 
146 òèñÿ÷ 669 ãðèâåíü.

Î÷³ëüíèö³ ñ³ëüðàäè íàëåæèòü 
òðè çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Ïîëè÷èí-
öÿõ. Ùå ï’ÿòü çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê 
(äâ³ ç ÿêèõ ó Êîçÿòèí³), æèòëîâ³ 
áóäèíêè ó Ïîëè÷èíöÿõ òà Êîçÿ-
òèí³, à òàêîæ ÂÀÇ ³ äâà ìîòîöè-
êëè Mustang íàëåæàòü ÷îëîâ³êîâ³.

ДРУГЕ МІСЦЕ 
Çà êðîê äî ïåðøî¿ ñõîäèíêè 

îïèíèâñÿ Âàëåð³é Ìîñ³é÷óê, 
ãîëîâà Ñîê³ëåöüêî¿ ñ³ëüðàäè. 
Ñï³ëüíî ç äðóæèíîþ çàäåêëàðó-
âàâ 463 òèñÿ÷³ 273 ãðèâí³ äîõî-
ä³â. Ãðîøîâèõ àêòèâ³â ïîäðóææÿ 
íå ìàº. ²ç ö³º¿ ñóìè âëàñíå çàðî-

á³òíà ïëàòà î÷³ëüíèêà ñ³ëüðàäè 
ñòàíîâèòü 281 òèñÿ÷ó 947 ãðèâåíü.

Âàëåð³þ Ìîñ³é÷óêó íàëåæèòü 
äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Ñîê³ëü-
öÿõ. Ùå äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
³ æèòëîâèé áóäèíîê íàëåæàòü 
äðóæèí³.

ПЕРШЕ МІСЦЕ 
Î÷îëþº íàø ðåéòèíã Ë³ä³ÿ 

Ïàâëþê, ãîëîâà Äóáîâîìàõàðè-
íåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ñï³ëüíî 
ç ÷îëîâ³êîì ³ ñâåêðóõîþ çàäåêëà-
ðóâàëà 900 òèñÿ÷ 720 ãðèâåíü äî-
õîä³â. Ãðîøîâèõ àêòèâ³â ðîäèíà 
íå ìàº. ²ç ö³º¿ ñóìè âëàñíå çà-
ðîá³òíà ïëàòà î÷³ëüíèö³ ñ³ëüðàäè 
ñòàíîâèòü 225 òèñÿ÷³ 923 ãðèâí³.

Ë³ä³¿ Ïàâëþê íàëåæàòü äâ³ çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Äóáîâèõ Ìà-
õàðèíöÿõ. Ùå ï’ÿòü çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê ³ æèòëîâèé áóäèíîê, 
à òàêîæ âàíòàæ³âêà ³ ñ³ëüãîñï-
òåõí³êà íàëåæàòü ÷îëîâ³êîâ³. 
Îäíà çåìåëüíà ä³ëÿíêà ó âëàñ-
íîñò³ ñâåêðóõè.

ÎÃËßÄ

ОЛЕНА УДВУД 

Ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó äåêëàðàö³é, 
ìè âèÿâèëè, ùî ñâî¿ äîêóìåí-
òè çà 2019 çâ³òíèé ïåð³îä ïî-
äàëè íå âñ³. Íà ñàéò³ ÍÀÇÊ ìè 
íå çíàéøëè äåêëàðàö³é âîñüìè 
ñ³ëüñüêèõ ãîë³â. À ñàìå, î÷³ëüíèê³â 
Â³âñÿíèöüêî¿, Æóðáèíåöüêî¿, Çî-
çóëèíåöüêî¿, Êàøïåð³âñüêî¿, Ìè-
õàéëèíñüêî¿, Ïëÿõ³âñüêî¿, Òåðí³â-
ñüêî¿ òà Ôëîð³àí³âñüêî¿ ñ³ëüðàä. 
Óñ³ ³íø³ ñâî¿ äåêëàðàö³¿ âñòèãëè 
ïîäàòè. Äî âàøî¿ óâàãè ÒÎÏ-5 
íàéáàãàòøèõ ñ³ëüñüêèõ ãîë³â.

П’ЯТЕ МІСЦЕ 
Òðàäèö³éíî, ïî÷íåìî ç îñòàí-

íüî¿ ñõîäèíêè. Çàêðèâàº íàø 
ðåéòèíã Â³êòîð Áàëüøàíåê, 
âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè ãîëîâè 
Ìèêîëà¿âñüêî¿ ñ³ëüðàäè. Ñï³ëüíî 
ç äðóæèíîþ, äî÷êîþ òà ìàò³ð’þ 
çàäåêëàðóâàâ 393 òèñÿ÷³ 449 ãðè-
âåíü. Öå äîõîäè òà ãðîøîâ³ àêòè-
âè. Öèôðà ïðèáëèçíà, îñê³ëüêè 
ãðîøîâ³ àêòèâè â ºâðî. Âàëþòó 
ïåðåâîäèëè ó ãðèâí³ çà êóðñîì 
ÍÁÓ íà 31 ãðóäíÿ 2019 ðîêó, 
à ñàìå 26,422. Çàóâàæèìî, ùî 
âëàñíå çàðîá³òíî¿ ïëàòè Â³êòîð 

НАЙБАГАТШІ СІЛЬСЬКІ ГОЛОВИ
Гроші  Цього тижня публікуємо 
для вас ще один рейтинг, цього разу 
очільників сільських рад району. 
Його ми підготували за деклараціями 
2019 року. Забігаючи наперед, скажемо, 
що мільйонерів у нашому списку немає

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëèñÿ ìåøêàíö³ 
âóëèö³ Âàñüêîâñüêîãî, áóäèíêó 
21. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî ï³â-
ðîêó òîìó ïðàö³âíèêè «Óïðàâ-
ëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿» îáð³çàëè 
îñâ³òëåííÿ â ï³ä’¿çäàõ ¿õíüîãî 
áóäèíêó. Ø³ñòü ì³ñÿö³â æèëüö³ 
áóäèíêó çâåðòàþòüñÿ â «Óïðàâ-
ëÿþ÷ó êîìïàí³þ», à òàì ðîç-
âîäÿòü ðóêàìè ³ îá³öÿþòü, ùî 
îñâ³òëåííÿ â ï³ä’¿çäàõ ¿õíüîãî 
áóäèíêó ï³äêëþ÷àòü.

Êîëè ìè ïðè¿õàëè çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ, ìåøêàíö³ áóäèíêó, õòî 
íà òó ïîðó áóâ âäîìà, âèéøëè 
íà òàêèé ñîá³ ñõ³ä áóäèíêó. Êî-
æåí ç íèõ íå ðîçóì³º, ÷îìó ³ 
çà ùî ¿ì â ï³ä’¿çä³ â³ä’ºäíàëè 

äðîòè åëåêòðè÷íîíãî ñòðóìó.
— Ìè ìèíóëîãî ÷åòâåðãà 

ìàëè òåëåôîííó ðîçìîâó ç ãî-
ëîâíèì ³íæåíåðîì êîìïàí³¿. Â³í 
íå ïîÿñíèâ, ç ÿêî¿ ïðè÷èíè íàì 
îñâ³òëåííÿ â ï³ä’¿çäàõ âèìêíóëè, 
àëå ïîîá³öÿâ, ùî â³äíîâëÿòü, — 
êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — Ìèíóëà 
ï’ÿòíèöÿ, ìèíóëè âèõ³äí³, à ç 
«Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿» òàê 
ó íàñ í³êîãî é íå áóëî.

Ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ðîçìîâè 
ïàí³ ²ðèíà.

— Ìè äóìàëè, ùî êîëè ïðè-
éäå òà «Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ», 
â³çüìóòü íàñ íà áàëàíñ ³ áóäå 
êðàùå, í³æ áóëî ïðè «Â³äðî-
äæåíí³». Ò³ëüêè âèéøëî, ùî 
ñòàëî ã³ðøå. Íå äàðìà êàæóòü, 
ùî õîò³ëè ÿê êðàùå, à âèéøëî, 

ÿê çàâæäè. Ìè ñóìë³ííî ñïëà-
÷óºìî êîøòè çà êîìóíàëüí³ ïî-
ñëóãè, à ðåìîíòè ðîáèìî ñàì³. 
Çáèðàºìîñÿ ãóðòîì ³ âèð³øóºìî, 
ùî íàì ïîòð³áíî çðîáèòè. Ñàì³ 
â áóäèíêó ³ á³ëÿ íüîãî ôàðáóº-
ìî, á³ëèìî ñò³íè, ìèºìî òà ôàð-
áóºìî ïåðèëà ì³æïîâåðõîâîãî 
ìàéäàí÷èêà. Áóâàº, çàêëàäàºìî 
àñôàëüò ³ øòóêàòóðèìî. Ìè ñàì³ 
âñ³ ðåìîíòè ðîáèìî, à íàì çà-
ì³ñòü «äÿêóºìî» âèìêíóëè ñâ³ò-
ëî ³ í³õòî íå ïîÿñíþº, çà ÿê³ 
ãð³õè, — êàæå æ³íêà.

Ïàí³ Àíæåëà ðîçïîâ³ëà, ùî 
÷èòàëà â ãàçåò³, ÿê á³ëÿ ³íøèõ 
áóäèíê³â, ÿê³ ñòîÿòü íà áàëàíñ³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ï³äêîøóþòü ïðè-
áóäèíêîâó òåðèòîð³þ.

— Ó íàñ ìè ñàì³ êîñàð³ ³ ðå-

ìîíòíèêè. Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåí-
íÿ, ùî âèìêíóëè íàì îñâ³òëåí-
íÿ, ùîá ìè âïîòüìàõ íå áà÷èëè, 
äå íàì ùî á³ëèòè, à ùî ôàðáó-
âàòè. Çâè÷àéíî, öå æàðò, à òå, 
ùî íàì áåç âñÿêèõ ïîÿñíåíü 
âèìêíóëè îñâ³òëåííÿ, ÿê³ âæå 
òóò æàðòè? — êàæå æ³íêà.

Ùîá ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ, ç 
öüîãî ïðèâîäó ìè çâåðíóëèñü 
â «Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ». 
Òàì çà íîìåðîì 2–38–13 íàì 
ïîðåêîìåíäîâàëè çâåðíóòèñÿ 
çà íîìåðîì 2–09–94. Ò³ëüêè, 
íà æàëü, íîìåð, çà ÿêèì ìàëè 
äàòè âè÷åðïíó â³äïîâ³äü, íå ïî-
äàâàâ îçíàê æèòòÿ â ìåæàõ òðüîõ 
âèêëèê³â.

Ç íå îô³ö³éíîãî êîìåíòàðÿ, 
ÿêèé ìè îòðèìàëè â³ä ïðàö³â-

íèêà «Óïðàâëÿþ÷î¿ êîìïàí³¿» 
ñòàëî â³äîìî, ùî ñòðóì â ï³ä’¿çä 
áàãàòîïîâåðõ³âêè îáîâ’ÿçêîâî 
ïîäàäóòü, àëå öå áóäå òîä³, êîëè 
êîìïàí³ÿ íàêîïè÷èòü îá³ãîâ³ 
êîøòè. Ïåðåçàïóñê ñèñòåìè 
åíåðãîïîñòà÷àííÿ îáõîäèòü-
ñÿ ï³äïðèºìñòâó á³ëüøå, í³æ 
ó òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Áóäèíê³â 
òàêèõ áàãàòî, à êîøò³â äëÿ ïåðå-
çàïóñêó íåìàº. Ìè çàëèøàºìî 
çà «Óïðàâëÿþ÷îþ êîìïàí³ºþ» 
ïðàâî äàòè â ãàçåò³ îô³ö³éíèé 
êîìåíòàð. À ëþäÿì ìîæíà ò³ëü-
êè ïîñï³â÷óâàòè. Îäíå çáèòêîâå 
ï³äïðèºìñòâî ë³êâ³äóâàëè òà çà-
ì³íèëè éîãî íà ùå á³ëüø çáèò-
êîâå. Ò³ëüêè, ÷îìó çàðó÷íèêàìè 
ñèòóàö³¿ îïèíèëèñÿ ìåøêàíö³ 
áóäèíêó?

У під’їздах півроку немає освітлення

ЛІДІЯ ПАВЛЮК
голова Дубовомахаринецької с/р

ВАЛЕРІЙ МОСІЙЧУК
голова Сокілецької с/р

ТАЇСІЯ МАТКОВСЬКА
голова Поличинецької с/р

ВІКТОР ЯКИМЧУК
голова Білопільської с/р

ВІКТОР БАЛЬШАНЕК
в.о. голови Миколаївської с/р

МІСЦЕ У РЕЙТИНГУ

Перше Друге Третє Четверте П'яте

ВСЬОГО ЗАДЕКЛАРОВАНО КОШТІВ

900 720 гривень 463 273 гривні 456 277 гривень 416 958 гривень 393 449 гривень
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ШАНОВНІ ЗЕМЛЯКИ!

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ 

З НАГОДИ ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ 

УКРАЇНИ!

28 червня 1996 року Верховна Рада України 
прийняла Конституцію України, що було, 
безперечно, видатною подією. Вперше 

у вітчизняній історії носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади було проголошено народ, 

а людину, її права і свободи, визнано найвищою 
цінністю.

Успіх в усіх наших справах прийде тоді, 
коли кожен громадянин України не тільки 

користуватиметься правами і свободами, а й 
належним чином виконуватиме свої обов’язки.

Нехай же в день національного свята — Дня 
Конституції — в кожного з нас міцніє почуття 

гордості за свою країну, за її Основний Закон, 
що гарантує втілення мрій і сподівань на краще 

й щасливе життя у власній державі.

Щиро бажаю вам міцного здоров’я, 
благополуччя та всього найкращого!

З повагою, міський голова 
Олександр Пузир 

ШАНОВНА 

КОЗЯТИНСЬКА 

МОЛОДЬ!

Щиро вітаю вас з Днем молоді — святом 
всіх енергійних та впевнених в собі людей. 

Молодість — найкраща пора у житті кожної 
людини. Це час випробувань та помилок, 

пізнання світу та себе самого. Бути молодим 
означає бути незалежним, неупередженим, 
вірити в свої сили і знати, що немає нічого 

недосяжного.

Молодь завжди вирізняється ініціативністю, 
завзяттям, новим баченням і неординарними 

рішеннями.

Бажаю вам, молоді козятинчани, невичерпної 
енергії, віри в себе та свої здобутки. Нехай 

здійснюються всі ваші мрії та реалізовуються 
всі плани.

Твердо знайте — молодість не вік, молодість — 
це стан душі.

Залишайтеся молодими!

Зі щирими побажаннями, міський голова 
Олександр Пузир 

Цього року одинадцятикласники 
звільнені від державної підсумкової 
атестації. Але якщо ваша дитина бажає 
скласти ДПА, потрібно терміново на-
писати заяву директору школи. Така ж 
заява потрібна й через відмову брати 
участь у ЗНО.

Графік проведення ЗНО 
25 червня — математика (ліцей-

школа, КМВПУЗТ);
30 червня — українська мова та 

література (СШ № 1, ліцей-школа, 
МВПТузТ);

02 липня — фізика (м. Вінниця);
07 липня — англійська мова (ліцей-

школа);

09 липня — історія (СШ № 1, ліцей-
школа, КМВПУЗТ);

13 липня — біологія (м. Вінниця);
15 липня — географія (СШ № 1, 

ліцей-школа);
17 липня — хімія (м. Вінниця).
Підвіз наших учнів до м. Вінниці буде 

забезпечений управлінням освіти та 
спорту. Оскільки реєстрація учасни-
ків починається з 9.50, відправлення 
автобусів заплановано з центральної 
площі міста о 8.00.

Ми бажаємо нашим учням, педа-
гогам, медичним працівникам 36,6 і 
лише гарних результатів в зовнішньо-
му незалежному оцінюванні.

Як повідомила очільниця управління 
освіти та спорту Козятинської міської 
ради Олена Касаткіна, заклади освіти 
Козятина повністю готові до прове-
дення зовнішнього незалежного оці-
нювання. Пункти тестування (СШ № 1 
ліцей-школа, КМВПУЗТ) забезпечені 
безконтактними термометрами, дезін-
фікуючими засобами, антисептиками, 
засобами індивідуального захисту.

Усе необхідне було надано благо-
дійними організаціями та частково 
придбано за кошти міського бюджету.

Відповідно до рекомендацій з ор-
ганізації протиепідемічних заходів 
при проведенні зовнішнього неза-
лежного оцінювання, у школах буде 
здійснюватися повна дезінфекція та 
провітрювання приміщень.

Під час сесії стан здоров’я наших ви-
пускників контролюватимуть по 2 ме-
дичних працівники в кожному закладі 
освіти. Якщо будуть виявлені учасники 
з ознаками застуди, вони не допускати-
муться до пунктів тестування і зможуть 
скласти іспити під час додаткової сесії.

Щорічно у третю неділю червня 
відзначають своє професійне свято 
медичні працівники. Його святку-
ють не тільки лікарі і медсестри, але 
й всі ті, без чиєї допомоги не обі-
йшлася б медична галузь, хто має 
відношення до врятування люд-
ського життя. Професія медика 
не знає свят і вихідних, вимагає 
великого терпіння, мужності, ду-
шевної чутливості.

Цьогоріч пандемія внесла свої ко-
рективи у життя кожного з нас, а осо-
бливо медичних працівників. Адже 
саме вони, ризикуючи власним жит-
тям та здоров’ям рідних, не залиши-
ли Козятинську громаду віч-на-віч з 
інфекційним коронавірусним захво-

рюванням. Запобігають поширенню 
епідемії й сьогодні.

З нагоди професійного свята на тери-
торії міської лікарні відбувся урочистий 
захід. Із вітальним словом до медиків 
Козятинського краю звернувся заступ-
ник міського голови Віталій Вечера, 
який висловив слова вдячності охо-
ронцям людського здоров’я та наших 
життів за сміливість і самовіддачу у бо-
ротьбі з викликами коронавірусної 
інфекції, за спокій, професіоналізм і 
людяність при наданні медичної до-
помоги населенню.

— Ваша справа — важка, відпові-
дальна і дуже необхідна. Адже що 
може бути важливішим, ніж життя 
людини та її здоров'я? Ви щодня й 

щохвилини оберігаєте ці найдо-
рожчі цінності. Особливо це відчут-
но сьогодні — в умовах боротьби з 
коронавірусом, — наголосив Віталій 
Володимирович. — Варто визнати, що 
козятинські медики зуміли мобілізу-
ватися, їм доводиться справлятися з 
великими навантаженнями, піддавати 
себе ризикам.

Не обійшлося і без приємної церемо-
нії вручення Грамот міської ради кра-
щим із кращих працівників медичної 
галузі. Невід’ємною складовою стали 
квіти та грошові винагороди.

Продовжили вітальну частину голо-
вні лікарі міської лікарні Олександр 
Євтушок та міського Центру первинної 
медико-санітарної допомоги Юлія Ра-
догощина відповідно. Керівники за-
кладів охорони здоров’я подякува-
ли колегам за відповідальний вибір 
професії та відданість обраній справі. 
Побажали витримки та згуртованості, 
професійного розвитку та благополуч-
чя. А також вручили подяки Департа-
менту охорони здоров’я Вінницької 
ОДА окремим медикам.

На згадку про особливий День ме-
дичного працівника 2020 року зро-
били спільне фото.

Прикро, що до даної статті не дода-
дуться фотосвітлини з нагороджен-
ня медичних фахівців Центральної 
районної лікарні. Пояснимо чому: 
адміністрація закладу та представ-
ники районної влади запросили 
керівництво міської ради на час 
урочистих зборів, який, як потім 
виявилось, не відповідав реальним 

НИЗЬКИЙ УКЛІН ХРАНИТЕЛЯМ ЖИТТЯ

подіям. Зрозуміло всім, що це було 
сплановано та зроблено навмис-
но. Тобто вищезазначені посадовці 
продовжують докладати «максимум 
зусиль», аби посилювати ворожнечу 
між працівниками міських та район-
них медустанов.

Слід підкреслити, що міська влада 
привітала з професійним святом пред-
ставників УСІХ: і міських, і районних 
закладів охорони здоров’я. Грамоти, 

квіти та грошові винагороди передали 
представникам ЦРЛ, які потім їх пере-
дадуть нагородженим.

«А ви знаєте, що одна ложка дьогтю 
робить з бочкою меду? Вона робить 
її непридатною для вжитку, — мовить 
давнє прислів’я. — Так і подібне люд-
ське мудрування деяких посадовців, 
яке домішується до нібито «правиль-
них» дій, робить ці дії вже не корис-
ними для людини».

Ми готові до проведення ЗНО — начальник 
управління освіти та спорту Олена Касаткіна

До уваги батьків випускників 
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ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

секретаря Зозулинецької сільської ради 
Ладнюк Галину Петрівну (29.06) 

Зичимо вам, щоб серце щомиті співало від радості, а душа 
перебувала в гармонії. Щастя безмежного, наснаги вам до життя, 

відмінного самопочуття, добробуту та усіх благ!

З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

28 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
Конституція,  прийнята 

у 1996 році — орієнтир того, 

яке суспільство ми усі разом 

творимо. Основний Закон 

держави є актом довгострокової 

дії, і певною мірою від кожного 

залежить, щоб задеклароване 

наповнювалося реальним зміс-

том, а права і свободи підтри-

мувалися гарантіями.

Закони приймаються для того, 

щоб бути виконаними. Для їх 

виконання необхідні свідомість, 

відповідальність і сумління, 

а для захисту — небайдужість 

та мужність.

Від того, як ми використову-

ємо проголошені Конституцією 

політичні та соціально-еко-

номічні права, залежатиме 

не лише рівень життя кожного 

з нас, але й те, як швидко пося-

де наша держава одне з чільних 

місць у світовому співтоваристві.

Усім, чия частинка праці є 

цеглиною в будівлі держави, і 

тим, хто сьогодні на заслужено-

му відпочинку, і наймолодшим 

нашим громадянам бажаємо 

міцного здоров’я, оптимізму і 

віри! Зичимо, щоб Основний 

Закон захищав вас, щоб права, 

закладені в Конституції, стали 

нормою життя кожної людини!

27 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ МІКРО-, МАЛИХ 
І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

Підприємництво — одна зі 

складових соціально-еконо-

мічного розвитку району. Усіх, 

хто причетний до цієї невтомної 

та заповзятої праці, вітаємо зі 

святом!

Хай життя радує вас нови-

ми здобутками, міцного вам 

здоров’я, невичерпної енергії, 

підтримки держави, упевненос-

ті в завтрашньому дні, злагоди 

та достатку в родинах!

27 ЧЕРВНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РИБАЛЬСТВА 
Вітаємо всіх любителів і про-

фесіоналів рибальства! 

Нехай удача та везіння клює 

на вашу вудку безвідмовно, 

а достаток і прибуток самі 

йдуть у ваші мережі. Бажа-

ємо завжди багатого улову і 

гарного настрою!

28 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ МОЛОДІ ТА ДЕНЬ МОЛОДІЖНИХ 
І ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

Сердечно вітаємо представ-

ників сильного, енергійного, 

натхненного і талановитого 

молодого покоління Козятин-

щини!

Щиро зичимо високого злету 

до вершин щастя! Хай ваш ро-

зум, творча окриленість, талант, 

шляхетні помисли, підприєм-

ливість, завзята вдача, щирість 

душі будуть вашим гарантом 

гарного майбуття. Бажаємо ре-

алізувати себе в справжньому 

коханні та міцній дружбі, ціка-

вих справах. Хай здійснюються 

ваші найзаповітніші мрії!

1 ЛИПНЯ — ДЕНЬ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ 

Вашою працею споруджуються 

будівлі, а ваші розум, винахід-

ливість, енергійність служать 

розбудові Української держави. 

Зичимо здоров'я, щасливого дов-

голіття, цікавих нових проектів! 

Хай працюється легко, живеться 

славно, праця ваша цінується сус-

пільством, вам приносить добро-

бут, а вашим клієнтам — радість.

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

У третю неділю червня в Україні тра-
диційно відзначають День медичного 
працівника. Це одне з небагатьох свят, 
про яке знають і пам’ятають не лише 
працівники медицини, а далеко поза 
межами професійного середови-
ща, адже від їхньої роботи залежить 
здоров’я і життя кожного з нас.

Хоча цього року карантинні обмеження і 
не дозволили провести звичні урочистості з 
нагоди свята, але колективи закладів охо-
рони здоров’я не залишились без щирих 
та душевних привітань.

18 та 19 червня голова районної ради 
Віктор Слободянюк та заступник голови 
райдержадміністрації Ігор Булавський ві-
тали колективи Козятинської центральної 
районної лікарні, Козятинського міжрайон-
ного відділу лабораторних досліджень, 
Козятинського відділення екстреної ме-
дичної допомоги, районної стоматологіч-
ної поліклініки, Кашперівського дитячого 
туберкульозного санаторію «Лісова пісня», 
Козятинської обласної туберкульозної лі-
карні, районного терцентру, бактеріологіч-
ної лабораторії Козятинського лінійного 
відділу ДУ «Лабораторний центр на за-
лізничному транспорті МОЗ України». 
Керівники району подякували медикам 
за відданість професії, професіоналізм, 
за щоденну сумлінну нелегку працю.

«Ми маємо за честь привітати тих, хто 
щодня дбає про наше здоров’я, хто що-
хвилини рятує життя наших громадян та 
своєю самовідданою працею і людяністю 
надихають кожного пацієнта до одужан-
ня, — звернувся до присутніх голова ра-
йонної ради Віктор Слободянюк. — При-
ємно відзначити, що медичні працівники 
району, в умовах сьогодення, намагаються 
не знижувати обсягів і якості медичної до-
помоги, працюють над освоєнням нових 
ефективних засобів лікування й профі-
лактики захворювань. Завдяки вам галузь 

охорони здоров’я району гідно виконує 
свої функції. І в цьому заслуга кожного 
лікаря, медичної сестри, санітарки, адже 
без кваліфікованих фахівців своєї справи, 
без відданих медицині людей, вирішити 
завдання збереження і зміцнення здоров’я 
населення району неможливо». Віктор Ми-
колайович побажав медикам щастя, міц-
ного здоров’я, миру, благополуччя і добра.

«Той шлях, який кожен із вас обрав у сво-
єму житті, — неймовірно відповідальний, 
важливий та благородний. Медичний пра-
цівник — це, безумовно, більше, аніж про-
сто професія. У ваших руках — найцінніше, 
що є у людини. Щодня ви рятуєте життя, 
повертаєте здоров’я, даруєте надію», — за-
значив заступник голови райдержадміні-
страції Ігор Булавський.

Керівники району вручили Грамоти та 
грошові винагороди кращим медичним 
працівникам за вагомий особистий внесок 
у розвиток охорони здоров’я в районі, на-

дання якісної медичної допомоги населен-
ню, чуйність, професіоналізм, гуманізм, 
доброту та з нагоди професійного свята.

Слова вітань для колективу ЦРЛ звуча-
ли від головного лікаря районної лікарні 
Олександра Кравчука, заступника з ме-
дичної частини Ігоря Грубеляса, заступника 
головного лікаря з охорони материнства 
та дитинства, голови профкому Надії 
Станіславчук, начальника Козятинсько-
го відділення поліції Романа Андрощука, 
помічника народного депутата України 
Петра Юрчишина Миколи Максимчука, 
представників Козятинської дирекції заліз-
ничних перевезень та ПрАТ «Козятинхліб».

Особливі слова подяки було висловлено 
усім, хто сьогодні знаходиться у безпосе-
редній близькості до джерела коронаві-
русної інфекції — лікарям, епідеміологам, 
медсестрам, які проводять дослідження, 
санітаркам, водіям, які знаходяться у кон-
такті з хворими.

Лікар — це не просто професія. 
Це сенс життя, покликання…

23 червня, з нагоди професійного свята 
Дня державного службовця голова Ко-
зятинської районної ради Віктор Слобо-
дянюк та заступник голови райдержад-
міністрації Ігор Булавський привітали 
державних службовців Козятинщини.

У вітальному слові голова районної ради 
Віктор Слободянюк подякував працівни-
кам райдержадміністрації та структурних 
підрозділів за високий професіоналізм, 
компетентність, ініціативність та відданість 
справі. «Кожен з вас є тією ланкою, що по-
єднує владу і народ, формує ефективну 
систему державного управління, яка по-
винна бути мобільною, гнучкою, реагувати 
на запити сучасного суспільства, забез-
печувати умови для поліпшення життя 
народу», — зазначив він.

Представники державної служби райо-
ну були нагороджені грамотами районної 
ради та грошовими преміями.

Почесною грамотою Вінницької ОДА на-
городжено головного спеціаліста відділу 
культури, молоді та спорту Валерія Швеця.

З професійним святом привітали державних 
службовців Козятинського району
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У фіксовану вартість входить па-
кет послуг, включаючи складні 
ситуації та кесарів розтин. Зо-
крема:
  надання допомоги при по-
логах черговою акушерською 
бригадою;
  проведення вагінальних ін-
струментальних пологів, про-
ведення урогенного та планого 
кесаревого розтинів;
  надання допомоги у разі 
ускладнень;
 нагляд за здоровою дитиною 
протягом усього перебування 

у стаціонарі;
  проведення лабораторних 
та інструментальних обстежень 
(у цілодобовому режимі);
  проведення щеплень ново-
народженим та породіллям 
(за діючим календарем про-
філактичних щеплень), також 
метаболічного скринінгу у но-
вонароджених;
 проведення інтенсивної тера-
пії жінкам у випадку виникнення 
у них загрозливих для життя станів.
Послуги за цим пакетом нада-
ються винятково в умовах ста-

ціонару.
До тарифу також включена заро-
бітна плата, харчування та робота 
господарської частини.
Проте заплатити самостійно до-
ведеться породіллі у разі, якщо 
вона забажає скористатися по-
слугами підвищеного сервісу — 
це може бути палата підвищеного 
комфорту, покращене харчуван-
ня тощо. В такому випадку слід 
розраховувати на додаткову суму 
у розмірі 2–3 тис. грн. Послуги 
додаткового сервісу сплачуються 
офіційно, через касу лікарні.

За що платить держава, а за що доведеться сплатити самостійно?

ÍÎÂÈÍÈ

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Ç êâ³òíÿ ñòàðòóâàâ äðóãèé åòàï 
ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè. Íàö³îíàëüíà 
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè îá³öÿº 
âèä³ëÿòè íà êîæí³ ïîëîãè ô³ê-
ñîâàíó ñóìó — á³ëüøå 8 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Àëå ÷è ñòîñóºòüñÿ öå 
êîæíîãî âèïàäêó ³ ÷è ñõîäÿòüñÿ 
ö³íè, ùî íà ïàïåð³, ç ðåàëüíèìè 
âèòðàòàìè? Ç òàêèìè ïèòàííÿ-
ìè ìè çâåðíóëèñÿ äî ãîëîâíîãî 
ë³êàðÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË Îëåê-
ñàíäðà Êðàâ÷óêà.

— Êîçÿòèíñüêà öåíòðàëüíà ðà-
éîííà ë³êàðíÿ îòðèìàëà ñòàòóñ 
îïîðíî¿. Â ¿¿ ôóíêö³þ âõîäèòü 
íàäàííÿ åêñòðåíî¿ íåâ³äêëàäíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ îäíèì ³ç ïà-
êåò³â º íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè ïðè ïîëîãàõ òà íîâîíàðîäæå-
íèì. Äîãîâîðîì, ÿêèé óêëàäåíèé 
ç ÍÇÑÓ, ïåðåäáà÷åíî êîìïåíñà-
ö³þ çà êîæí³ ïîëîãè ô³êñîâàíó 
ñóìó — 8 139 ãðí. Êîøòè âèä³-
ëÿþòüñÿ çà ôàêòîì ïðîâåäåíèõ 
ðîá³ò. Ö³º¿ ñóìè ö³ëêîì âèñòà÷àº, 
êîëè ìè ãîâîðèìî ïðî ô³ç³îëîã³÷-
í³ ïîëîãè áåç óñêëàäíåíü. Êîëè 
ìîâà çàõîäèòü ïðî óñêëàäíåííÿ, 
òî ñóìà ìîæå çíà÷íî çðîñòè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâë³êàðÿ, ñüî-
ãîäí³ òàðèôè, ÿê³ á ïåðåäáà÷à-
ëè óñêëàäíåííÿ, íå ðîçðîáëåí³. 
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê ðîçïîâ³â, ùî 
º ðÿä ïðîáëåì, ÿê³ äîâîäèòüñÿ 
âèð³øóâàòè. Çîêðåìà, ïðîâåäåí-
íÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð, ùî ñòî-
ñóþòüñÿ çàêóï³âë³ ìåäèêàìåíò³â 
íà ïðîâåäåííÿ ïîëîã³â.

— Àäæå ë³êàðíÿ ïðè íàäàíí³ 
ïàö³ºíòó ìåäè÷íèõ ïîñëóã ìàº 
ãàðàíòóâàòè íå ò³ëüêè ÿê³ñíó 
ðîáîòó ìåäïåðñîíàëó, à é íà-
ÿâí³ñòü ìåäè÷íèõ âèðîá³â, âè-
òðàòíèõ ìàòåð³àë³â ³ ë³êàðñüêèõ 
çàñîá³â, ïåðåäáà÷åíèõ Íàö³î-
íàëüíèì ïåðåë³êîì îñíîâíèõ 
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, — ïîÿñíþº 
ãîëîâë³êàð.

Çàñòóïíèê ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ç 
äèòèíñòâà òà ïîëîãîâî¿ äîïîìîãè 
Íàä³ÿ Ñòàí³ñëàâ÷óê ðîçïîâ³ëà, ùî 
áóâàº òàê, ùî äèòèíà íàðîäæó-
ºòüñÿ ç ïàòîëîã³ÿìè ³ ïîòðåáóº 

ë³êóâàííÿ íà íàñòóïíîìó òðåòèí-
íîìó ð³âí³. Ïàí³ Íàä³ÿ êàæå, ùî 
óêëàäåíèé äîãîâ³ð ç Â³ííèöüêîþ 
îáëàñíîþ äèòÿ÷îþ êë³í³÷íîþ ë³-
êàðíåþ ³ öå äàº çìîãó ñâîº÷àñíî 
âèêëèêàòè áðèãàäó, ùîá áåçïå÷íî 
òðàíñïîðòóâàòè äèòèíó ³ íàäàòè 
íåîáõ³äíó äîïîìîãó.

— ²ñíóº Íàö³îíàëüíèé ïåðåë³ê 
ìåäèêàìåíò³â, êóäè âõîäÿòü ïðå-
ïàðàòè, ÿê³ ìè ìîæåìî ïðèçíà-
÷èòè. Àëå º òàê³ ìåäèêàìåíòè, 
ÿê³ äëÿ ë³êóâàííÿ º â ïðîòîêî-
ëàõ, àëå âîíè íå çàéøëè â Íà-
öïåðåë³ê. Ò³ëüêè â òàêîìó âè-

ПОЛОГИ ПІСЛЯ РЕФОРМИ. 
ЗА ЩО ТРЕБА ПЛАТИТИ?
Медреформа  З 1 квітня держава 
виділила близько 2 млрд гривень 
на реалізацію проекту безкоштовних 
пологів. Як реалізується даний проект 
у Козятинській ЦРЛ та чи можуть жінки 
розраховувати, що держава компенсує всі 
витрати, пов’язані з народженням дитини

ïàäêó ìè ìîæåìî ðåêîìåíäóâàòè 
ïðèäáàòè äàíèé ïðåïàðàò, — ãî-
âîðèòü Íàä³ÿ Ñòàí³ñëàâ÷óê.

Çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè 
íå âõîäÿòü ó Íàöïåðåë³ê. Òîìó 
ïîðîä³ëë³ çìóøåí³ ¿õ êóïóâà-
òè. Ïàí³ Íàä³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî 
â çâ’ÿçêó ç COVID ïîëîãîâå 
â³ää³ëåííÿ ïåâíèé ÷àñ íå ïðà-
öþâàëî ³ äîâîäèëîñü âèêëèêàòè 
øâèäêó äîïîìîãó, ùîá äîïðàâè-
òè æ³íîê ó Â³ííèöüêå ÷è Õì³ëü-
íèöüêå ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ. Àëå 
òàêèõ âèïàäê³â áóëî ëèøå äâà.

— Çàðàç ìè ìàºìî ñó÷àñíå 
ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ. Íåùî-
äàâíî áóâ çðîáëåíèé êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò. Ó íàñ º àâòîíîìíà 
îïåðàö³éíà çàëà, äå ìîæåìî 
ïðîâîäèòè êåñàð³â ðîçòèí áåç 
ï³äíÿòòÿ æ³íîê äî çàãàëüíî¿ 
îïåðàö³éíî¿. Òàêîæ îáëàäíà-
íà ñó÷àñíà ïàëàòà äëÿ íàäàííÿ 
íåîáõ³äíî¿ ïåðâèííî¿ äîïîìîãè 
íîâîíàðîäæåíèì. Á³ëüø³ñòü ïà-
ëàò ó ïîëîãîâîìó — îäíîì³ñí³ ç 
îêðåìèì ñàíâóçëîì òà äóøîâîþ 
êàá³íîþ. Âñå ïîëîãîâå íà ³í-
äèâ³äóàëüíîìó îïàëåíí³, òîìó 
â³ää³ëåííÿ ö³ëîäîáîâî çàáåç-

ïå÷åíå òåïëîþ âîäîþ.
Çà ð³ê íàðîäæóºòüñÿ áëèçüêî 

400 íåìîâëÿò. Ó öüîìó ðîö³ âæå 
íàðîäèëîñÿ 153 äèòèíè.

ПОРОДІЛЛІ: «РЕАЛЬНО 
БЕЗКОШТОВНО» 

— Íåùîäàâíî ó ìåíå íàðîäè-
ëàñÿ äîíå÷êà Ïîë³íà, — ðîçïîâ³-
äàº Â³òàë³íà Õóòîðíà, ìåøêàíêà 
Êîçÿòèíà. — Ïîëîãè ïðîéøëè 
áåç óñêëàäíåíü, òîìó îñîáëèâèõ 
äîäàòêîâèõ âèòðàò íå áóëî. Äî-
âåëîñü ëèøå äîêóïèòè îäèí ìå-
äè÷íèé ïðåïàðàò, ÿêîãî íå áóëî 
â Íàöïåðåë³êó. Òàêîæ êóïóâàëè 
çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ðå÷³ 
äëÿ ìàëþêà, âîäó.

Ìîëîäà ìàìà êàæå, ùî í³õòî 
í³ÿêèõ äîäàòêîâèõ êîøò³â ó íèõ 
íå âèìàãàâ.

Îëåêñàíäðà äâà òèæí³ òîìó 
ñòàëà ìàìîþ.

— Íàðîäæóâàëà ç ÷åðãîâîþ 
áðèãàäîþ, ïåðåáóâàëà â çà-
ãàëüí³é ï³ñëÿïîëîãîâ³é ïàëàò³. 
Ðåàëüíî áåçêîøòîâíî, í³ÿêèõ 
îïëàò íå áóëî, îêð³ì ïîäÿêè 
ë³êàðþ çà âëàñíîþ âîëåþ. Í³õ-
òî í³÷îãî íå ïðîñèâ ³ í³ íà ùî 
íå íàòÿêàâ, — êàæå Îëåêñàíäðà.

ЩО ПОТРІБНО БРАТИ З СОБОЮ 
ДО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ?

Æ³íö³ íà ïîëîãè ñë³ä áðàòè 
äî ë³êàðí³ ò³ëüêè ðå÷³ ³íäèâ³-
äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ðå÷³ 
äëÿ ìàëþêà. Ïðîòå äåðæàâà òà-
êîæ íàäàº äëÿ ìàëþêà ñïåöíàá³ð 
äëÿ íîâîíàðîäæåíîãî. Æîäíèõ 
áëàãîä³éíèõ âíåñê³â òà ïàêåò³â 
ç ìåäèêàìåíòàìè íå ïîòð³áíî. 
Âàðòî òàêîæ çàóâàæèòè, ùî â³ä-
òåïåð ïîðîä³ëëÿ æîäíèì ÷èíîì 
íå ïðèâ’ÿçàíà äî ì³ñöÿ ðåºñòðà-
ö³¿ ïðîæèâàííÿ òà äî íàÿâíîñò³ 
÷è â³äñóòíîñò³ äåêëàðàö³¿ ç âè-
áîðó ë³êàðÿ ÏÌÄ (ïåðâèííî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè).

Çà ð³ê â ðàéîíí³é 
ë³êàðí³ íàðîäæóºòüñÿ 
áëèçüêî 400 
íåìîâëÿò. Ó öüîìó 
ðîö³ âæå íàðîäèëîñÿ 
153 äèòèíè

Нещодавно 
в пологовому 
відділенні 
зробили 
сучасний ремонт 

Знищили 
боєприпаси 
 Ó ñóáîòó, 20 ÷åðâíÿ, 
âèÿâèëè áîºïðèïàñ ÷àñ³â 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Àðòèëåð³éñüêèé ñíàðÿä 
êàë³áðîì 76 ìì âèÿâèëè 
íà áåðåç³ ì³ñüêîãî ñòàâó. 
Íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðèáóëà 
ãðóïà ï³ðîòåõí³ê³â Àâàð³é-
íî-ðÿòóâàëüíîãî çàãîíó 
ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ 
ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. Âîíè 
çíåøêîäèëè àðòèëåð³é-
ñüêèé ñíàðÿä ó ñïåö³àëüíî 
â³äâåäåíîìó äëÿ öüîãî 
ì³ñö³.

Вірус корони 
набирає обертів
 Ó ñåðåäó, 24 ÷åðâíÿ, ä³à-
ãíîñòóâàëè ùå äâà íîâèõ 
âèïàäêè êîðîíàâ³ðóñó 
â Êîçÿòèí³ òà âåëèêó ê³ëü-
ê³ñòü êîíòàêòíèõ òà ï³äîçð. 
Ïî÷àëè õâîð³òè ëþäè, ÿê³ 
ïîòðàïèëè â êîëî ñï³ëêó-
âàííÿ êîçÿòèí÷àí, ùî âæå 
ìàëè ÊÎÂ²Ä-19 — à ñàìå: 
ç ïðàö³âíèêàìè ëîêîìî-
òèâíîãî äåïî òà ïðèõîæà-
íàìè îäí³º¿ ç êîçÿòèíñüêèõ 
ïðîòåñòàíòñüêèõ öåðêîâ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ çàâ³äóâà÷à 
ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó 
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³äà ßùóêà, ó äâîõ 
êîçÿòèí÷àí â³ðóñ âæå 
ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäèëè, 
öå ÷ëåíè îäí³º¿ ðîäèíè. 
Äèòèíó â³äïðàâèëè ó Â³-
ííèöüêó äèòÿ÷ó ³íôåê-
ö³éíó ë³êàðíþ ç âàæêîþ 
ôîðìîþ ïíåâìîí³¿.
Òàêîæ â³äîìî, ùî â³ðóñ 
êîðîíè ï³äõîïèâ îõîðîíåöü 
Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéîí-
íîãî ñóäó. Â ïðèì³ùåíí³ 
ñóäó ïðîâåäåíî äåç³íôåêö³þ.
Ñòàíîì íà ðàíîê ñåðåäè, 
24 ÷åðâíÿ, ó Êîçÿòèíñüê³é 
ÖÐË ïåðåáóâàº 9 õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Òîæ òåïåð 
â íàø³é îïîðí³é ë³êàðí³ 
ç 40 ë³æîê, ÿê³ âèä³ëè-
ëè äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ 
íà COVID-19, 9 óæå çà-
éíÿò³.
Ç âëàñíèõ äæåðåë íàì ñòà-
ëî â³äîìî, ùî â Êîçÿòèí-
ñüêó öåíòðàëüíó ë³êàðíþ 
ïðèâîçÿòü ç ï³äîçðîþ 
íà êîðîíàâ³ðóñ ç Ïîãðåáè-
ùàíñüêîãî, Â³ííèöüêîãî, 
Îðàò³âñüêîãî, ²ëë³íåöüêî-
ãî ðàéîí³â.
Çàãàëîì íà Êîçÿòèíùèí³ 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êîðî-
íàâ³ðóñ íàáëèæàºòüñÿ óæå 
äî òðüîõ äåñÿòê³â. Ç ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿ çàõâîð³ëî 27 îñ³á.

КОРОТКОКОРОТКО
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó íåä³ëþ, 21 ÷åðâíÿ, ë³êàð³, 
ìåäè÷í³ ñåñòðè, ôåëüäøåðè, àêó-
øåðêè, ëàáîðàíòè òà ³íø³ ïðåä-
ñòàâíèêè ìåäèöèíè, ñåðåä ÿêèõ 
ïîíàä 800 êîçÿòèíñüêèõ ìåäèê³â, 
â³äçíà÷àëè ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿ-
òî — Äåíü ìåäè÷íîãî ïðàö³âíè-
êà. Âïåðøå íà äåðæàâíîìó ð³âí³ 
öå ñâÿòî ïî÷àëè ñâÿòêóâàòè ùå 
äî ðîçâàëó Ñîþçó. Ñòàëî äîáðîþ 
òðàäèö³ºþ âøàíîâóâàòè êðàùèõ 
ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ïðîôåñ³¿ 
â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Äåíü ìå-
äè÷íèõ ïðàö³âíèê³â çàâæäè ñèì-
âîë³÷íî ïðèïàäàº íà âèõ³äíèé 
äåíü — íåä³ëþ. Àäæå ïðîôåñ³ÿ 
ìåäèêà äëÿ ëþäåé, ÿê³ îáðàëè 
¿¿, íå çàâæäè äîçâîëÿº íà âñ³ ñòî 
íàñîëîäèòèñü â³äïî÷èíêîì ó âè-
õ³äí³ äí³. ²íîä³ ìåäè÷íèì ïðà-
ö³âíèêàì, ùîá çáåðåãòè êîìóñü 
æèòòÿ, äîâîäèòüñÿ æåðòâóâàòè 
ñâî¿ì ñíîì òà âëàñíèì çäîðîâ’ÿì. 
Ñåðåä òàêèõ áðèãàäà åêñòðåíî¿ 
ìåäèöèíè: ôåëüäøåð Âîëîäèìèð 
Ñàâ÷óê òà âîä³é êàðåòè øâèäêî¿ 
Ìèêîëà Ëèïñüêèé, ç ÿêèìè íàì 
âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ â äåíü ¿õ 
ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà. Ñàìå ¿õíÿ 

áðèãàäà ï³ä ÷àñ íàøîãî â³çèòó 
áóëà íà ÷åðãóâàíí³.

Âîëîäèìèð Ñàâ÷óê â òàíäåì³ 
ç Ìèêîëîþ Ëèïñüêèì ïðàöþ-
þòü ïë³÷-î-ïë³÷ á³ëüøå äâàäöÿòè 
ðîê³â.

— Ñòàòè ìåäè÷íèì ïðàö³â-
íèêîì, öå áóëà ìð³ÿ ÷è òàê âè-
éøëî? — çàïèòóºìî Âîëîäèìèðà 

— Òàê âèéøëî, — êàæå â³í. — 
Àëå, ÿêáè áóëà ìîæëèâ³ñòü çà-
íîâî îáèðàòè ïðîôåñ³þ, îáðàâ 
áè öþ ñàìó.

Çàïèòàëè â ïðàö³âíèê³â åêñ-
òðåíî¿ ìåäèöèíè, ÿêèé åï³çîä 
â ¿õí³é ðîáîò³ çàïàì’ÿòàâñÿ íàé-
á³ëüøå.

— Çâè÷àéíî, öå ïåðøèé âè-
êëèê, ïåðøèé ïðè¿çä äî õâî-
ðîãî, — êàæå Âîëîäèìèð Ñàâ-
÷óê. — Ò³ëüêè öåé åï³çîä â ìî¿é 
ðîáîò³ ³ â ö³ëîìó â æèòò³ ñòàâ 
äðóãîðÿäíèì ³ íåçð³âíÿííèé 
ç ñèòóàö³ÿìè, êîëè äèòÿòêî 
ïðîñèòüñÿ íà ñâ³ò ðàí³øå, í³æ 
ïîðîä³ëëþ âäàºòüñÿ äîñòàâèòè 
äî ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ. Òà 
ìèòü, êîëè áåðåø íà ðóêè íîâå 
æèòòÿ ³ ïîêàçóºø éîãî ùàñëèâ³é 
ìàì³, çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ íà âñå 

æèòòÿ. À òàêèõ åï³çîä³â çà ðîêè 
ðîáîòè â ìîþ çì³íó áóëî ÷îòè-
ðè. ² âñ³ õëîïö³ (äîäàº Ìèêîëà 
Ëèïñüêèé).

— À ÿê âàì ïðàöþºòüñÿ ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó?

— Ìàºìî åê³ï³ðóâàííÿ íàé-
á³ëüø íàä³éíîãî çàõèñòó áåçïå-
êè. Áóëî ê³ëüêà âèêëèê³â ï³äîçðè 
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ, — 
êàæóòü õëîïö³ â ÷åðâîíîìó, — 
ò³ëüêè âñ³ âîíè, íà ùàñòÿ äëÿ 
ïàö³ºíò³â, íå áóëè ï³äòâåðäæå-
íèìè ëàáîðàòîðíèìè ïðîáàìè.

— ßê áóäåòå â³äçíà÷àòè ñâîº 
ïðîôåñ³éíå ñâÿòî?

— Êåð³âíèöòâî íàñ âæå ïðè-
â³òàëî, à ìè â³äçà÷èìî â ðîäèí-
íîìó êîë³.

— ² íàîñòàíîê, ùî äëÿ âàñ 
ñàìèõ ñâÿòî Äåíü ìåäè÷íîãî 
ïðàö³âíèêà?

— Öå äåíü ï³äíåñåíîãî íà-
ñòðîþ òà â³òàííÿìè äðóç³â 
ïî ðîáîò³. ßêáè ëþäè íå õâî-
ð³ëè, òî äëÿ íàñ, ìåäèê³â, Äåíü 
ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà áóâ áè 
êîæåí äåíü, — âèñëîâèëèñü 
îáîº ïðàö³âíèê³â åêñòðåíî¿ 
ìåäèöèíè.

«Найдорожча мить, коли нове життя береш 
на руки і показуєш його щасливій мамі»

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Îëåíà Ïðîëèã³íà óÿâèòè 
íå ìîãëà, ùî ïåðåéäå ñòîë³ò-
í³é ðóá³æ. Ñàìà âîíà óðîäæåíêà 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ïåðåæè-
ëà ãîëîäîìîð òà Äðóãó ñâ³òîâó 
â³éíó. Ïðèãàäóº, ùî â ñòðàøí³ 
1932–1933 ðîêè áàòüêàì ïî-
ùàñòèëî çáåðåãòè êîðîâó — 
ãîäóâàëüíèöþ. Òàêèì ÷èíîì ¿õ 
ðîäèí³ âäàëîñü âðÿòóâàòèñü â³ä 
ãîëîäíî¿ ñìåðò³.

— Íåëåãêîþ áóëà äîëÿ. Ï³ä 
÷àñ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 
ìàìà çàëèøèëàñü áåç áàòüê³â. 
Íà ðóêàõ ìåíøà ñåñòðà, — ãîâî-
ðèòü äî÷êà Ë³ë³ÿ Áóí³ö. — Õî-
âàëàñü íå ðàç â³ä í³ìö³â. Ñàìà 
âñòóïèëà ó Â³ííèöüê³é ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ â³éíè îäðóæèëàñü òà 
ïåðå¿õàëà ó Ñàìãîðîäîê. Ñàì³ 
ç áàòüêîì ïîáóäóâàëè õàòèíó ³ 
âèõîâóâàëè äâîõ ä³òåé.

Îëåíà Ïðîëèã³íà íå öóðàëàñü 
æîäíî¿ ðîáîòè. Ïðàöþâàëà äè-

ðåêòîðîì ÿñåë, ëàíêîâîþ íà áó-
ðÿêàõ, ïðîäàâöåì â ìàãàçèí³.

— Â³äïîâ³äàëüíî ñòàâèëàñÿ 
äî áóäü-ÿêî¿ ðîáîòè, — äîäàº 
äî÷êà äîâãîæèòåëüêè. — Ñâîãî 
÷àñó õîäèëà ï³øêè â ñóñ³äíº 
ñåëî, 8 ê³ëîìåòð³â òóäè ³ íàçàä. 
Òàì ïðàöþâàëà ïðîäàâöåì â ìà-
ãàçèí³. ß í³êîëè íå ÷óëà â³ä íå¿ 
ñêàðã ³ íàð³êàííÿ ÷è òî íà æèò-
òÿ, ÷è íà âëàäó, ÷è íà äîëþ.

Áàáóñÿ Îëåíà ëþáèëà âèøèâà-
òè. Ùå â ñâî¿ 80 ðîê³â óïðàâíî 
òðèìàëà ãîëêó ³ íèòêó. Âèøè-
âàëà ñåðâåòêè, ñêàòåðòèíè, ïî-
äóøêè, êèëèìè. Ñàìà ìàëþâàëà 
óçîðè. Äåÿê³ ðîáîòè ïðîäàâàëà.

— Ëþáèòü ìàìà ïîðÿäîê òà 
÷åñí³ñòü, ùîá â õàò³ çàâæäè áóëî 
ïðèáðàíî. Íàñ â÷èëà — êðàùå 
ïðîìîâ÷àòè, àëå íå áðåõàòè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ë³ëÿ. — Ïîíàä 
20 ðîê³â ãîñïîäàðþº áåç ÷îëîâ³-
êà, â³í ïîìåð. Ï³âðîêó òîìó çó-
ïèíèëîñÿ ñåðöå ñèíà. Äóæå âàæ-
êî ïåðåæèâàëà âòðàòó, ï³ä³ðâà-
ëà çäîðîâ'ÿ. Ïðîòå âîíà çà âñå 

ЗА ВСЕ ЖИТТЯ НЕ БУЛА В ЛІКАРНІ 
Довгожителі  Столітній ювілей 
відзначила жителька села Самгородок 
на Вінниччині. Довгожителька в своїх 
роках має гарну пам'ять, цікавиться 
політичним життям країни, і любить квіти

æèòòÿ æîäíîãî ðàçó íå ëåæàëà 
â ë³êàðí³. Ùîñü áîëèòü, ïðî-
ñèòü ó ìåíå ïðèäáàòè òàáëåòêè, 
ÿ êåðóþñü ïîðàäàìè ôàðìàöåâ-
òà. Òàêèì ÷èíîì ñàì³ ë³êóºìîñü, 
ìåäè÷í³ çàêëàäè íå â³äâ³äóºìî. 
Âîíà æîäíîãî ðàçó çà âñå æèòòÿ 
íå ëåæàëà â ë³êàðí³.

Õàð÷óºòüñÿ áàáóñÿ îâî÷àìè ç 
âëàñíîãî ãîðîäó. Äî ¿æ³ íå ïå-
ðåá³ðëèâà.

— ¯ìî òå, ùî º. Ãîðîä âå-
ëèêèé. Ñàä òåæ º. Ïðèãàäóþ, 
ó 80 ðîê³â ìàìà ùå ç³ ìíîþ êàð-
òîïëþ êîïàëà, àëå çàðàç âîíà 
íå õîäèòü. ×àñ â³ä ÷àñó ìè âèâî-
çèìî ¿¿ íà ïîäâ³ð'ÿ, — êàæå ïàí³ 
Ë³ë³ÿ. — Îäíàê ìàìà ìàº ãàðíó 
ïàì'ÿòü, ö³êàâèòüñÿ ïîë³òè÷íèì 
æèòòÿì êðà¿íè, íîâèíè ñëóõàº. 
Ïîëþáëÿº êâ³òè. ×àñòî ïåðåïè-
òóº, ÷è çàöâ³ëè òðîÿíäè, ÷è ³íø³ 
¿¿ óëþáëåíèö³. Äóøà ðàä³º, êîëè 
áà÷èòü êâ³òè.

Ùîäî ñåêðåòó äîâãîë³òòÿ, äî-
÷êà äîâãîæèòåëüêè ðîçì³ðêîâóº, 
ùî öå, ìàáóòü, ãåíåòè÷íî, àäæå 
ñåñòð³ áàáóñ³ Îëåíè 95 ðîê³â.

Ó Îëåíè Ïðîëèã³íî¿ äâîº 
âíóê³â, ÷åòâåðî ïðàâíóê³â ³ 
îäèí ïðàïðàâíóê. Ó ñòîë³òí³é 
þâ³ëåé çà ñâÿòêîâèì ñòîëîì 
ç³áðàëàñü âñÿ ðîäèíà. Äîâãî-
æèòåëüêà óñì³õàëàñü ³ âîäíî÷àñ 
ïëàêàëà, ùî ñò³ëüêè ïåðåæèëà 
³ äîñ³ ìàº çìîãó ùå ïîðàä³òè 
æèòòÿì.

Бабуся Олена ніколи не дотримувалась дієти 
і харчується всім, що є 

За 20 років роботи бригада екстреної медицини має 
близько 36 тисяч викликів і сотні врятованих життів
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ОЛЕНА УДВУД 

Òðèïîâåðõîâèé áóäèíîê 
íà âóëèö³ Ñêëÿðîâà, 6 òðè ðîêè 
òîìó ñòàâ ÎÑÁÁ. Âîñåíè ìèíó-
ëîãî ðîêó áóä³âëþ ïî ñóñ³äñòâó 
íà Ñêëÿðîâà, 4/2 ïðèäáàëà âëàñ-
íèöÿ ïðèâàòíîãî ìåäè÷íîãî 
öåíòðó.

— Ïåðåáðàëèñÿ âîíè ëèøå 
ì³ñÿöü òîìó, — ðîçïîâ³äàº 
Ëþäìèëà, ìåøêàíêà áóäèíêó 
íà Ñêëÿðîâà, 6. — Àëå òàêîãî 
ñèëüíîãî ðóõó òóò íå áóëî. Ìè 
òóäè íå ë³çëè, âîíè äî íàñ.

Ìèíóëîãî òèæíÿ íà òåðèòî-
ð³¿ á³ëÿ òðèïîâåðõ³âêè çð³çàëè 
ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ìåøêàíö³ 
êàæóòü, ùî ¿õ ïðî öå íå ïîïå-
ðåäèëè. Çà ñëîâàìè ìåøêàíö³â, 
çð³çàòè äåðåâà äàëà âêàç³âêó 
âëàñíèöÿ áóä³âë³ ïî ñóñ³äñòâó.

— Ó íàñ òóò áóëà ìàëèíà, — 
ïðîäîâæóº Ëþäìèëà. — ßáëóíÿ 
íà íàø³é òåðèòîð³¿ ñòîÿëà. ̄ õíÿ 
òåðèòîð³ÿ ïî ïàðêàí. Öåé ïàð-
êàí — öå íàøà òåðèòîð³ÿ. Âîíè 
çàáðàëè íàøó òåðèòîð³þ, çð³çàëè 
ÿáëóíþ íà íàø³é òåðèòîð³¿. Áóëà 
ó íàñ ìàëèíà, âèøíÿ, àëè÷à. Âè-
ð³çàëè âñå.

— Éøëà ðîçìîâà ïðî òå, ùî 
äåðåâà ìîæíà çð³çàòè ëèøå 
â òîìó âèïàäêó, ÿêùî âîíà ïîñà-
äèòü íîâ³, — äîäàº Àë³íà Õîäþê, 
ãîëîâà ÎÑÁÁ. — Âè áà÷èòå õî÷ 
îäèí ñàäæàíåöü?! Í³! Ìè ïîñà-
äèëè ÿëèíêè, ÷åðåøíþ. Â÷îðà 

ÐÅÑ ïðè¿õàâ, âîíà âèêëèêàëà, 
âîíè õîò³ëè íàâ³òü íàøó ãîðî-
áèíó çð³çàòè.

Ìåøêàíö³ áóäèíêó êàæóòü, ùî 
ïîä³áíå òðàïëÿºòüñÿ íå âïåðøå. 
Òðîõè ðàí³øå ó äâîð³ ¿õíüî¿ òðè-
ïîâåðõ³âêè çð³çàëè ìîòóçêè äëÿ 
ñóø³ííÿ á³ëèçíè. Íèìè êîðèñ-
òóâàëàñÿ ÷è íå ïîëîâèíà ìåø-
êàíö³â ÎÑÁÁ. Àäæå ó òèõ, õòî 
æèâå íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, íåìàº 
áàëêîíà. Òà é ò³, õòî æèâå âèùå, 
òåæ ÷àñòåíüêî â³øàëè íà íèõ 
ñâîþ á³ëèçíó.

— Ïðè¿õàëè, ïîçð³çàëè ìî-
òóçêè, áî âîíè ¿ì çàâàæàþòü, — 
êàæå Ëþäìèëà. — À çàðàç, êóäè 
íàì â³øàòè?! Ó íàñ îäíà ìîòóç-
êà çàëèøèëàñÿ ì³æ ñàðàÿìè. ² 
òî ä³òè éäóòü äî øêîëè, ç³ øêîëè 
³ âèòèðàþòü ðóêè îá öå âñå.

— Âîíà ñêàçàëà, ùî íàì äàñòü 
òðóáè, à ìè çàïëàòèìî ¿¿ ðîá³ò-
íèêàì ³ âîíè íàì ïîñòàâëÿòü. 
Ïîçð³çàòè íàøå, à ìè ùå áó-
äåìî ïëàòèòè ãðîø³, ùîá íàì 
ïîò³ì ùîñü ïîñòàâèëè! À íàì 
íå òðåáà, ó íàñ òàì êëóìáà, äëÿ 
÷îãî íàì òàì ìîòóçêè?! Ó íàñ 
òóò áóëî ì³ñöå ³ áóëî äîñòàòíüî 
ìîòóçîê, — êàæå Àë³íà Õîäþê.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ÎÑÁÁ, 
êîíôë³êò âèíèê ùå ³ç ïîïåðå-
äí³ì âëàñíèêîì áóä³âë³ íà Ñêëÿ-
ðîâà, 4/2. ²ç ÷àñîì óñå çàòèõëî, 
ïîò³ì âëàñíèê áóä³âë³ âèð³øèâ 
¿¿ ïðîäàòè.

Ó ñïîðóäè, ïðî ÿêó éäå ìîâà, 

КОНФЛІКТ ЧЕРЕЗ ЗРІЗАНІ 
ФРУКТОВІ ДЕРЕВА НА СКЛЯРОВА 
Проблема  На гарячу лінію газети 
«RIA–Козятин» зателефонували 
мешканці триповерхівки на вулиці 
Склярова, 6. Вони повідомили, що 
власниця будівлі по сусідству зрізала 
на їхній території кілька фруктових 
дерев. Коли ми прибули на місце події 
і поспілкувалися з людьми, виявилося, 
що суть конфлікту зовсім в іншому 

íåìàº çà¿çäó íà òåðèòîð³þ. Ãîëî-
âà ÎÑÁÁ çàïðîïîíóâàëà íîâ³é 
âëàñíèö³ äåìîíòóâàòè äâà ñåê-
òîðè ïàðêàíó ³ çà¿æäæàòè ÷åðåç 
òåðèòîð³þ ì³æ òðèïîâåðõ³âêîþ 
³ áóä³âëåþ. Àëå òàì ïðîõîäèòü 
ãàçîâà òðóáà.

— Âîíà êàæå: «Öå ìåí³ äî-
ðîãî — çí³ìàòè ³ ïåðåðîáëÿòè 
ïðîåêò, áî òðóáà ãàçîâà éäå 
íèçüêî». Ìè ï³øëè íà ïîñòóïêè 
³ ñêàçàëè: «Áîêîì ìîæåø çà¿æ-
äæàòè». Âîíà âèð³øèëà, ùî ¿é 
äåøåâøå òóò âñå çð³çàòè ³ çà¿æ-
äæàòè ÷åðåç äâ³ð, — êàæå ãîëîâà 
ÎÑÁÁ. — Òóò º àäðåñà Ñêëÿðîâà, 
4. ßêùî âæå âîíà ï³øëà ïî ãî-
ëîâàõ ³ ÷åðåç ãîëîâó, çíà÷èòü 
íå áóäå ³ öüîãî øìàòêà. Íåõàé 
ïåðåñóâàº ñâîþ áóä³âëþ. Òàì ùå 
º äðóãà ïîëîâèíà Ñêëÿðîâà, 4, 
òàì º çà¿çä. Íåõàé çí³ìàº ì³æ 
íèìè ïðîëüîò ³ çà¿æäæàº òàê. 
ßêùî òàê, çíà÷èòü ìè òåæ á³ëü-
øå íà ïîñòóïêè éòè íå áóäåìî.

Ìåøêàíö³ òðèïîâåðõ³âêè äóìà-
þòü, ùî äåðåâà íà ¿õí³é òåðèòîð³¿ 
çð³çàëè ñàìå äëÿ òîãî, ùîá âëàñ-
íèöÿ ñóñ³äíüî¿ áóä³âë³ ìîãëà çà-
¿æäæàòè äî ñåáå ÷åðåç ¿õí³é äâ³ð. 
Ïðè öüîìó ìåæ³ ïðèáóäèíêîâî¿ 
òåðèòîð³¿ ó ÎÑÁÁ ïîãîäæåí³ ç 
ì³ñüêîþ ðàäîþ. Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ 
ïîêàçóâàëà íàì äîêóìåíò.

— Öå óñ³ ö³ ìàøèíè áóäóòü ¿ç-
äèòè òóäè â ïðî¿çä, à òàì ãóëÿþòü 
ä³òè, — îáóðþºòüñÿ Ìàðèíà, ìåø-
êàíêà òðèïîâåðõ³âêè. — Òóò ä³òåé 
áàãàòî. Âîíè ãóëÿþòü äî ñàìîãî 
âå÷îðà. Õòî íå çà¿æäæàº ó äâ³ð, 
âñ³ çíàþòü, ùî òóò áàãàòî ä³òåé 
ãóëÿº. Âñ³ ïîâ³ëüíî çà¿æäæàþòü. 
Àëå âîíè æ íå áóäóòü ïîâ³ëüíî 
çà¿æäæàòè! Âîíè æ áóäóòü ë³òàòè!

— Âîíà ñêàçàëà, ùî ïîäàñòü 
íà íàñ â ñóä çà òå, ùî ó íå¿ 
íåìàº çà¿çäó ó äâ³ð. Àëå ÿ êàæó: 
«Öå æ íå ÿ òîá³ ïîáóäóâàëà!» 
Ï³äå â ñóä, çíà÷èòü, ³ ìè ï³ä-
åìî â ñóä. Áóäåìî âèòðà÷àòè 
íàø³ ñï³ëüí³ êîøòè. Ìåøêàí-
ö³ ïëàòÿòü çà êâàðòèðó íå äëÿ 
òîãî, ùîá ìè ïî ñóäàõ ãàíÿëè. 
Ìè ÷åòâåðòèé ð³ê ÎÑÁÁ ³ ìè 
ïðàêòè÷íî íå âèòðàòèëè æîäíî¿ 
êîï³éêè í³ íà ùî, ùîá ó íàñ 
çáåðåãëîñÿ. Ó íàñ äàõ ó æàõëè-
âîìó ñòàí³, à öå òðåáà áëèçüêî 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ìè çáèðàº-
ìî, àêóìóëþºìî ö³ êîøòè, ùîá 
ó íàñ ïîò³ì íà ùîñü áóëî, — ï³ä-
ñóìóâàëà Àë³íà Õîäþê.

Ми звернулися до власниці бу-
дівлі на Склярова, 4/2, Люд-
мили.
— Я здивована тим, що мешкан-
ці будинку мене не позвали як 
другу сторону, — каже Людми-
ла. — Хоча мене запевняли, що 
все нормально. І все було за їх-
ньою згодою. Не було жодного 
конфлікту. А потім на наступний 
день вони вирішили, що є кон-
флікт. Я згодна йти на компро-
міс. Можна було все вирішити 
мирним шляхом.
Власниця будівлі каже, що дій-
сно працівники за її вказівкою 
зрізали фруктові дерева, але 
мешканці триповерхівки це 
бачили.
— Мені сказали в міській раді, 
що фруктові дерева на при-
ватній території мають бути три 
метри від забору, — розповідає 
жінка. — Я поговорила з сусіда-
ми, ще взяла у них дозвіл, щоб 
контейнер перекинути. Зрізала 
я дерева, вони всі стояли. Мені 
просто треба було в них пись-
мову згоду брати. Стояли, ска-
зали, зріжте ще цю аличу, яка 
на будинок у них спирається. 
Це все ми зрізали. Я їм сказала, 
що восени я тут наведу порядок 
і посаджу три фруктових дере-
ва. У мене вже підрощені навіть 

на подвір'ї є. Я не могла без них 
це все зрізати.
Що стосується мотузок для 
білизни, то Людмила каже, їх 
зрізали тому, що вони були 
прикручені до електроопори.
— З РЕСу приїхали мені світло 
проводити, а у них на електро-
опорі прикручені для білизни 
шнурки, — продовжує жінка. — І 
вони мені кажуть, що не можна 
чіпляти, тому що може пробити 
струмом. Тому їм підрізали ці 
шнурки. Але ж я їм закопала 
опори поряд металеві. Просто 
зробила за свій кошт.
Із приводу заїзду на свою те-
риторію, то Людмила каже, що 
буде заїжджати тією стороною, 
де дозволить міська рада.
— Я не робила жодних рухів, 
поки я не йшла в міську раду, — 
додає жінка. — Ділянка у мене 
там, мені потрібно до неї яки-
мось чином під’їхати, навіть 
зараз сміття звідти вивезти 
будівельне, щоб заїхав кран. 
Я пішла в міську раду, вони 
сказали — земля міської ради. 
Я написала заяву на видачу сер-
вітуту, тобто, я маю право по-
вне користуватися цим в’їздом. 
Там не буде гаражів, там нічого 
не буде. Я їм пояснювала, що 
мають тільки вивезти сміття.

«Я маю повне право користуватися цим в’їздом» 

Як пояснила газеті «RIA–Козя-
тин» Олена Шацька, спеціаліст 
Управління ЖКГ, якщо терито-
рія, де росте дерево, не при-
ватизована, то треба пройти 
певну процедуру. Спершу необ-
хідно написати заяву у прозо-
рому офісі. Ця заява потрапляє 
в ЖКГ. Збирається комісія, яка 
проводить обстеження дерева 
і виписує акт. Після цього доку-
менти подаються на виконком, 
виконавчий комітет дає дозвіл 
на обрізку дерева і виписується 

ордер.
— Бажано, щоб дерево зріза-
ли ви. Це буде швидше, — каже 
Олена Шацька.
Якщо ж територія приватизова-
на, то жодних дозволів на ви-
різку дерев брати не треба.
— Це майно господаря. Ми туди 
навіть не маємо права зайти. 
Тому що в земельному кодексі 
написано, що на приватну те-
риторію ніхто не має права без 
дозволу зайти і розпоряджатися 
майном, — пояснює Шацька.

Вирізка дерев: кому брати дозвіл, а кому не треба?

«Була у нас малина, вишня, алича». Мешканка будинку 
на Склярова, 6 Людмила показує зрізані дерева 

– ß çãîäíà éòè íà 
êîìïðîì³ñ. Ìîæíà 
áóëî âñå âèð³øèòè 
ìèðíèì øëÿõîì, – 
êàæå âëàñíèöÿ áóä³âë³ 
Ëþäìèëà
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ОЛЕНА УДВУД 

Ó ñåë³ Ïîëè÷èíö³ íà ïàãîðá³ 
âèñî÷³º Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêà 
öåðêâà. Öå ºäèíèé õðàì íà òå-
ðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, 
ÿêèé âèçíàíèé ïàì’ÿòêîþ àð-
õ³òåêòóðè íàö³îíàëüíîãî çíà-
÷åííÿ, õî÷à ³ íå ºäèíèé ñòàðî-
âèííèé.

Êîëè òî÷íî çâåëè õðàì — 
íåâ³äîìî, îñê³ëüêè ó ð³çíèõ 
äæåðåëàõ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ð³ê 
ïîáóäîâè ð³çíèòüñÿ. Äî ïðè-
êëàäó, ó «Ñêàçàíí³ ïðî íàñåëå-
í³ ïóíêòè Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿» 
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî õðàì çáóäóâà-
ëè ó 1780 ðîö³. Ó Ïàì’ÿòí³é êíè-
ç³ Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ çà 1882 òà 
1913 ð³ê çîâñ³ì ³íøà äàòà — 
1760-èé. À íà ñàéò³ Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ çàçíà÷åíî, ùî ñâÿòèíÿ 
1661 ðîêó ïîáóäîâè.

Òî÷íî â³äîìî ëèøå, ùî 
äî Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ 
öåðêâè ó ñåë³ áóâ äåðåâ’ÿíèé 
õðàì ñâÿòîãî Îíóôð³ÿ. Ñâÿòèíÿ 
áóëà íå ïðàâîñëàâíîþ, à ãðåêî-
êàòîëèöüêîþ, àáî æ óí³àòñüêîþ, 
ÿê òîä³ íàçèâàëè öþ ã³ëêó õðèñ-
òèÿíñòâà.

«Â³äîìà (öåðêâà — ïðèì. àâò.) 
òèì, ùî ó 1778 ðîö³ ¿é áóëà äàíà 
ç Ðèìó ³íäóëüãåíö³ÿ», — éäåòü-
ñÿ ó «Ñêàçàííÿõ ïðî íàñåëåí³ 
ïóíêòè Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿». 
²íäóëüãåíö³ÿ — öå ãðàìîòà ïðî 

â³äïóùåííÿ ãð³õ³â. ̄ ¿ äàâàâ Ïàïà 
Ðèìñüêèé çà âàãîì³ çàñëóãè ïå-
ðåä öåðêâîþ. Òàêîæ ¿¿ ìîæíà 
áóëî êóïèòè.

Ó âèùåçãàäàíîìó ³ñòîðè÷íîìó 
äæåðåë³ ì³ñòèòüñÿ êîï³ÿ òåêñòó 
³íäóëüãåíö³¿ ëàòèíñüêîþ ìî-
âîþ, âèäàíà Ïàïîþ Ðèìñüêèì 
Ï³ºì VI. Òàì éäåòüñÿ ïðî òå, ùî 
ïàðàô³¿ öåðêâè ñâÿòîãî Îíóô-
ð³ÿ ó ñåë³ Ïîëè÷èíö³ â³äïóùå-
íî ãð³õè íà äåñÿòü ðîê³â. Êîï³ÿ 
³íäóëüãåíö³¿ íà ïåðãàìåíòíîìó 
ïàïåð³ çáåð³ãàëàñÿ ïðè õðàì³. 
Ï³çí³øå äîêóìåíò ïåðåíåñëè 
äî íîâî¿ öåðêâè.

Êð³ì êîï³¿ ³íäóëüãåíö³¿, 
äî Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêî¿ 
öåðêâè ïåðåíåñëè é ³íø³ ðå÷³ 
ç óí³àòñüêîãî õðàìó. Ñåðåä íèõ 
ðèçà, âèãîòîâëåíà ç ïàð÷³ ç³ ñð³á-
íî¿ íèòêè, ªâàíãåë³º â ïàë³òóðö³ 
ç îêñàìèòó, ñð³áíà ÷àøà.

ХРАМ БУВ ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКИМ 

Öåðêâó Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñ-
ïîäíüîãî çáóäóâàëè ç êàìåíþ. 
Äåðåâ’ÿíîþ áóëà ëèøå äçâ³íè-
öÿ. Ó «Ñëîâíèêó ãåîãðàô³÷íîìó 
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî» íàïè-
ñàíî, ùî ïîðó÷ ³ç öåðêâîþ áóâ 
ñòàðîâèííèé äâ³ð ç ñàäêîì.

Ôóíäàòîðîì õðàìó ñòàâ ì³ñöå-
âèé ïîì³ùèê Õîºöüêèé. Ó äå-
ÿêèõ äæåðåëàõ éîãî íàçèâàþòü 
Ôðàíöèøåê, â ³íøèõ — Ôðàí-

ЦЕРКВА-ФОРТЕЦЯ У СЕЛІ ПОЛИЧИНЦІ 
Мандрівка у минуле  Ми 
продовжуємо знайомити вас зі 
старовинними храмами нашого району. 
У цьому номері розповімо про церкву 
у Поличинцях. Кам’яна святиня унікальна 
тим, що має приховані ходи всередині 
стін і цим самим нагадує оборонну 
споруду. А ще тут зберігалися італійські 
ікони, подаровані Папою Римським

ò³øåê. Õîºöüêèé áóâ óñï³øíèì 
â³éñüêîâèì. Â³í áóâ íàì³ñíèêîì 
Êè¿âñüêîãî âîºâîäè, à òàêîæ 
êîìåíäàíòîì Áåðäè÷³âñüêî¿ 
ôîðòåö³.

Ó Ïîëè÷èíöÿõ, ÿê³ îòðèìàâ 
â³ä Ìèõàéëà Òèøêåâè÷à, â³í 
âèð³øèâ çáóäóâàòè õðàì ³ç êà-
ìåíþ. Äî ðå÷³, íà äåÿêèõ öåãëè-
íàõ öåðêâè çáåðåãëîñÿ êëåéìî 
¿¿ ôóíäàòîðà. Çàçíà÷èìî, ùî 
ñïåðøó öåðêâà Ïðåîáðàæåííÿ 
Ãîñïîäíüîãî ä³ÿëà ÿê óí³àòñüêà 
³ ëèøå ç ÷àñîì ñòàëà ïðàâîñëàâ-
íîþ.

ПОТАЄМНІ ХОДИ У СТІНАХ 
Ïîçàÿê äçâ ³íèöÿ áóëà 

äåðåâ’ÿíîþ, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ï³ñëÿ ïîáóäîâè ìàòåð³àë ïî÷àâ 
ïñóâàòèñÿ ³ ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðî 
¿¿ ðåêîíñòðóêö³þ. Àëå êîøò³â 
íà öå íå áóëî. Òîìó Áîëåñëàâ 
Õîºöüêèé, íàùàäîê ôóíäàòîðà 
öåðêâè, íàïèñàâ ëèñòà äî ºïàð-
õ³àëüíîãî êåð³âíèöòâà ç ïðîõàí-
íÿì âèä³ëèòè ãðîø³ íà ðåìîíò 
äçâ³íèö³. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
1870-èõ ðîê³â ó Ñâÿòî-Ïðåîá-
ðàæåíñüê³é öåðêâ³ âñòàíîâèëè 
íîâó äçâ³íèöþ.

Òðîõè ðàí³øå, ó 1864 ðîö³ 
ó õðàì³, î÷åâèäíî, ïðîâåëè ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè. Àäæå òîä³øíüî-
ìó ñâÿùåíèêó ïîëè÷èíåöüêî¿ 
öåðêâè Ìèõàéëó Öèêàëîâñüêîìó 
ïîäàðóâàëè íàáåäðåíèê çà ïðè-
âåäåííÿ õðàìó äî íàëåæíîãî 
ñòàíó ³ çà ñóìë³ííå âèêîíàííÿ 
ïàñòèðñüêîãî îáîâ’ÿçêó.

Ðîäçèíêîþ öåðêâè ó Ïî-
ëè÷èíöÿõ º âíóòð³øí³ õîäè 
ó ñò³íàõ. ¯õ äâà. Îäèí õ³ä âåäå 
äî õîð³â, ³íøèé äî â³âòàðÿ. Öèì 

ñàìèì öåðêâà íàãàäóº ôîðòåöþ.
Ìîæëèâî, Õîºöüêèé çàõîò³â 

çâåñòè õðàì ç ïîòàºìíèìè õî-
äàìè, áî áóâ â³éñüêîâèì. Àáî æ 
òàêèé òèï ïîáóäîâè áóâ îáðà-
íèé ÷åðåç òå, ùî íàø³ çåìë³ 
÷àñòî ï³ääàâàëèñÿ íàá³ãàì òàòàð. 
À òîìó ñåëÿíè ó âèïàäêó ÷åðãî-
âîãî íàïàäó ìîãëè á çàõîâàòèñÿ 
ó öåðêâ³-ôîðòåö³.

БРАТСТВО 
Ïðè öåðêâ³ ó Ïîëè÷èíöÿõ 

ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â ä³ÿëî áðàò-
ñòâî. Âîíî ïåðåñòàëî ôóíêö³-
îíóâàòè ó 1908 ðîö³. Áðàòñòâî 
ðîçì³ùóâàëîñÿ ó áóä³âë³ íà òå-
ðèòîð³¿ õðàìó.

Ó ò³ ÷àñè ä³ÿëüí³ñòü öåðêîâ-
íèõ áðàòñòâ òà ïîïå÷èòåëüñòâ 
áóëà øèðîêî ðîçïîâñþäæåíà. 
Âîíè çàéìàëèñÿ ô³íàíñîâèìè 
ñïðàâàìè òà áëàãîä³éí³ñòþ. Ãî-
ëîâíîþ ôóíêö³ºþ áðàòñòâ òà ïî-
ïå÷èòåëüñòâ áóâ íàãëÿä çà áëàãî-
óñòðîºì õðàìó òà çàáåçïå÷åííÿ 
ïîòðåá ïàðàô³¿. Íàïðèêëàä, éîãî 
÷ëåíè îï³êóâàëèñÿ îáëàøòóâàí-
íÿì áóäèíê³â äëÿ ïðè÷òó. Öå 
ä³ì, ó ÿêîìó ïðîæèâàþòü ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³. Íà òåðèòîð³¿ 
õðàìó ó Ïîëè÷èíöÿõ òàêèé áó-
äèíîê áóâ.

Âçàãàë³ íà òåðèòîð³¿ íàâêîëî 
öåðêâè íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ 
áóëî áàãàòî ð³çíèõ ñïîðóä. Ñåðåä 
íèõ ïðèì³ùåííÿ öåðêîâíî-ïðè-
õîäñüêî¿ øêîëè, áóäèíîê ñâÿ-
ùåíèêà, ñòàéíÿ.

КЛІТКИ ДЛЯ СВИНЕЙ 
З ІКОНОСТАСУ 

Ñåðåä ³êîí, ùî êîëèñü áóëè 
ó öåðêâ³, äâ³ ïîñ³äàëè îñîáëèâå 

ì³ñöå. Öå îáðàç Ìàòåð³ Áîæî¿ 
òà Àðõàíãåëà Ìèõà¿ëà. Ö³ äâ³ 
³êîíè ïåðåíåñëè äî õðàìó ç 
öåðêâè ñâÿòîãî Îíóôð³ÿ. Âîíè 
ðàçîì ç ³íäóëüãåíö³ºþ áóëè ïî-
äàðîâàí³ öåðêîâí³é ïàðàô³¿ Ïà-
ïîþ Ðèìñüêèì. Ïðî öå íàâ³òü 
çãàäóºòüñÿ ó òåêñò³ ³íäóëüãåíö³¿. 
²êîíà Áîæî¿ Ìàòåð³ ââàæàëàñÿ 
÷óäîòâîðíîþ.

Òàêîæ ó õðàì³ áóâ ð³çüáëåíèé 
äåðåâ’ÿíèé ³êîíîñòàñ ó ñòèë³ áà-
ðîêî. Éîãî âèãîòîâèëè ó ñåðåä-
èí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ. ×îòèðèÿðóñ-
íèé ³êîíîñòàñ áóâ âèñîòîþ àæ 
äî êóïîëà. Êîæåí ÿðóñ â³ää³ëÿâñÿ 
ð³çüáëåíèì êàðíèçîì, íà ÿêîìó 
ñòîÿëè äåðåâ’ÿí³ ô³ãóðè ÿíãîë³â. 
Íà æàëü, éîãî ñï³òêàëà íåâò³øíà 
äîëÿ. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ³êîíîñòàñ 
ðîç³áðàëè ³ çðîáèëè ç íüîãî êë³ò-
êè äëÿ ñâèíàðíèêà ó êîëãîñï³.

Ïîñòðàæäàâ íå ëèøå ð³çü-
áëåíèé ³êîíîñòàñ. Ðîçáèâàëè 
ñòàðîâèíí³ ³êîíè. Õîò³ëè çíÿ-
òè äçâîíè, àëå íå çìîãëè, òîìó 
ï³äïàëèëè äçâ³íèöþ. Çðåøòîþ 
ó 1950 ðîö³ ïàì’ÿòêó àðõ³òåêòóðè 
ñïåðøó çàêðèëè, à ïîò³ì ïî÷àëè 
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ñêëàäñüêå 
ïðèì³ùåííÿ.

Äðóãå æèòòÿ äëÿ õðàìó ïî÷à-
ëîñÿ ó 1979 ðîö³. Òîä³ ïðèì³-
ùåííÿ öåðêâè âíåñëè äî ñïèñêó 
ïàì’ÿòîê íàö³îíàëüíîãî çíà÷åí-
íÿ. Çãîäîì ñâÿòèíþ ïî÷àëè ðåñ-
òàâðóâàòè. Äî îíîâëåíîãî õðàìó 
ïåðåäàëè îäíå ç äâîõ ñòàðîâèí-
íèõ ªâàíãåë³é. Êîëèñü âîíî íà-
ëåæàëî öåðêâ³. Íà ïî÷àòêó 90-èõ 
éîãî âèïàäêîâî çíàéøëè ó áó-
äèíêó, äå êîëèñü æèâ ñ³ëüñüêèé 
äÿê. Ï’ÿòíàäöÿòü ðîê³â òîìó ñòà-
ðîâèííå ªâàíãåë³º âêðàëè.

Кам’яна церква у Поличинцях є пам’яткою національного значення. 
Коли саме звели храм — точно не відомо

Колись на місці сучасного іконостасу стояв різьблений 
з дерева. Висотою він був аж до купола
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Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло, вода, 
центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063-058-78-88

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

096-177-84-84

Молода сімейна пара винайме 1-кімн. кв. 
093-006-99-95, 063-691-85-51

Втрачено в р-ні ПРБ чоловіче портмоне з 
документами, прохання повернути за ви-

нагороду.  063-078-44-33

ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî áåç-

êîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. Òåë.: 097-392-86-44
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ:  Ïðîäàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Ïîì³÷íèê 

êóõàðÿ. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7500-9000 ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: Îïåðàòîð-êàñèð, Ïðîäàâåöü, 

Ð³çíîðîáî÷èé, Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêà-
ìè). 067-430-02-80

  Ó ¯äàëüíþ 5***** íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ : ïåêàð, êóë³íàð-êîíäèòåð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ. 
Çàðîá³òíà ïëàòà 6000-6500ãðí. 067-430-02-80

  Íà ïîñò³éíå ì³ñöå ðîáîòè â ì.Êîçÿòèí ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî çá³ðö³ ìåáë³â ç äîñâ³äîì 
ðîáîòè, ñòàâêà 12 000 ãðí. + â³äñîòîê. 093-990-82-62

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
  Âèêîíàþ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: êâàðòèð, îô³ñ³â, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. 063-262-67-76 

Ñåðã³é Àíàòàë³éîâè÷
  Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, ôàñàä³â, ìîíòàæ ñàíòåõí³êè, âîäîãîíó, êàíàë³çàö³¿. 063-030-91-49
  Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèé ðîá³ò, ïîñëóãè ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà. 063-100-13-84
  Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè. ßê³ñíî, ç 

äîñâ³äîì. 067-889-16-25

ÏÐÎÄÀÌ
  Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³ íà ðîçâ³ä. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ., ñ.Êîçÿòèí. 063-289-15-72, 068-118-97-55
  Â³äñ³â, ï³ñîê - çàëèøêè. 098-966-51-43, 093-782-99-57
  Ñò³ë îâàëüíèé êîìïþòåðíî-ïèñüìîâèé ç òóìáî÷êîþ â äîáðîìó ñòàí³, ïîäóøêè ç ï³ðÿ 70 õ 70, 

ïàðîâàðêà «Â³òåê», êèëèì á/ó 2.60 õ 1.9, êèëèì êàâîâèé 2.35 õ 2.0. 063-736-47-19
  Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., áëîêè â³êîíí³ äåðåâÿí³ íîâ³ 1.20 õ 0.90 - 2 øò., òåëåâ³çîðè 

«Sharp» ä³àã. 36 ñì., Daewoo ä³àã. 36 ñì., òðåíàæåð ïðîôåñ³éíèé. 063-736-47-19
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþ-

òåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 15 ñîò., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä íåäîðîãî. 073-429-56-52
  Äèâàí ç³ ñïèíêîþ òà ïîäóøêàìè íåäîðîãî, ñò³íêà - ãîðêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ 

ïàïóãè, ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèíêàìè, àêâàð³óì. 097-643-40-14 
  Êóðåé Äæåðñ³éñüêèé ã³ãàíò, Âèëåôåëüäåðè, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
  Îâåöü Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä ³ íà ìÿñî ð³çíîãî â³êó. 096-969-45-99
  2 ñêëÿíí³ áàëîíè ïî 10 ë., 2 êàñòðþë³ ïî 20 ë., åë.ðàä³àòîð ìàñëÿíèé, âåíòèëÿòîð, òåëåâ³çîð 

êîëüîðîâèé Ôóíàé, â³äåî-ìàãí³òîôîí êàñåòíèé Òîøèáà, ô³íñüêèé åë.ñàïîã îá³ãð³âà÷ í³ã 
«Ìåë³ññà», âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ³íñòðóêö³ºþ á/ó. 096-429-61-28

  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-397-86-14
  Êîáèëà. 098-700-26-07
  Ìàøèíà äðîâà ñàìîâèâ³ç, áóõòà îöèíêîâàíî¿ ïðîâîëîêè, âàííà àëþì³í³ºâà âåëòêà, øâåéíà ìà-

øèíêà «Ñèíãåð» ßïîí³ÿ âèð., îâåðëîã «ßìàñòî» âèð.ßïîí³ÿ ïåòåëüêà Ï-2 Ìèíåðâà. 093-058-78-43
  Ïîðîñÿòà Óêðà¿íñüêà á³ëà - Ëàíäðàñ. 097-782-40-16, 098-650-00-59, 097-776-24-25
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 12 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
  Ïîðîñÿòà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-503-61-03
  Ìåáë³ (ñò³íêà) â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-075-04-56, 067-928-30-73
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî «Äóáîê» ç ìàòðàöîì òà áàëäàõ³íîì â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, äèòÿ÷èé ñò³ëü÷èê 

äëÿ ãîäóâàííÿ (âèð. Ïîëüùà). 096-797-77-37, 093-132-73-31
  Êàíàë³çàö³éíà òðóáà ïëàñòèê  ñ³ðèé ä³àì. 10 ìì 2 øò. ïî 4 ì., ìåòàëåâà òðóáà íîâà ä³àì. 

50 ìì. - 6,7 ì., êàñòðþë³ íåðæ. 2 øò. ïî 40 ë., êàñòðþë³ åìàë. 2 øò. ïî 20 ë.,. 073-118-92-55
  Ðàä³î-òåëåôîí Ïàíàñîí³ê á/ó ðàä³óñ 100 ì., á³äîíè õàð÷îâ³ 2 øò. ïî 40 ë.,á³î-òóàëåò 

ê³ìíàòíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, áóòë³ ñêëÿí³ 10 ë., 20 ë. 073-118-92-55
  Êîñ³ëêà ñ³ãìåíòíà â õîðîøîìó ñòàí³, ñêàòè ÌÒÇ 2 øò. â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76

  Áåíçîêîñà 1 000 ãðí., áåíçîïèëà 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ïîñèëåíèé, îïðèñêóâà÷ 
æóê³â, áîëãàðêà 180, äðåëüêà, ïðîô. ôåí, åë.òî÷èëî - âñå íîâå, ÿâà-350, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ 
ïîëèâó, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ð., ðåçèíà ë³òíÿ íà 13 - 2 øò., àêóìóëÿòîð 12 Â, 2.8 À äî 
îïðèñêóâà÷à æóê³â íîâèé. 068-216-34-20

  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³. 097-494-15-89, 093-353-67-33
  Äèòÿ÷³ ë³æå÷êà â êîìïëåêò³ òà äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62
  Áäæîëè. 093-799-83-31
  Äèòÿ÷³ êîëÿñêè òðàíñôîðìåð òà ïðîãóëÿíêîâà ïî 1 500 ãðí. 063-315-06-13
  Òåëåâ³çîð LG â ãàðíîìó ñòàí³, ä³àã. 52 ñì. 067-906-98-59
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð-2, ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. 073-003-80-10
  ßðèé ÿ÷ì³íü. 068-170-50-29, 063-946-29-77
  Áóäèíîê ïðèâàòíèé âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿ 4à ð-í ãàçîâî¿ êîíòîðè ÎÐÑà. 095-813-35-48, 

093-937-27-54
  Ïîðîñÿòà 10-12 êã. 067-300-17-72, 098-132-44-35
  Êîòåë ÀÒÎÍ 1 êîíòóðíèé 3 500 ãðí. 063-629-50-37 Òàíÿ
  Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, ñ.Çîçóëèíö³. 097-616-18-14
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè ïî 20 êã. Ìàêñòåð + Äþðèê. 068-216-70-39, 097-555-10-06
  Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. ñ.Ñåñòðèí³âêà öåíòð. 067-587-91-62
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè 200 ë³ò., ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, íàá³ð ëîæîê 

ïîñåðåáðÿí³ 6 ïåðñîí. 093-849-93-36
  Áàðàí ïëåìåííèé 3 ðîêè, â³âöÿ ê³òíà 3 îê³ò òà â³âöÿ 4 ì³ñ., â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 098-

564-45-27, 096-349-88-78
  Êîçî÷êè êðàñèâ³ 2 øò. 2 ì³ñ. â õîðîø³ ðóêè, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-886-24-98 Ç³íà
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ëàçà, ñò³ëüö³ äèòÿ÷³, ñòîëèê, çîíò, ñ³ëüö³ ðèáàöüê³, ñòóëà, ñàïîãè, ëèæ³. 

093-510-45-63, 096-512-12-08
  ªìí³ñòü í/æ 140 - 40 ë., åë.ïëèòà 3-õ êàìôîðíà, áàëîíè ãàçîâ³, ïîëîòåíöå-ñóøêà í/æ ä³àì.50 

ìì., á³äîíè àëþì³í³ºâ³ 45-20 ë., äèòÿ÷å ë³æå÷êî. 096-161-87-73
  Øèôåð á/ó 8-ìè õâèëüîâèé, ñòðîïèëà (êðîêâè) äîâæ. 4.5 ì., âóëèêè áàãàòîêîðïóñí³, 

ìåäîãîíêà. 097-018-58-48
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. 6 õ 1.2 õ 06 ì, 5 ëèñò³â îöèíêîâàíîãî ìåòàëó òîâù. 2 ìì 2.40 

õ 2.2 ì. (îáøèâêà ç âàãîíó-ðåôðåæåðàòîðà). 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Âåëîñèïåäè 2 øò.ï³äë³òêîâ³, âàííà ìåòàëåâà á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-659-58-52
  Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12, 20; ðåëüñè 12, 24 äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè äóáîâ³, 

îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 
093-031-24-52

  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ äëÿ çåðíà, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, 
áàíêè ñóë³ÿ ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

  Äèâàí, òóìáî÷êà-ï³äñòàâêà ï³ä òåëåâ³çîð, ñòîëè ïîë³ðîâàí³, ìàñëÿíèé îá³ãð³âà÷, âåíòèëÿòîð, 
ñêåéò ï³äë³òêîâèé. 063-020-88-81, 067-152-60-80

  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò TURBO 250 M 220/380 V, 4.5 Êâò íîâèé â óïàêîâö³, íåäîðîãî, 
òåëåâ³çîð Samsung êîëüîðîâèé 50 õ 50, ë³æêî 2-õ ñïàëüíå 195 õ õ150. 093-943-01-15

  Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., ïëèòêà êåðàì³÷íà 15 õ 15 20 ãðí./
êâ.ì., äîñêè á/ó. 096-463-00-66

  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà. 097-691-24-53
  Ìîí³òîð Samsung 17« TFT 450 ãðí., â³äåîêàìåðà »Panasonic« ì³í³-êàñåòà 650 ãðí. 096-797-90-53
  Âåëîñèïåä Àðä³ñ ñèíüîãî êîëüîðó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-152-83-25 Íàòàøà
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé Ìóñòàíã òà æ³íî÷èé, ì³äíèé ïðîâ³ä 25 ì. 3-õ ôàçíèé áðîíüîâàíèé, 

ìàñëî ïåðåðîá., òðóáà à/ö 4 ì. âñå íåäîðîãî. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Áè÷êà 3 òèæí³. 068-211-02-45, 093-783-28-21
  Ðîñëèíè äëÿ äîìó âåëèêèé ëèìîí, þêà ê³ìíàòíà, ãðàíàò ïëîäîíîñíèé, ³íæèð  ã³íãî á³ëîáà 

òà ³íø³. 097-056-07-06
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-176-02-26
  Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³. 097-176-02-25
  Ïàðèêè, áàíêè 0.5 ë. 2-12-24, 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Ãàðàæ â öåíòð³ ç äîêóìåíòàìè, êîíòåéíåð 5 ò., ãàðàæ ç ó÷àñòêîì 10 ñîò., º êðèíèöÿ, áàñåéí, 

ñàä, ãîðîä, â³êíà ïîäâ³éí³ íîâ³, âåíòèëÿòîð. 098-993-35-42
474869
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà á/ó, ïàðòà øê³ëüíà, ïèëêà ðó÷íà, íîæîâêà, 

ïîêðèâàëà á/ó. 098-993-35-42
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé êîëåñà 20 ä. 1 500 ãðí., ã³äðîáîðä êîëåñà 10 ä. 4 000 ãðí. 063-398-

83-24 Ñâ³òëàíà
  Áàíêè 0.5 ë. ïî 3 ãðí. 096-268-89-67
  Ñò³íêà (ìåáåëü) Êàëèíà á/ó, êîëÿñêà ç/ë á/ó. 073-004-04-45
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-552-27-63
  Áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60, âñå ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 098-542-94-77, 093-998-06-58
  Øàôè ç àíòðèñîëÿìè 2 øò. á/ó, âàçîíè  Àëîº, âåëèê³. 063-113-22-18
  Òåëÿ (òåëè÷êà) 3 ì³ñ. 096-014-42-21
  Äâà âåëîñèïåäè á/ó íåäîðîãî, ìàñëî ïåðåðîáíå 40 ë. 3-õ æèëüíèé ì³äíèé ïðîâ³ä (áðîíüî-

âàíèé), òðóáà à/ö 4 ì. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ, áåç ñòîéêè, ëîì ìðàìîðíèõ ïëèò. 067-502-10-70
  Äèâàí ðîçêëàäíèé, êð³ñëî - êðîâàòü, ïðàëüíà ìàøèíêà Ëèá³äü. 067-502-10-70
  Òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîëè, àâòî-ìàãí³òîëè, òåëåôîíè, êîìïþòåð, áåçïåðåá³éíèêè, êîëîíêè «Sven» 

2õ18W, êîìïðåñîð, ïåðôîðàòîð, áîëãàðêà, êàí³ñòðè 20 ë., ïàëàòêà ÑÐÑÐ 4 ì. 093-140-74-34
  Åìàëü àòìîñôåðîñò³éêà äëÿ íàðóæ. òà âíóòð. ðîá³ò: çåëåíà, ñ³ðà, á³ëà, ïîëîâà æîâòî-

êîðè÷íåâà, ïàëàòêà âèñ. 1.65 õ 2.80 õ 2.80, êóñêè áðåçåíòà 1.8 õ 1.6 - 2 øò., 2.2. õ 1.2 - 1 
øò. 063-736-47-19

  Âåëîñèïåäè 2 øò. â äîáðîìó ñòàí³ 1 000 ãðí., äâ³ ïëàñòèêîâ³ òðóáè ä³àì. 200 ìë. ïî 3 ì. ï³ä 
ñêâàæèíó äëÿ âîäè. 063-784-40-51

  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ñàìîðîáíèé. 068-518-35-71
  Â³äâîäîê, áäæîëîñ³ì’¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóä.ìàòåð³àëè, âñ³ äîêóìåíòè íà 

áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ç ôóðí³òóðîþ ð.42.096-037-00-67, 093-427-67-40 Ôîòî ñêèíó íà òåëåôîí
  Õîëîäèëüíèê «Äîíáàñ» â ðîáî÷îìó ñòàí³, òðèëÿæ, äèâàí, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13, 

073-058-41-21
  Ïîðîñÿòà 18-20 êã. 098-063-05-51, 093-409-34-54
  Ñâèíåé. 097-792-04-59
  Ïîðîñÿòà 15 êã. ñ.Òèòóñ³âêà. 063-383-76-61, 097-782-40-16
  Êóð÷àòà äîìàøí³ â³ê 1 ì³ñ., âèïîéêó ïðîâåäåíî. 068-082-41-28
  Ïøåíèöÿ. 068-762-90-74
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., êàáàí÷èê ïîðîäè Ëàíäðàñ âàãà 15 êã. 096-772-01-94
  ß÷ì³íü. 096-721-59-39, 098-908-82-95
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-221-24-30
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Êàíòîð 15-16 êã., äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ï³ä ñêëîì, ãàðíèé 

ñòàí. 097-751-80-75
  Òåëåâ³çîð Samsung 21« 500 ãðí. 098-222-98-98, 063-504-00-86
  ІÆÞ ç êîëÿñêîþ + çàïàñíèé äâèãóí + çàïàñí³ ÷àñòèíè, íàðàæ â öåíòð³, ëîäêà Ëèñè÷àíêà 1 

ì³ñíà. 067-152-58-06, 093-732-60-74
  Ë³æêî 2-õ ïîâ. ç îäíèì ìàòðàöîì. 063-605-75-51
  Ë³æêî äëÿ ä³â÷èíêè â³ä 3-õ ðîê³â ç ìàòðàöîì ñòåëàæ³ 4 øò. 063-605-75-51
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-96-90, 067-151-15-98
  Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà 

äîñòàâêà. 063-719-63-76
  Âîãíåòðèâêó öåãëó, õîëîäèëüíèê «Äíåïð» 2-õ êàìåðíèé, ÒÂ LED «Ñàòóðí» 24 äþéìà. 

093-140-74-81    
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-688-62-01, 093-63-99-247
  Êàëÿñêà äèòÿ÷à Viper 2/1 äæèíñ, ñòàí 9 ç 10. 063-694-69-48
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 29 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî ñ. Êîçÿòèí, âóë. ×àéêîâñüêîãî. 098-515-50-23
  ×àí ï³ä çåðíî. 096-89-71-941
  Ñóòî÷íèõ êóð÷àò áðîéëåðà ì³ñÿ÷íèõ ³ òóøêó. 097-354-76-66
  Ìåáëåâà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Êîíòåéíåð 5-òè òîãííèé íà ðèíêó «Êîëãîñïíèé». 063-068-37-53
  Çåðíà, êàðòîïëþ. 096-795-75-70
  Áè÷îê 3 ì³ñ., äâ³ òåëè÷êè 4 òà 3 ì³ñ. 097-149-12-94
  Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, ÷îðíî-á³ëà 6 ì³ñ. 096-772-01-94
  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ ìÿñî-ÿº÷íî¿ ïîðîäè, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 097-893-74-92
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè (êîëåñà ä³àì.20) 1 500 ãðí., ã³äðîáîðä êîëåñî íàäóâíå 

ä³àì.10 4 000 ãðí. 097-137-22-97, 063-398-83-24 Ñâ³òëàíà
  Êîðîâà ò³ëüíà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-397-86-14
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-180-71-50
  2 ñò³íêè, êð³ñëà, äèâàíè, ñò³ëüö³, âàííà, õîëîäèëüíèê, 4 êèëèìè, äîðîæêè êîâðîâ³, øâ. 

ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ, ñàìîâàð, á³î-òóàëåò 
äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88

  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3 â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 098-102-68-62, 093-893-98-11
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò ñò³ë, çîíò, ñòóëà ðèáàöüê³, òóð.ñòîëèê, 

ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08
  Àéôîí - 6S, âîçäóøêà «Õàòñàí» íîâà, ïàëàòêà ÑÐÑÐ 4 ì., ïàÿëüíà ëàìïà, êàí³ñòðè 20 ë., 

Àéôîí -4 ïî ö³í³ êíîïî÷íèõ. 093-140-74-34
  Ðàä³î-òåëåôîí Ïàíàñîí³ê á/ó ðàä³óñ 100 ì., á³äîíè õàð÷îâ³ 2 øò. ïî 40 ë., á³î-òóàëåò 

ê³ìíàòíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, áóòë³ ñêëÿí³ 10 ë., 20 ë. 073-118-92-55
  Ïîðîñÿòà ïî 20 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Õîëîäèëüíèê. 063-234-29-75
  Ãðàô³íè, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, åë.÷àéíèê 

20 ë., òðóáà à/ö ä³àì.150, ñìîëà, êàñòðþëÿ àëþì. 40 ë., öåãëà âîãíåòðèâêà. 096-467-88-03
  Ñìàðòôîí LG Nexus 5õ ìàéæå íîâèé + 2 ÷îõëà, ðó÷íèé êîìáàéí, êîïè Naike, ïðàëüíà 

ìàøèíêà Àðäî á/ó, ìåáåëü. 068-044-24-68
  Â³êíà 1.5 õ 0.90 ïîäâ³éí³ 8 øò., ìóç.öåíòð, êîìïþòåð, ìîí³òîð, âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé, ãàðàæ 

â öåíòð³, âåëîñèïåä á/ó. 098-993-35-42
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó, êîíòåéíåð 5 ò., ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, ïèëêà ðó÷íà. 098-993-35-42
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä áóä³âíèöòâî 25 ñîò., âóë.Ê.Ìàðêñà. 097-691-24-53
  Ëþöåðíà 20 ñîò., ñ.Òó÷à. 096-773-39-01
  Âåëîñèïåä äèò. 5-8 ðîê³â, ìîòîð 3-õ ôàçíèé 1.5 êÂò, ãåíåðàòîð ÇÈË-130 âñå íåäîðîãî. 

063-294-52-66, 095-470-73-21
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Âåíåö³ÿ» 3/1 â õîðîøîìó ñòàí³. 097-842-14-06
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «BOMANN» ç Í³ìå÷÷èíè, â³äì³ííèé ñòàí á/ó, êîë³ð ñ³ðèé. 097-

327-27-34, 063-293-14-22
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-449-53-50
  Ïàðèêè, áàíêè 0.5, âàçîíè Àëîæ òà ³íø³. 2-12-24, 068-209-91-37, 093-884-86-66
  Øâåëåð 10, êóòèê 56, ðàáèöÿ, ï³íîïðîï³ëåí 50, ì³íâàòà, êàçàí 10 ë., êàí³ñòðè, åë.ïðèëàäè, 

³íñòðóìåíò ñëþñàðíèé, òîêàðíèé, ñòîëÿðíèé. 066-044-74-90
  Ñàäæàíö³ ñòîëîâîãî âèíîãðàäà á³ëüøå 20 ñîðò³â ïî 50 ãðí. 097-297-81-71, 093-724-29-11
  Êîíòåéíåð, ðîáî÷³ áîò³íêè, êîñòþìè õ/á, ðóêàâèö³, êîñòþìè ôîðìåíí³, ÷îáîòè. 093-013-65-24
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76

  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. íåäîðîãî, äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
  Ìåáë³: 2 øàôè â ñïàëüíþ ç àíòðèñîëÿìè (ñò³íêà), âàçîíè Àëîº, äåô³íáàô³ÿ òà ³íø³. 063-113-22-18
  Ñò³ë êîìïþòåðíèé ç òðüîìà øóõëÿäàìè â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ï³í.áëîêè 20 

õ 30 õ 60 - 20 øò. 068-041-47-16, 063-752-10-26
  Òåëåâ³çîð LG Electronics â õîðîøëîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 073-167-47-27
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 20-22 êã. 3 800 ãðí./ïàðà. 068-458-40-85
  Ïèëîñîñ «Saturn» á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-800-66-77, 095-425-36-54
  Áè÷êà â³ê 3 òèæí³. 068-211-02-45
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà «×àéêà» ç ïåäàëüíèì ïðèâîäîì â ðîáî÷îìó ñòàí³. 096-429-61-28
  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ «Ìàñòåð Ãðåé», ìîëîäíÿê íóòð³é. 097-027-12-60
  Ïîðîñÿòà 16-18 êã. 096-063-05-51, 093-409-34-54
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ, óðîæàé 2020 ð. ñ.Êàøïåð³âêà. 067-339-41-22
  Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 063-773-26-18
  Ïðàëüíà ìàøèíêà íîâà íàï³â-àâòîìàò Saturn ST1601 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-892-12-51 Іðà
  Ñ³÷êàðíÿ ç åë.ìîòîðîì, ìîòîð 5.5 Êâ, 1200 îá., ìîæíà îêðåìî. 097-442-12-35
  Ìîëîêî êîçèíå. 067-586-80-58
  Êîðîëÿ ìîëîäîãî íà ðîçâ³ä, êîðîëåíÿòà. 068-753-34-61
  Òåëè÷êà îäèí ì³ñÿöü, ìîëî÷íà, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 093-76-79-280
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó- òðîñòü, â ãàðíîìó ñòàí³, çèì/ë³ò. âàð³àíò. 063-46-26-120
  Ïøåíèöÿ, êîòåë ãàçîâèé 7, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ìåòàëåâ³ ç âèñîêèì ÊÏÄ. 096-727-43-90
  Âóëèêè áåç áäæ³ë. 093-662-45-04
  Ï³âí³â ïàëèâîãî, ìðàìîðíîãî, çîëîòîãî îðï³íãòîíà. Ï³âíÿ òà êóð÷àò áðàìè. 097-89-374-92
  Êàëÿñêó 2â1, íåäîðîãî, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, æîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà. Â ãàðíîìó 

ñòàí³. 063-520-787-71
  Àâîëþëüêó Lionelo-roa Plus 0-13 êã. 2 â 1 (ëþëüêà òà àâòîêð³ñëî). Â ³äåàëüíîìó ñòàí³ íå-

äîðîãî. 063-520-787-71
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, 

âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàä, ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097-196-79-35

  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  60 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-
63, 096-451-95-94

  Áóäèíîê º ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-698-73-29
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 

ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 49.5 êâ.ì., 2/2 ïîâ., ãàç. êîòåë, â³ä âëàñíèêà - 320 

000 ãðí. 063-400-85-90, 097-292-14-25
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 100 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. êîòåë) + ï³÷íå (2 ãðóáêè), â 

áóäèíêó ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 0.65 ãà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, õë³â, ãàðàæ, 
ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, ôðóêòîâ³ äðåâà, ïîäâ³ðÿ âåëèêå àñôàëüòîâàíå. 097-421-67-37, 
063-845-37-85

  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, 

ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 067-415-23-49
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 

êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 90 êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 4 ñîò., 

ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, çàã. ïëîùà 51.1 êâ.ì. 063-294-97-77 (ï³ñëÿ 18:00)
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó. 067-991-36-

91, 067-311-71-84
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, 

òóàëåò, âàííà, º 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç ìåáëÿìè, 3 ïîâ., 37 êâ.ì. 097-301-74-08
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), 22 ñîò. çåìë³, íà òåðèòîð³¿ öåãëÿíèé áóäèíîê, 

êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 096-423-32-00, 093-286-33-37
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 

068-786-06-18
  1-ê³ìí. êâ. â 1-ïîâ. áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, æèëà ïëîùà 18.5 êâ.ì., ïîðó÷ ç öåíòðîì 

ì³ñòà. 093-732-76-15
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 59.4 êâ.ì., áàëêîí 5.9 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ñàíòåõí³êà, ìåáë³, 

ï³äâàë. 067-707-85-68
  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 äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè ñ.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) ç 2-õ ïîëîâèí ç îäíèì âõî-
äîì, çàã. ïëîùà 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó 
áóäèíêó, äîðîãà äî äîìó ãàðíà, àñôàëüòîâàíà àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

  Áóäèíîê íà 2 âëàñíèêà, ïîãð³á, ñàðàé, 2-õ ïîâ. ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà, âóë.ß.Ìóäðîãî 
157. 067-966-05-48

  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 0.06 ãà çåìë³, ñàä. 067-

972-22-83, 063-606-61-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58/12, 3/3, ïëîùà 41.6 êâ.ì. - 405 000 ãðí. 

097-905-82-87 Ë³ë³ÿ
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç.îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 

òóàëåò, âàííà, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàä îãîðîæà, öåíòð. 067-409-35-37
  Áóäèíîê æèëèé, 75 êâ.ì., âóë.Ãîí÷àðîâà 1. 093-013-27-88
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, íå êóòîâà, åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³íà, äâ³ êëàäîâêè, ñòàí 

æèëèé. 093-091-00-50
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ïåðåìîãè. 096-512-12-31, 097-311-98-54
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âóë.Ïðèîçåðíà 21, ó÷àñòîê 15 ñîò. ïðèâàòèç. (á³ëÿ 

Âîäîêà÷êè).097-195-57-75, 063-293-14-23
  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, ãîðîä 0.40 ãà. 096-017-

66-81, 095-666-20-18
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., âèä ïàëèâà áåíçèí. 067-255-42-93
  Ìîòîáëîê ïåðåðîáëåíèé íà òðàêòîð ç ôðåçîþ. 068-334-79-58
  ÂÀÇ 2108 ïî çàï÷àñòèíàì. 096-778-87-13

ÊÓÏËÞ
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâèãóíè. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 

097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, 

ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, 

çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  2-õ ê³ìí. êâ., àáî áóäèíîê ç óìîâàìè. 093-154-76-52, 068-965-56-08
  Â³äåî-ìàãí³òîôîí ÂÌ 12 åëåêòðîí³êà, ðàä³î-äåòàë³, ïëàòè, ãîð³õè, ïåðèíè-ïîäóøêè, ðàä³îëè, 

òåëåâ³çîðè, ðàä³î-ñòàíö³þ ðàäÿíñüêó. 068-275-55-16 Êîëÿ
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ áåíçîêîñè, ìëèíè, ìîòîôðåçè àáî ìîòîêîñè, ìèñëèâñüê³ 

íàáî¿. 068-216-34-20
  Áóäèíîê àáî çåì. ä³ë-êó â ñ.Êîçÿòèí ïî âóë.Âîäîêà÷í³é. 063-801-09-39
  Ñìîëó. 096-463-00-66
  Ãîð³õ ö³ëèé á³èòèé äîðîãî. 098-572-42-44
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85
  2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ðåìîíòó. 099-006-31-35, 099-006-31-23
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
  Óãîëîê, øâåëëåð, òàâðà, òðóáà, ïðîô³ëüíà òðóáà, â³äõîäè çåðíîâ³. 067-369-13-23
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç ºâðî-ðåìîíòîì, íå âèùå 2 ïîâ. â öåíòð³ (áåç ïîñåðåäíèêà). 

067-602-24-87
  2-õ ê³ìí. ÷è 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áåç ðåìîíòó. 063-078-44-54
  Ïëàòè, ðàä³î-äåòàë³, ïðèáîðè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè, àâ³à-ïðèáîðè, â³äåî-ìàãí³òîôîíè ÂÌ-12 

åëåêòðîí³êà. 068-303-90-45, 098-643-18-08 Ðóñëàí
  Âõ³äí³ ä³åð³ á/â ë³â³. 2,05õ09. 063-46-26-120
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80

Ð²ÇÍÅ
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067-812-94-73
  Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ òåðì³íîâî 16 êâ.ì., öåíòð, ç åë. îïàëåííÿì, º ñâ³òëî - 500 ãðí./ì³ñ. 

067-796-11-99, 063-458-34-35
  Çäàì â îðåíäó òóâè âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
  Øóêàþ ðîáîòó, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè çâàðþâàëüíèêà, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè, ðîáîòà íà 

ïîñò³éí³é îñíîâ³. 098-280-03-91
  Çäàì îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ.ì. â öåíòð³. 093-766-78-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëó. 093-849-93-36
  Âòðà÷åí³ ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ìåíà Ïîë³ùóê Ëþäìèëà Ïàâë³âíà, Ïîë³ùóê Âî-

ëîäèìèð Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèìè

  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç öåãëÿíèì áóäèíî÷êîì, º ñàä, êðèíèöÿ. 096-901-69-75
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ. 096-443-32-38, 063-857-86-20
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11 (ð-í ìàã.Ðîìàøêà). 095-813-35-48, 093-

937-27-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. â öåíòð³ (ð-í ÀÒÁ, ïîë³ö³¿, äèòñàäêà), çàã. ïëîùà 180 êâ.ì., æèëà ïëîùà 80 

êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, º ä³þ÷èé á³çíåñ. 063-754-61-56 
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, 3/5. 068-006-81-57
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 9 õ 9, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., äåðåâà, âèíîãðàä. 067-587-91-62
  1-ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, ç ìåáëÿìè òà ðåìîíòîì. 097-969-71-01, 093-785-66-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò. 093-849-93-36
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., º âðåì’ÿíêà, âóë.Äîâæåíêà 69. 093-894-37-43 Âºðà
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., öåíòð ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ 

ïðèâàòèç. 068-346-54-35 ==Í  Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, ñàä, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í âóë.І.Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68 

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, 54 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç., âàííà, âîäà, ãàðíèé ðåìîí, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ, çàáîð æåñòü, 6 ñîò. çåìë³, ÿáëóí³, êóù³, óñå ïðèâàòèç., ìîæëèâèé îáì³í. 
093-937-65-00

  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 

067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì, ï³äâåäåíà öåíòðàëüíà âîäà Òàëèìîí³âêà. 063-274-31-40
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 096-394-91-37
  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º ñêâàæèíà. 098-918-03-39, 098-918-03-38
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 

çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, îô³ñ. 063-342-67-53, 063-276-71-31
  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53, 063-276-71-31 
  ×àñòèíà áóäèíêó ð-í ðèíêà «Õë³áîäàð», øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 063-020-88-40
  Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 2 

ñàäêà, 10 ñîò. ãîðîäà, òóàëåò, âàííà, ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, ïîðÿä àâòîáóñíà çóïèíêà íà ì³ñòî. 
073-058-41-21, 097-628-48-13

  Ó÷àñòîê ç áóäèíêîì, º ãàç, âîäà, òåëåôîí, 12 ñîò. çåìë³, ð-í Á³ëà Êàçàðìà. 063-896-77-35, 
097-029-05-79, 063-896-77-60

  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 41.6 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 5 (íàâïðîòè ìàãàçèíó ÀÒÁ), 2 ïîâ., ç 
ºâðî-ðåìîíòîì. 063-432-06-05

  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 êâ.ì. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 46 êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./9, ñåðåäíÿ, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-

704-31-57
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, 15 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57
  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, 

äèâàí, ñêëîïàêåòè, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-597-08-40
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 3 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19/8, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 093-347-

19-48, 063-667-31-65
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 068-046-27-72, 093-724-31-22
  Äà÷à ç áóäèíêîì. 099-544-66-49
  2-õ ê³ìí. êâ., 3/9, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, åë. îïàëåííÿ. 063-617-05-31 ï³ñëÿ 17:00
  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 â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 098597-
08-78, 093-596-41-56

  Áóäèíîê ãàçèô. 3 ê³ìí, êîòåë «Âàéëàíò», åâðîðåìîíò, âîäà, âàííà ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, æåñò. çàáîð, ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå 
îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 
ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 ãðí. áåç 
òîðãó. 067-705-00-22 Äìèòðî

  ×àñòèíà áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72 êâ. ì. â äîáðîìó ñòàí³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë 
ñóì³ñíèé, ãàç, öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ, 4 ñîòêè ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîãð³á, ñàðàé. 
Ïîðó÷ øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, âîêçàë. (096) 429-87-28, (063) 624-12-07

  2-õ ê³ìí êâ. íà 2 ïîâ. 45 êâ.ì. ç áóäîâàíîþ êóõíåþ 7,3 êâ.ì, ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðîðåìîíò, íîâ. áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò. 096-213-33-39, 063-131-86-02

  Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà, â áóäèíêó âîäà, 
çðó÷íèé ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35

  Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 954 êâ.ì. â Êîçÿòèí³, áóâøà îâî÷åáàçà ÎÐÑà, òåðìîáóä³âëÿ. 85 òèñ. 
ó.î. (òîðã) 063-294-70-22, 097-308-74-33

  4-õ ê³ìí. êâ. 86 ì.êâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2/2 áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà. 096-176-45-23
  Áóäèíîê ãàçèô. 10 ñîò., ïðîâ. Äåïîâñüêèé, 2. 063-64-63-522, 063-462-60-29
  Áóäèíîê ãàçèô. ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò.ñ. Іâàíê³âö³. 098-515-50-23
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ., º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 063-733-28-00
  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.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàäîê, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ + ãîòîâèé á³çíåñ 

(ìàãàçèí 60 êâ.ì.), ð-í âîºíêîìàòó âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 38, äîêóìåíòè ãîòîâ³, íåäîðîãî, 
ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99, 063-458-34-35

  Áóäèíîê ñ .Ìàõí³âêà, õë³â, ëüîõ, 0.45 ãà çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 093-766-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 53.8 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, åë. îïàëåííÿ. 063-617-05-31 ï³ñëÿ 17:00
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ð-í Äåïî àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. â 

öåíòð³, 2.3 ïîâ. 063-190-87-62
  Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî ð-í ÄÅÏÎ (êðóã), 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàç, ö/âîäà, 

êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á. 096-090-36-97, 098-991-41-83
  2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë 

ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ 2-õ êîíòóðíèé êîòåë - 450 000 ãðí. 093-558-68-42
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, õîðîøå ì³ñöå, äî öåíòðà 5 õâ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., 56 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ. 097-407-46-82
  3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 

êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 25 êâ.ì.., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 øêîëè. 067-754-44-65
  Áóäèíîê 61 êâ.ì. ç ãîñï. áóä³ëÿìè â öåíòð³ Ñàìãîðîäêà, ãàçîâå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ä³ë-êà 

25 ñîò. 096-3111697, 050-46-83-536 (25-30)
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. 097-453-44-55
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 

êâàðòèðó. 097-186-99-34   
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-

68-18, 068-898-10-84  

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Ìîïåä «Delta» ó äîáðîìó ñòàí³. 098-719-48-06
  Æèãóëü 6. 063-289-01-95, 068-053-47-95
  Ïåæî - Ïàðòíåð 1996 ð.â., 1.8 Ä ãðóçî-ïàñ.  063-294-52-66, 095-470-73-21
  Äåî Ñåíñ ãàç-áåíçèí, 2005 ð.â., òåìíî çåëåíèé â äîáðîìó ñòàí³. 096-612-72-14
  ßâà-350 12 Â åêñïåðèìåíòàëêà â ãàðíîìó ñòàí³ + çàï÷àñòèíè. 067-254-99-36
  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ ç âåäó÷èì ïåðåäîì, âñå ïðàöþº, â êîìïëåêò³ 2-õ êîðïóñíèé ïëóã, ñòî¿òü 

ðåäóêòîðíèé ñòàðòåð ³ õîðîøèé àêóìóëÿòîð. 097-684-00-86
  ÃÀÇ 3307 ñàìîñêèä áåíçèí. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  ÓÀÇ-469: êóçîâ ö³ëüíîìåòàëåâèé, àðì³éñüê³ ìîñòè, íîâèé äâèãóí ÃÀÇ-24, øèíè ÁÔÃóäð³÷ 

àëòåðåé, Êàìàç 4310 ç ìàí³ïóëÿòîðîì â/ï 3 òîííè. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Ôîëüöâàãåí Ïàñàò Á-5, 2003 ð.â., 1.6, ãàç-áåíçèí, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 096-737-

40-40, 093-095-17-57
  Ìîïåä Ìóñòàíã Àëüôà ó äîáðîìó ñòàí³  çàðåºñòðîâàíèé, êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2108, ï³÷êà 

«Ëàòóíü» ÂÀÇ 2101-07. 097-116-69-11, 063-694-97-00
  Ðåíî Ìåãàí 2014 ð.â., ñâ³æî ïðèãíàíèé, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, ³äåàëüíèé ñòàí. 

063-276-07-38
  ÂÀÇ 21099 1.5 ãàç-áåíçèí, 2006 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, ³äåàëüíèé ñòàí. 068-966-12-95
  Ìîòîöèêîë Àëüôà. 096-463-52-09
  ÂÀÇ 2111, 1.5, 16 êëàïàíà, 2001 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, 1991 ð.â., ìåòàë³ê, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2107 1995 ð.â., áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2105 áåíçèí, íåäîðîãî. 096-804-47-51
  Ñêóòåð «Honda lead» 50 êóá. ñì, çàðåºñòðîâàíèé. 067-787-81-82
  Òàâð³ÿ, 1993 ð.â., ³íæåêòîð, 8 õîäîâà, öåíòðàëüíèé çàìîê, ñ³ãíàë³çàö³ÿ, òîí³ðîâêà, á³ëà. 

096-768-63-13
  Ìàçäà 6, ÷îð. êîë. äèçåëü 2,2, 2009 ð.â. ñâ³æåïðèãíàíà, Ìîñêâè÷ 2141, ñ³ðà, 1,5, 1992 ð.â. 

067-75-38-037, 063-181-59-15 Àíàòîë³é
  Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â. 093-123-51-65

  Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà äîïîìîæå ïî ãîñïîäàðñòâó çà ì³çåðíó âèíàãîðîäó. 097-662-11-08 Âîëîäèìèð
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ìåáëÿìè, âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  Ïîðÿäíà ìîëîäà ñ³ì ÿ çí³ìå æèòëî íà òðèâàëèé òåðì³í. 066-208-14-30
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 067-424-67-18
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í ïðîæèâàííÿ, ïîðÿäí³ñòü òà ïîñò³éíó îïëàòó 

ãàðàíòóºìî çàâ÷àñíî. 066-637-63-82 Òàíÿ, 096-935-52-46 Ëþäà
  Çäàì â îðåíäó êàôå «Âàí» âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà. 097-737-00-01, 093-885-33-39
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ñêëÿðîâà 1. 063-700-71-65, 096-998-51-81
  Â³ääàì â äîáðó, äáàéëèâó ðîäèíêó ïóõíàñòèõ êîøåíÿò - ä³â÷àòîê ÷îðíîãî òà ÷åðåïàøêîâîãî 

îêðàñó, ãðàéëèâ³, ãàðí³, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà , ïðè íåîáõ³äíîñò³ ñòåðèë³çàö³ÿ çà âëàñíèé êîøò. 
063-605-92-04, 096-562-81-90

  Â³ääàì ãðàéëèâèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Âòðà÷åíî â ð-í³ ÏÐÁ ÷îëîâ³÷å ïîðòìîíå ç äîêóìåíòàìè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãî-

ðîäó.  063-078-44-33
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÂÍ  ¹ 0241917 âèäàíèé 

15.04.1997 ð. íà ³ì’ÿ Áîðù Â³ðà Ïåòð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé ÷ëåíà ÊÑÒÏ (ìàéíîâèé 

ñåðòèô³êàò) ñåð³¿ ÂІ  ¹563, âèäàíèé 16.102015 ð.  íà ³ì’ÿ Áîðù Â³ðà Ïåòð³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÂÍ  ¹ 0133482, âèäàíèé 
15.01.1997 ð.â.  íà ³ì’ÿ Êîë³æóê Â³ðè Ìèêèò³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÂÍ  ¹ 0426955, âèäàíèé íà 
³ì’ÿ Êîë³æóê Ëåîí³äà Âàñèëüîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì

  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò. 067-712-02-69, 067-436-16-73
  Äâîº ìîëîäèõ ë³êàð³â çí³ìóòü 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê àáî ÷àñòèíó áóäèíêó, 

ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-023-23-99, 099-201-38-40
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêèì ÷îëîâ³êîì 58-63 ð äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîæèâàííÿ, æèòëîì çàáåç-

ïå÷åíà.  073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-

576-10-56 Іðèíà, 093-037-85-77 Ïàâëî
  Â ÷óéí³ ðóêè é ëþáëÿ÷ó ðîäèíó â³ääàì ìèë³, ñèíüîîê³ ïóõíàñòèêè, êîòèêè-ä³â÷àòêà, ïåðñèêî-

âîãî òà ÷åðåïàøêîâîãî îêðàñó, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 097-120-97-83 Âàëåíòèíà
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð 2 ì³ñ. 093-917-70-57
  Çäàì â îðåíäó òó¿ âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
  Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó ïîðÿäí³é ñ³ì¿ (ð-í Äåïî). 097-842-14-06
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25, 063-628-59-15
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ., íà äîâãèé òåðì³í, âóë.Â³íí³÷åíêà 25 êâ.8. 097-106-

48-47, 063-804-04-64
  Çí³ìåìî 2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-023-

23-99, 099-201-38-40
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-705-47-33
  Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî ³íø³ âèäè 

ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57
  Äàòà ñîðòèðîâêè: 24.6.2020
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ОВЕН 
Давно назрілі зміни у вашо-
му житті нарешті відбудуть-
ся. Якщо вам запропонують 
допомогу, не відмовляйтеся.

ТЕЛЕЦЬ 
Вас можуть порадувати 
або спантеличити постійні 
переїзди з місця на місце. 
Проявіть активну цікавість 
до справ близьких людей. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви знайдете гармонію і 
відчуєте радість життя. 
На роботі вам необхідно 
вловити важливу ідею, яка 
розширить ваші можливості.

РАК 
Постарайтеся зробити над 
собою зусилля і гарненько 
відпочити. Не варто за-
циклюватися на питаннях 
матеріальних благ.

ЛЕВ 
Час зміцнення внутрішнього 
стрижня. Ви відчуєте якусь 
силу, яка дозволить вам бра-
тися за справи, що раніше 
викликали невпевненість. 

ДІВА 
Вас може зацікавити оригі-
нальний проект або пома-
нити нова робота, але не по-
спішайте все міняти, спершу 
треба з'ясувати деталі. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень складний і напру-
жений у багатьох відношен-
нях. Варто докласти зусиль, 
щоб отримати бажане. 

СКОРПІОН 
Поставтеся з обережністю 
до нових ділових пропози-
цій. Бажано знизити обсяг 
роботи, не забувайте про 
відпочинок і розваги.

СТРІЛЕЦЬ 
Прекрасний тиждень для 
творчості і кар'єри. Ваша 
працездатність буде дивува-
ти оточуючих. 

КОЗЕРІГ 
Вам залишилося докласти для 
досягнення ваших цілей зо-
всім небагато зусиль. Потрібен 
останній ривок і віра в себе.

ВОДОЛІЙ 
Вас буде мучити бажання 
бурхливої діяльності, однак 
чи варто починати нові про-
екти — велике питання. 

РИБИ 
Ідеї, які вас будуть відвіду-
вати протягом усього тижня, 
варто відразу ж випробува-
ти на практиці. 

ГОРОСКОП 
НА 25 ЧЕРВНЯ — 1 ЛИПНЯ 
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Ó ï’ÿòíèöþ, 19 ÷åðâíÿ, î 10.00, 
íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» â³äáóâñÿ 
òóðí³ð ì³æ êîìàíäàìè ç Êîçÿòè-
íà ³ Áåðäè÷åâà. Ïðèñâÿ÷åíèé â³í 
áóâ Âñåñâ³òíüîìó äíþ äèòÿ÷îãî 
ôóòáîëó ïðîãîëîøåíîãî äèòÿ-
÷èì ôîíäîì ÎÎÍ (ÞÍ²ÑÅÔ) òà 
Ô²ÔÀ (Ì³æíàðîäíîþ ôåäåðàö³-
ºþ ôóòáîëüíèõ àñîö³àö³é) Çàïî-
÷àòêîâàíèé çàõ³ä áóâ 19 ÷åðâíÿ 
2001 ðîêó â ðàìêàõ Ì³æíàðîäíî-
ãî ðóõó «Ãîëîñóé çà ä³òåé». Ìåòà 
çàõîäó — ïðèâåðíóòè óâàãó ñâ³òî-
âî¿ ñï³ëüíîòè äî ïðîáëåì ä³òåé 
òà ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ ñåðåä ìîëîä³.

Çà òðàäèö³ºþ, â öåé äåíü ìàé-
æå ó âñ³õ êðà¿íàõ ñâ³òó ïðîâî-
äÿòüñÿ äèòÿ÷³ òóðí³ðè. Ò³ëüêè, 
íà æàëü, â öüîìó ðîö³ ó çâ’ÿçêó 
ç êàðàíòèíîì âîíè íå ìàñîâ³. 
Òóðí³ðè ñêîð³øå íàãàäóþòü òî-
âàðèñüê³ ³ãðè.

Íà øòó÷íîìó ïîë³ ñòàä³îíó 
«Ëîêîìîòèâ» ïîì³ðÿëèñÿ ñèëà-

ìè êîçÿòèíñüê³ «Ëåâè» òà ¿õí³ 
áåðäè÷åâñüê³ îäíîë³òêè «Ñïîð-
òèâíèé êëóá Áåðäè÷³â».

Êîìàíäè îáîõ êîëåêòèâ³â ìà-
þòü â ñâîºìó àêòèâ³ äîñòàòíüî 
ôóòáîë³ñò³â, ùîá ãðàòè íà âåëè-
êîìó ïîë³ â ñòàíäàðòíèé ôóòáîë. 
À îñê³ëüêè öå 6–7-ë³òí³ ñïîðòñ-
ìåíè, òî âîíè, ðîçä³ëèâøèñü 
íà 4-ðè êîìàíäè, ãðàëè â ì³í³-
ôóòáîë â ôîðìàò³ 5+1.

Ñïî÷àòêó íà ïîëå âèéøëè 
«Ëåâè-1» òà «Ñïîðòèâíèé êëóá 
Áåðäè÷³â-1». Ó ö³é çóñòð³÷³, ÿêà 
ìàëà òðåíóâàëüíèé õàðàêòåð, 
ñèëüí³øèìè âèÿâèëèñü ãîñò³. 
Âîíè ïåðåìîãëè ãîñïîäàð³â ïîëÿ 
ç ðàõóíêîì 0:1.

Çàõîïëþþ÷èì âèÿâèâñÿ äðó-
ãèé ïîºäèíîê ì³æ «Ëåâàìè-2» 
òà äðóãîþ êîìàíäîþ Áåðäè÷åâà. 
Ó öüîìó ìàò÷³ ôàíè êëóá³â, à öå 
ïåðåâàæíî áàòüêè ñïîðòñìåí³â, 
ïîáà÷èëè çàáèò³ ì’ÿ÷³â íà âñ³ 
ñìàêè. Áóëè ãîëè, çàáèò³ â êóò 
âîð³ò ³ ìàéæå â äåâ’ÿòêó. Áà÷èëè 
ôàíè ãîë ç ïàñó ïàðòíåðà, òà 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ï³ñëÿ äâîõ äîìàøí³õ ïîºäèíê³â 
ç «Òîìàøïîëåì» (Òîìàøï³ëü) òà 
«Ôàêåëîì» ç Ëèïîâöÿ ôóòáîë³ñòè 
êîçÿòèíñüêîãî «Ìîíîë³òà» ïðî-
âåëè ìàò÷ íà âè¿çä³ ç ë³äåðîì 
îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ çà íàáðàíèìè 
î÷êàìè «Òîìàøïîëåì». ßê â³äî-
ìî, ç ö³ºþ êîìàíäîþ íàø³ çåìëÿ-
êè ãðàëè 6 ÷åðâíÿ ³ ïîñòóïèëèñÿ 
ç ðàõóíêîì 2:3. Ìè ïèñàëè ïðî 
òîé ìàò÷, â ÿêèõ â³í ïðîõîäèâ 
óìîâàõ. Öüîãî ðàçó, êîëè ïî õîäó 

÷åìï³îíàòó ìîíîë³òîâö³ òðîõè 
ðîçá³ãàëèñÿ ³ íàáóëè îïòèìàëü-
íî¿ ôîðìè, ïî¿õàëè â Òîìàøï³ëü 
ïîêàçàòè âèäîâèùíèé ôóòáîë.

Ôóòáîë — ãðà íåïåðåäáà÷óâàíà 
³ ä³º â íüîìó òàêà çàêîíîì³ðí³ñòü: 
êîìàíäà ãðàº òàê, ÿê äîçâîëÿº ¿é 
ãðàòè ñóïåðíèê. Ò³ëüêè â öüîìó 
ìàò÷³ «Ìîíîë³ò» õîò³â äîâåñòè, 
ùî çà êëàñîì âèêîíàâö³â âîíè 
ïîñòóïàþòüñÿ ò³ëüêè «Ôàêåëó». 
Òîæ «Òîìàøï³ëü» êîçÿòèí÷àíè 
¿õàëè ïåðåìàãàòè.

Ïî÷àòîê ãðè áóâ çà ãîñòÿìè. 
Âîíè êðàùå êîíòðîëþâàëè ì’ÿ÷ 
³ âîëîä³ëè ³ãðîâîþ ³í³ö³àòèâîþ. 
Ïðàâäà, ïåðøèìè äîñÿãòè óñï³õó 
ìîãëè ãîñïîäàð³ ïîëÿ. Âîíè íåâäà-
ëî ðîçïîðÿäèëèñÿ ³ çìàðíóâàëè âè-
ã³äíó äëÿ âçÿòòÿ âîð³ò ñèòóàö³þ…

Ï³ñëÿ öüîãî ìîìåíòó ãðàâö³ 
«Ìîíîë³òà» çíîâ çàáðàëè ³í³ö³-
àòèâó â ñâî¿ ðóêè ³ íå âèïóñêàëè 
¿¿ äî ê³íöÿ çóñòð³÷³.

Ãîë, ÿê êàæóòü, íàçð³âàâ, ³ 
íà 21 õâèëèí³, áëèñíóâøè ³íäè-

â³äóàëüíèìè ä³ÿìè, Âàäèì Ñòåð-
íåíêî â³äêðèâ ðàõóíîê â ìàò÷³. 
Çà òàêîãî ðàõóíêó çàâåðøèëàñü 
ïåðøà ïîëîâèíà çóñòð³÷³.

Ó äðóãîìó òàéì³ çà 20 õâèëèí 
äî çàâåðøåííÿ ìàò÷ó Àðäåëÿí 
Íóöó çðîáèâ ðàõóíîê 0:2. Öå áóâ 
ï³äñóìêîâèé ðåçóëüòàò ìàò÷ó.

Ãðà, ÿêó öüîãî ðàçó ïðîäå-
ìîíñòðóâàâ «Ìîíîë³ò», ñâ³ä-
÷èòü, ùî êîìàíäà íà ï³äéîì³ ³ 
ìàº âñ³ øàíñè ïîêðàùèòè ñâîº 
òóðí³ðíå ñòàíîâèùå.

«Моноліт» у гостях переграв лідера 
обласної першості з рахунком 0:2

«ЛЕВИ» ЗУСТРІЛИСЯ З 
ОДНОЛІТКАМИ БЕРДИЧЕВА

âçÿòòÿ âîð³ò, êîëè ãðàâåöü â³ä-
çíà÷àâñÿ ³íäèâ³äóàëüíèìè ä³ÿìè. 
À êîëè ìàëåíüê³ ñïîðòñìåíè 
äåìîíñòðóâàëè ôóòáîë ç åëå-
ìåíòàìè, ÿê³ ìîæíà ïîáà÷èòè 
õ³áà ùî â áàëåò³, ëþáèòåë³ ãðè 
íîìåð îäèí ñóïðîâîäæóâàëè 
òàê³ ä³¿ ôóòáîë³ñò³â ïîñì³øêîþ. 
Çàâåðøèëàñÿ ãðà ç ðàõóíêîì 
4:2 íà êîðèñòü ãîñòåé.

Ï³ñëÿ ãðè ôóòáîë³ñò³â ç³áðàâ 
íàñòàâíèê êîìàíäè Ðóñëàí Ãó-
ìåíþê. Òðåíåð âêàçàâ íà ïî-

ìèëêè ³ çàçà÷èâ, ùî ãðàâö³ ç³-
ãðàëè â öüîìó ìàò÷³ íèæ÷å ñâî¿õ 
ìîæëèâîñòåé.

À ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç áàòüêà-
ìè ôóòáîë³ñòà, ÿêèé âèä³ëÿâñÿ 
ñâîºþ ãðîþ. Áàòüêàì ïàí³ ²ðèí³ 
òà Ïåòðó ãðà ñèíà Ìèõàéëà ñïî-
äîáàëàñü. Éîãî ãðîþ íåçàäîâî-
ëåíèé â öüîìó ìàò÷³ áóâ ò³ëüêè 
òðåíåð. Àëå ó íüîãî òàêèé ï³ä-
õ³ä — ÷èì á³ëüø òàëàíîâèòèé 
ôóòáîë³ñò, òèì âèù³ âèìîãè 
äî íüîãî.

Арбітр матчу виводить команди на поле

Змагання  У Козятині пройшов турнір 
між дитячими футбольними командами 
нашого міста і Бердичева. Обидва матчі 
закінчилися на користь гостей


