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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

РОЗГРОМИЛИ СУПЕРНИКІВ 
У ПІВФІНАЛІ 

ЯК ЗЕМЛЯЧКИ ПЕРЕЖИЛИ 
КАРАНТИН В ІТАЛІЇ

 НА КОЗЯТИНЩИНІ БУДЕ ЧОТИРИ ГРОМАДИ 
с. 4

с. 9 с. 16

 Басейн «Дельфін» 
збудували у 70-их роках 
минулого століття. За свою 
п’ятдесятирічну історію 
він пережив кілька етапів 
закриття і реконструкцій

 Тепер на базі нашого 
басейну створили 
комунальну установу 
«Спортивно-оздоровчий 
комплекс «Дельфін». 
Рішення про це прийняла 
міська рада на 45-ій сесії

 Чи зміниться щось для 
козятинчан, і чи працює 
басейн в умовах карантину 
— дізнавалися наші 
журналісти

с. 2

«ДЕЛЬФІН» ПЕРЕДАЛИ МІСТУ
СЛАВНА ТА СУМНА ІСТОРІЯ БАСЕЙНУ 

474723

РЕКЛАМА
475616

У басейні ведеться ремонт. Коли він завершиться, «Дельфін» знову відчинить двері для відвідувачів
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ÍÎÂÈÍÈ

Поліцейська 
станція 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ ïî÷àëà 
ïðàöþâàòè ïîë³öåéñüêà 
ñòàíö³ÿ ó ñåë³ Ìàõí³âêà. 
Öå âæå ñüîìà ïîä³áíà 
ñòàíö³ÿ íà Â³ííè÷÷èí³. 
Ïðèì³ùåííÿ ñòàíö³¿ îáëà-
øòóâàëè çà êîøòè ãðî-
ìàäè. Òàì ïðàöþâàòèìå 
ä³ëüíè÷íèé îô³öåð ïîë³-
ö³¿, ÿêèé îáñëóãîâóâàòèìå 
íå ëèøå Ìàõí³âêó, à óñ³ 
ñåëà ÎÒÃ.

Знешкодили 
боєприпаси 
 Ó ï’ÿòíèöþ, 26 ÷åðâíÿ, 
ðÿòóâàëüíèêè îòðèìàëè 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, 
ùî çà ñåëîì Âîâ÷èíåöü 
çíàéøëè â³ñ³ì áîºïðèïà-
ñ³â ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Ï³ä ÷àñ îáñòåæåí-
íÿ òåðèòîð³¿ ïðàö³âíè-
êè ÄÑÍÑ âèÿâèëè ùå 
äåâ’ÿíîñòî àðòñíàðÿä³â. 
Óñ³ áîºïðèïàñè çíåøêî-
äèëè.
À â íåä³ëþ, 29 ÷åðâíÿ, 
àðòñíàðÿäè çíàéøëè 
ó Êîçÿòèí³. Ïðàö³âíèêè 
ãðóïè ï³ðîòåõí³÷íèõ ðîá³ò 
àâàð³éíî-ðÿòóâàëüíîãî çà-
ãîíó ñïåöïðèçíà÷åííÿ ÃÓ 
ÄÑÍÑ çíèùèëè äâ³ ðó÷í³ 
ãðàíàòè Ì-39 ÷àñ³â Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè.

Обікрали дачу 
 Ó â³âòîðîê, 30 ÷åðâíÿ, 
ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè êðà-
ä³¿â, ÿê³ ïðîíèêëè ó áó-
äèíîê â ²âàíê³âöÿõ. Ïðî 
öå ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâíå 
óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³.
Âíî÷³ ïîë³öåéñüêèé 
åê³ïàæ ïàòðóëþâàâ òåðè-
òîð³þ ñåëà. Ïðàâîîõîðîíö³ 
ïîáà÷èëè äâîõ ìîëîäèê³â 
ç òåëåâ³çîðîì ó ðóêàõ. Öå 
ïðèâåðíóëî óâàãó ïîë³öåé-
ñüêèõ. Ïàòðóëüí³ çóïèíè-
ëè ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â, ùîá 
ïîñòàâèòè ¿ì ê³ëüêà çàïè-
òàíü ³ ç’ÿñóâàòè ñèòóàö³þ. 
Âèÿâèëîñÿ, ùî òåëåâ³çîð 
ó ðóêàõ ó õëîïö³â êðàäå-
íèé. Âîíè çàë³çëè äî äà÷-
íîãî áóäèíêó ÷åðåç â³êíî ³ 
âèíåñëè òåõí³êó.
Ìîëîäèêè íå âïåðøå ïî-
ïàëèñÿ íà êðàä³æö³. Îäíî-
ìó ç íèõ 18 ðîê³â, ³íøî-
ìó — 19. ßêùî ¿õ ïðîâèíó 
äîâåäóòü, âîíè ìîæóòü 
îòðèìàòè ïîêàðàííÿ ó âè-
ãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
ñòðîêîì äî øåñòè ðîê³â.

КОРОТКОКОРОТКО «ДЕЛЬФІН» УЖЕ 
НЕ ОРЕНДУЮТЬ КИЯНИ
Надія  На базі 
нашого басейну 
створили комунальну 
установу «Спортивно-
оздоровчий 
комплекс «Дельфін». 
Рішення про це 
прийняла міська 
рада на 45-ій сесії. 
Чи зміниться щось 
для козятинчан, 
і чи працює басейн 
в умовах карантину — 
дізнавалися наші 
журналісти

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК, ОЛЕНА УДВУД 

Êîçÿòèíñüêèé áàñåéí «Äåëü-
ô³í» ìàº áàãàòîð³÷íó ³ñòîð³þ. 
Ïî÷àëè éîãî áóäóâàòè â ñåðåä-
èí³ ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ. Çäàëè â åêñïëóàòàö³þ 
çà ðîê³â ø³ñòü. Öå áóâ ïðîåêò 
òîä³øíüîãî íà÷àëüíèêà Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Ïå-
òðà Êðèâîíîñà. Ó Êîçÿòèí³ òà 
Æìåðèíö³ çà éîãî âêàç³âêîþ 
ñòàëè áóäóâàòè áàñåéíè-áëèç-
íþêè. Æìåðèí÷àíè êðàùå âïî-
ðàëèñÿ ç äîìàøí³ì çàâäàííÿì, 
¿õí³é áàñåéí íå çàçíàâ ñò³ëüêè 
ïîòðÿñ³íü.

Íàø áàñåéí çà 50-ð³÷íó ³ñ-
òîð³þ ïðîéøîâ äåê³ëüêà åòà-
ï³â, ÿê³ ÷åðãóâàëèñü çàêðèòòÿì 
³ â³äðîäæåííÿì ï³ñëÿ ðåêîí-
ñòðóêö³¿. Ó ïåðø³ ðîêè «Äåëü-
ô³í» ³ ñïðàâä³ áóâ îçäîðîâ÷èì 
êîìïëåêñîì. Ùîäåííî â áà-
ñåéí³ ë³êóâàëèñü, çàéìàëèñÿ 
ñïîðòîì ÷è ïðîñòî â³äïî÷è-
âàëè áëèçüêî ÷îòèðüîõ ñîòåíü 
ä³òåé êîçÿòèí÷àí. Íà âîäíèõ 
äîð³æêàõ êîçÿòèíñüêîãî áàñåé-
íó ïðîâîäèëèñü çìàãàííÿ ïëàâ-
ö³â íàéâèùîãî ð³âíÿ. Òàê áóëî 
äî 2004 ðîêó. Íà òîé ÷àñ âæå 
íå áóëî á³ëÿ êåðìà Ï³âäåííî-
Çàõ³äíî¿ Ïåòðà Êðèâîíîñà, éîãî 
ïîñë³äîâíèêà Áîðèñà Îë³éíèêà. 
Âîëîäèìèðó Îë³éíèêó òà Àíà-
òîë³þ Ñëîáîäÿíó, ÿê³ êåðóâàëè 
äîðîãîþ â 1999 òà 2002 ðîêàõ 
áóëî íå äî êîçÿòèíñüêîãî áà-
ñåéíó. Îëåêñ³é Êðèâîïèøèí, 
ÿêèé çàñòóïèâ íà ïîñàäó íà-
÷àëüíèêà Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ 
çàë³çíèö³ ó 2002-ìó, ïåðåäàâ 
áàñåéí «Äåëüô³í» íà áàëàíñ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Áàãàòî íàøèõ çåìëÿê³â 
ïàì’ÿòàþòü, ÿêèì «Äåëüô³í» 
áóâ íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿. Çà ïî-
ãàíî¿ ³çîëÿö³¿, îñîáëèâî â õî-
ëîäíó ïîðó ðîêó, â³í âèãëÿäàâ 
íà÷å çìî÷åíèé âîäîþ. Ç³ ñò³í 
ïî÷àëè â³äâàëþâàòèñÿ øìàòêè 
øòóêàòóðêè ³ áàñåéí çàêðèëè 
íà ðåêîíñòðóêö³þ.

Ñïåðøó áàñåéí áóâ ñ³ðîãî 
êîëüîðó. ×åðâîíîþ öåãëîþ 
éîãî îáêëàëè ï³çí³øå, ñàìå 
ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿. Òðèâà-
ëà âîíà ìàéæå ñ³ì ðîê³â, ïîêè 
â 2010 ðîö³ òîä³øí³é ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ìèõàéëî Âèñîöüêèé 
íå â³äíîâèâ ðîáîòó áàñåéíó. 
Òîä³ íàø áàñåéí ïî÷àëà îðåí-
äóâàòè êè¿âñüêà ô³ðìà «Ìåä³à-
Àðñåíàë».

Àëå ðàä³ñòü êîçÿòèí÷àí áóëà 
íå äîâãîþ. Ó ê³íö³ ë³òà íà-
ñòóïíîãî ðîêó «Äåëüô³í» çíîâ 
ïðèïèíèâ ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Óñå 
÷åðåç òå, ùî áàñåéí ñòàâ çáèò-
êîâèì äëÿ îðåíäàð³â, ÷åðåç âè-
ñîêó ö³íó íà ïàëèâî.

Ç ïðèâîäó çàêðèòòÿ áàñåéíó 
äî òîä³øíüîãî ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Îëåêñàíäðà Ãâåëåñ³àí³ ³ 
òîä³øíüîãî íà÷àëüíèêà Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ Îëåê-
ñ³ÿ Êðèâîïèøèíà çâåðòàâñÿ ç 
â³äêðèòèì ëèñòîì êîçÿòèí÷à-
íèí, ìàéñòåð ñïîðòó Ìèêîëà 
Ïàíàñþê. Ó ñâîºìó ëèñò³ íàïè-
ñàâ: «Äóæå ïðèºìíî äèâèòèñÿ 
íà á³ëáîðäè, ç ÿêèõ âè â³òàºòå 
êîçÿòèí÷àí ç³ ñâÿòàìè ³ áàæà-
ºòå ¿ì óñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â. Òàê 
çðîá³òü ëþäÿì ðåàëüíå ñâÿòî — 
â³äíîâ³òü ³ çàáåçïå÷òå ïîäàëü-
øå ³ñíóâàííÿ ãîðäîñò³ ì³ñòà 
Êîçÿòèí ïëàâàëüíîãî áàñåéíó 
«Äåëüô³í» 

Íîâå æèòòÿ êîçÿòèíñüêèé 
áàñåéí çäîáóâ ó 2015 ðîö³. 
Íà â³äêðèòò³ áóëè ïðèñóòí³ ÿê 
ïåðø³ îñîáè ì³ñòà, òàê ³ ñïîð-
òèâíå êåð³âíèöòâî Â³ííè÷÷èíè 
â îñîá³ ãîëîâè îáëàñíîãî ÍÎÊ 
Ïàâëà Õíèê³íà òà ãîëîâè îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ïëàâàííÿ 
Þð³ÿ Ñ³çîâà. Äâîðàçîâèé ñð³á-
íèé ïðèçåð Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 
Ïàâëî Õíèê³í ââàæàº Êîçÿòèí 
ì³ñòîì, ÿêå äàëî éîìó ïóò³âêó 
ó âåëèêèé ñïîðò. Ñàìå íà áëà-
êèòí³é äîð³æö³ íàøîãî áàñåéíó 
â³í âèêîíàâ íîðìàòèâ ïåðøîãî 
äîðîñëîãî ðîçðÿäó. ßê ïîäÿêó 
íàøîìó ì³ñòó, ï³ä ÷àñ ñâîãî 
â³çèòó â³í ïåðåäàâ ïëàâöÿì-
ïî÷àòê³âöÿì íàá³ð äîùîê äëÿ 
òðèìàííÿ íà âîä³.

«Ìåä³à-Àðñåíàë» îðåíäóâàëè 
ïðèì³ùåííÿ íàøîãî áàñåéíó 
äî âåñíè 2020 ðîêó. Ïðîòå íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ öüîãî ðîêó 
ì³ñüêà ðàäà íà ñåñ³¿ ïðèéíÿ-
ëà ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ ÊÓ 
«Ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìï-
ëåêñ «Äåëüô³í» òà çàòâåðäèëà 
éîãî ñòàòóò. À öå îçíà÷àº, ùî 
íàø áàñåéí á³ëüøå íå îðåíäóº 
êè¿âñüêà ô³ðìà.

— Áóâ ðîç³ðâàíèé äîãîâ³ð, 
òîìó ùî áóëî íåâèêîíàííÿ âè-
ìîã îðåíäè. Îðåíäàð íå âèêî-
íàâ ò³ çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ íà ñåáå 

áðàâ, — êàæå Îëåíà Êàñàòê³íà, 
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
òà ñïîðòó. — ² áàñåéí â òàêîìó 
ñòàí³, ùî çàðàç ïîòðåáóº âåëè-
êèõ âêëàäåíü, ùîá éîãî ïðèâåñ-
òè äî ëàäó ³ â³í ì³ã íîðìàëüíî 
ä³ÿòè.

Íîâó êîìóíàëüíó óñòàíîâó 
çàðåºñòðóâàëè ï’ÿòîãî ÷åðâ-
íÿ. Êåð³âíèêîì ïðèçíà÷èëè 
Êàòåðèíó Âîéòþê. Âîíà áóëà 
äèðåêòîðîì áàñåéíó ùå òîä³, 
êîëè éîãî îðåíäóâàâ «Ìåä³à-
Àðñåíàë». Ùîïðàâäà, çã³äíî ç 
³íôîðìàö³ºþ ç ðåºñòð³â, ïîêè 
ùî Êàòåðèíó Âîéòþê ïðèçíà-
÷èëè äèðåêòîðîì ëèøå íà äâà 
ì³ñÿö³.

Çà ñëîâàìè Îëåíè Êàñàòê³-
íî¿, çàðàç êîìïëåêòóºòüñÿ øòàò 
íîâîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðè-
ºìñòâà. Ó áàñåéí³ âåäåòüñÿ 
ïîòî÷íèé ðåìîíò. Êîëè â³í 
çàâåðøèòüñÿ, «Äåëüô³í» çíîâó 
â³ä÷èíèòü ñâî¿ äâåð³ äëÿ â³ä-
â³äóâà÷³â.

— Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî 
óìîâè, ÿê³ áóäóòü ñòâîðåí³ 
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â, áóäóòü íà-
áàãàòî êðàùèìè, í³æ âîíè 
áóëè äî öüîãî, — ïðîäîâæóº 
Êàñàòê³íà. — Çðîçóì³ëî, ùî 
çàðàç ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì 
íå áóäå ìàñîâîãî â³äâ³äóâàííÿ 
áàñåéíó. Òàì áóäóòü ïåâí³ îá-
ìåæåííÿ. Àëå çîâñ³ì ñêîðî â³í 
ïî÷íå ôóíêö³îíóâàòè.

Òàðèôè äëÿ «Äåëüô³íó» âæå 
çàòâåðäèëè. Âàðò³ñòü àáîíåìåí-
òà òà ðàçîâîãî â³äâ³äóâàííÿ çà-
ëèøèòüñÿ íà òîìó ñàìîìó ð³â-
í³, ùî é ìèíóëîãî ðîêó. Ïðîòå 
÷åðåç êàðàíòèí ó ïðèì³ùåíí³ 
çìîæå ïåðåáóâàòè îäíî÷àñíî 
îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â.

Басейн «Дельфін» збудували у 70-их роках минулого століття. 
За свою п’ятдесятирічну історію він пережив кілька етапів закриття і реконструкцій

Ó çâ’ÿçêó ç 
êàðàíòèíîì íå áóäå 
ìàñîâîãî â³äâ³äóâàííÿ 
áàñåéíó. Àëå çîâñ³ì 
ñêîðî â³í ïî÷íå 
ôóíêö³îíóâàòè
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ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

 Çàãàëîì íà êîíêóðñ ïðè-
éøëî ïîíàä 600 òâîð÷èõ ðî-
á³ò. Ä³òè ìàëþâàëè, ïèñàëè 
â³ðø³, ñêëàäàëè ñëîãàíè, çí³-
ìàëè â³äåîñþæåòè. Ðîáîòè 
ïðèñèëàëè ìàéæå ç êîæíîãî 
êóòî÷êà Óêðà¿íè. Ïåðåìîæ-
ö³â âèçíà÷àëè ó òðüîõ â³êîâèõ 
êàòåãîð³ÿõ 

Íàãàäàºìî, ó ê³íö³ òðàâíÿ 
ìè ïèñàëè, ùî êîçÿòèí÷àí-
êà ²ðèíà Êîëåñíèê îãîëî-
ñèëà â ñåáå íà ñòîð³íö³ ó Ôá 
êîíêóðñ äî Äíÿ çàõèñòó ä³òåé. 

Ïîäàðóíêè îá³öÿëè íå ò³ëüêè 
ïåðåìîæöÿì 

— Ðàä³ñí³ ïîñì³øêè ³ ãàð-
íèé íàñòð³é — ñàìå òàê³ 
åìîö³¿ ïîäàðóâàëè ä³òè ÷ëå-
íàì æóð³. Âñ³ ó÷àñíèêè äóæå 
ñòàðàëèñÿ. Ïðèºìíî, ùî íàø 
êîíêóðñ ðîçïî÷èíàâñÿ ÿê ðå-
ã³îíàëüíèé, à íà çàâåðøåííÿ 
ìè îòðèìàëè ðîáîòè ìàéæå ç 
êîæíîãî êóòî÷êà Óêðà¿íè, — 
êàæå ²ðèíà Êîëåñíèê. — Ïî-
äàðóíêè íà áóäü-ÿêèé ñìàê. 
Òóò ³ ì’ÿê³ ³ãðàøêè, ³ ôóòáîëü-
í³ ì'ÿ÷³, ³ êîëüîðîâ³ îë³âö³â, ³ 

ëÿëüêè, ³ êîíñòðóêòîðè lego. 
Âñ³ âîíè âæå ¿äóòü äî ó÷àñíè-
ê³â òà ïåðåìîæö³â êîíêóðñó.

Çà ðåçóëüòàòàìè ï³äðàõóíêó 
ãîëîñ³â æóð³ âèçíà÷åíî òàêèõ 
ïåðåìîæö³â.

1-â³êîâà êàòåãîð³ÿ 4–6 ðîê³â 
 Âàëåð³é Âåðáèöüêèé 
 Ñîô³ÿ Ðîìàøêàí 
 Ñîëîì³ÿ Ëóöþê 
 Â³êòîð³ÿ Áîíäàð÷óê 
2 â³êîâà êàòåãîð³ÿ 7–10 ðîê³â 
 Àíãåë³íà Ìàçóðÿí 
 Àííà Áàþê 
 Âàäèì Çóáêî 

 ßðîñëàâ Ðîìàíåíêî 
 Þë³ÿ Âàêàð 
 Ïàâëî Öþïöþðà 
 Àííà ßðîùóê 
 Àíãåë³íà Äåì÷óê 
3 â³êîâà êàòåãîð³ÿ 11–14 ðîê³â 
 Êàð³íà Òóï÷³é 
 Âåðîí³êà Àëüáà 
 Àðòåì Çàðåìáà 
 Ë³çà Êðèâóíåöü 
 Ìàðèíà Êîñòþê 
 Ë³ë³ÿ Áàéäà 
 Âåðîí³êà Êîâàëü÷óê 
 Àðòåì Ãàðáóçåíêî 
 Â³êòîð³ÿ Ñîëîäþê 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Êîëè ìè ïðè¿õàëè äî áóäèíêó, 
â ÿêîìó ïðîæèâàº Âàëåíòèíà, ç 
íåþ áóëà ¿¿ ñóñ³äêà Ãàëèíà Çà-
ãðàé. 

— Ó íàøîìó áóäèíêó âèíè-
êëà êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ ÷åðåç 
ñóñ³äêó, — êàæå 72-ð³÷íà ïàí³ 
Âàëåíòèíà, æ³íêà-â÷èòåëü ç 
40-ð³÷íèì ñòàæåì. — Âåñü öåé 
÷àñ â êâàðòèðó, â ÿê³é âîíà ìåø-
êàº, ïðèõîäÿòü ëþäè ñóìí³âíî¿ 
çîâí³øíîñò³ òà ðåïóòàö³¿. Óÿâ³òü 
òàêó êàðòèíó. Îäíîãî ðàçó, êîëè 
ÿ ðàíêîì õîò³ëà â³äêðèòè äâåð³, 
íå çìîãëà öüîãî çðîáèòè. Òå, ùî 
ìåí³ çàâàæàëî â³ä÷èíèòè äâåð³, 
ÿ ÿêîñü â³äñóíóëà. Êîëè ãëÿíó-
ëà çà äâåð³, ìåí³ çäàëîñÿ, ùî 
ó ìåíå ï³ä äâåðèìà ëåæèòü ïî-
ìåðëà æ³íêà. Ïåðåâ³ðèëà ó íå¿ 
ïóëüñ, éîãî íå áóëî. Âèêëèêàëà 
ïîë³ö³þ ³ ìåäè÷íó ñëóæáó. Êîëè 
ðÿò³âíèêè ïðèáóëè, òî ò³ëî îæè-
ëî. Ñòðàæ³ ïîðÿäêó ïðåä’ÿâèëè 
ìåí³ ïðåòåíç³þ, íà ÿê³é ï³äñòàâ³ 
ÿ ¿õ âèêëèêàëà? Òàêà æ ñèòóàö³ÿ 
âèíèêëà ç ìåäè÷íîþ ñëóæáîþ, 
âîíè çàÿâèëè, êóäè âîíè ìàþòü 
¿¿ ä³âàòè. ß ¿ì êàæó: «Ëþäèíà 
â òàêîìó ñòàí³ ëåæèòü ó ìåíå 
ï³ä äâåðèìà, à ÿ ¿¿ êóäè ìàþ 
ïîä³òè?» Ïîë³öåéñüê³ îôîðìè-

ëè ïðîòîêîë ³ áðèãàäà ìåäèê³â 
ãîñï³òàë³çóâàëè òó æ³íêó.

Çà ñëîâàìè Âàëåíòèíè Ìàð-
òèíþê, ïîä³áíèõ âèïàäê³â çà-
áóëî ÷èìàëî. Òî ÷îëîâ³ê ëåæàâ 
íà ì³æïîâåðõîâèõ ñõ³äöÿõ íà âèä 
áåç îçíàê æèòòÿ, òî õòîñü ëåæàâ 
â êàëþæ³ êðîâ³.

— Âñ³ ö³ ðå÷³ â³äáóâàþòüñÿ 
ï³ä íàøèìè äâåðèìà, à â òà-
êîìó êîøìàð³ ìè æèâåìî âæå 
17 ðîê³â. Íåõàé âæå Ãàëÿ òðîõè 
ðîçïîâ³ñòü, à ÿ â³äïî÷èíó. Òîìó 
ùî öå íå ïðîñòî ðîçïîâ³äü, öå — 
êðèê äóø³! — êàæå Âàëåíòèíà.

Ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïðî 
íåñîëîäêå æèòòÿ íà Øê³ëüí³é, 
23, 64-ð³÷íà â÷èòåëüêà Ãàëèíà 
Çàãðàé.

— Ç ìîìåíòó âñåëåííÿ Àííè 
(³ì’ÿ æ³íêè çì³íåíî) ñòàëî çðî-
çóì³ëî, ùî äðóæèòü âîíà ç îêî-
âèòîþ. ̄ ¿ äðóç³, ùî äî íå¿ íàâ³ä-
óþòüñÿ, â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³, 
öå ëþäè, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ³ç 
çîíè. Äåÿê³ ç íèõ â³äáóâàëè ïî-
êàðàííÿ çà òÿæê³ çëî÷èíè. Øó-
êàþ÷è ñîá³ íà ïðîæèòòÿ, âîíè 
îáêðàäàþòü íàøó ãîðîäèíó ÷è 
öóïëÿòü â õë³âàõ êóðè, à ïîò³ì 
ïðîäàþòü â Êîçÿòèí³ íà ðèíêó.

— ª äîêàçè òèõ êðàä³æîê, ÷è 
öå ò³ëüêè ïðèïóùåííÿ? — çà-
ïèòàëè ìè ó â÷èòåëüêè.

«ТИ ЩО, НЕ МОЖЕШ СОКИРОЮ 
ПОРУБАТИ ТІ ДВЕРІ?» 
Кривда  На гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» звернулася вернигородчанка 
Валентина Мартинюк. Вона намагалась 
розказати, що відбувається в будинку, 
в якому вона проживає. Сльози 
заважали їй говорити, тож стало 
зрозуміло, що треба розбиратися 
на місці. Пізніше з'ясувалося, що 
до такого стану жінку довела фраза 
поліцейського, що приїхав на виклик

— ª, — êàæå âîíà. — Êîëè 
ó ìåíå âêðàëè ðàìè, òî ïðèé-
øîâ ä³ëüíè÷íèé ³ ìåí³ íàçàä 
ìî¿ ðàìè ïðèíåñëè. Çà ãîðîäèíó 
í³õòî â ïîë³ö³þ íå çâåðòàºòüñÿ, 
à êðàäóòü âñå, ùî ïîòðàïëÿº 
â ¿õ ïîëå çîðó. Ò³ëüêè ñóòü íà-
â³òü íå â êðàä³æêàõ, à â òîìó, 
ùî íàøà ñóñ³äêà ïëþº íà ïðàâî 
áåçïå÷íîãî ïðîæèâàííÿ ³íøèõ. 
Âîíà ïîñò³éíî íàì ïîãðîæóº, 
à ¿¿ ñï³âìåøêàíåöü îá³öÿº, ùî 
âç³ðâå íàñ ç Âàëåíòèíîþ Ïåòð³â-
íîþ ãàçîì. Íàì òðåáà ÷åêàòè 
òàêîãî âèïàäêó, ÿê íà Ïîçíÿêàõ?

— Äî ðå÷³, ïðî ãàç, — ïðîäî-
âæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Êîëè ¿é ïåðåêðè-
ëè ãàç çà íåóïëàòó, òî âîíà ðîç-
âåëà áàãàòòÿ íà ëîäæ³¿. Óÿâëÿºòå, 
íà áàëêîí³ â³äêðèòèé âîãîíü ³ 

äî ÷îãî öå ìîæå ïðèçâåñòè? Ìè 
æèâåìî òóò ÿê íà ïîðîõîâ³é ä³æ-
ö³, — ï³äñóìóâàëà â÷èòåëüêà ç 
46-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè.

Çâåðòàëàñÿ çà äîïîìîãîþ 
Ãàëèíà Çàãðàé äî «33 êàíàëó», 
ïðîñèëà ÷èìîñü äîïîìîãòè 
â ñ³ëüñüê³é ðàä³, â ïîë³ö³¿, â ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, â ðàéîíí³é òà 
îáëàñí³é ïðîêóðàòóð³, çâåðòàëà-
ñÿ äî ÌÍÑíèê³â. ªäèíå, ÷îãî 
âîíà äîáèëàñÿ, Àííó ïîñòàâèëè 
íà îáë³ê â ñ³ëüðàä³, ùî âîíà º 
îñîáîþ, ÿêà çëîâæèâàº ñïèðòíè-
ìè íàïîÿìè. Ò³ëüêè æèòòÿ ìåø-
êàíö³â Øê³ëüíî¿, 23 íå çì³íèëî-
ñÿ íà êðàùå. Âîíè ïðîäîâæóþòü 
æèòè â ïîñò³éíîìó ñòðåñ³.

Òðîõè â³äïî÷èâøè, ïðî ùå 
îäèí åï³çîä ç ¿õíüîãî æèòòÿ 

ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà Ìàðòè-
íþê. — Êîëè Ãàëèíà Âàñèë³âíà 
ëåæàëà â ë³êàðí³, íà ¿¿ áàëêîí 
õîò³â çàë³çòè áëèçüêèé çíàéîìèé 
Àííè. Òîä³ âñå îá³éøëîñÿ.

Ï³ñëÿ âèïèñêè ç ë³êàðí³ Ãà-
ëèíà õîò³ëà çàíåñòè â ïðàâîîõî-
ðîíí³ îðãàíè çàÿâó. Àëå â æèòòÿ 
âòðóòèëèñü ïîä³¿ ç åï³äåì³ºþ êî-
ðîíàâ³ðóñó. Ìåøêàíö³ ï³ä’¿çäó 
ç³áðàëèñÿ ³ ïðèéíÿëè ñï³ëüíå 
ð³øåííÿ: êóïèòè çàìîê ³ çà-
êðèâàòè äâåð³ â³ä óñ³õ ñòîðîíí³õ. 
Àíí³ êëþ÷à íå äàëè, ïîîá³öÿ-
ëè â³äêðèâàòè ¿é äâåð³, êîëè ¿é 
ïîòð³áíî áóäå. Òàêà ïîñòàíîâêà 
ïèòàííÿ íå ñïîäîáàëàñü æ³íö³. 
Âîíà âèêëèêàëà ïîë³ö³þ, ³ çà-
ÿâèëà, ùî ïîðóøóþòüñÿ ¿¿ ïðàâà.

— Ïîë³öåéñüê³, ùî ïðè¿õàëè, 
âãëåä³ëè ïîðóøåííÿ ç íàøîãî 
áîêó. À îäèí ç íèõ òàê ³ ñêàçàâ 
Àíí³: «Òè ùî, íå ìîãëà âçÿòè 
ñîêèðó ³ ïîðóáàòè ò³ äâåð³?» — 
êàæóòü æ³íêè. — Ö³ ñëîâà íàñ 
ìîðàëüíî äîáèëè. Ìè çàïèòàëè: 

«À äå æ íàø³ ïðàâà? ² ùî áóäå, 
êîëè ³ ìè â³çüìåìî äëÿ ñâîãî 
çàõèñòó ñîêèðè?» 

Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ìè ç ñ³ëü-
ñüêèì ãîëîâîþ Âîëîäèìèðîì 
Ãóïÿêîì.

— ß ìîæó ò³ëüêè ïîñï³â÷óâàòè 
ëþäÿì, ÿêèõ ïîâàæàþòü â ñåë³. 
Äëÿ âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ 
áðàêóº ò³ëüêè ðîçóì³ííÿ ì³æ 
ñóñ³äàìè ï³ä’¿çäó. Ç îäí³ºþ ãîñ-
ïîäèíåþ ³íîä³ äîâîäèòüñÿ ïðî-
âîäèòè âèõîâíó ðîáîòó. Ò³ëüêè 
âàæêî òàêó ðîáîòó ïðîâîäèòè 
ç ëþäèíîþ, ÿêà çëîâæèâàº 
ñïèðòíèì, — êàæå ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà. — Ñèòóàö³ÿ òàêà, ùî é 
ñóäîâèé ðîçãëÿä íå äàñòü â³äïî-
â³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ.

Õîò³ëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ïðà-
âîîõîðîíöÿìè, ò³ëüêè, íà æàëü, 
òåëåôîíè ïîë³öåéñüêèõ ìîâ÷àòü. 
Ó ïðåñ ñëóæá³ â³äîìñòâà ïîâ³-
äîìèëè, ùî â äàíîìó ïèòàíí³ 
áóäóòü ðîçáèðàòèñÿ ³ çàòåëåôî-
íóþòü.

21 переможець у дитячому конкурсі 

Лілія Байда, 11 років, 
намалювала тематичний 
малюнок сьогодення, який 
стосується коронавірусу

Заслужений відпочинок цим жінкам тільки сниться
«Êîëè ¿é ïåðåêðèëè 
ãàç çà íåóïëàòó, òî 
âîíà ðîçâåëà áàãàòòÿ 
ïðÿìî íà ëîäæ³¿. Ìè 
æèâåìî òóò ÿê íà 
ïîðîõîâ³é ä³æö³»
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ç äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè Ãåí-
íàä³ºì Ïàí÷óêîì ìè çíàéîì³ 
íå ïåðøèé ð³ê. Çíàºìî, ÷èì 
â³í çàéìàºòüñÿ ³ ÷èì æèâå. Ïðî-
ïîíóºìî éîìó ðîçïîâ³ñòè ïðî 
éîãî ïëàíè â ïîåòè÷íîìó æèòò³, 
êóëüòóð³ êðàþ, ï³äïðèºìíèöòâ³ 
òà éîãî áà÷åííÿ ùîäî äèòÿ÷îãî 
ôóòáîëó â ì³ñò³.

— Âàø³ äðóç³ ïðî âàñ ãîâîðÿòü 
ÿê ïðî òâîð÷ó òà êðåàòèâíó ëþ-
äèíó. ßê³ âàø³ çàõîïëåííÿ?

— ×àñîì äðóç³ êðàùå çíà-
þòü íàñ, í³æ ìè ñåáå. Àëå ìåí³ 
ïðèºìíî, ùî ñàìå êðåàòèâ òà 
òâîð÷³ñòü áà÷àòü â ìåí³. Âçàãàë³, 
ÿ áàãàòî ÷èì çàõîïëþþñü.

Òðîøêè ãðàþ íà ã³òàð³ òà ñàêñî-
ôîí³, íåùîäàâíî áðàâ óðîêè ãðè 
íà ôîðòåï³àíî, ïèøó â³ðø³. Ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ çàéìàòèñü òâîð÷èìè 
ñïðàâàìè, ÿ îòðèìóþ ìîðàëüíå 
çàäîâîëåííÿ. Íàïðèêëàä, ïðî-
ãóëþþ÷èñü ïî ì³ñòó, ÿ ëþáëþ 
óÿâëÿòè ð³çí³ äèçàéíè, ö³êàâ³ 
ëàíäøàôòè, ÿê³ ìîæíà áóëî á 
âò³ëèòè â æèòòÿ. Îñü íà ö³é âó-
ëèö³ ÿ çðîáèâ áè ãàðí³ êâ³òíèêè, 
â öèõ ì³ñöÿõ ÿ çðîáèâ áè ãàðí³ 
àðò-çîíè, ôîòî-çîíè… Òâîð÷èé 
ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíî.

— Íå ïëàíóºòå âèäàòè âëàñíó 
çá³ðêó â³ðø³â?

— Äðóç³ ìåí³ äàþòü òàê³ ïîðà-
äè, àëå ïðî ñâîþ îñîáèñòó çá³ðêó 
â³ðø³â ïîêè íå äóìàâ.

Â íàñ º ïðîåêò ï³ä íàçâîþ 
«Øóêàþ ñîíöÿ â ëþäÿõ». Ìè 
ïëàíóºìî íàäðóêóâàòè çá³ðêó â³-

ðø³â íàøèõ êîçÿòèíñüêèõ ïîåò³â. 
Êîçÿòèíö³ — äóæå òâîð÷³. Ìè ç 
áàãàòüìà ïîçíàéîìèëèñü ³ áóëè 
âðàæåí³ òàëàíîâèò³ñòþ íàøèõ 
çåìëÿê³â.

Òâîð÷èõ çàäóì³â áàãàòî. Ìà-
ºìî ³äåþ ïðîâåñòè ôåñòèâàëü 
«Ñï³âî÷à ðîäèíà», ñòâîðèòè 
àðò-ìàéäàí÷èê äëÿ êîçÿòèíñüêèõ 
ìóçèêàíò³â. Íàâ³òü ïðèäóìàëè ðî-
áî÷ó íàçâó «êâÀÐÒèðà», ùîá âñå 
áóëî ïî-äîìàøíüîìó, áåç ïàôîñó.

— Âè òðèâàëèé ÷àñ çàéìàëèñü 
äèòÿ÷èì ôóòáîëîì. Êîìàíäà, 
ÿêîþ îï³êóâàëèñü, ñòàëà ÷åìï³-
îíîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ùî äëÿ 
âàñ ôóòáîë, íàñàìïåðåä äèòÿ÷èé?

— Äèòÿ÷èé ôóòáîë — öå ìîÿ 
ðåë³ã³ÿ. Æàðòóþ). Àëå â³í çàéìàº 
áàãàòî ì³ñöÿ ó ìîºìó ñåðö³. Ö³ 
î÷³, êîëè äèòèíà îòðèìóº ïåðøó 
íàãîðîäó, äèòÿ÷³ ñëüîçè â³ä ïî-
ðàçêè, ö³ åìîö³¿ ä³òåé, êîëè ï³ñëÿ 
âàæêèõ òðåíóâàíü âîíè äîñÿãà-
þòü ìåòè ñòàòè ÷åìï³îíîì, — öå 
í³êîãî íå çàëèøèòü áàéäóæèì.

²äåÿ ñòâîðåííÿ ÃÎ äóæå ïðî-
ñòà. Â ñâ³é ÷àñ â³ä êîìàíäè, 
â ÿê³é òðåíóâàâñÿ ì³é ñèí, â³ä-
ìîâèâñÿ òðåíåð, íàçâàâøè ¿õ 
«îòðàáîòàííûì ìàòåðèàëîì». 
Õëîïöÿì ïî 12 ðîê³â. Òàê ñï³â-
ïàëî, ùî òðåíåðîì â ÄÞÑØ 
ñòàâ Ïàâëî Ëóöþê, ç ÿêèì ìè 
³ ñòâîðèëè ãðîìàäñüêó îðãàí³çà-
ö³þ. Áàãàòî õòî ñòàâèâñÿ äî öüî-
ãî ñêåïòè÷íî, áî æ ôóòáîëüíèé 
«ãóðó» íàçâàâ ¿õ «îòðàáîòàííûì 
ìàòåðèàëîì». Àëå õëîïö³ äîâåëè, 
õòî âîíè º íàñïðàâä³. Áóëî âàæêî, 
ìàéæå âñå íà ãîëîìó åíòóç³àçì³.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ðåìîíò äîðîãè ÷è òðîòóàðó 
â íàøîìó ì³ñò³ — öå íà÷å ñâÿòî 
äëÿ ìåøêàíö³â âóëèö³, íà ÿê³é 
éîãî ðîáëÿòü. Íà ïðîâóëêó Ë³ñî-
âîìó òàêîæ ðåìîíòóâàëè äîðî-
ãó, ò³ëüêè ñâÿòà íà ¿õí³é âóëèö³ 
íå áóëî.

Á³ëÿ ìàãàçèíó, ÿêèé ÷åðåç 
íåïîì³ðíó îðåíäó çàêðèëè, äî-
ðîæíèêè ïîêëàëè ñâ³æåíüêèé 
àñôàëüò. Ò³ëüêè ïîêëàëè âîíè 
éîãî âèñîêî, ïåðåêðèâøè â³ä-
âåäåííÿ âîäè ç âóëèö³ â êàíà-

ë³çàö³þ. Ï³ñëÿ êîæíîãî äîùó 
â³ä òàêîãî ðåìîíòó äîðîãè íàé-
á³ëüøå ïîòåðïàþòü æèòåë³ ïðè-
âàòíèõ îñåëü ïðîâóëêó Ë³ñîâèé, 
26 òà 26-À. Â öèõ õàòàõ ìåø-
êàþòü çàë³çíè÷íèê ²ãîð ³ éîãî 
ð³äíà ñåñòðà Ñâ³òëàíà. ²ãîð íà-
â³òü çíÿâ â³äåî, ÿê ïîò³ê âîäè 
ï³ä ÷àñ ãðîçè òå÷å ïðÿì³ñ³íüêî 
â éîãî ãîðîä.

Äî íüîãî ìè çàâ³òàëè â ÷åòâåð, 
25 ÷åðâíÿ.

— Ïîêè ïðàö³âíèêè àâòîäî-
ðó ïðè ðåìîíò³ äîðîãè íå ïî-

êëàëè íà äîðîãó ãîðáà, òî áóëî 
á³ëüø-ìåíø äîáðå, âîäà ìåí³ 
â ïîäâ³ð’ÿ òåêëà ò³ëüêè â çëèâó. 
Ó íåâåëèêèé äîù âîäà â îñíî-
âíîìó òåêëà â êàíàë³çàö³þ. Òàêî-
ãî ðàí³øå íå áóëî, — ïðîäîâæóº 
ñâîþ ðîçïîâ³äü êîçÿòèí÷àíèí ³ 
ïîêàçóº íà íåâåëèêå ï³äâèùåííÿ 
íà äîðîç³, ÿêå ä³éñíî ïåðåêðèâàº 
ñò³ê âîäè â êàíàë³çàö³þ. — Ìè 
ïðîñèëè äîðîæíèê³â, ùîá âîíè 
õî÷à á áîðäþðè íàçàä ïîñòàâè-
ëè, âñå ÿêàñü áóäå ïåðåïîíà âîä³. 
«Äîáðå, — êàçàëè âîíè. — Çàâòðà 

ïîñòàâèìî». Ò³ëüêè òå çàâòðà äëÿ 
íèõ, ÿêùî é íàñòóïèëî, òî âæå 
íà ÿê³éñü ³íø³é âóëèö³. Íà ïðî-
âóëîê Ë³ñîâèé âîíè âæå á³ëüøå 
íå ïðè¿õàëè.

— ß òàêîæ, ÿê âñ³ íîðìàëü-
í³ ëþäè, ëþáëþ, êîëè äîðîãè 
â íàøîìó ì³ñò³ ðåìîíòóþòü-
ñÿ, — ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïî-
â³äü ÷îëîâ³ê. — Ò³ëüêè íàâ³ùî 
ìåí³ òàê³ ðåìîíòè, ï³ñëÿ ÿêèõ 
ï³ä ÷àñ äîùó âåñü ì³é òà ñåñòðèí 
ãîðîä çàëèâàº âîäîþ? Âîäà ç âó-
ëèö³ ². Ôðàíêà â³ä ïåðåõðåñòÿ ç 

âóëèöåþ Ìåíäåëººâà òà âóëèö³ 
Ìàòðîñîâà òåïåð íå òå÷å â êà-
íàë³çàö³þ. Âîäè íà ìîºìó ãîðî-
ä³ áóëî ñò³ëüêè, ùî çàòîïèëî é 
ïîäâ³ð’ÿ. À ÷åðåç äâåðí³ ù³ëèíè 
âîäà ñòàëà òåêòè â ëüîõ. Îò ùî 
ìåí³ ðîáèòè? Ç öèì â³äåî, ùî 
ÿ çíÿâ ï³ä ÷àñ ãðîçè, ÿê âîäà 
òå÷å â ìîº ïîäâ³ð’ÿ, òðåáà éòè 
íà ïðèéîì äî ì³ñüêîãî ãîëîâè.

— Âñþäè òðåáà éòè, äå ç ÿêî-
¿ñü ïðè÷èíè ïîðóøóºòüñÿ äî-
áðîáóò ãðîìàäÿí, — ñêàçàëè ìè 
íàøîìó ñï³âðîçìîâíèêó. 

На земельних ділянках провулку Лісовий 
можна сіяти рис — вологи вистачає

«ОКРІМ ДОСВІДУ МАЄ БУТИ ЩЕ Й 
ПОРЯДНІСТЬ І ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД»

Àëå âîíè ñòàëè ñð³áíèìè 
ïðèçåðàìè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
à íàñòóïíîãî ðîêó ³ ÷åìï³îíàìè. 
Êîæíîãî ç íèõ ëþáëþ ³ ïîâà-
æàþ. Âîíè çàëèøàþòüñÿ ìî¿ìè 
íà âñå æèòòÿ.

— ßê³ ö³êàâ³ ìîìåíòè íàé÷àñ-
ò³øå çãàäóºòå?

— Ðîçêàæó âàì îäíó ³ñòîð³þ. 
Íà ïî÷àòêó íàøîãî ç õëîïöÿ-
ìè ôóòáîëüíîãî øëÿõó, êîëè 
ìè íå ìîãëè ùå ïîõâàëèòèñÿ 
ïåðåìîãàìè, íàñ çàïðîñèëè 
íà òóðí³ð äî Ïîëüù³. Ïðî-
õîäèâ â³í íà ð³çäâÿí³ ñâÿòà. 
¯õàëè ìè äî Êåëüöå ö³ëó í³÷, 
à ïî÷àòîê òóðí³ðó óæå âðàíö³, 
î 9 ãîäèí³. Ïðîâåëè æåðåáêó-
âàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî 

ìè ìàëè ãðàòè ïåðøèìè. Ìè 
ïðîñèëè îðãàí³çàòîð³â òóðí³-
ðó, ùîá ä³òÿì äîçâîëèëè ãðàòè 
îñòàíí³ìè, àáè ó íèõ áóëà ìîæ-
ëèâ³ñòü õî÷ òðîõè â³äïî÷èòè ç 
äîðîãè. Ïîëÿêè íàì â³äìîâèëè. 
Íàø³ õëîïö³ òàê ãîñòðî â³ä÷óëè 
íåñïðàâåäëèâ³ñòü, ³ ö³ â³ä÷óòòÿ 
¿õ íàñò³ëüêè îá’ºäíàëè, ùî ¿õ 
íå ìîãëà çóïèíèòè í³ âòîìà, 
í³ æîäíà ³íøà ïðîáëåìà. Í³õ-
òî íå õîò³â éòè ç ïîëÿ, õëîïö³ 
íà çàì³í³ ðâàëèñü ó ãðó. ² òàêè 
çäîáóëè ïåðåìîãó.

Ï³ñëÿ ö³º¿ ãðè áóëî áàãàòî 
³íøèõ, àëå öÿ áóëà îñîáëèâîþ. 
Íà ìî¿õ î÷àõ â³äðîäèâñÿ äóõ, 
íàðîäèëàñü êîìàíäà. Öå âè-
ïðîáóâàííÿ çðîáèëî êîìàíäó 
íåïåðåìîæíîþ.

— Âè áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëè 
â ïîäàòêîâ³é ³íñïåêö³¿, º ôàõ³âöåì 
ç ô³íàíñîâèõ ïèòàíü. ×è âïëèíóâ 
öåé äîñâ³ä íà âàøó ä³ÿëüí³ñòü ÿê 
äåïóòàòà?

— Çâè÷àéíî äîïîìàãàº, 20 ðî-
ê³â ðîáîòè íå ïðîõîäÿòü äàðåì-
íî. Àëå îêð³ì äîñâ³äó òóò ïî-
òð³áåí çäîðîâèé ãëóçä. ß çàâæäè 
êàçàâ, ùî êîìóíàëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà ìàþòü ñàì³ çàðîáëÿòè, 
îòðèìóâàòè ïðèáóòêè, à íå ñèä³-
òè íà áþäæåòíîìó ô³íàíñóâàíí³, 
ÿê öå áóëî çàâæäè. Íàïðèêëàä, 
ñóïåðçáèòêîâå ÊÏ «Â³äðîäæåí-
íÿ», â ÿêå ï³ä ÷àñ êàäåíö³¿ ö³º¿ 
âëàäè âëèëè ì³ëüéîíè ãðèâåíü 
áåç-áóäü ÿêèõ ïëàí³â ³ ðîçðà-
õóíê³â, à ïîò³ì çáàíêðóòóâàëè.

Îñü ìè ìàºìî ï³äïðèºìñòâî, 
çàñíîâíèêîì ÿêîãî º ì³ñüêà 
ðàäà, íà íüîìó ïðàöþº á³ëüøå 
ñòà ëþäåé. Àëå âîíî çíàõîäèòüñÿ 

â êðèçîâîìó ñòàí³. Òî äëÿ âèõîäó 
ç êðèçè éîìó ïîòð³áíî äàâàòè çà-
ìîâëåííÿ, ùîá âîíî ïðàöþâàëî ³ 
îòðèìóâàëî ïðèáóòîê. Íàòîì³ñòü 
çàìîâëåííÿ îòðèìóþòü ³íø³ ï³ä-
ïðèºìñòâà — ò³, ÿê³ íàëåæàòü 
äåïóòàòó ì³ñüêî¿ ðàäè. Öå æ 
çâè÷àéí³ êóëóàðí³ äîìîâëåíîñò³.

Ùî òóò ïîòð³áíî? Äîñâ³ä ÷è 
çäîðîâèé ãëóçä? Íà íàøå çà-
ïèòàííÿ, ÷îìó óãîäè ïî âñòà-
íîâëåííþ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè 
îòðèìóº íå ÊÏ «Â³äðîäæåí-
íÿ», à ï³äïðèºìñòâà ì³ñüêîãî 
äåïóòàòà, ñåêðåòàð Ìàð÷åíêî 
â³äïîâ³â, ùî íà ÊÏ «Â³äðî-
äæåííÿ» íåìàº òàêèõ ôàõ³âö³â. 
Íåìàº ñë³â. Çíàéøîâñÿ òàêèé 
ôàõ³âåöü — ì³ñüêèé äåïóòàò. ª 
â öüîìó çäîðîâèé ãëóçä?

Öå îäèí ç ïðèêëàä³â íååôåê-
òèâíî¿ ðîáîòè âëàäè. Îêð³ì äî-
ñâ³äó, ìàº áóòè ùå é ïîðÿäí³ñòü.

Інтерв'ю З депутатом міської ради 
Геннадієм Панчуком поговорили 
про творчість, захоплення дитячим 
футболом та міські проблеми 

Â íàñ º ïðîåêò ï³ä 
íàçâîþ «Øóêàþ 
ñîíöÿ â ëþäÿõ». Ìè 
ïëàíóºìî íàäðóêóâàòè 
çá³ðêó â³ðø³â íàøèõ 
êîçÿòèíñüêèõ ïîåò³â

– Комунальні підприємства мають самі заробляти, 
а не сидіти на бюджетному фінансуванні, – каже Панчук
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Тести імуно-ферментного ана-
лізу (ІФА-тести) на COVID-19 
Імуноферментний аналіз — 
це вид аналізу, за допомогою 
якого виявляється комплекс 
«антиген — антитіло», який 
виробляється, коли організм 
уражений вірусом. Цей комп-
лекс утворюється завдяки іму-
нологічній реакції антигену з 
відповідним антитілом.
Метод ІФА-тестування визначає 
імуноглобуліни двох типів: M і 
G. Якщо виявляється M, то це 
говорить про гострий процес 
захворювання, якщо G — то лю-
дина перехворіла або інфікува-
лася вірусом і виробилися ан-
титіла до цього захворювання.
Використання ІФА-тестів для 
виявлення антитіл COVID-19 
врегульоване наказом МОЗ від 
20.05.2020 № 1227 «Про за-
твердження змін до Стандартів 
медичної допомоги Коронаві-
русна хвороба» (COVID-19).

Навіщо потрібен ІФА-тест?
ІФА-тести дозволять розван-
тажити систему діагностуван-
ня COVID-19 та підвищити її 
ефективність, однак для вста-
новлення діагнозу залишається 
виключно результат ПЛР (лабо-
раторна діагностика).
У пацієнтів з початком імунної 
реакції організму та виділення 
антитіл може знизитися кон-
тагіозність (заразність) вірусу.
Дослідження показують, що 
протягом 7 днів після появи 
симптомів у пацієнта, ПЛР тести 
давали позитивний результат 
практично в 100% випадків. 
Якщо пацієнт звернувся піз-
ніше, показник дещо падає. 
Надалі чутливість методу ПЛР 
знижується.
Є підстави вважати, що кон-
тагіозність вірусу є наслідком 
імунної реакції організму за-
раженого зі зростанням рівня 
нейтралізуючих антитіл.

Що таке ІФА -тести?

ÏÀÍÄÅÌ²ß

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Îñòàíí³ì ÷àñîì â Óêðà¿í³ 
çá³ëüøèëîñü âèïàäê³â çàõâî-
ðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñíó ³í-
ôåêö³þ. Íàâ³òü ä³éøëî äî íîâèõ 
àíòèðåêîðä³â. Ó ï’ÿòíèöþ áóëî 
çàô³êñîâàíî òèñÿ÷à 109 íîâèõ 
âèïàäê³â. Äî öüîãî íàéá³ëüøå 
çàõâîð³ëèõ áóëî äíåì ðàí³øå 
994. Çà ìèíóëó äîáó áóëî çàô³ê-
ñîâàíî 664 âèïàäêè çàðàæåííÿ 
êîðîíîâ³ðóñîì. Öå íà 42 îñî-
áè ìåíøå, í³æ â îñòàíí³é äåíü 
÷åðâíÿ.

Â Êàáì³í³ òà äåÿêèõ îáëàñòÿõ 
ñòàëè ãîâîðèòè ïðî ïîñèëåííÿ 
êàðàíòèíó. Ï³äòðèìàëè çàêëèê 
çãîðè ïîñèëèòè êàðàíòèí ³ â íà-
øîìó ì³ñò³. Ìè íå áóäåìî ïåðå-
ðàõîâóâàòè òå, ùî âæå çàïðîâà-
äæóâàëè óêðà¿íöÿì íà ïî÷àòêó 
åï³äåì³¿. Â Êîçÿòèí³ ³ â Óêðà¿í³ 
â ö³ëîìó äðóãèé ðàç ïîñèëåííÿ 
êàðàíòèííèõ çàõîä³â ìîæóòü 

íå ïðèæèòèñÿ. ² âèíà â öüîìó 
íå óêðà¿íö³â ÷è êîçÿòèí÷àí, 
à òèõ, õòî çàïðîâàäæóâàâ êà-
ðàíòèí, à ñàì³ æèëè çà ³íøèìè 
ïðàâèëàìè.

Á³ëüø³ñòü íàøèõ çåìëÿê³â 
áà÷èëè, ÿê ïîâîäèëè ñåáå ïî-
ñàäîâö³, ÿê³ ïîâèíí³ áóëè ïî-
êàçóâàòè íàñåëåííþ ïðèêëàä. 
Íàðîäí³ îáðàíö³ çàêëèêàëè 
óêðà¿íö³â ñèä³òè âäîìà, à ñàì³ 
ðîçâàæàëèñü ó ðåñòîðàíàõ ÷è 
íà áàçàõ â³äïî÷èíêó.

Òîìó ïåðåñ³÷í³ ãðîìàäÿíè 
äðóãèé ðàç â íåáåçïå÷í³ñòü 
êîðîíàâ³ðóñó âæå íå ïîâ³ðÿòü. 
À õâîðîáà öÿ ä³éñíî íåáåçïå÷íà, 
ÿêà ìîæå ïðèçâåñòè äî ëåòàëü-
íèõ íàñë³äê³â.

Â³ðóñîëîãè êàæóòü, ùî áàãàòî 
÷îãî íå çíàþòü ïðî êîðîíàâ³ðóñ, 
ÿê â³í ïåðåäàºòüñÿ ³ êîãî îáèðàº 
â æåðòâó, ùå òðåáà äîñë³äæóâàòè. 
Äîïîìîãòè ìîæóòü ïîÿñíåííÿ 

ëþäåé, ÿê³ öèì íåäóãîì ïåðå-
õâîð³ëè. Íàïðèêëàä, ÿêùî âçÿòè 
ïåðøîãî ïàö³ºíòà Îëåêñàíäðà 
ç ×åðí³âö³â, òî â³ä íüîãî íå çà-
ðàçèëàñÿ íàâ³òü éîãî äðóæèíà 
³ øåñòåðî îñ³á, ÿê³ ç íèì êîí-
òàêòóâàëè. Âèñíîâêè íåõàé ðî-
áëÿòü ñïåö³àë³ñòè, à ìè ò³ëüêè 
êîíñòàòóºìî ôàêòè.

Ùå êîçÿòèí÷àíè ìîæóòü 
íå ïîâ³ðèòè â õâîðîáó ÷åðåç 
òå, ùî çàõîäè áåçïåêè áóëè 
ïåðåá³ëüøåí³. ßê ìîæíà áóëî 
çàêðèâàòè ïàðêè, îäÿãàòè ëþ-
äåé â ðóêàâèö³, ÷è íîñèòè ìàñêè 
íàäâîð³. Ïàðêè — öå ñâ³æå ïîâ³-
òðÿ, çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ³ ³ìóí³òåò. 
Óêðà¿íö³â ïîçáàâèëè öüîãî ïðà-
âà. Ðóêàâèö³ — àáñóðä, ð³çíèöÿ 
ò³ëüêè â òîìó, ùî â³ðóñè, ÿê³ 
ìîæóòü áóòè íà ðóêàõ, ïîñåëÿòü-
ñÿ íà ðóêàâèöÿõ. Ãîëîâíå — ðó-
êàìè íå ÷³ïàòè îáëè÷÷ÿ, ïîêè 
íå ïîìèò³ ðóêè. Ìàñêó ïîòð³áíî 

îäÿãàòè ò³ëüêè â ïðèì³ùåíí³ ÷è 
â òðàíñïîðò³. Â ñïåêó â³ä ïîñëóã 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó êðà-
ùå â³äìîâèòèñü. Êîëè íà äâîð³ 
+30, â àâòîáóñ³ áóäóòü âñ³ +40. 
Íå êîæíà ô³çè÷íî çäîðîâà ëþ-
äèíà ïðè 40 ç ïëþñîì â ìàñö³ 
âèòðèìàº. Íàéá³ëüø íàä³éíèé 
ñïîñ³á íå çàðàçèòèñÿ — òðèìàòè 
äèñòàíö³þ. 

Â ÿêèõ ì³ñöÿõ ìîæóòü óòâîðþ-
âàòèñÿ ñïàëàõè êîðîíàâ³ðóñó ³ äå 
íàé÷àñò³øå ³íô³êóþòüñÿ óêðà-
¿íö³, ðîçáèðàëàñÿ «Óêðà¿íñüêà 
ïðàâäà», ñïèðàþ÷èñü íà äàí³ 
îáëàñíèõ ëàáîðàòîðíèõ öåí-
òð³â ÌÎÇ 

² ä³éøëè âîíè òàêîãî âèñíî-
âêó. Òî÷íî âèçíà÷èòè íàéïî-
øèðåí³ø³ ì³ñöÿ ³íô³êóâàííÿ 
êîðîíàâ³ðóñîì, íà êøòàëò öåð-
êîâ, ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
÷è ë³êàðåíü — íåìîæëèâî.

ªäèíå, íà ÷îìó ç³éøëèñÿ â ëà-

áîðàòîð³ÿõ, öå òå, ùî íàéá³ëüøå 
ëþäåé ï³äõîïèëè COVID-19 ï³ä 
÷àñ êîíòàêòó ç õâîðèìè âñåðå-
äèí³ êðà¿íè. Íàéá³ëüøå ³íô³êó-
þòüñÿ â ðîäèííèõ êîëàõ, íà ï³ä-
ïðèºìñòâàõ, â ãóðòîæèòêàõ.

Íà Õìåëüíè÷÷èí³ ñâÿùåí-
íèê ç òðüîìà ïðåäñòàâíèêàìè 
öåðêîâíîãî õîðó ³íô³êóâàëè 
ï³ä ÷àñ ïîõîðîíó 15 îñ³á ³ç 
òðüîõ ñ³ë. Íà Òåðíîï³ëüùè-
í³ áàãàòî ëþäåé çàðàçèëèñÿ 
COVID-19 ÷åðåç ìàñîâå ñêóï-
÷åííÿ ëþäåé ïðè â³äâ³äóâàíí³ 
ïàì’ÿòîê ³ ì³ñöü áîãîñëóæ³íü.
×è ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî 
â³ðóñ ìîæå ïåðåäàâàòèñÿ ÷å-
ðåç ïðåäìåòè âæèòêó, çîêðåìà 
òåëåôîíè, äâåðí³ ðó÷êè, âè-
ìèêà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿? ªäèíå, 
ùî ìîæíà ñêàçàòè, â³ðóñ ÷åðåç 
íåóøêîäæåíó øê³ðó íå ïåðå-
äàºòüñÿ. À ìèòòÿì ðóê ìîæíà 
çàïîá³ãòè ³íô³êóâàííþ.

КОЗЯТИНСЬКИХ ЛІКАРІВ 
ПРОТЕСТУВАЛИ ІФА-ТЕСТАМИ 
Турбота  Днями, за ініціативи 
громадського об’єднання Ірини Колесник 
у Козятині безкоштовно протестували 
близько 250 осіб тестами імуно-
ферментного аналізу (ІФА) на COVID-19. 
Тобто, рівень антитіл на реакцію 
на вірус. Кому робили тестування 
та які результати — читайте у матеріалі

У другу хвилю COVID-19 можуть не повірити

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ç ïî÷àòêó âåñíè äëÿ óêðà¿íö³â 
òåìîþ ¹ 1 ñòàâ íåáåçïå÷íèé 
â³ðóñ COVID–19. Ùîäíÿ, îòðè-
ìóþ÷è ñòàòèñòèêó ïîøèðåííÿ 
ö³º¿ õâîðîáè, àíàë³çóþ÷è ñòàí 
çàõâîðþâàíîñò³ ñåðåä ìåäè÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â, ñòàº çðîçóì³ëî ïðî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîêëàäåíó 
íà ïðàö³âíèê³â ìåäè÷íî¿ ãàëóç³. 
Àäæå ùîäåííî, êîíòàêòóþ÷è 
ç ïàö³ºíòàìè, ÿê³ ìàþòü ð³çí³ 
çàõâîðþâàííÿ, âîíè íàðàæàþòü 
ñåáå òà ñâî¿õ ð³äíèõ íà íåáåç-
ïåêó. Ïðèºìíî, ùî â òàêèé 
íåëåãêèé ÷àñ â íàøèõ êðàÿõ º 
ëþäè, ÿê³ äáàþòü ïðî çäîðîâ'ÿ 
ìåäèê³â.

Ìè íåîäíîðàçîâî ïîâ³äîìëÿëè 
ïðî áëàãîä³éíó äîïîìîãó íàøèõ 
ï³äïðèºìö³â, àãðàð³¿â, ìåöåíà-
ò³â, âîëîíòåð³â. Ïðî ÷èñëåííó 
ê³ëüê³ñòü íàäàíî¿ íèìè äîïî-
ìîãè êîçÿòèíñüêèì ë³êàðíÿì, 
ïî÷èíàþ÷è â³ä ìåäè÷íèõ ìàñîê, 
äåç³íôåêòîð³â ³ çàõèñíèõ êîñ-
òþì³â, çàê³í÷óþþ÷è àïàðàòàìè 
øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü.

Òàê, äíÿìè, ãðîìàäñüêå îáºä-
íàííÿ ²ðèíè Êîëåñíèê, êîìàí-
äà ÿêî¿, çà ð³øåííÿì åêñïåðòíî¿ 
ðàäè Íàö³îíàëüíîãî êîíêóðñó 
«Áëàãîä³éíà Óêðà¿íà», óâ³éøëà 
â òð³éêó ë³äåð³â ó íîì³íàö³¿ 
«Âîëîíòåð ðîêó», ïðîâåëà áåç-
êîøòîâíå ²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ñåðåä 
ë³êàð³â òà îñâ³òÿí Êîçÿòèíà.

— Äî ãðóïè, äå áðàëè çàá³ð 
êðîâ³, óâ³éøëè â ïåðøó ÷åðãó 
ìåäèêè øâèäêî¿ äîïîìîãè, — 
ðîçïîâ³äàº ãàçåò³ ²ðèíà Êîëåñ-

Ірина у міському лікувально-діагностичному центрі 
у Вінниці, де надали пробірки для проходження ІФА-тестів 

íèê. — Äàë³ ìè ïðîòåñòóâàëè 
ìåäïåðñîíàë ñ³ìåéíî¿ ìåäè-
öèíè Êîçÿòèíà, ì³ñüêî¿ ë³êàð-
í³ òà ïðàö³âíèê³â ðàéîííîãî 
â³ää³ëó îñâ³òè. Ìè äáàºìî ïðî 
çäîðîâ’ÿ íàøèõ êðàÿí ³ ðîáèìî 
âñå ìîæëèâå, àáè çàáåçïå÷èòè 
¿õ âñ³ìà íåîáõ³äíèìè çàñîáàìè 
äëÿ áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñíîþ 
³íôåêö³ºþ.

Ë³êàð³, â ñâîþ ÷åðãó, ö³íóþòü 
òàê³ áëàãîä³éí³ â÷èíêè, âèñëîâ-
ëþþòü ùèðó ïîäÿêó.

— Àäì³í³ñòðàö³ÿ òà òðóäîâèé 
êîëåêòèâ ì³ñüêî¿ êîçÿòèíñüêî¿ 

ë³êàðí³ ùèðî âäÿ÷í³ çà íàäàííÿ 
áåçêîøòîâíî¿ çìîãè ïðîâåñòè 
²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â 
çàêëàäó. Ö³ òåñòè äàþòü 99% 
â³ðîã³äíîñò³ íàÿâíîñò³ â³ðóñó 
â êðîâ³ àáî ÿêùî ëþäèíà íèì 
ïåðåõâîð³ëà, òî â³í âèÿâëÿº àí-
òèò³ëà. Çàõâîð³ëèõ, ñëàâà Áîãó, 
íåìàº, — êàæå ãîëîâíèé ë³êàð 
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Ì³ñüêà ë³êàðíÿ» Êîçÿòèí-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» Îëåêñàíäð 
ªâòóøîê. — Öå âèÿâ íå ïðîñòî 
äîáðîòè, à é ñîö³àëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³!
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Професіоналізм, конструктивне та 
відкрите спілкування з суб’єктами 
звернення підтвердили, що Козя-
тинський Центр надання адміні-
стративних послуг зумів виконати 
поставлені цілі, а саме — покращи-
ти якість надання послуг і змен-
шити прояви корупції у владних 
структурах. 

Життя сучасної людини вписане 
в юридичну площину. Є багато фа-
хівців, які покликані допомогти ви-

рішити те чи інше питання в правових 
взаєминах. Одним із них є державний 
реєстратор! І 1 липня у них професійне 
свято.

Приємну місію вітання державних 
реєстраторів Козятинського Центру 
надання адмінпослуг Наталії Кацал та 
Віталія Кукурузи виконали секретар 
міської ради Костянтин Марченко та 
керуючий справами виконкому Сергій 
Заїчко.

— Щиро вітаю з професійним святом. 

Бажаю натхнення у праці на благо те-
риторіальної громади міста. Команда 
ЦНАПу — це локомотив позитивних 
змін і великі молодці. Зі святом, — по-
бажав Костянтин Володимирович. — 
Енергії, професійного зростання, 
радості від життя і удачі!

Також посадовці вручили нагоро-
дженим квіти та Грамоти міської 
ради. Долучилася до вітань і началь-
ник Управління «ЦНАП у м. Козятині» 
Оксана Бортняк.

У середу в актовій залі Козятин-
ського відділення поліції керів-
ництво підрозділу, представники 
органу місцевого самоврядування 
та колеги привітали працівників 
слідчого відділення з професій-
ним святом.

«Робота слідчого особливо важли-
ва і відповідальна, — зазначив на-
чальник Козятинського відділення 
поліції Роман Андрущак. — Кожне 
ДТП, крадіжка, нанесення тілесних 
ушкоджень чи будь-яке інше кримі-
нальне правопорушення — це все ком-
петенція слідчого. Здійснюючи свою 
професійну діяльність, кожен з них, 
інколи навіть забуваючи про особисте 
життя, докладає усіх зусиль з метою 
повного та об’єктивного розслідування 

кримінального провадження. Бо всі 
вони добре знають, що за кожним з 
цих проваджень — людські долі. Тож з 
нагоди свята, вітаю всіх діючих слідчих 
та тих, хто уже перебуває на пенсії, з 
професійним святом! Бажаю міцного 
здоров’я, благополуччя, достатку та 
злагоди у родинах. Нехай професійне 
свято додасть вам натхнення та неви-
черпної наснаги в почесній діяльності 
на благо нашої держави!» 

За сумлінне ставлення до виконання 
службових обов’язків, Роман Леоні-
дович нагородив колег грамотами.

Привітати слідчих завітали і пред-
ставники міської ради. У вітальній 
промові секретар міської ради Кос-
тянтин Марченко зазначив, що саме 
від професіоналізму і відповідальної 

праці слідчих залежить правопорядок 
у суспільстві.

Наголошуючи на особливому статусі 
служби, Костянтин Володимирович 
зауважив, що витримати щоденне на-
вантаження слідчого здатна не кожна 
людина. Враховуючи специфічні за-
вдання органу досудового слідства і 
вимоги сучасного суспільства, секре-
тар міської ради побажав присутнім 
витримки, наснаги, добробуту та 
особистого щастя.

Після щирих побажань посадовець 
вручив Грамоти міської ради, квіти та 
грошові винагороди окремим право-
охоронцям.

ДЛЯ ДОВІДКИ. Слідчі України від-
значають професійне свято щорічно 
1 липня.

У Козятинському відділенні поліції 
привітали слідчих з професійним святом

День Конституції — це національне 
свято багатьох країн світу. 24 роки 
тому, 28 червня 1996 року, Верховна 
Рада України від імені українського на-
роду, прийняла Основний Закон дер-
жави. Прийняття Конституції України 
стало відправною точкою на шляху 
побудови сильної соборної, демокра-
тичної, незалежної, правової держави. 
І цю волю народу не похитнути нікому.

Введення карантинних заходів 
унеможливлює проведення масо-

вого святкування. Отож у переддень 
свята, заступники міського голови 
Віталій Вечера, Євген Малащук, ке-
руючий справами виконкому Сергій 
Заїчко, очільники силових структур, 
громадськість поклали квіти до під-
ніжжя пам’ятника М. Грушевському.

Міські посадовці висловили подяку 
всім, хто своєю щоденною працею 
звеличує рідний край, а також вручи-
ли окремим козятинчанам Грамоти 
міської ради та грошові винагороди.

На право здійснення переве-
зення пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користу-
вання № 1–4

1. Найменування організатора та 
робочого органу: Управління жит-
лово-комунального господарства 
Козятинської міської ради 

2. Порядковий номер та основні 
характеристики кожного об’єкта кон-
курсу: № 1 (маршрут № 1–4) вул. І. 
Франка — вул. Князів Острозьких, 
2 автобуси для забезпечення пере-
везення, з 7.00 по 18.20. з інтер-
валом 60 х в.

3. Умови конкурсу (розміщено 
на офіційному сайті міської ради) 

4. Кінцевий строк прийняття 
документів для участі 14 липня 
2020 року.

5. Найменування організації, ре-

жим її роботи та адреса, за якою 
подаються документи для участі 
в конкурсі:

Управління житлово-комунального 
господарства Козятинської міської 
ради, з 8.00 год. до 17.15 год. вул. 
Грушевського, 23. Кабінет 5.

6. Місце та дата одержання блан-
ків документів для участі в конкурсі: 
Вул. Грушевського, 23, кабінет № 5, 
Управління житлово-комунального 
господарства.

7. Місце, дата та час початку прове-
дення засідання конкурсного комітету: 
вул. Грушевського, 23, кабінет № 4, 
Управління житлово-комунального 
господарства 24 липня о 10.00 год.

8. Розмір плати за участь у конкурсі: 
500 грн 

9. 04342–2-03–53 (jkg@komr.
gov.ua).

1 липня у нашій державі відзна-
чають День архітектури України. З 
нагоди цього свята секретар міської 
ради Костянтин Марченко та керу-
ючий справами виконкому Сергій 
Заїчко привітали фахівців відділу 
містобудування та архітектури 
міської ради.

«Сьогодні певним чином від архі-
текторів залежить, в яких містах ми 
будемо жити та що залишиться після 
нас для наших нащадків. Ще Арісто-
тель говорив: «Міста — це простір між 
людьми». І його створюєте саме ви. 
Тож я від щирого серця вітаю вас зі свя-
том і бажаю міцного здоров’я, творчих 
злетів, здійснення мрій», — звернувся 
до присутніх Костянтин Марченко та 
вручив грамоти представникам архі-
тектурної спільноти міста.

— Архітектор — це єдина професія, 
яка включає в себе і художнє бачення, 
і точні науки, — продовжив вітальну 
частину керуючий справами викон-
кому Сергій Заїчко. — Містобудівель-

ники в силу своєї професії мислять 
тримірними категоріями в контексті 
четвертого виміру, тобто часу. По-
трібно аналізувати минуле, проекту-
вати в теперішньому та орієнтуватися 
на майбутнє.

До щирих вітань посадовців при-
єдналися і колеги винуватців свята.

Побажавши, невичерпного на-
тхнення, нових та сміливих про-
єктів, успіхів у реалізації всього за-
думаного.

Архітектура — це музика, 
що застигла у камені

Державні реєстратори міського 
ЦНАПу приймають вітання 

День Конституції — 
найважливіше свято України

Оголошується конкурс
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ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
      телефон 2-16-18

ЩИРО ВІТАЄМО ЗІ 
100-РІЧНИМ ЮВІЛЕЄМ

жительку с.Лопатин
ГОРОБЧУК Софію Аполлінаріївну (02.07)

Ваша любов до своєї родини, чуйність і 
повага до людей, щирість,

доброзичливість є зразком для наслідування. 
Ми схиляємо голову перед

Вашою мужністю, перед Вашою мудрістю, 
дякуємо за важку працю. Тож,

дорога ювілярко, у Ваш сторічний ювілей  
бажаємо, щоб здоров’я не

підводило, життєлюбність і оптимізм ніколи 
не припинялися, а близькі люди

радували своєю турботою та увагою. Добра 
Вам, радості, благополуччя, миру
і злагоди, Божого благословення.

З ЮВІЛЕЄМ!

головного спеціаліста відділу житлово-
комунального господарства,

містобудування, архітектури, енергетики та 
захисту довкілля РДА

МАРТИНОВУ 
Світлану Миколаївну (02.07)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора Флоріанівського ЗНВК

ОЛЕКСЮКА Михайла Михайловича (01.07)

начальника архівного відділу РДА
СОЛОВЙОВА Олександра 

Володимировича (03.07)

депутата районної ради
ВІРСТУ Віктора Івановича (06.07)

головного спеціаліста сектору мобілізаційної 
роботи

ГОРОБЕЦЬ Наталію Григорівну (06.07)

депутата районної ради
БЕРЕГОВЕНКА 

Івана Васильовича (07.07)

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, творчої наснаги у

роботі, невичерпної енергії для втілення 
нових ідей. Нехай збуваються всі

ваші мрії та сподівання, а кожен день 
приносить тільки радість і приємні

емоції. Хай завжди у вашій родині панують 
тепло і мир, у серці — добро і

любов, у справах — цілеспрямованість і 
натхнення.

З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ

1 ЛИПНЯ – ДЕНЬ СЛІДЧОГО
Завдяки відповідальному ставленню до 

службових обов`язків, вмінню долати труд-
нощі, працівники слідчих підрозділів з честю 
виконують поставлені завдання із зміцнення 
законності та правопорядку у нашому райо-
ні. У цей день щиро бажаємо вам міцного 
здоров’я, сімейного благополуччя, життєвої 
мудрості, енергії та натхнення!

4 ЛИПНЯ – ДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Шановні працівники поліції!
На вас покладено відповідальне й благо-

родне завдання – захист життя та здоров’я 
людей, прав і свобод громадян, ведення 
боротьби зі злочинністю та охорона гро-
мадського порядку. Прийміть щиру подяку 
за вашу самовіддану працю. Нехай удача та 
професійні успіхи будуть вашими постійни-
ми супутниками у житті! Бажаємо мужності, 
витримки й наснаги, родинного добробуту, 
міцного здоров’я і щастя!

8 ЛИПНЯ – ДЕНЬ РОДИНИ
Дорогі земляки!
Щиро вітаю вас з Днем родини!
Українська нація одвічно славилася шано-

бливим ставленням до родинних цінностей. 
А родина, як основний елемент суспільства, 
була й залишається носієм людської мораль-

ності, культури та історичної спадкоємності 
поколінь, чинником стабільності й розвитку 
держави та благополуччя кожного українця.

Тож прийміть щирі побажання міцного 
здоров’я, щасливої долі, сімейного затишку 
та тепла вашим родинам, взаємної поваги та 
непохитності родинних стосунків! Нехай для 
кожного з вас родина буде надійною фор-
тецею, тим місцем, де завжди зрозуміють, 
підтримають і допоможуть.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 
КОЗЯТИНЩИНИ!

Прийміть щирі вітання з Міжнародним 
днем споживчої кооперації!

Своєю діяльністю ви ефективно сприяєте 
впровадженню економічних та соціальних 
реформ, задоволенню потреб людей у якіс-
них товарах і послугах, створюєте умови для 
підвищення добробуту населення. Дякуємо  
вам за професіоналізм, відповідальне став-
лення до справи, добросовісну працю.

Щиро бажаємо усім міцного здоров’я, 
оптимізму і невичерпної енергії, миру, до-
бра та злагоди.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації 
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

24 роки тому Верховна Рада України від 
імені українського народу, прийняла Осно-
вний Закон держави. Прийняття Конституції 
України стало відправною точкою на шляху 
побудови сильної, соборної, демократичної, 
незалежної, правової держави. І цю волю 
народу не похитнути нікому.

З нагоди 24-ї річниці Основного Закону України 
на Козятинщині відбулася традиційна церемонія 
покладання квітів до пам’ятників М. Грушев-
ському м. Козятин та с. Сестринівка.

Участь у заході взяли голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк, заступник голови райдержад-
міністрації Ігор Булавський, керівники установ 
та організацій.

З нагоди Дня Конституції Грамотами районної 
ради та райдержадміністрації, грошовими вина-
городами відзначено директора Сестринівського 
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа — дитячий садок» імені 
Михайла Грушевського Ніну Денисюк, сестри-
нівського сільського голову Левчука Анатолія, 

старшого наукового співробітника філії Вінниць-
кого обласного краєзнавчого музею «Музей 
М. С. Грушевського» Левчук Людмилу.

Конституція увійшла в наше життя як головний га-
рант державності і демократії, незалежності і собор-
ності України. Вона має унікальне історичне коріння, 
адже у той час, коли в Європі основним державним 
устроєм була абсолютна монархія, українці вже 
мали свій Основний закон — Конституцію Пилипа 
Орлика, яка, щоправда, так і не вступила в дію.

Нагадаємо, що у червні 1996-го депутати 
Верховної Ради ухвалили Конституцію неза-
лежної України. Це сталося на п’ятий рік після 
проголошення незалежності. Народні обранці 
працювали з 27 на 28 червня — загалом без-
перервно 23 години. Під час голосування «ЗА» 
висловилися 315 парламентарів.

Прийняття Основного Закону ознаменувало 
фундаментальне закріплення нашої незалежнос-
ті, навіки закарбувало волю українського народу 
жити у власній суверенній, соборній державі.

На Козятинщині з нагоди 24-ї річниці Конституції 
України відбулось покладання квітів
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïðîãóëÿíêó Êîçÿòèíùèíîþ 
ìè íå ïëàíóâàëè, àëå, ÿê êà-
æóòü, òàê âèéøëî. Ïî÷àëè ìè 
¿¿ ç âóëèö³ 8 Ãâàðä³éñüêî¿. Êîëè 
ïðî¿æäæàëè á³ëÿ àïòåêè, íàñ 
çóïèíèëà ïàí³ Òåòÿíà.

— Ñôîòîãðàôóéòå ùå ðàç 
ëþêà êàíàë³çàö³¿, ùî íà Îëå-
ãà Êîøîâîãî, — êàçàëà æ³í-
êà. — Ä³òåé ñàìèõ íå ìîæíà 
âèïóñòèòè íà âóëèöþ. Áóâàº, 
ùî ÷åðåç òó ïîëàìàíó êðèøêó 
â êàíàë³çàö³þ äîðîñë³ ïðîâà-
ëþþòüñÿ.

Ç âóëèö³ Êîøîâîãî ìè ïå-
ðåáðàëèñÿ íà âîêçàë. Òàì çà-
ë³çíè÷íèêè ïðîêëàäàëè ë³í³¿ 
çâ’ÿçêó.

Á³ëÿ ìîñòó â òðàíøåþ äëÿ 
êîìóí³êàö³é âèñèïàëè ñì³òòÿ. 
Çâ³äêè á ëþäèíà íå éøëà, á³ëÿ 
ñì³òòºâîãî áàêà âîíà ïðîõî-
äèëà, àëå âèêèíóëà íåïîòð³á 
òóò. Ùî òóò ñêàæåø? Ñêîð³øå 
çà âñå öå ïðèðîäíà çâè÷êà.

Íà âóëèö³ Âàñüêîâñüêîãî, 
â áóäèíêó 21 ï³âðîêó íåìàº 
îñâ³òëåííÿ â ï³ä'¿çäàõ, àëå 
éîãî ìåøêàíö³ ïåðåäàþòü ïî-
äÿêó ïðàö³âíèêàì «Óïðàâëÿþ-
÷î¿ êîìïàí³¿». Ëþäè êàæóòü: 
«Ìè ñèäèìî áåç îñâ³òëåííÿ 
â ï³ä'¿çäàõ, àëå âñå îäíî âîíè 
ìîëîäö³. Ïðèéøëè ³ òðàâó ïî-
êîñèëè».

Íà âóëèö³ Ïóøê³íà ä³òè áàâ-
ëÿòüñÿ â êàëþæ³. Âîäè â í³é 
ìåíøå í³æ ïî êîë³íà. Ò³ëüêè 
íåáåçïå÷íà âîíà òèì, ùî ùå 
íåäàâíî íà òîìó ì³ñö³ ëåæàëè 
ã³ëêè ³ òóäè íà êóïó çíîñèëè 
ñì³òòÿ. Äåÿê³ ïàêåòè ðîçðèâà-
ëè ñîáàêè ³ êîëþ÷³ ïðåäìåòè, 
âêëþ÷àþ÷è ñêëî, çàëèøàëèñÿ 
íà çåìë³ äî öüîãî ÷àñó. Êîëè 
äîðîãó ï³äíÿëè, òî é áàæàíî 
ùîá ³ êàëþæó çàñèïàëè. Âñ³ æ 
ìè ä³òüìè áóëè ³ çíàºìî, íà ùî 
ä³òè çäàòí³.

Íà êëóìáó, ùî â ì³ñüêîìó 
ïàðêó, æàëêî äèâèòèñÿ, ùî ðó-
êàò³ íå âêðàëè, òî ÷îòèðèëàï³ 
âèãðåáëè.

Á³ëÿ ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ 
çíîâó ÷åðãè. ² ÷èì á³ëüøà ÷åð-

ãà, òèì ìåíøå â í³é ïîðÿäêó.
Ç âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà âçÿ-

ëè êóðñ íà ñåëî Êîçÿòèí. Äåñü 
â Êîçÿòèíñüêèõ ïîëÿõ çóïèíèâ 
ñâîþ áðàâó õîäó âîäîã³í Ñåëè-
ùå — Êîçÿòèí. Äî Êîçÿòèíà 
âîäîã³í ïðîâåäåíèé. Ò³ëüêè â³í 
º ³ éîãî íåìà. Òðóáè â êðè-
íè÷êàõ âîäîãîíó ÿê³ñü âàðâàðè 
ïîòðîùèëè. À òðóáè õîðîø³ ÿê 
çà ÿê³ñòþ, òàê ³ ä³àìåòðîì. Íà-
â³òü íå â³ðèòüñÿ, ùîá â³äðîäè-
òè âîäîã³í ñò³ëüêè ì³ëüéîí³â 
òðåáà. Ìè ïðî¿õàëè âîäîãîíîì 
àæ äî Âåðíèãîðîäêà. Íà äåÿêèõ 
êðèíè÷êàõ íàâ³òü ëþêè âö³ë³ëè. 
Àëå ñê³ëüêè ïîòð³áíî âêëàñòè 
ãðîøåé ó âîäîã³í, ìîæóòü âè-
çíà÷èòè ò³ëüêè ñïåö³àë³ñòè.

Ç Âåðíèãîðîäêà âçÿëè êóðñ 
íà çàâîäñüêèé ñòàâîê, ùî 
ó Âåðáîëîçàõ. Òàì ùå íåäàâ-
íî ì³ñöåâ³ ðèáàëêè êàçàëè, ùî 
â ö³é âîäîéì³ áàãàòî çàãèíóëî 
ðèáè ³ íåìàº êîìó äîõëó ðèáó 
âèòÿãòè ç âîäè íà áåðåã. Ïî-
ñï³ëêóâàâøèñü ç âåðáîëîç³â-
÷àíàìè, ä³çíàëèñÿ, ùî âè¿ìêó 
ðèáè òàê í³õòî é íå îðãàí³çó-
âàâ. À ðèáà íà âîä³ áóëà äîòè, 
ïîêè ó íå¿ íå çãíèâ ì³õóð, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî âîíà ïîòîíóëà.

Íà çâîðîòíîìó øëÿõó íà ïå-
ðåõðåñò³ Âåðáîëîçè-Âåðíèãî-
ðîäîê â³ä÷óëè àðîìàò õâî¿. 
Çàõîò³ëîñÿ íàì ïîñèä³òè á³ëÿ 
ÿëèíîê. Á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè 
ïîì³òèëè ÿáëóíþ ó íåçâè÷íîìó 
âáðàíí³. ¯¿ îáìîòàëè ÿêèìîñü 
ð³çíîêîëüîðîâèì ãàí÷³ð’ÿì. 
Ì³ñöåâ³ ïîÿñíèëè: òî òàê ë³-
êóþòü äåðåâà.

Ïîêèäàþ÷è Âåðíèãîðîäîê, 
çàãëÿíóëè â «ÑÒÎÂ Âåðíèãîðî-
äîöüêå». Äå êðàñà — òàì ä³éñíî 
êðàñà. Ç áàæàííÿì ïîáà÷èòè 
òàêèì Êîçÿòèí ïî¿õàëè äîäîìó.

ЯБЛУНІ-МОДНИЦІ, КАЛЮЖІ, 
ТРОЯНДИ ТА СТАРИЙ ВОДОГІН 
Козятинщина в фото  Від 8-ої 
Гвардійської до Данила Нечая через 
село Козятин, Вернигородок та 
Верболози. Таким був наш маршрут 
минулого тижня. У цій невеличкій 
мандрівці побачили багато безладу, 
але разом з тим зустріли приємних 
людей та оазу трояндової краси

Á³ëÿ ìîñòó â òðàíøåþ 
äëÿ êîìóí³êàö³é 
âèñèïàëè ñì³òòÿ. Ùî 
òóò ñêàæåø? Ñêîð³øå 
çà âñå öå ïðèðîäíà 
çâè÷êà ëþäåé

Будні залізничників. На спеку вихідний не дають

Через цей люк каналізації мешканці 
вулиці О. Кошового не можуть на вулицю 
відпустити дітей

У Вернигородку так лікують дерева

Найкращий транспорт в умовах 
карантину—велосипед

Ця краса біля офісу СТОВ Вернигородоцьке
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

У червні Італія зняла майже всі 
обмеження на пересування все-
редині країни та оголосили про 
відкриття кордонів з країнами ЄС, 
а також з Британією, Швейцарі-
єю та Ісландією. При цьому знято 
зобов’язання для мандрівників 
проходження обов’язкового 
14-денного карантину.
Та не варто думати, що це озна-

чає для Італії завершення епі-
демії. Сумна статистика твер-
дить, що за минулий тиждень 
зафіксовано 547 смертей із діа-
гностованим COVID-19. Остан-
нім часом кількість заражених 
коливалася від 180 до 600 ви-
падків. Причому, переважна 
більшість припадає на Ломбар-
дію — епіцентр епідемії.

З обережною надією 

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Íà ïî÷àòêó âåñíè âåñü ñâ³ò áóâ 
âðàæåíèé òèì, ùî òðè êðà¿íè — 
²òàë³ÿ, ²ñïàí³ÿ òà Ôðàíö³ÿ îïèíè-
ëèñÿ íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó ªâðîï³ 
çà ê³ëüê³ñòþ çàðàæåíü ³ ñìåðòåé 
âíàñë³äîê åï³äåì³¿. Ñïî÷àòêó ³í-
òåðíåòîì ãóëÿëè ôëåøìîáè òà 
â³äåîðîëèêè, äå ³òàë³éö³ âèõîäèëè 
íà áàëêîíè, ñï³âàëè ³ ïðèòàí-
öüîâóâàëè. Âîíè ïîñòàâèëèñÿ 
äî êàðàíòèíó, ÿê äî êàí³êóë. Àëå 
ïîò³ì âñ³ áóëè øîêîâàí³ ñòàòèñ-
òèêîþ ñìåðòíîñò³ â³ä COVID-19, 
âèâåçåííÿì ò³ë ïîìåðëèõ êîëî-
íàìè â³éñüêîâèõ ìàøèí, ïåðå-
ïîâíåíèìè ë³êàðíÿìè, ³íòåðâ’þ 
ç ë³êàðÿìè, ùî ïðîñòî ïàäàëè ç 
í³ã â³ä âòîìè… Ó öåé ÷àñ â ²òàë³¿ 
òðóäèëîñÿ ÷èìàëî íàøèõ çåìëÿ-
ê³â. Ùî æ êàæóòü óêðà¿íö³ ïðî 
êàðàíòèí â ²òàë³¿?

ДОВОДИЛОСЯ ПРИЙМАТИ 
АНТИДЕПРЕСАНТИ 

Íàøà çåìëÿ÷êà ç Áåðäè÷åâà 
Òåòÿíà Êàïëóíºíêî âæå á³ëü-
øå 4 ðîê³â ïðàöþº â Íåàïîë³ 
áàäàíòå. Íà ïåð³îä êàðàíòèíó 
âîíà çíàõîäèëàñÿ â ö³é êðà¿í³, 
ïðàöþâàëà. Ïàí³ Òåòÿíà äîãëÿ-
äàº íåàïîëüñüêîãî 92-ð³÷íîãî 
ì³ëüÿðäåðà. Â³í âîëîä³º íåðóõî-
ì³ñòþ, ÿêó çäàº â îðåíäó. Æ³íêà 
êàæå, ùî íàéá³ëüøå çàñìó÷óº 
ä³äóñÿ òå, ùî ä³òè ïðè¿çäÿòü 

äî íüîãî ò³ëüêè òîä³, êîëè ¿ì 
ïîòð³áí³ ãðîø³.

— Áóëî äóæå âàæêî ìîðàëüíî 
ï³ä ÷àñ ñòðîãîãî êàðàíòèíó, — 
êàæå æ³íêà. — Êîëè òè ö³ëîäî-
áîâî çíàõîäèøñÿ â çàêðèòîìó 
ïðîñòîð³ ðàçîì ³ç õâîðîþ ëþäè-
íîþ, òî öå íåéìîâ³ðíî ãí³òèòü 
ñàìå ó ïñèõîëîã³÷íîìó àñïåêò³. 
Äîâîäèëîñü, íàâ³òü, ïðèéìàòè 
àíòèäåïðåñàíòè. Áàãàòî óêðà¿í-
ñüêèõ æ³íîê íå âèòðèìàëè öüîãî 
òèñêó òà ñòðåñó ³ ïîëåò³ëè äîäî-
ìó ÷àðòåðíèìè ðåéñàìè.

Æ³íêà ñòâåðäæóº, ùî íàéá³ëü-
øèé ñòðàõ ³ ïàí³êó âèêëèêàëî òå, 
ùî ð³äí³ òî÷íî íå çíàþòü, äå òè 
çíàõîäèøñÿ, ³ êîëè òè çàõâîð³-
ºø, òî í³õòî íå áóäå çíàòè, äå òè 
³ ùî ç òîáîþ. Àäæå ñï³ëêóâàí-
íÿ ïðîõîäèòü ïî ³íòåðíåòó, íó ³ 
ð³äí³ çíàþòü âñå â çàãàëüíîìó…

Ïàí³ Òåòÿíà ðîçïîâ³äàº, ùî 
äîñòàâêó ïðîäóêò³â òà âñüîãî 
íåîáõ³äíîãî ìîæíà áóëî çàìî-
âèòè, ïîäçâîíèâøè ó ñïåö³àëüíó 
ñëóæáó. Ïðîòå âîíà íà çàêóïè 
âèõîäèëà ñàìà, ùîá õî÷ ÿêîñü 
çì³íèòè îáñòàíîâêó.

УСІМ РОБЛЯТЬ ТЕСТИ 
БЕЗКОШТОВНО 

Íåàïîëü íå äóæå ïîñòðàæäàâ 
â³ä ïàíäåì³¿. Æ³íêà êàæå, ùî 
ó íîâèíàõ ðîçïîâ³äàþòü ïðî òå, 
ùî ó Ëîìáàðä³¿ (öå íà ï³âíî÷³ 
²òàë³¿) íàéá³ëüøà ñìåðòí³ñòü ³ 

НАШІ ЗЕМЛЯЧКИ В ІТАЛІЇ 
Одужання Італії  Як спільна біда 
змінила не тільки італійців, а й наших 
жінок баданте і чому вони не хочуть 
повертатися в Україну

âåëèêà ê³ëüê³ñòü ³íô³êîâàíèõ. 
Àëå Òåòÿíà êàæå, ùî í³õòî ç 
¿¿ çíàéîìèõ íå ïîñòðàæäàâ â³ä 
åï³äåì³¿. ª òàêà ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
â ñòàòèñòèêó âêëþ÷àëè âñ³õ, õòî 
ïîìåð, íàâ³òü ³ êîëè ñìåðòü íà-
ñòóïèëà ç ³íøèõ ïðè÷èí.

— Ïðîòå òåïåð îáñòàíîâêà 
íàáàãàòî êðàùà ³ ñïîê³éí³-
øà, — ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü 
áåðäè÷³âëÿíêà. — Çàðàç â ²òàë³¿ 
çàïðîâàäæåíèé òðåò³é ñòóï³íü 
íåáåçïåêè (æîâòèé).Öå äîçâîëÿº 
â³ëüíî ðóõàòèñü ì³ñòîì, äîòðè-
ìóþ÷èñü ïåâíèõ ïðàâèë.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî âæå âñå 
ïðàöþº: òðàíñïîðò, ìàãàçèíè, 
áàðè, ïëÿæ³… Ïðîòå ïîñò³éíî 
íåîáõ³äíî ðîáèòè òåñòè íà êîðî-
íàâ³ðóñ (¿õ â ²òàë³¿ íàçèâàþòü òàì-
ïîíè). Äëÿ âñ³õ, ³ äëÿ ³íîçåìö³â 
â òîìó ÷èñë³, òàê³ äîñë³äæåííÿ 

ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâíî. Ðîáèòü-
ñÿ âñå äóæå øâèäêî. Âîíà êàæå, 
ùî ³ äî ³íøèõ ë³êàð³â (âóçüêèõ 
ñïåö³àë³ñò³â) íàâ³òü âîíà ìîæå 
ïîòðàïèòè áåç ïðîáëåì. Àëå ¿é 
ïîòð³áíî ïëàòèòè ãðîø³ çà ïðè-
éîì. À ³òàë³éö³ ìîæóòü çðîáèòè 
öå áåçêîøòîâíî, çâåðíóâøèñü 
ñïî÷àòêó äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.

«ПРО НАС ТУТ ДБАЮТЬ» 
Áåðäè÷³âëÿíêà êàæå, ùî â ²òà-

ë³¿ ïðàöþº äóæå áàãàòî ë³êàð³â 
ç Óêðà¿íè.

— Äîáðå, ùî ÿ íå ï³ääàëàñÿ 
ïàí³ö³ òîä³, êîëè ïî÷èíàâñÿ êà-
ðàíòèí, ³ íå ïîëåò³ëà äîäîìó, — 
ñòâåðäæóº Òåòÿíà. — Íå óÿâëÿþ, ÿê 
áè æèëà ìîÿ ðîäèíà â Óêðà¿í³ áåç 
ìîº¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè. Õî÷à ì³é 
÷îëîâ³ê òåæ ïðàöþâàâ äî êàðàíòè-
íó, àëå â Óêðà¿í³. ̄ ì áóëî íàáàãàòî 
âàæ÷å, í³æ ìåí³ òóò, â ²òàë³¿…

Íà ìîº çàïèòàííÿ, ÷è çáèðà-
ºòüñÿ íàøà çàðîá³ò÷àíêà ïîâåð-
òàòèñÿ íà Óêðà¿íó, âîíà â³äïî-
â³ëà, ùî í³.

ОЛЕНА УДВУД 

 Íà ñàéò³ Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â 
îïðèëþäíèëè ðîçïîðÿäæåííÿ 
«Ïðî âèçíà÷åííÿ àäì³í³ñòðà-
òèâíèõ öåíòð³â òà çàòâåðäæåííÿ 
òåðèòîð³é ãðîìàä Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³». Ñàì äîêóìåíò äàòîâàíèé 
ùå 12 ÷åðâíÿ, ïðîòå íà óðÿäîâî-
ìó ïîðòàë³ ç'ÿâèâñÿ ëèøå çàðàç.

Çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì, 
íà Êîçÿòèíùèí³, ÿê ³ áóëî çà-

ïëàíîâàíî ðàí³øå, ñòâîðèòüñÿ 
÷îòèðè ãðîìàäè: Ìàõí³âñüêà, Ãëó-
õîâåöüêà, Ñàìãîðîäîöüêà ñ³ëü-
ñüê³ ÎÒÃ òà Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà 
ÎÒÃ. Îñòàííÿ, äî ðå÷³, áóäå íàé-
ìåíøîþ ç ÷îòèðüîõ çà ê³ëüê³ñòþ 
ïðèºäíàíèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

Äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ óâ³éäóòü 
Êîçÿòèíñüêà, Êîðäèø³âñüêà, 
Ìàõàðèíåöüêà, Ïèêîâåöüêà, 
Ñåñòðèí³âñüêà, Ñîê³ëåöüêà òà 

Ôëîð³àí³âñüêà ñ³ëüðàäè ³, â³äïî-
â³äíî, Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ Æóðáèíåöüêî¿ 
³ Äóáîâîìàõàðèíåöüêî¿ ãðî-
ìàäè, òî ¿õ âèð³øèëè â³äíåñòè 
äî Ñàìãîðîäîöüêî¿ ÎÒÃ. Õî÷à 
ìåøêàíö³ öèõ ãðîìàä âèñëîâè-
ëèñÿ çà ïðèºäíàííÿ ñàìå äî Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Æèòåë³ Äóáîâèõ 
Ìàõàðèíåöü ³ Áëàæ³¿âêè íàâ³òü 
ïèñàëè â³äêðèòîãî ëèñòà ïðå-

çèäåíòó ç ïðîõàííÿì ïðî ïðè-
ºäíàííÿ ¿õí³õ ñ³ë äî Êîçÿòèíà.

Ì³ñüêà ðàäà òåæ ïðîñèëà Ì³í-
ðåã³îí ïåðåãëÿíóòè ïåðñïåêòèâ-
íèé ïëàí ñòâîðåííÿ îá’ºäíàíèõ 
ãðîìàä. Íà Ì³íðåã³îí íàïðàâè-
ëè ïðîïîçèö³¿ ñòîñîâíî ïðèºä-
íàííÿ Æóðáèíåöüêî¿, Äóáîâî-
ìàõàðèíåöüêî¿ òà Ïëÿõ³âñüêî¿ 
ñ³ëüñüêèõ ðàä äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÎÒÃ. Çàçíà÷èìî, ùî íà òåðè-

òîð³¿ Ïëÿõîâî¿ ðîçòàøîâàíèé 
íàø ñì³òòº-ñîðòóâàëüíèé êîìï-
ëåêñ, àëå ¿¿ çà ïîïåðåäí³ì ïëà-
íîì â³äíåñëè äî Ãëóõîâåöüêî¿ 
ÎÒÃ. Ïðîòå ïðîïîçèö³¿ ì³ñüêðà-
äè íå âðàõóâàëè, àäæå ó ïåðå-
ë³êó ãðîìàä íà ñàéò³ Êàáì³íó 
Ïëÿõîâó çàëèøèëè ó Ãëóõîâåöü-
ê³é ÎÒÃ, à Æóðáèíö³ ³ Äóáîâ³ 
Ìàõàðèíö³ — ó Ñàìãîðîäîöüê³é 
ãðîìàä³.

На Козятинщині буде чотири громади

— Õòî ïîáóâàâ â ²òàë³¿, òîé 
í³êîëè âæå íå çìîæå ¿¿ çàáóòè. 
ß ïðîñòî íàçàâæäè çàêîõàëàñÿ 
â êðàñó ö³º¿ êðà¿íè, ó ¿¿ ëþäåé 
òà ïðèðîäó. Á³ëüøå ðîêó ÿ íå âè-
¿æäæàëà ç ö³º¿ êðà¿íè. Áóëà òóò 
³ íà ïåð³îä êàðàíòèíó. Âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ùî ³ ïðî íàñ òåæ ïî-
äáàâ ³òàë³éñüêèé óðÿä, — êàæå 
æ³íêà. — Áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí, 
ÿêèé ìàº ëåãàë³çóâàòè âñ³õ çàðî-
á³ò÷àíîê-áàäàíòå, ÿê³ íà ïåð³îä 
êàðàíòèíó íå ïîêèíóëè êðà¿íó. 
²òàë³éñüêèé óðÿä âèçíàâ, ùî äî-
ãëÿäàëüíèö³ çà ëþäüìè ïîõèëîãî 
â³êó çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ ðèçèêó 
³ òîìó ìàþòü ïðàâî íà ëåãàëüíó 
ïðàöþ òà êîíòðàêò.

Ïàí³ Òåòÿíà ðîçïîâ³äàº, ùî 
êîëè áóäóòü îôîðìëåí³ äîêóìåí-
òè ³ êîíòðàêò, ò³ëüêè òîä³ âîíà 
çìîæå ïîëåò³òè íà áàòüê³âùèíó 
ó â³äïóñòêó. Ç ÷àñîì âîíà ïëàíóº, 
ùî ³ ÷îëîâ³ê ïåðå¿äå â ²òàë³þ.

ЗАРАЗ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ 
Ùå îäíà çàðîá³ò÷àíêà, ïàí³ 

Îêñàíà, ïîä³ëèëàñÿ ç R²À òèì, 
ÿê çàðàç æèâåòüñÿ â ²òàë³¿.

— ß âæå á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â 
æèâó ³ ïðàöþþ â ö³é êðà¿í³. Äî-

âåëîñü ïåðåæèòè âñüîãî — ³ ñòðàõ 
äåïîðòàö³¿, ³ ñòðàõ çàëèøèòèñü áåç 
ðîáîòè, ³ áàãàòî ÷îãî ³íøîãî. Òîìó 
êàðàíòèí ÿ ñïðèéíÿëà äîñèòü 
ñïîê³éíî. Çâè÷àéíî, õâèëþâàëà-
ñÿ çà ä³òåé, îäíà äîíüêà ç ñ³ì’ºþ 
æèâå â Óêðà¿í³, ³íøà — â ²òàë³¿. 
Ïðîòå äóìîê, ùîá çàëèøèòè ðî-
áîòó ³ ïîëåò³òè äîäîìó, íàâ³òü ³ 
íå áóëî. Àäæå ÿ ìóñèëà äîïîìà-
ãàòè âñ³é ñâî¿é âåëèê³é ñ³ì’¿.

Ïàí³ Îêñàíà ðîçïîâ³äàº, ùî 
í³õòî ç ¿¿ çíàéîìèõ òà çíàéî-
ìèõ ¿¿ äîíüêè (ò³º¿, ùî â ²òà-
ë³¿), íå áóâ õâîðèé íà êîðîíà-
â³ðóñ. Ïðîñòî ï³ä ÷àñ ñòðîãîãî 
êàðàíòèíó ïîë³ö³ÿ çàáîðîíÿëà 
âèõîäèòè ç ïðèì³ùåííÿ, íà ïî-
ðóøíèê³â íàêëàäàëè âåëè÷åçíèé 
øòðàô. Äîíüêà ðîçïîâ³äàëà, ùî 
êîëè âîíà âèãóëþâàëà ñîáà÷êó, 
òî äî íå¿ ï³ä’¿õàëà ïîë³öåéñüêà 
ïàòðóëüíà ìàøèíà ³ ¿é íàêàçà-
ëè ïîâåðíóòèñÿ äî áóäèíêó, áî 
âîíà â³ä³éøëà â³ä ïîìåøêàííÿ 
á³ëüø, í³æ íà 200 ìåòð³â.

Çàðàç íàáàãàòî ïðîñò³øå, áî 
âæå âñå ïðàöþº ³ çíÿò³ æîðñòê³ 
îáìåæåííÿ. Ïðîñòî íåîáõ³äíî 
äîòðèìóâàòèñü ïåâíèõ íîðì ³ 
âèìîã.

Áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí, 
ÿêèé ìàº ëåãàë³çóâàòè 
âñ³õ çàðîá³ò÷àíîê-
áàäàíòå, ÿê³ íà 
ïåð³îä êàðàíòèíó 
íå ïîêèíóëè êðà¿íó

Тетяна доглядає за 92-річним італійцем. «Коронавірус 
змусив мене цінувати свою роботу», – каже жінка
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Свою колекцію Надія не збері-
гає вдома. Каже, там цю красу 
ніхто не побачить. Тому не стала 
ховати рушники і вишиванки 
до шафи, а організувала у бі-
бліотеці училища експозицію 
«Зі скринь України». Тепер цією 
красою може помилуватися ко-
жен, хто прийде до бібліотеки. 
Доповнюють виставку писанки, 
які виготовили учениці учили-
ща. Серед них найбільше писа-
нок Марини Миколюк та Ірини 
Левандовської.
— Бібліотеки як такі вже себе 
віджили. Тому що є комп’ютери 
та інтернет. А люди приходять 
до бібліотеки, щоб відпочи-
ти, — пояснює Надія Біньков-
ська. — Я була на курсах і нам 
розказали, як це роблять. У бі-
бліотеках ставлять навіть пісок 
або кладуть листя, щоб люди, 

які прийшли, занурювали свої 
руки і могли розслабитися. Бі-
бліотека має бути місцем, де 
люди відпочивають. Життя дуже 
складне, воно агресивне. Я собі 
подумала, як можна щось поді-
бне у себе зробити. І вирішила 
організувати таку виставку.
Надія каже, що така колекція 
вишиваних речей справляє 
враження і на гостей, які на-
відуються до нашого училища.
— До нас приїжджають часто 
на наради керівники залізниці. 
Якось приїхав новий начальник 
залізниці. Уже сидить повний 
зал, чекають його. А директор 
заводить його сюди. Ви б бачили 
його вираз обличчя. Він заходить 
і навіть не знає, що сказати. Тому, 
думаю, бібліотека повинна бути 
не зовсім традиційна, — підсумо-
вує наша співрозмовниця.

Бібліотека — місце для відпочинку 

²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Íàä³ÿ Á³íüêîâñüêà ïðàöþº á³-
áë³îòåêàðåì â ó÷èëèù³. Áëèçüêî 
äâàäöÿòè ðîê³â âîíà çáèðàº âè-
øèò³ ðå÷³. Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, 
ùî çíàéîì³ ïðèíåñëè ê³ëüêà âè-
øèâàíèõ ñîðî÷îê. Òàê ïî÷àëà 
ôîðìóâàòèñÿ êîëåêö³ÿ. Ñàìà 
Íàä³ÿ ðîäîì ç Áëàæ³¿âêè. Êàæå, 
ó ¿¿ ðîäèí³ ëþáèëè âèøèâàòè.

ЗАКОДОВАНІ ВИШИВАНКИ 
— Ó äèòèíñòâ³ ÿ áà÷èëà, ÿê 

áàáöÿ ñàìà òêàëà ïîëîòíî ç êîíî-
ïë³, — çãàäóº íàøà ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Âîíà âèðîùóâàëà êîíîïë³ 
ó íàñ íà ãîðîä³. Ïîò³ì ö³ êîíîïë³ 
ðâàëè ç êîðåíåì, êëàëè íà âîäó. 
Áóâ êîëîâîðîò êîëî õàòè. ² âå-
ðåòåíî áóëî. ß áà÷èëà, ÿê âîíè 
ïðÿëè ïîëîòíî. Íàøà õàòà çà-
âæäè áóëà çàâ³øàíà ðóøíèêàìè.

Îäíèìè ç ïåðøèõ ó êîëåê-
ö³¿ ç’ÿâèëèñÿ âèøèò³ ñîðî÷êè ç 
Ìàõàðèíåöü. ̄ õ ïîäàðóâàëà Íàä³¿ 
Àíòîí³íà Ãðèá³íñüêà. Ö³ ñîðî÷êè 
íîñèëà ñâåêðóõà Àíòîí³íè. Âè-
ÿâëÿºòüñÿ, çà ñîðî÷êîþ ìîæíà 
áóëî âèçíà÷èòè, äî ÿêîãî ñîö³-
àëüíîãî ñòàíó íàëåæèòü ä³â÷èíà. 
Öÿ ³íôîðìàö³ÿ áóëà çàêîäîâàíà 
ó âèøèâö³. ßêùî íèç ñîðî÷êè 
áóâ ÷èñòèì, áåç áóäü-ÿêèõ óçîð³â, 
öå îçíà÷àëî, ùî ä³â÷èíà á³äíà. 
ßêùî æ íèç ïðèêðàøåíèé âè-
øèâêîþ, òî öå ñâ³ä÷èëî ïðî òå, 
ùî ä³â÷èíà ïðåäñòàâíèöÿ ñåðåä-
íüîãî ÷è âèñîêîãî êëàñó.

«ЩОБ НЕ ЖОВКЛИ — 
НЕ ПРАСУЮ» 

Äîïîâíþº êîëåêö³þ ñîðî÷êà, 
ÿêó íîñèëà ñàìà Íàä³ÿ. Âîíà 
1980-ãî ðîêó. Âèøèâàëà ¿¿ ò³òêà. 
Êð³ì æ³íî÷èõ ñîðî÷îê, ó êîëåê-
ö³¿ Íàä³¿ äâ³ ÷îëîâ³÷èõ. Âîíè 
íàëåæàëè ¿¿ ÷îëîâ³êîâ³.

— Öå ëëÿíà ñîðî÷êà, — ðîç-
ïîâ³äàº æ³íêà. — ß ¿¿ íå ïðàñóþ. 
Êîëè ðå÷³ çáåð³ãàòè íå ïðàñîâà-
íèìè, âîíè íå æîâêíóòü. Ó ìåíå 
ùå º ñîðî÷êà äîìîòêàííà ç êî-
íîïåëü ìîº¿ áàáö³, âîíà ñàìà ¿¿ 
âèøèâàëà. Àëå ÿ ¿¿ â³ääàëà ñåñòð³ 

â Çîçóëèíö³.
Çáèðàº Íàä³ÿ òàêîæ âèøèò³ 

ðóøíèêè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ ç ð³ç-
íèõ ñ³ë Êîçÿòèíùèíè — ñåëà 
Êîçÿòèíà, Ñîøàíñüêà, Ñèãíàëó. 
Ïðîòå º ðóøíèêè ç ³íøèõ ðàéîí³â 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, à òàêîæ ç Æè-
òîìèðùèíè òà Ê³ðîâîãðàäùèíè.

Íàéö³íí³øèé åêñïîíàò — 
ðóøíèê ç õðåñòîì. Â³í áóâ 
ó êàïëè÷ö³ ïîáëèçó öåðêâè 
²êîíè Ïî÷à¿âñüêî¿ Áîæî¿ Ìàòåð³ 
íà ñòàðîìó ðîñ³éñüêîìó êëàäî-
âèù³. Äîâã³ ðîêè öÿ êàïëèöÿ 
áóëà ºäèíîþ ó íàøîìó ì³ñò³ 
êóëüòîâîþ ñïîðóäîþ, äå êîçÿ-
òèí÷àíè â³í÷àëèñÿ, õðåñòèëè 
ä³òåé, à òàêîæ õîäèëè ìîëèòèñÿ.

— Öåé ðóøíèê ëåæàâ íà àíà-
ëî¿. Öå òàì, äå ñâÿùåíèê ÷èòàº 
ªâàíãåë³º, — ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ.

Öå íå ºäèíèé ðóøíèê, ÿêèé 
æ³íö³ ïîäàðóâàëà öåðêâà. Ùå 
º ñòàðîâèííèé ðóøíèê, ÿêîìó 
áëèçüêî ñòà ðîê³â, ³ äâà â³í÷àëü-
íèõ. Íà îäíîìó ç íèõ ³í³ö³àëè 
«Í» òà «À».

УЗОРИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
Ñåðåä åêñïîíàò³â â³í÷àëüíèé 

ðóøíèê ç Áåðäè÷åâà. Ëëÿíèé, 
òêàíèé íà äîìàøíüîìó ñòàíêó. 
Óçîð íà íüîìó çíà÷íî â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ âèøèâàëè ó íàñ 
íà Êîçÿòèíùèí³. Íàä³ÿ êàæå, ùî 
äëÿ íàøîãî ðàéîíó á³ëüøå ïðè-
òàìàíí³ êâ³òè. Íà Æèòîìèðùèí³ 
äåùî ³íø³ óçîðè ³ ìàëþíîê ìàº 
ïåðåâàæíî ãåîìåòðè÷í³ ôîðìè. 
Öåé â³í÷àëüíèé ðóøíèê ìàº ñâîþ 
îñîáëèâ³ñòü — ïî îáèäâ³ ñòîðîíè 
â³í ìàº äâà ð³çíèõ óçîðè. Îäíà 
ñòîðîíà ÷îëîâ³÷à, ³íøà — æ³íî÷à.

Òàêîæ òóò ðóøíèêè ç ð³äíî¿ 
Áëàæ³¿âêè.

КОЗЯТИНЧАНКА КОЛЕКЦІОНУЄ 
ВИШИТІ РУШНИКИ ТА СОРОЧКИ 
Зберігає красу  Надія Біньковська 
організувала у бібліотеці училища 
виставку вишиваних сорочок та рушників. 
У її колекції речі не лише з різних куточків 
Козятинщини, а й інших областей України. 
Як каже сама, найцінніший експонат — 
рушник зі старої каплиці у Козятині. 
А ще тут є старовинний вінчальний 
рушник з Житомирщини і жіночі 
сорочки з Махаринець

— Îäèí ðóøíèê ì³é äîìàø-
í³é. ß ïðè¿æäæàþ â ñåëî, à ìàìà 
âèòèðàº íèì ïîñóä. ß êàæó: 
«Ìàìî, öå òàêèé ö³ííèé ðóø-
íèê». Àëå ñåðåäèíà â íüîãî áóëà 
äóæå çàæèðåíà. ß éîãî äàëà íà-
ø³é êîëåç³, âîíà âèá³ëèëà. Òóò 
ó ìåíå äâà ðóøíèêè 55-ãî ðîêó. 
ß çíàéøëà â ñòàð³é õàò³. Íå çíà-
ëà, ùî öå ðó÷íà ðîáîòà. À öå ìîº¿ 
áàáö³ ðóøíèê ç ñåëà. Íà íüîìó 
âèíîãðàä. Óñ³ ðóøíèêè ìàþòü 
ñâî¿ ñèìâîëè. Âèíîãðàä — öå 
ñèìâîë áàãàòñòâà. Öåé ðóøíèê 
òêàëè íà äîìàøíüîìó ñòàíêó.

Òàêîæ òóò ìîæíà ïîáà÷èòè 
íå ëèøå óêðà¿íñüêó âèøèâêó, 
à é ðîñ³éñüêó.

— Øòîðè ìåí³ ïîäàðóâàëà 
Ñâ³òëàíà, ¿é 82 ðîêè, — ïðî-
äîâæóº Íàä³ÿ. — Âîíà ñàìà ¿õ 
ðîáèëà. Âîíà ðîäîì ç Áðÿíñüêî¿ 
îáëàñò³. Öå âñå âèøèòå áîëãàð-
ñüêèì õðåñòèêîì. Òóò øòîðè 
³ ïîïåðå÷èíêà äî øòîð. Àëå 
ÿ çðîáèëà ç íå¿ êàðòèíó.

– Á³áë³îòåêè ÿê òàê³ 
âæå ñåáå â³äæèëè. 
Òåïåð  ëþäè 
ïðèõîäÿòü ñþäè, ùîá 
â³äïî÷èòè, – ïîÿñíþº 
Íàä³ÿ Á³íüêîâñüêà

Колекцію «Зі скринь України» можна побачити у нашому училищі. 
Вишиті речі прикрашають бібліотеку навчального закладу

Рушник з каплиці на російському 
кладовищі. Його Надії подарувала церква 
Почаївської Ікони Божої Матері

Надія теж полюбляє вишивати. 
Це її рушник на великодній кошик
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Позаяк священика, який правив службу 
у Махнівці та Самгородку, відправили 
на заслання, що сталося з костелами? 
Адже у селах району радянська влада 
почала масово закривати, а подекуди 
руйнувати культові споруди. Проте кос-
тели у Махнівці та Самгородку ця хвиля 
не зачепила. Відомо, що обидві святині 
функціонували навіть у період Другої сві-
тової війни.
Йозеф Шиманський у статті «Стан като-
лицьких костелів на Поділлі (Вінниць-
ка область) 1941–1964» пише, що 
у 1944 році канцелярія народних комі-
сарів звернулася до секретаря обласної 
ради з проханням зібрати інформацію про 

храми усіх конфесій, окрім православних, 
вказати кількість замкнених та не діючих 
молитовних будинків, а також тих, які на-
лежать іншим парафіям.
За результатами цієї перевірки встанови-
ли, що у Махнівці, яка тоді називалася 
Комсомольськом, та Самгородку костели 
були, але не було постійної душпастир-
ської опіки. Попри це, храми були ді-
ючими.
«У першій половині 1946 року функці-
онувало 40 католицьких парафій, 37 з 
них розміщувалися в старих костелах, 3 — 
у комунальних приміщеннях, які отримали 
після того, як храми закрили», — йдеться 
у статті Шиманського.

Серед переліку парафій, які користува-
лися приміщеннями, є і Махнівка, і Сам-
городок. Що свідчить про те, що храми 
в обидвох селах на той час були діючими.
У 1957 році деякі парафії Вінницької об-
ласті навіть отримали офіційне схвалення. 
Серед них і Самгородок. Католицька па-
рафія села тоді налічувала майже тисячу 
прихожан. Проте у Махнівці парафія офі-
ційної реєстрації так і не отримала. На-
томість парафія костелу у Листопадівці, 
яка входила до Комсомольського району, 
зареєструвалася. Тож можна припусти-
ти, що приблизно тоді закрили і костел 
у Махнівці. Частину приміщення костелу 
передали бібліотеці.

Святиня у Самгородку профункціонувала 
трохи довше. До початку 1950-х років 
парафія ще згадується серед звітних 
документів, проте вже у 50-их роках 
Самгородоцька зникла з переліку като-
лицьких парафій. Це може свідчити про 
те, що саме у той час костел перестав 
функціонувати.
На щастя, ані костел у Махнівці, ані у Сам-
городку не підірвали, як це трапилося у Бі-
лопіллі та Козятині. Приміщення просто 
використовували для інших потреб.
Обидва храми відновили свою роботу 
у 1992 році. Святині повернули парафіям, 
а єпископ Ян Ольшевський провів обряд 
освячення.

Як довго храми діяли?

ОЛЕНА УДВУД 

Ó Ñàìãîðîäêó ùå â Õ²Õ ñòî-
ë³òò³ áóëî ê³ëüêà õðàì³â, òîä³ ÿê 
ó á³ëüøîñò³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
íèí³øíüî¿ Êîçÿòèíùèíè áóëî 
ïåðåâàæíî ïî îäí³é öåðêâ³. 
Íà êàðò³ Øóáåðòà 1860-èõ ðî-
ê³â ó Ñàìãîðîäêó ïîçíà÷åíî àæ 
òðè ñâÿòèí³ — îäíà êàì’ÿíà ³ äâ³ 
äåðåâ’ÿíèõ.

Ó «Ñïèñêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â 
Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿» çà 1900 ð³ê 
éäåòüñÿ ïðî ø³ñòü êóëüòîâèõ ñïî-
ðóä: ðèìî-êàòîëèöüêèé êîñòåë, 
ïðàâîñëàâíó öåðêâó ³ êàïëèöþ òà 
òðè ºâðåéñüê³ ìîëèòîâí³ áóäèíêè.

Êàì’ÿíèé õðàì, ïîçíà÷åíèé 
íà êàðò³ Øóáåðòà — êîñòåë. Â³í 
çáåð³ãñÿ äî íàøèõ äí³â. Öå ðè-
ìî-êàòîëèöüêèé êîñòåë Ñâÿòî¿ 
Àííè.

Ïðî òå, ùî ó Ñàìãîðîäêó áóâ 
ðèìî-êàòîëèöüêèé õðàì, éäåòü-
ñÿ ó Ñëîâíèêó ãåîãðàô³÷íîìó 
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî. Ùî-
ïðàâäà, òàì ñâÿòèíÿ ìàº çîâñ³ì 
³íøó íàçâó — êîñòåë Â³êåíò³ÿ ³ 
Ïàâëà. Ñïîðóäæåíèé â³í áóâ ç 
êàìåíþ ó 1882 ðîö³.

Ñâÿòèíþ çáóäóâàëà ðîäèíà 
Êîï÷èíñüêèõ. Âîíè êóïèëè çåì-
ë³ Ñàìãîðîäêà ó Ïðîòà Ïîòîöü-
êîãî, à ï³çí³øå ó ì³ñòå÷êó ñòàâ 
ãîñïîäàðþâàòè Ñòàí³ñëàâ Ðåá³í-
äåð. Â³í çáóäóâàâ ó Ñàìãîðîäêó 
ìàºòîê, ÿêèé, äî ðå÷³, çáåð³ãñÿ 
äî íàøèõ äí³â, ïðîòå ó çàíå-

äáàíîìó ñòàí³. Âîðîòà íà â’¿çä³ 
äî ìàºòêó òåæ çáåðåãëèñÿ.

Êîëè êîñòåë Â³êåíò³ÿ ³ Ïàâëà 
çì³íèâ ñâîþ íàçâó ³ ñòàâ êîñòå-
ëîì ñâÿòî¿ Àííè — íåâ³äîìî.

МОЛИЛИСЯ У МАГАЗИНІ 
ßêùî ó 60-õ ðîêàõ Õ²Õ ñòî-

ë³òòÿ ó Ñàìãîðîäêó áóëî òðè 
õðàìè, òî ó Ìàõí³âö³ ìè íàðà-
õóâàëè äâà — îäèí êàì’ÿíèé ³ 
îäèí äåðåâ’ÿíèé. Õî÷à ó äæåðåë³ 
çà 1900-èé ð³ê âêàçàíî, ùî ó ñåë³ 
ä³ÿëî äâ³ ïðàâîñëàâí³ öåðêâè, 
ðèìî-êàòîëèöüêèé êîñòåë, ñè-
íàãîãà òà ÷îòèðè ºâðåéñüê³ ìî-
ëèòîâí³ áóäèíêè.

«Ìàõí³âêà — ïîâ³òîâå ì³ñ-
òå÷êî ç äâîìà ãðåöüêèìè òà 
êàòîëèöüêèì êîñòåëîì, òóò æå 
ãðåöüêèé ìîíàñòèð», — éäåòüñÿ 
ó «Ãåîãðàô³¿ êðà¿í ñõ³äíî¿ ªâ-
ðîïè» çà 1815 ð³ê. Ìîíàñòèð, 
ïðî ÿêèé éäå ìîâà — öå ìî-
íàñòèð Áåðíàðäèí³â. ßê âêàçà-
íî ó «Ñëîâíèêó ãåîãðàô³÷íîìó 
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî», éîãî 
ôóíäàòîðîì áóâ ßíóø Òèøêå-
âè÷. Â³í æå äàâ êîøòè íà áó-
ä³âíèöòâî ìîíàñòèðÿ Áîñèõ 
Êàðìåë³ò³â ó Áåðäè÷åâ³.

Ìîíàñòèð Áåðíàðäèí³â çðóé-
íóâàëè ï³ä ÷àñ íàö³îíàëüíî-âè-
çâîëüíî¿ â³éíè Õìåëüíèöüêîãî. 
À îò êîñòåë ßíà Íåïîìóöüêîãî, 
ÿêèé ³ ñüîãîäí³ ìîæíà ïîáà÷èòè 
ó Ìàõí³âö³, çáóäóâàëè çíà÷íî 
ï³çí³øå.

КАТОЛИЦЬКІ КОСТЕЛИ 
У САМГОРОДКУ ТА МАХНІВЦІ 
Мандрівка у минуле  Заключна 
частина нашого циклу про старовинні 
храми Козятинського району. Розповімо 
вам про дві католицькі святині. 
Священика, який правив у цих храмах, 
відправили на заслання. Самі святині 
певний час залишалися діючими 
навіть при радянській владі

«Êîñòåë âèñî÷³º ñåðåä ì³ñòå÷-
êà, à ïðè âåëèêîìó â³âòàð³ ðîç-
òàøîâàíèé îáðàç ñâÿòîãî ßíà 
Íåïîìóöüêîãî, ùî íàëåæèòü 
ïåíçëþ Ñìóãëåâè÷à», — éäåòü-
ñÿ ó «Ñëîâíèêó ãåîãðàô³÷íîìó 
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî».

Ðèìî-êàòîëèöüêó ïàðàô³þ 
ó Ìàõí³âö³ çàñíóâàëè ó 1795 ðîö³ 
çà ºïèñêîïà Ëåòè÷³âñüêîãî îòöÿ 
Ìèõà¿ëà Ðîìàíà Ñ³ðàêîâñüêîãî. 
À äîêóìåíò íà áóä³âíèöòâî êîñ-
òåëó ßíà Íåïîìóöüêîãî ï³äïè-
ñàëè ðîêîì ðàí³øå — 4 òðàâíÿ 
1794 ðîêó. Éîãî ôóíäàòîðîì 
ñòàâ Ïðîò Ïîòîöüêèé, ìàõ-
í³âñüêèé ïîì³ùèê. Ïîòîöüêèé 
âèä³ëèâ íà áóä³âíèöòâî êîñòåëó 
23 òèñÿ÷³ çëîòèõ.

Ïîêè õðàì íå çâåëè, ïàðàô³ÿ 
êîðèñòóâàëàñÿ çàëèøêàìè ïðè-
ì³ùåííÿ çðóéíîâàíîãî ìîíàñ-
òèðÿ Áåðíàðäèí³â. Àëå ñò³íè 
êîëèøíüîãî ìîíàñòèðÿ ïðîäî-
âæóâàëè ðóéíóâàòèñÿ ³ ïðàâèòè 
ñëóæáó òàì ñòàëî íåáåçïå÷íî.

Ïîðÿä ç ìîíàñòèðåì ³ çðóé-
íîâàíèì çàìêîì ðîçòàøîâóâàâ-
ñÿ ìàãàçèí Ïðîòà Ïîòîöüêîãî. 
Â³í ïåðåðîáèâ éîãî íà ìîëè-
òîâíèé áóäèíîê ³ ïàðàô³ÿ òèì-
÷àñîâî ïåðåéøëà òóäè. Ùî ñòî-
ñóºòüñÿ áóä³âíèöòâà êîñòåëó, 
òî âîíî çàòÿãíóëîñÿ íà ðîêè. 
Çàâåðøèëè éîãî çâåäåííÿ àæ 
ó XIX ñòîë³òò³.

ВІДПРАВИЛИ НА СОЛОВКИ 
Ïîºäíóº ö³ äâà õðàìè íå ëèøå 

¿õ êîíôåñ³éíà ïðèíàëåæí³ñòü. 
Îáèäâà êîñòåëè ïîâ’ÿçàí³ ç 
³ì’ÿì Îëåêñàíäðà Ñàìîñåíêà. 
Öå êàòîëèöüêèé ñâÿùåíèê. 
Ó 1920-èõ ðîêàõ îòåöü Îëåê-
ñàíäð áóâ íàñòîÿòåëåì Ñàìãî-
ðîäîöüêîãî êîñòåëó, ùå ðàí³-
øå — â³êàð³ºì ó Ìàõí³âö³.

Ñàìîñåíêî îï ³êóâàâñÿ 
Ñàìãîðîäîöüêèì êîñòåëîì 
äî 1928 ðîêó. Òîä³ éîãî ïðèçíà-
÷èëè íàñòîÿòåëåì êîñòåëó ó Áåð-
äè÷åâ³. Àëå â³í íå ïîêèíóâ ñâî¿õ 

ïàðàô³é, äå ïðàöþâàâ ðàí³øå. 
Ïàðàëåëüíî ç Áåðäè÷åâîì â³í 
ïðîâîäèâ ë³òóðã³¿ ó Ñàìãîðîäêó, 
Ìàõí³âö³. Ïåâíèé ÷àñ â³äïðàâ-
ëÿâ ñëóæáó ³ â Êîçÿòèíñüêîìó 
êîñòåë³.

Òàê òðèâàëî äî 1935 ðîêó. 
Ó 35-ìó îòöÿ Îëåêñàíäðà çà-
àðåøòóâàëè. Éîãî çâèíóâàòèëè 
â òîìó, ùî â³í í³áèòî â³äïðàâ-
ëÿâ ïàíàõèäó çà Þçåôîì Ï³ë-
ñóäñüêèì. Ï³ëñóäñüêèé — öå 
ìàðøàë Ïîëüù³, ùî áðàâ ó÷àñòü 
ó ïîëüñüêî-ðàäÿíñüê³é â³éí³, 
îá’ºäíàâøèñü ç àðì³ºþ ÓÍÐ.

Ñâÿùåíèêà â³äïðàâèëè íà çà-
ñëàííÿ íà ñ³ì ðîê³â. Çà öåé 
÷àñ â³í ïîáóâàâ íà Ñîëîâêàõ ³ 
ó êîíöòàáîð³ â Êàðåë³¿. Ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ îòåöü Îëåêñàíäð 
ïîâåðíóâñÿ äî Óêðà¿íè, àëå 
àí³ äî Áåðäè÷åâà, àí³ äî Ñàì-
ãîðîäêà íå ïðè¿çäèâ. Â³í ñòàâ 
îï³êóâàòèñÿ ïàðàô³ºþ ó Æèòî-
ìèð³ ³ êëîïîòàâ ïðî ¿¿ îô³ö³éíó 
ðåºñòðàö³þ.

Костел святої Анни у Самгородку. 
Збудований у 1882 році Копчинськими

Костел Яна Непомуцького у Махнівці. 
Будівництво храму тривало багато років
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà ì³ñÿöü. 

Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. 097-392-86-44
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ îïåðàòîð-êàñèð, ïîì³÷íèê 

áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî ç/ï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-02-80
  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí åñêàâàòîðùèê. 098-888-86-26 Â³êòîð
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóþòüñÿ ìàéñòðè ç ìîíòàæó íàòÿæíèõ ñòåëåé, 

ç/ï âèñîêà. 063-814-16-52

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Âèêîíóºìî âíóòð³øí³ ðîáîòè øïàêë³âêà ïîêðàñêà, ïîêëåéêà îáî¿â, íåäî-

ðîãî òà ÿê³ñíî. 063-712-55-71 
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
  Øïàêë³âêó ñò³í, ñòåëü, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ôàðáîâêà, øïàëåðè. ßê³ñíî, 

ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25
  Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð, äåêîð, êîðî¿ä. 063-186-30-23
  Ïðîôåñ³éíà êëàäêà ïëèòêè, øòóêàòóðêà, ã³ïñîêàðòîí, ðåìîíò. 096-347-

70-97 Âàä³ì
  Ôàñàäí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ áóäèíêó, ñàí.òåõí³÷í³ ðîáîòè, ìîíòàæ íàñîñíèõ 

ñòàíö³é, îïàëåííÿ, êðàí³â, áîéëåð³â, óí³òàç³â, âàíí òà ³íøå. 063-288-12-08

ЛІЛІЯ 

МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ 

ІСТОРІЇ МІСТА 

КОЗЯТИН 

Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ñêîðáîòè 
òà âøàíóâàííÿ æåðòâ 2-¿ Ñâ³-
òîâî¿ â³éí³ äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðíóëàñÿ ç ëèñ-
òîì ãðóïà âîëîíòåð³â íà ÷îë³ 
ç ²ðèíîþ Òàðóñîâîþ ïðî òå, 
ùî ìåøêàíåöü Íîðâåã³¿ ç ì³ñ-
òà Íåâåðäàë Òîìì³ Òàíøäòàä 
ïðîñèòü ïîñïðèÿòè ó ïîøóêàõ 
ðîäè÷³â ðàäÿíñüêîãî â³éñüêî-
âîïîëîíåíîãî, óðîäæåíöÿ ì. 
Êîçÿòèíà — Êîò³íàñà ²âàíà 
Îëåêñàíäðîâè÷à 1912 ð. í. Íàø 
çåìëÿê áóâ ó ïîëîí³ ³ çàãèíóâ 
ó òàáîð³ Stalag II B ³ II F (315), 
ùî çíàõîäèâñÿ ó ð³äíîìó ì³ñò³ 
ïîøóêîâöÿ.

Â êðà¿í³ ïîøóêîâöÿ øàíóþòü 
ïàì’ÿòü ïðî íàøèõ âî¿í³â-âè-
çâîëèòåë³â ³ íà ð³âí³ äåðæàâè 
é çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè. Òîì-
ì³ ïðàöþº íà ôàáðèö³ ì³íå-
ðàëüíèõ äîáðèâ, àëå äîãëÿäàº 
çà ïàì’ÿòíèêàìè ðàäÿíñüêèõ 
âî¿í³â òà â³éñüêîâîïîëîíåíèõ 
³ ââàæàº öå ñïðàâîþ ÷åñò³. 

Êîï³þ ëèñòà-çâåðíåííÿ áóëî 
íàä³ñëàíî ³ ïðàö³âíèêàì Ìó-
çåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà, ç ìåòîþ ïî-
øóêó ÿêî¿ñü ³íôîðìàö³¿ ó ñâî¿õ 
ôîíäàõ. Íà æàëü, ìè íå âîëî-
ä³ºìî í³ÿêèìè äîêóìåíòàì ÷è 
ôîòî çàãèáëîãî çåìëÿêà. Òîìó 
çâåðòàºìîñü äî ìåøêàíö³â ì³ñ-
òà ç ïðîõàííÿì â³äãóêíóòèñÿ 

ðîäè÷³â, ÿêùî òàê³ ïðîæèâàþòü 
é äîñ³ â ì³ñò³.

Òîìì³ — ïîøóêîâåöü ³ âî-
ëîíòåð ïèøå ó ëèñò³, ùî çíàé-
øîâ ³ìåíà âæå 29 íåâ³äîìèõ 
ðàí³øå ðàäÿíñüêèõ ïîëîíåíèõ. 
Â òîìó ÷èñë³ â³í çíàéøîâ ³ì'ÿ 
çàãèáëîãî íàøîãî çåìëÿêà ³ õî-
ò³â áè çâ'ÿçàòèñÿ ç éîãî ðîäè÷à-
ìè, ìîæëèâî, îòðèìàòè ôîòî. 
Öþ ³íôîðìàö³þ áóëî íå ïðî-
ñòî çíàéòè ïî àðõ³âàõ âïðî-
äîâæ äåê³ëüêîõ ðîê³â, çàçíà-
÷àº ãåðîé. Ðàí³øå â àðõ³âíèõ 
óñòàíîâàõ Íîðâåã³¿ íåìîæëèâî 
áóëî çíàéòè ñïèñêè ðàäÿíñüêèõ 

â³éñüêîâîïîëîíåíèõ, áî, í³áè, 
âîíè áóëè âòðà÷åí³ é ïð³çâèùà 
íå â³äîì³.

Àëå ïîøóêîâåöü ïðîäîâæóâàâ 
ñâîþ ðîáîòó. Ç ÷àñîì ç’ÿñóâàâ, 
ùî ó éîãî ì³ñò³ áóëà í³ìåöüêà 
ôîðòåöÿ ³ â³éñüêîâà òþðìà. 
Òàì çàãèíóëî áëèçüêî 120 ðà-
äÿíñüêèõ âî¿í³â, ç íèõ â ïåðø³ 
÷îòèðè ì³ñÿö³ 39 îñ³á. ¯ì áóëî 
âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê. Òîìì³ 
íàïîëåãëèâî ïðîäîâæóâàâ çâåð-
òàòèñÿ äî íîðâåçüêèõ àðõ³â³â é 
íåçàáàðîì ä³çíàâñÿ ïðî ïåðø³ 
28 ïð³çâèù çàãèáëèõ. Ó ðîñ³é-
ñüêîìó àðõ³â³ íàäàëè ³íôîðìà-

ö³þ ïðî 29 âî¿í³â.
Íîðâåæåöü ââàæàº äîãëÿä 

çà ìîãèëàìè ïåðåìîæö³â íà-
öèçìó íà çåìë³ ³ âñòàíîâëåí-
íÿ ¿õ ïð³çâèù ñâî¿ì õîá³ ³ 
ñâÿùåííèì îáîâ’ÿçêîì. Â³í 
çâåðòàºòüñÿ äî ðîäè÷³â â³-
äîìèõ âæå ³ìåí ðàäÿíñüêèõ 
âî¿í³â — óêðà¿íö³â, á³ëîðó-
ñ³â, ðîñ³ÿí, ùîá äîïîìàãàëè 
éîìó â öüîìó. Îòîæ íà ñüî-
ãîäí³ âñòàíîâëåíî ïð³çâèùà 
ëèøå 29-òè ³ç 43-õ çàãèáëèõ. 
Íà ïîøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü ï³ø-
ëî ÷èìàëî ÷àñó, ñèë ³ åíåðã³¿. 
Ó 2015 ð. ³ìåíà çàãèáëèõ áóëè 

âèñ³÷åí³ íà ïëèòàõ ìåìîð³àëó, 
ùî âèçâàëî ñïëåñê åìîö³é ³ íà-
â³òü ñëüîçè íà î÷àõ íîðâåæö³â. 
Â³í ïëåêàº íàä³þ âñòàíîâèòè 
é ³íø³ ³ìåíà. Âîíè íå ïîâèíí³ 
ï³òè â íåáóòòÿ. Íàø³ ìåøêàí-
ö³ çàâæäè ïàì’ÿòàòèìóòü öèõ 
õëîïö³â, çàñâ³ä÷èâ íàø ãåðîé. 
Ùîðîêó 17 òðàâíÿ â Äåíü 
íåçàëåæíîñò³ êðà¿íè Òîìì³ ç 
ì³ñöåâèì íàñåëåííÿì çãàäóþòü 
âî¿í³â ³ íàøîãî çåìëÿêà á³ëÿ 
ìåìîð³àëó çàãèáëèì. Âêëîí³-
ìîñÿ ³ ìè óðîäæåíöþ Êîçÿ-
òèíà ²âàíó Êîò³íàñó é âñ³ì 
³íøèì çàõèñíèêàì ªâðîïè 
â³ä ôàøèçìó:

²âàíó Ïëèñó, Âàñèëþ ²âàíî-
âó, Îëåêñ³þ Ïèâîøåíêó, Àí-
äð³þ Äóíàºíêó, Ìèêîë³ Âîë-
êîâó, Ãíàòó Âàêóëåíêó, Ïàâëó 
Áàãìåòó, Ñòåïàíó Ïåòðåíêó, 
Ïåòðó Íèæíèêó, ªãîðó Êóðî÷-
ö³, Ñòåïàíó Ñëþñàðó, Îëåêñàí-
äðó Êîâàëèøèíó, Âàñèëþ Ãàâ-
ðèëîâöþ, Ïàâëó Ôèëèïåíêó, 
²âàíó Ïèñüìåííîìó, Ñåðã³þ 
Àôàíàñ’ºâó, ²ëë³ Ñòàäíè÷åí-
êó, Ìèðîíó Ñàìîæíîìó, ²âàíó 
Îðã³íó, Ìèêîë³ Çâ³ðÿê³, Àíäð³þ 
Ìî¿ñåºâó, ²âàíó Äåìåíîêó, Ìè-
õàéëó Òàðàíöþ, ²âàíó Ãóáàðêî-
âó, Îïàíàñó Êîçëîâó, Ãðèãîðó 
Áîíäàðºâó, Ïåòðó Äåì÷åíêó, 
Ãðèãîð³þ Ïåò³íó.

Âîëîíòåð çàçíà÷àº, ùî áà-
÷èòè çâîðóøëèâå ñòàâëåííÿ 
íîðâåæö³â äî ðåçóëüòàò³â éîãî 
ä³ÿëüíîñò³ º íàéâèùîþ íàãî-
ðîäîþ.

Норвежець розшукує козятинців
БЛОГ

ÏÐÎÄÀÌ
   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. 

Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
   Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-

93-20, 098-974-29-35
   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
   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 
   Òåëè÷êó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 4 ì³ñ. 098-527-45-06
   Êàëÿñêó 2â1, íåäîðîãî, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, æîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà. 

Â ãàðíîìó ñòàí³. 063-520-78-71
   Àâîëþëüêó Lionelo-roa Plus 0-13 êã. 2 â 1 (ëþëüêà òà àâòîêð³ñëî). Â ³äåàëüíîìó 

ñòàí³ íåäîðîãî. 063-520-78-71
   Ñâèí³. 097792-04-59
   Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 15 ñîò., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä íåäîðîãî. 073-429-56-52
   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
   Êîáèëà. 098-700-26-07
   Ìàøèíà äðîâà ñàìîâèâ³ç, áóõòà îöèíêîâàíî¿ ïðîâîëîêè, âàííà àëþì³í³ºâà 

âåëòêà, øâåéíà ìàøèíêà «Ñèíãåð» ßïîí³ÿ âèð., îâåðëîã «ßìàñòî» âèð.ßïîí³ÿ 
ïåòåëüêà Ï-2 Ìèíåðâà. 093-058-78-43

   Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 12 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
   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 êîëÿñêè òðàíñôîðìåð òà ïðîãóëÿíêîâà ïî 1 500 ãðí. 063-315-06-13
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

   ßðèé ÿ÷ì³íü. 068-170-50-29, 063-946-29-77
   Ïîðîñÿòà 10-12 êã. 067-300-17-72, 098-132-44-35
   Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, ñ.Çîçóëèíö³. 097-616-18-14
   Áàðàí ïëåìåííèé 3 ðîêè, â³âöÿ ê³òíà 3 îê³ò òà â³âöÿ 4 ì³ñ., â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ 

ïîðîäè. 098-564-45-27, 096-349-88-78
   Øèôåð á/ó 8-ìè õâèëüîâèé, ñòðîïèëà (êðîêâè) äîâæ. 4.5 ì., âóëèêè 

áàãàòîêîðïóñí³, ìåäîãîíêà. 097-018-58-48
   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

   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 äî-

êóìåíòè 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
   Ïîðîñÿòà 15 êã. ñ.Òèòóñ³âêà. 063-383-76-61, 097-782-40-16
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., êàáàí÷èê ïîðîäè Ëàíäðàñ âàãà 15 êã. 096-772-01-94
   Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-221-24-30
   Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-397-86-14
   Òåëåâ³çîð Samsung 21« 500 ãðí. 098-222-98-98, 063-504-00-86
   ІÆÞ ç êîëÿñêîþ + çàïàñíèé äâèãóí + çàïàñí³ ÷àñòèíè, ãàðàæ 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
   Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. ñ.Ñåñòðèí³âêà öåíòð. 067-587-91-62
   Êîçè, êîçåíÿòà. 095-400-61-30
   Ïîðîñÿòà. 098-456-43-37, 096-214-51-55
   Áàíÿê àëþì³í³ºâèé, òèòàíîâèé, íîâèé.  063-437-99-51
   Ãóñåíÿòà äîìàøí³ Âåíãåðñüêî¿ ñåëåêö³¿. 067-394-60-27
   Âîùèíà âèð-òâà Ê³ðîâîãðàä ³ Ì.Ïîä³ëüñüê, áäæîëîïðîäóêòè ³ ë³êóâàëüí³ íà-

ñòîéêè. 097-170-90-05, 093-204-71-57
   Áðàìó - êóðåé ìÿñîÿº÷íî¿ ïîðîäè ñ³ìÿìè, êóð÷àò äîáîâèõ ³ ï³äðîùåíèõ. 097-

170-90-05, 093-204-71-57
   Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãîìîãåíàò (ìîëî÷êà), âîñêîâà ì³ëü, 

ìåä, â³ñê äëÿ ìàç³, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ïèòíèé ìåä. 097-170-90-05, 
093-204-71-57

   Êóð÷àòà ïîðîäè Áðàìà äîáîâèõ ³ ï³äðîùåíèõ, ³íêóáàö³éíå ÿéöå. 097-170-90-
05, 093-204-71-57

   Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
Іòàë³ÿ, åë.÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì.150, ñìîëà, êàí³ñòðà àëþì. 40 ë., öåãëà 
âîãíåòðèâêà. 096-467-88-03

   Âåëîñèïåäè Ìóñòàíã òà æ³íî÷èé á/ó â³äì³ííèé ñòàí, ìàñëî ïåðåðîáíå 50 
ë., òðóáà à/ö, ì³äíèé 3-õ æèëüíèé ïðîâ³ä (áðîí³ðîâàíèé). 093-940-96-11, 068-
334-66-72

   Ïèëîñîñ «Saturn» á/ó ó ðîáî÷îìó ñòàí³. 095-425-36-54, 093-800-66-77
   Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ-16 4 500 ãðí., ë³æêî äèòÿ÷å äóáîâå 2-õ ÿðóñíå 4 

500 ãðí., ïàíåëü íîâà êðèø³ ÂÀÇ 2121 2 000 ãðí., êàëîð³ôåð 3-õ ôàçíèé 2 500 
ãðí. 2 øò. 096-803-39-75

   Òåëåâ³çîð LG Electrp nics ìîäåëü 21 FS4RL á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 073-167-
47-27

   Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-512-47-72
   Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êîíäðàöüêîãî. 063-021-53-60
   Ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ 300 ãðí., äî ãðóç. àâòî ÃÀ_52 íîâ³ ïðàâ³ äâåð³ 

³ êàïîò. 2-30-43, 097-255-51-60
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 12-13 êã. 2 500 ãðí./ïàðà. 2-30-43, 097-

255-51-60
   Ïàðèêè, áàíêè 0.5 ë. 093-884-86-66, 068-209-91-37
   Åëåêòðî ìîòîð 2.2 Êâ. 2.800 îá.õ.; 1.5 Êâ. 1.500 îá. õ., äðîâîêîë â³íòîâèé. 

067-493-22-16
   Òåíò 80 êâ.ì., êàçàí àëþì. 20 ë., êàí³ñòðè õàð÷îâ³ í/æ ñòàë³ 25 ë., 5 ë., ïàòðîíè 

òîêàðí³ 160 ìì ³ 80 ìì., øâåëåð 10 äîâæ. 2.5 ì., êóòèê àëþì. 32, 3 ì., äð³ò ñòàë. 
2 ìì., ìèéêà í/æ. 066-044-74-90

   Äæåðåëî áåçïåðåá. æèâëåííÿ 800 Âà, áëîê ïîñò. ñòðóìó 220 Â íà 0-30Â; 
0-20À, åëåêòðî-çâàðêà êàéçåð, àë. ïàÿëüíèê 250 Âò., ãåíåðàòîð çâóê.÷àñòîò, 
åë.äâèãóíè 250 Âò, 550 Âò, êàáåëü àëþì. 4õ16 êâ.ìì. 066-044-74-90

   Áàíêè 3 ë., 1 ë., 0.5 ë. 067-657-68-31, 073-003-81-34
   Àéôîí 6S òà Àéôîí 4, òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîëè, àâòî-ìàãí³òîëè, êàí³ñòðè 20 ë 

ïàÿëüíà ëàìïà, ïàëàòêà ÑÐÑÐ 4 ì³ñíà, øâåéíà ìàøèíêà, ïåðôåðàòîð, êîìïðå-
ñîð. 093-140-74-34

   Êîïè ôóòáîëüí³ Naike, ìåá³ëü, ìåõàí³÷íèé êîìáàéí, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 
Àðäî. 068-044-24-68

   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

   Ï³àí³íî, ïèñüìîâèé ó÷í³âñüêèé ñòîëèê, íåäîðîãî çà çãîäîþ. 063-316-28-84, 
096-690-84-07

   Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 20 ä. êîëåñî 1 300 ãðí., ã³äðîáîðä 10 ä. êîëåñà 4 000 
ãðí. 063-398-83-24, 097-137-22-97 Ñâ³òëàíà

   Êóõîííèé ãàðí³òóð, âàííà, óìèâàëüíèê ç òóìáîþ òà íàâ³ñíà øàôà, äâåð³ 
äåðåâÿí³ ç êîðîáêàìè (4 øò. 60 ñì.), äâåð³ âõ³äí³ 80 ñì., äâåð³ äåðåâÿí³ â êëàäîâêó 
2 õ 40 ñì. + íà àíòðèñîëü. 063-021-53-60

   Êîëÿñêà ë³òíÿ òðîñòèíêà, êîëÿñêà ç/ë äëÿ ä³â÷èíêè. 093-437-22-16
   Êîáèëà õîðîøà 10 ð. 096-797-79-43
   Ãàçîâà ïëèòà äåøåâî. 2-16-05, 097-519-58-87
   Ñò³ë êîìïþòåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ï³í. áëîêè 20 õ 30 õ 60 - 20 

øò. 068-041-47-16, 063-752-10-26
   Ñò³íêà «Êàëèíêà» á/ó, êîëÿñêà ç/ë á/ó, øâåéíà ìàøèíêà ç íîæíèì ïðèâîäîì 

á/ó. 073-004-04-45

   Ïîðîñÿòà 15-20 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè. 093-890-91-12
   Øàôà 3-õ äâåðíà, òà àíòðèñîëü, íåäîðîãî. 063-828-26-79
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Êàíòîð 20-22 êã., ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ â ãàðíîìó ñòàí³. 

097-751-80-75
   Ðàäÿíñüê³ ñòàá³ë³çàòîðè, áëîêè æèâëåííÿ, ðàä³î-äåòàë³ äëÿ ðåìîíòó àóä³î-

òåõí³êè òà ³íø³ äåòàë³. 063-164-40-05
   Äà÷íèé ó÷àñòîê 11 ñîò.ð-í ñîñåíîê ïîðÿä ñòàâîê, º êîíòåéíåð, ïîãð³á, ñàäîê. 

096-686-17-88, 093-461-68-36
   Ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³ ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà 29. 096-686-17-88, 

093-461-68-36
   Êóð÷àòà ï³äðîùåí³, âàêöèíîâàí³ Іñïàíêà ³ Ìàñòåð Ãðåé äåøåâî, ìîëîäíèê 

íóòð³é. 097-027-12-60
   Àïàðàò äëÿ ñîëîäêî¿ âàòè, ÷àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
   Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», äâåð³ äåðåâÿí³, åëåêòðî ïëèòà «Á³ëîðóñ³ÿ». 063-191-91-27
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 10-12 êã. 073-167-46-96
   Ïîðîñÿòà 10-12 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè 3 200 ãðí./çà ïàðó, ñ.Éîñèï³âêà. 096-

729-02-72
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
   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. 098-597-08-78, 093-596-41-56

   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. 067-431-54-35

   4-õ ê³ìí. êâ. 86 ì.êâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2/2 áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà. 096-
176-45-23

   Áóäèíîê ãàçèô. ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò.ñ. Іâàíê³âö³. 098-515-50-23
   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 
   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
   3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáó-

äîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
   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

   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
   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
   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 âõîäîì, 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
   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
   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
   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
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

   Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, ãîðîä 0.40 ãà. 
096-017-66-81, 095-666-20-18

   3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ. 096-443-32-38, 063-857-86-20
   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
   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
   Áóäèíîê 83 êâ.ì., öåíòð ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé íà 3 

â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35
   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 ïðè-
âàòèç., 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

   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 ð-í ðèíêà «Õë³áîäàð», øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 063-020-88-40
   Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíè-

öÿ, 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

   ×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

   ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êóõíÿ, 
ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñíà çóïèíêà 
àáî îáì³í êâàðòèðó. 096-429-87-28, 063-624-12-07

   3-õ ê³ìí. êâ., 7 ïîâ., çàã. ïëîùà 66.8 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ç ðåìîíòîì òà 
ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, óòåïëåíèé áàëêîí. 063-856-46-89

   Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 9 õ 9, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., äåðåâà, âèíîãðàä. 
067-587-91-62

   Áóäèíîê ãàç., 60 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí, çåì. 
ä³ë-êà 0.15 ãà.  ïðèâàòèç. 096-192-68-08

   2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 3 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19/8, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 
093-347-19-48, 063-667-31-65

   Áóäèíîê ñòàðèé, öåíòð, 15 ñîò. 093-153-21-72
   4-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 9. 096-204-93-77, 063-304-37-05
   2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, áàëêîí çàñò³êëåíèé, âìîí-

òîâàíà êóõíÿ, çàã. ïëîùà 43.7 êâ.ì., êóõíÿ 6.0 êâ.ì. 098-853-39-84
   3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, º ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 

ïîãð³á, ñòàí æèëèé. 067-963-17-30
   ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
   Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
   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, äî-
êóìåíòè ãîòîâ³, íåäîðîãî, ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99, 063-458-34-35 

   Ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99, 063-
458-34-35

   Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 093-731-13-99
   2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54
   2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 063-675-93-04
   Áóäèíîê æèëà ïëîùà 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç., 0.25 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 

097-997-03-23
   ×àñòèíà áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.Â³ííèöüêà 14/2 àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 

êâ. àáî äâ³ 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, ìîæíà áåç ðåìîíòó. 063-680-02-07
   1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 êâ.ì. 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
   Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 

ïîãð³á. 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
   3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, 62 êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
   Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó, ãàðíå ì³ñöå, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   Ìîòîöèêë ÌÒ-11. 073-057-60-11
   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
   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
   Ôîëüöâàãåí Ïàñàò Á-5, 2003 ð.â., 1.6, ãàç-áåíçèí, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 

096-737-40-40, 093-095-17-57
   ÂÀÇ 21099 1.5 ãàç-áåíçèí, 2006 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, ³äåàëüíèé ñòàí. 068-

966-12-95
   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
   Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
   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

   Ìîïåä Ð³ãà-13 â äîáðîìó ñòàí³. 093-751-54-88 Îëåêñàíäð
   ÂÀÇ 21093 2011 ð.â., îäèí âëàñíèê, íå áèòà. 067-391-82-31

   Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-
45-94

   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
   Ìîëîäà ñ³ìåéíà ïàðà âèíàéìå 1-ê³ìí. êâ. 093-006-99-95, 063-691-85-51
   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

   Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25, 063-
628-59-15

   Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è êâàðòèðó â öåíòð³, òåðì³íîâî. 063-398-83-24, 097-
137-22-97 Ñâ³òëàíà

   Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ãàðàíòóþ ñâîº÷àñíó îïëàòó. 096-707-15-60
   Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ïîðÿäí³é ñ³ì’¿. 063-274-31-07
   Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ òà òåõ. ïàñïîðò íà àâòî, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 

âèíàãîðîäó. 063-078-44-33
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò (äâîð.). 097-436-16-73, 067-712-02-69
   Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (÷àé), ïëîùåþ 3.08 óì.ãà, 

ñåð³ÿ ÂÍ  ¹ 0429838, ùî çàðåºñòðîâàíèé 10.04.2000 ð. çà  ¹216 íà ³ì’ÿ Ìèõà-
ëþê Íàä³¿ Іâàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

   Çäàì ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99, 
063-458-34-35

   Â³ääàì ãðàéëèâèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ñîáàêó - îõîðîíöÿ (íàï³ââ³â÷àð), 4 ðîêè, ç 

õàðàêòåðîì, ðîçóìíèé, â³ääàì íå íà öåï, à ó âîëüºð. 063-605-92-04, 
063-784-17-02

   Çàãóáëåíî äîêóìåíòè, ìîæëèâî õòîñü çíàéøîâ, ïðîõàííÿ çàòåëå-
ôîíóâàòè 096-771-08-56, 063-946-29-09 çà ïîâåðíóò³ äîêóìåíòè î÷³êóº 
âèíàãîðîäà

  Äàòà ñîðòèðîâêè: 1.7.2020
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   Ì³í³ - òðàêòîð Ò-012 ç îáëàäíàííÿì. 068-024-27-05
   ÂÀÇ 21093 2003 ð.â., áåíçèí 1.5, êîðîáêà 5 ñò., êîë³ð çåëåíèé, â äîáðîìó 

ñòàí³, ðîáèòè íå ïîòð³áíî. 063-255-40-42
   ÂÀÇ 21099 2001 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, â õîðîøîìó ñòàí³, îáºì 1.5, 5 ñò., ãàç-

áåíçèí, ãàç âïèñàíèé. 097-684-00-86

ÊÓÏËÞ
   Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
   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 êî-

ëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
   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
   2-õ ê³ìí. àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ðåìîíòó. 099-006-31-23, 099-006-31-35
  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

Ð²ÇÍÅ
   Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêèì ÷îëîâ³êîì 58-63 ð äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîæèâàííÿ, 

æèòëîì çàáåçïå÷åíà.  073-42-17-255, 096-89-71-941
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067-812-94-73
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Цього тижня вам буде важ-
ливо вміти налагоджувати 
контакти і стосунки з людь-
ми. Спробуйте утриматися 
від критики.

ТЕЛЕЦЬ 
В роботі непогано б зайня-
тися новими і невивченими 
напрямами, а не топтатися 
на одному місці. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви в змозі вирішити свої 
проблеми самі. Ваша 
енергія б'є ключем, ваші 
бажання виконуються, ви 
рухаєтеся до потрібної мети. 

РАК 
Ви сповнені задумів і сил 
для їх здійснення. На висоті 
буде ваша винахідливість, 
завдяки чому ви заслужите 
повагу з боку колег. 

ЛЕВ 
Ділові зустрічі і переговори 
краще провести в середині 
тижня, чим активніше ви 
будете, тим більшого успіху 
досягнете. 

ДІВА 
Буде маса важливих справ 
і відповідальних доручень, 
у ваших інтересах зайнятися 
ними щільно. Не виключе-
но, що вам доведеться ви-
слухати чиїсь одкровення.

ТЕРЕЗИ 
Краща тактика поведінки для 
вас — це спокійно робити 
свою справу, і ваші старання 
будуть обов'язково оцінені. 

СКОРПІОН 
Вас чекає солідний прибу-
ток. Якщо ви задумали змі-
нити роботу, то здійснюйте 
свої задуми, вам надійде 
досить вигідна пропозиція.

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень пройде 
успішно. Не дозволяйте 
собі розслабитися і перейти 
на довірливий тон.

КОЗЕРІГ 
Гарний тиждень. Нині ви 
можете розкрити свої зді-
бності і яскраво та талано-
вито проявити свою натуру. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня важливо 
не дратуватися і не втрачати 
віру в себе. 

РИБИ 
Ви ще не в повній мірі встиг-
нете насолодитися досягну-
тим, як труба покличе на під-
корення нових вершин. 

ГОРОСКОП 
НА 2-8 ЛИПНЯ 

475992

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 7 ËÈÏÍß

  + 20 0Ñ   + 21 0Ñ
  + 21 0Ñ   + 23 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 6 ËÈÏÍß

  + 19 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 24 0Ñ    + 29 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 4 ËÈÏÍß

  + 20 0Ñ    + 22 0Ñ
  + 23 0Ñ   + 25 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 3 ËÈÏÍß

  + 20 0Ñ    + 22 0Ñ
  + 25 0Ñ   + 31 0Ñ

ÍÅÄІËß, 5 ËÈÏÍß

  + 19 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 25 0Ñ   + 27 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 2 ËÈÏÍß

  + 14 0Ñ    + 19 0Ñ
  + 24 0Ñ    + 29 0Ñ

Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ìèíóëî¿ ñóáîòè òà íåä³ë³ ïðî-
éøëè ï³âô³íàëè ðàéîííèõ ñ³ëü-
ñüêèõ ³ãîð ç ì³í³-ôóòáîëó ñåðåä 
÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. ²ãðè ïðîõî-
äèëè â ãðóïàõ Å òà F. Ó Ãëóõ³â-
öÿõ çìàãàëèñÿ êîìàíäè ãðóïè 
Å. Âîíè âèáîðþâàëè äâ³ ïóò³âêè 
äî ô³íàëó ÷îòèðüîõ, ÿêèé ïðî-
éäå òðåòüîãî ëèïíÿ â Ìàõí³âö³ 
íà ñòàä³îí³ «Êîëîñ».

Ó ãðóï³ Å âçÿëè ó÷àñòü òðè êî-

ìàíäè: ç Ìàõí³âêè, Ñàìãîðîäêà òà 
Ãëóõîâåöü. Ãëóõ³â÷àíè ïåðåìîãëè 
îáîõ ñâî¿õ ñóïåðíèê³â. Ç ôóòáîë³ñ-
òàìè Ìàõí³âêè âîíè ç³ãðàëè ç ðà-
õóíêîì 6:0, à àìàòîð³â Ñàìãîðîäêà 
ïåðåìîãëè ç ðàõóíêîì 5:1. Äðóãó 
ïóò³âêó ðîç³ãðóâàëè êîìàíäè Ñàì-
ãîðîäêà òà Ìàõí³âêè. Öåé çàõî-
ïëþþ÷èé ïîºäèíîê ç îäíàêîâèìè 
øàíñàìè íà óñï³õ ïðèí³ñ ïåðåìîãó 
ôóòáîë³ñòàì Ìàõí³âêè, ç ðàõóíêîì 
3:2. Âîíè é ïðîáèëèñÿ ç äðóãîãî 
ì³ñöÿ äî ô³íàëó ÷îòèðüîõ.

РОЗГРОМИЛИ СВОЇХ 
СУПЕРНИКІВ У ПІВФІНАЛІ

Футбол  На півфінальних матчах 
з міні-футболу команди Глухівців 
і Сестринівки вразили своїх 
вболівальників кількістю забитих м'ячів

Ó ãðóï³ F çóñòð³÷àëèñÿ êîìàíäè 
Ñåñòðèí³âêè, Éîñèï³âêè, Áåçè-
ìåíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
òà Á³ëîï³ëëÿ. Ó öüîìó ï³âô³íàë³ 
íå áóëî ð³âíèõ êîìàíä³ Ñåñòðè-
í³âêè. Â ïåðø³é çóñòð³÷³ âîíè ðî-
ç³áðàëèñÿ ç êîìàíäîþ Éîñèï³âêè 
ç ðàõóíêîì 6:3. Ç ôóòáîë³ñòàìè 
Áåçèìåíñüêî¿ ÒÃ ñåñòðèí³â÷àíè 
ç³ãðàëè ç ðàõóíêîì 7:3. Â îñòàí-
í³é ãð³ âîíè áóëè ñèëüí³øèìè 
çà á³ëîï³ëü÷àí. Êîìàíäà ç áåðåãà 
Ãóéâè ïîñòóïèëàñÿ ñåñòðèí³â÷à-
íàì ç ðàõóíêîì 1:6.

Äðóãîþ êîìàíäîþ ï³âô³íàëó 
F ñòàëà êîìàíäà Áåçèìåíñüêî¿ 
ÒÃ. Âîíà â ïåðø³é ãð³ ïåðåìîãëà 
êîìàíäó Á³ëîï³ëëÿ ç ðàõóíêîì 6:3 ³ 
áóëà ñèëüí³øîþ â îñòàíí³é ãð³ ï³â-
ô³íàëüíîãî òóðí³ðó ç êîìàíäîþ 
Éîñèï³âêè — 7:1. Ùîäî ³íøèõ 

ðåçóëüòàò³â, òî àìàòîðè Á³ëîï³ëëÿ 
ì³í³ìàëüíî ïåðåìîãëè ôóòáîë³ñò³â 
Éîñèï³âêè ç ðàõóíêîì 3:2.

×åòâ³ðêà êðàùèõ êîìàíä Êîçÿ-
òèíùèíè çóñòð³íåòüñÿ ó ô³íàë³. 
Öå ñïîðòñìåíè Ñåñòðèí³âñüêî¿, 
Ãëóõîâåöüêî¿, Ìàõí³âñüêî¿ òà Áåç-
èìåíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. 
Âîíè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ áó-
äóòü âèçíà÷àòè ÷åìï³îíà ðàéîí-
íèõ ñïîðòèâíèõ ñ³ëüñüêèõ ³ãîð 
òà ïðèçåð³â òóðí³ðó. Çà ïîâ³äî-
ìëåííÿì ñåêòîðó ìîëîä³ ³ ñïîðòó 
òà îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â çìàãàíü 
Âàëåð³ÿ Øâåöÿ, òóðí³ð ÷îòèðüîõ 
ïðîéäå íå ÷åòâåðòîãî ëèïíÿ, ÿê 
ïîâ³äîìëÿëîñÿ ðàí³øå, à òðåòüîãî 
÷èñëà î 16 ãîäèí³. Öå ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî 4 ëèïíÿ íà ñòàä³îí³ 
«Êîëîñ» ó Ìàõí³âö³ â³äáóäóòüñÿ 
çìàãàííÿ îáëàñíî¿ ð³âíÿ.

Глухівчани перемогли обох суперників Команда Махнівки пройшла у півфінал з другого місця

САЙТ ІНФОРМАГЕНЦІЯ RІА 

 Òðè òèæí³ òèæí³ òîìó, à ìîæå 
âæå é ç ì³ñÿöü ïðîéøîâ, ÿê â ðà-
éîí³ Á³ëî¿ Êàçàðìè ç’ÿâèâñÿ áåç-
ïðèòóëüíèé ïåñ. Õîäèâ â³í îä-
íèì ìàðøðóòîì: âóëèöåþ Êíÿç³â 
Îñòðîçüêèõ, ïðîâóëêîì Øåâ÷åíêà, 
áðîäèâ âóëèöÿìè Áîéêà, Âèãîâ-
ñüêîãî, ×åõîâà, Äàíèëà Íå÷àÿ òà 
×åðâîíî¿ Êàëèíè. Ùî õîò³â çíàéòè 
÷îòèðèëàïèé, íàì íåâ³äîìî. Ìîæ-
ëèâî â³í íàìàãàâñÿ çîð³ºíòóâàòèñÿ, 
ÿê éîìó ïîòðàïèòè äî ì³ñöÿ ïî-
ïåðåäíüîãî ïðèòóëêó. Ìîæëèâî â³í 
òàêèé ìàðøðóò îáðàâ â ïîøóêàõ 
¿æ³. À ìîæå øóêàâ ãîñïîäàðÿ.

Ëþäè ïî-ð³çíîìó ñïðèéíÿëè 
ïîÿâó ñîáàêè, õòî õàð÷àìè ïðè-

ãîñòèòü, à õòî é ïàëêîþ. Çà ÿêèéñü 
òèæäåíü ïåñ ìàéæå âñ³õ ëþäåé 
ñòîðîíèâñÿ. Òîìó ùî, íà ïðå-
âåëèêèé æàëü, ê³ëüê³ñòü òèõ, ùî 
ï³äâèùóâàëè ãîëîñ íà íüîãî, áóëà 
íå íà êîðèñòü òâàðèíè.

Òà é ñàì äðóã íàø ìåíøèé 
ñòàðàâñÿ óíèêàòè çóñòð³÷³ ç 
ëþäüìè, ïðè ïîÿâ³ ëþäèíè, 
â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ðîçâåðòàâñÿ 
â ïðîòèëåæíó ñòîðîíó.

Õàð÷óâàâñÿ òèì, ùî íà ÷èº-
ìóñü ïîäâ³ð’¿ çíàéäå íåäî¿äêè 
ìåíøîãî çà ðîçì³ðîì ñîáàêè 
ãîñïîäàðÿ. Áóâàëî, ùî êóðè 
â ñâîºìó êóðíèêó ç íåïðîõàíèì 
ãîñòåì ä³ëèëèñÿ ïøåíèöåþ.

Çàðàç ÷îòèðèëàïèé ïðèáó-

ëåöü ìàº ïðèòóëîê. Â³í ïðèñòàâ 
äî ãîñïîäàðÿ, â ÿêîãî º äâà ñå-
ðåäíüî¿ ïîðîäè ïñè.

— Äå äâà, òàì ³ òðåò³é. 
Íå îá’¿ñòü, — êàæå íîâèé ãîñïî-
äàð òâàðèíè ³ ïîïðîñèâ íàñ íà-
ïèñàòè ïðî ïñà. — Çíàâ áè, ùî 
ñîáàêó âèêèíóëè, òî é í³êîìó ãî-
ëîâó íå ìîðî÷èâ. Ò³ëüêè ³íêîëè 
äóìàºø: à ìîæå ñîáàêà çàãóáèâñÿ? 
Íå ïîâ³äîìèòè ïðî íüîãî ÿêîñü 
íå ïî-ëþäñüêè. ßêùî õòîñü ñâî-
ãî êîëèøíüîãî óëþáëåíöÿ ïðè-
çíàº òà íå çàõî÷å éîãî ïîâåðòàòè 
ñîá³ — íå á³äà. Ó òàêîìó âèïàä-
êó íåõàé õî÷à á êëè÷êó ñîáàêè 
ñêàæå. Õîò³ëîñÿ á, ùîá ó ïåñèêà 
â ë³òàõ éîãî ³ì’ÿ áóëî.

Пес прибився до оселі, де його не ганяли 

Пес вже має господаря. 
Але той не знає його 
справжнього імені


