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ЩО МИ П'ЄМО?
Держпродспоживслужба
у Козятині та районі
відібрала проби води на
мікробіологічні фізикохімічні дослідження.
Результати аналізів з
людських криниць та
водогінної мережі невтішні
X

Майже половина з
перевіреного не відповідає
нормам питної води.
Високий вміст нітратів,
мінеральних солей,
наявність кишкових
паличок
X

Як такий «живий напій»
впливає на наш організм,
що робити з фекальними
забрудненнями в криницях
і як очистити воду, щоб
не наражати себе на
небезпеку? Де та яку воду
с. 3
можна пити?
X

У Козятині та районі взяли 70 проб види. Досліджували воду з криниць, водогонів і свердловин
РЕКЛАМА
476611
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КОРОТКО
Відремонтували дорогу
 Ïîëàãîäèëè àâòîøëÿõ
ì³æ Æóðáèíöÿìè òà Ñàìãîðîäêîì. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà. Ðåìîíòí³ ðîáîòè
ïðîâîäèëèñÿ, íåçâàæàþ÷è
íà äîù³ òà ãðîçè.
«Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ Êîçÿòèíñüêîþ ô³ë³ºþ «Êîçÿòèíñüêèé Ðàéàâòîäîð»
â³äðåìîíòîâàíî ä³ëÿíêó
äîðîãè Ñîøàíñüê — Ñàìãîðîäîê ïðîòÿæí³ñòþ
3,5 êì çà ðàõóíîê Äåðæàâíîãî äîðîæíüîãî
ôîíäó. Òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ ðåìîíò äîðîãè äî êîðäîíó ç Êàëèí³âñüêèì
ðàéîíîì ÷åðåç ñåëî Ëîïàòèí», — ïèøóòü íà ñàéò³
ðàéðàäè.

Додатковий
поїзд
 Óêðçàë³çíèöÿ ïðèçíà÷èëà äîäàòêîâèé øâèäê³ñíèé
ïî¿çä íà ÷àñ ë³òí³õ â³äïóñòîê òà ó çâ’ÿçêó ç ïîñëàáëåííÿì êàðàíòèííèõ
çàõîä³â. Ïî¿çä ñïîëó÷åííÿì Êè¿â — Îäåñà — Êè¿â
êóðñóâàòèìå ùîäåííî ç
1 ëèïíÿ ïî 31 ñåðïíÿ.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Óêðçàë³çíèö³ ïîâ³äîìèëè, ùî
ïî¿çä ²íòåðñ³ò³/²íòåðñ³ò³+
¹ 761/762 â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ ç³ ñòàíö³¿ Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé î 6.19 òà
ïðèáóâàòèìå äî Îäåñè
î 14.01 ³ç çóïèíêàìè
íà ñòàíö³ÿõ: Êîçÿòèí
(08.16–08.17), Â³ííèöÿ
(08.59–09.01), Æìåðèíêà
(09.39–09.41), Âàïíÿðêà
(10.32–10.33) òà Ïîä³ëüñüê
(11.57–11.58).
Ó çâîðîòíîìó áîö³, ç
Îäåñè, ïî¿çä âèðóøàòèìå
î 15.41 òà ïðèáóâàòèìå
íà ñòàíö³þ Êè¿â-Ïàñàæèðñüêèé î 22.59 ³ç
çóïèíêàìè íà ñòàíö³ÿõ:
Ïîä³ëüñüê (17.50–17.51),
Âàïíÿðêà (19.06–19.07),
Æìåðèíêà (20.01–20.03),
Â³ííèöÿ (20.36–20.38),
Êîçÿòèí (21.19–21.20).
Ïî¿çä êóðñóâàòèìå ñêëàäîì ³ç âàãîí³â âèðîáíèöòâà ÏÀÒ «ÊÂÁÇ», à ó ïåð³îä ç 20 ïî 25 ëèïíÿ —
ñêëàäîì âèðîáíèöòâà
«Hyundai Rotem».
Íàðàç³ â îäåñüêîìó
íàïðÿìêó òàêîæ êóðñóº øâèäê³ñíèé ïî¿çä êàòåãîð³¿ ²íòåðñ³ò³+
¹ 763/764 ñïîëó÷åííÿì
Êè¿â — Îäåñà — Êè¿â.
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ВРЯТУВАЛИ ПІДЛІТКА
НА ТАЛИМОНІВЦІ
Герої  «Не можу не написати цей
пост з 2-х причин. По-перше, щоб
застерегти підлітків від необдуманих
вчинків. По-друге — подякувати
рятувальнику публічно», — написала
на своїй сторінці в Фейсбук козятинчанка
Алла Степчук. А подякувати вона хотіла
Вадиму Трембовецькому та ще двом
залізничникам, які допомогли йому
врятувати 15-річного підлітка
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðøèé äåíü äðóãîãî ì³ñÿöÿ
ë³òà. Àëëà Ñòåï÷óê â³äïî÷èâàëà
ç³ ñâîºþ ñ³ì’ºþ òà áëèçüêèìè
äðóçÿìè, ñåðåä ÿêèõ áóâ ¿¿ êóì
Âàäèì Òðåìáîâåöüêèé íà ïëÿæ³
Òàëèìîí³âñüêîãî ñòàâó. Íåïîäàë³ê ñåðåä ³íøèõ â³äïî÷èâàþ÷èõ ðîçì³ñòèëàñÿ ãðóïà 15-ð³÷íèõ ï³äë³òê³â. Âîíè âåñåëèëèñÿ,
çàñìàãàëè, çàõîäèëè ó âîäó òà
ïîâåðòàëèñü íà áåðåã. Óñå
â êîìïàí³¿ þíàê³â áóëî ÷óäîâî, ïîêè äâîì õëîïöÿì íå ïðèéøëà â ãîëîâó ³äåÿ âëàøòóâàòè
çìàãàííÿ íà âîä³, à ñàìå ïåðåïëèñòè ñòàâîê â îáèäâ³ ñòîðîíè
íàââèïåðåäêè.
Äî äàëåêîãî áåðåãà âîäí³
ñòàºðè äîáðàëèñÿ áåç ïðèãîä,
à îò íà çâîðîòí³é øëÿõ ïëàâöÿì
íà äîâã³ äèñòàíö³¿ çàáðàêëî ñèë
³ îäèí ³ç ï³äë³òê³â ñòàâ òîíóòè. Ïëàâåöü, ÿêèé òðèìàºòüñÿ
íà âîä³, õîò³â ñâîºìó òîâàðèøó
äîïîìîãòè äîáðàòèñÿ äî áåðåãà.
Ò³ëüêè ïåðåëÿêàíèé â³ä ñòðàõó
ï³äë³òîê òàê ÷³ïëÿâñÿ çà ñâîãî
äðóãà, ùî ìàëî îáîº íå ï³øëè
íà äíî.
«Òîä³ äî áåðåãà ä³éøëè òèõ³
äâà âñêðèêè: „Äîïîìîæ³òü!“ ³
«â³í òîíå», — íàïèñàëà ó ñâîºìó äîïèñ³ ïàí³ Àëëà. — Â òó æ
ñåêóíäó íàø äðóã ³ çà ñóì³ñíèöòâîì ì³é êóì Âàäèì Òðåìáî-

âåöüêèé ñòðèáíóâ ó âîäó ³ ïîïëèâ äî ïîòîïåëüíèê³â. Çà íèì
ó âîäó êèíóëèñü ì³é ÷îëîâ³ê
òà ùå îäèí äðóã. Íå ïðîéøëî
é õâèëèíè, ÿê Âàäèì øâèäêî
ï³äïëèâ äî õëîïöÿ ³ âñòèã õàïíóòè éîãî çà äîëîíþ, ÿêà ùå
âèðèíàëà ³ç âîäè. Õëîïåöü óæå
éøîâ íà äíî.., â³í áóâ çíåñèëåíèé, íàêîâòàâñÿ âîäè ³ â ïàí³ö³
ëèø âõîïèâ Âàäèìà «ìåðòâîþ
õâàòêîþ» çà øèþ».

«ß òðèìàâ éîãî çà îäíó
ðóêó, Ñåðã³é çà äðóãó,
à Ìèðîñëàâ ï³äïèõàâ
äî áåðåãà þíàêà
çà íîãè. Òàê ìè é
äîáðàëèñü äî áåðåãà»
Ó öåé ÷àñ â÷àñíî ïðèéøëè
íà äîïîìîãó Ñåðã³é Ñòåï÷óê
(÷îëîâ³ê Àëëè) ç äðóãîì ñ³ì’¿
Ñòåï÷óê³â Ìèðîñëàâîì Äóêîþ. Âîíè äîïîìàãàëè Âàäèìó
øâèäøå ïëèâòè äî áåðåãà.
Òðîº ÷îëîâ³ê³â çà õâèëèíè
äâ³-òðè âèòÿãíóëè ïîñòðàæäàëîãî íà áåðåã. «Ñëàâà Áîãó
æèâèé», — êàçàëè â³äïî÷èâàëüíèêè.
Äðóç³ õëîïöÿ âèêëèêàëè
øâèäêó ³ â³í ç äîïîìîãîþ ìåäèê³â ïðèéøîâ äî òÿìè, àëå
áóâ, çà ñëîâàìè Àëëè, ñàì

«Не дуркуйте!»
На сторінці в Фейсбук Алла
Степчук написала:
«Шановна молодь! Якщо ви
йдете відпочивати — я прошу вас, благаю — не дуркуйте, не намагайтеся робити
те, чого не можете. Тому, що
вода — помилок не пробачає і
нікого не шкодує!!! Подумайте
про своїх батьків, друзів, про
майбутнє, яке може закінчитись
в одну мить! Будьте обережні
на воді!!!

А ще хочу подякувати чудовим
людям: машиністу електровоза
та вірному другу нашої сім’ї Вадиму Трембовецькому — який
разом з помічниками залізничниками і помічниками на воді
стали сьогодні рятівниками і спасителями життя цього хлопця!
Міцного вам, хлопці, здоров’я,
щастя, миру й достатку, нехай
ваш шлях по житті буде світлим!
Тому, що такі, як ви, не зможуть
пройти повз чиюсь біду»

Ось такий він, залізничник Вадим Трембовецький.
Кидається у воду, рятуючи потопаючого, не перший раз
íå ñâ³é: ñèí³é, áë³äèé, éîìó
áóëî âàæêî õîäèòè ³ ãîâîðèòè…
Ç ãîëîâíèì ãåðîºì òîãî
äíÿ Âàäèìîì ìè çóñòð³ëèñÿ
â ï’ÿòíèöþ, òðåòüîãî ëèïíÿ.
Â³í ñàìå â³äïî÷èâàâ ïåðåä ïî¿çäêîþ ïî ðîáîò³ ç 7-ð³÷íîþ
Ïîë³íîþ.
— ß ïî÷óâ ëåäâå ÷óòí³ ñëîâà:
«Â³í òîíå, äîïîìîæ³òü» ³ êèíóâñÿ ó âîäó, — êàæå Âàäèì. —
Íàâïðîòè ìåíå äî áåðåãà ïëèâ
þíàê, ÿ çàïèòàâ éîãî, ÷è âîíè
íå áàâëÿòüñÿ, ÷è â³í òî÷íî
òîíå. «Òàê ìè íå áàâèìîñü», —
ñêàçàâ òîâàðèø ïîòîïàþ÷îãî.
Â³í íàâ³òü õîò³â éîìó äîïîìîãòè äîáðàòèñÿ äî áåðåãà, — êàæå
Âàäèì. — Ò³ëüêè íå çì³ã, òîìó
ùî ïîòîïàþ÷èé ñõâàòèâ éîãî
òàê, ùî âîíè ÷óòü ðàçîì íå ïîòîíóëè. Òîä³ ÿ ñòàâ ïëèâòè ùå
øâèäøå. Àëå ëåäü íå âñòèã,
îáèäâ³ ðóêè ³ ãîëîâà ï³äë³òêà
âæå ñêðèëèñü ï³ä âîäîþ. Ðóêó
õëîïöÿ ÿ çíàéøîâ, íå ï³ðíàþ÷è. Çà íå¿ ÿ âèòÿã éîãî ç âîäè,
à äðóãîþ ðóêîþ â³í ñõâàòèâ
ìåíå ìåðòâîþ õâàòêîþ. ß êàæó
éîìó: «Òè òðîõè øèþ â³äïóñòè,
ìè òàê ïëèâòè íå çìîæåìî».
Ðóêó þíàê òðîõè ïîñëàáèâ ³
â öåé ÷àñ äî íàñ ï³äïëèâëè
Ñåðã³é ç Ìèðîñëàâîì. Ñåðã³é

âçÿâ éîãî äðóãó ðóêó, ëèø òîä³
þíàê ïîâí³ñòþ â³äïóñòèâ ìîþ
øèþ. ß òðèìàâ éîãî çà îäíó
ðóêó, Ñåðã³é çà äðóãó, à Ìèðîñëàâ ï³äïèõàâ äî áåðåãà þíàêà
çà íîãè. Òàê ìè é äîáðàëèñü
äî áåðåãà.
— Àëëà ïèñàëà, ùî ç âîäè
âèäí³ëàñÿ äîëîíÿ õëîïöÿ.
— Òàê, áóëà íà âîä³ äîëîíÿ, àëå êîëè ÿ äî õëîïöÿ ï³äïëèâàâ, òî âîíà òàêîæ ï³øëà
ï³ä âîäó. Ìàáóòü, öåé åï³çîä
ÿ çàêðèâ ñîáîþ, à íà áåðåç³
òàê³ ïîäðîáèö³ êëþ÷îâî¿ ðîë³
íå ãðàëè. Ìè âñ³ ïåðåéìàëèñÿ ñàìîïî÷óòòÿì 15-ð³÷íîãî
õëîïöÿ, ÿêèé äîáðÿ÷å íàêîâòàâñÿ âîäè. Íàñèëó âãîâîðèëè
éîãî, ùî ïîòð³áíî âèêëèêàòè
øâèäêó äîïîìîãó. Ò³ëüêè ïîãîäèâñÿ, êîëè ÿ ó íüîãî çì³ðÿâ
ïóëüñ, à â³í ó íüîãî áóâ ìàëîâ³ä÷óòíèì. Ïðè¿õàâøè íà âèêëèê, ìåäèêè ïîñòðàæäàëîãî
ïðèâåëè äî òÿìè. Àëå ó íüîãî
âñå îäíî áîë³ëà ãîëîâà. Âîíî
é íå äèâíî, îäí³ºþ íîãîþ ï³äë³òîê âæå áóâ íà òîìó ñâ³ò³.
À ïîâåðíóâñÿ â³í íà çåìëþ,
äÿêóþ÷è òðüîì êîçÿòèíñüêèì
çàë³çíè÷íèêàì, ÿê³ íà ðîáîò³
âîäÿòü ïîòÿãè, à íà â³äïî÷èíêó
ðÿòóþòü ëþäåé.
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НАША ВОДА З КИШКОВИМИ
ПАЛИЧКАМИ ТА НІТРАТАМИ
Що п’ємо?  Держпродспоживслужба
у Козятині та районі відібрала проби
води на мікробіологічні фізико-хімічні
дослідження. Результати аналізів з людських
криниць та водогінної мережі невтішні
ІРИНА ШЕВЧУК

Ìàéæå ïîëîâèíà ç ïåðåâ³ðåíîãî íå â³äïîâ³äàº íîðìàì
ïèòíî¿ âîäè. Âèñîêèé âì³ñò
í³òðàò³â, ì³íåðàëüíèõ ñîëåé,
íàÿâí³ñòü êèøêîâèõ ïàëè÷îê.
ßê òàêèé «æèâèé íàï³é» âïëèâàº íà íàø îðãàí³çì, ùî ðîáèòè
ç ôåêàëüíèìè çàáðóäíåííÿìè
â êðèíèöÿõ ³ ÿê î÷èñòèòè âîäó,
ЩО У ВОДІ?
Çà äàíèìè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè, ÿê³ñòü âîäè íà Â³ííè÷÷èí³ â³äïîâ³äàº íîðìàì ëèøå ó ÷îòèðüîõ ðàéîíàõ: Òðîñòÿíåöüêîìó,
Êðèæîï³ëüñüêîìó, Õì³ëüíèöüêîìó òà Òóëü÷èíñüêîìó. Ó âîä³
â ³íøèõ ðàéîíàõ îáëàñò³, êóäè
âõîäèòü ³ íàø Êîçÿòèíñüêèé,
åêñïåðòè âèÿâèëè êèøêîâó ïàëè÷êó, êîë³ôîðìè, êàëàìóòí³ñòü
òà ïåðåâèùåííÿ í³òðàò³â.
Äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíîãî
ïðîòÿãîì 2020 ðîêó ñïåö³àë³ñòè
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè
â³ä³áðàëè 35 ïðîá âîäè íà ì³êðîá³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ç íèõ
4 íå â³äïîâ³äàëè íîðìàì (11,4%)
òà 35 ïðîá âîäè íà ô³çèêî-õ³ì³÷í³ äîñë³äæåííÿ, ç íèõ 16 íå â³äïîâ³äàëè íîðìàì (45,7%).
КИП’ЯТІТЬ АБО ПРОПУСКАЙТЕ
ЧЕРЕЗ ФІЛЬТРИ
Ùî æ ðîáèòè ç òàêîþ âîäîþ?
ßê çðîáèòè ¿¿ áåçïå÷íîþ?

— ßêùî âîäà íå â³äïîâ³äàº
çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè, ¿¿ ïîòð³áíî âæèâàòè
êèï'ÿ÷åíîþ, îñîáëèâî ä³òÿì, —
êàæå çàâ³äóâà÷ êîçÿòèíñüêîãî
ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³ä
ßùóê. — Êîëè âîäà îõîëîíå,
òî çáåð³ãàòè â õîëîäèëüíèêó.
ßêùî öå âîäà âîäîïðîâ³äíà,
òî ùå ìîæíà ¿¿ ïðîïóñêàòè ÷åðåç
ô³ëüòðè, âîíè º ³ç âì³ñòîì ñð³áëà ³ äåç³íô³êóþòü âîäó. Òàêîæ
º ô³ëüòðè, ÿê³ ïðîñòî î÷èùàþòü
âîäó â³ä çàïàõó ³ äîì³øîê. Àëå
ïîñò³éíî âæèâàòè ïðîäåç³íô³êîâàíó âîäó ñð³áëîì òàêîæ
íå ìîæíà — ãèíå ì³êðîôëîðà
êèøê³âíèêà.
Çà ñëîâàìè Ëåîí³äà ßùóêà,
âîäîïðîâ³äíà âîäà çà õ³ì³÷íèìè
ïîêàçíèêàìè ç âîäîã³ííî¿ ìåðåæ³ ó íàñ êðàùà. Àäæå íåäîë³ê
êîçÿòèíñüêî¿ êðèíè÷íî¿ âîäè
â òîìó, ùî âîíà «âåðõîâîäêà».
Êðèíèö³ íåãëèáîê³, â îñíîâíîìó
ìàþòü 5–6 ê³ëåöü. Ó òàêîìó ðàç³
ó âîä³ º âåëèêèé âì³ñò ì³íåðàëüíèõ ñîëåé.
— ßêùî á³ëüøå 10 ãðàì³â ñîëåé íà ë³òð, öå æîðñòêà âîäà, —
êàæå Ëåîí³ä ßùóê. — ª âèïàäêè, êîëè ó âîä³ ï³äâèùåíèé
âì³ñò í³òðàò³â. Òàêó âîäó ä³òÿì
íå áàæàíî âæèâàòè, îñîáëèâî
äî 3 ðîê³â. Ìîæå áóòè îòðóºííÿ — í³òðàòè çâ'ÿçóþòü êèñåíü â êðîâ³ ³ ìîæå âèíèêíóòè
êèñíåâå ãîëîäóâàííÿ, íàâ³òü ç

ëåòàëüíèì íàñë³äêîì. À æîðñòêó âîäó îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî
ïîì’ÿêøóâàòè. Äîâåñòè äî êèï³ííÿ ³ äîäàòè ïèòíó ñîäó. Àäæå
âæèâàþ÷è æîðñòêó âîäó, ìîæíà
çàõâîð³òè ñå÷îêàì'ÿíîþ õâîðîáîþ, ÷åðåç âèñîêó ì³íåðàë³çàö³þ
ñîëåé. Ó áàãàòüîõ æèòåë³â ì³ñòà
Êîçÿòèí öÿ õâîðîáà íàÿâíà.
Ëåîí³ä ßùóê ðàäèòü âæèâàòè
âîäó, ÿêà ïðîäàºòüñÿ, íàïðèêëàä, òàëó.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ АНАЛІЗ
Ïî âñüîìó Êîçÿòèí³ º ò³ëüêè
òðè êðèíèö³, â ÿêèõ âîäà â³äïîâ³äàº âñ³ì âèìîãàì ïèòíî¿. Àëå
ïàí ßùóê àäðåñ íå íàçèâàº.
Æàðòóº, ùî ëþäè çâ³äòè âèáåðóòü âñþ âîäó, ÿê ä³çíàþòüñÿ.
— Ìîæíà ç Âåðíèãîðîäêà âîäó
áðàòè, òàì º äæåðåëî, — ïðîäîâæóº Ëåîí³ä Îëåêñàíäðîâè÷. —
Âîíà õîðîøà, ÿê çà õ³ì³÷íèìè,
òàê ³ çà áàêòåð³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè. Áàæàíî çâè÷àéíî, õòî
ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðèâîçèòè æèâó
âîäó, äæåðåëüíó, àáî ç ãëèáîêîãî
êîëîäÿçÿ (á³ëüøå 10-òè ê³ëåöü),
ç ÷èñòî¿ ì³ñöåâîñò³. Ëþäè äî íàñ
çâåðòàþòüñÿ, ìè àíàë³çè ðîáèìî.
Àíàë³ç âîäè ³ íà õ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè ³ íà áàêòåð³îëîã³÷í³ êîøòóþòü
áëèçüêî 800 ãðèâåíü. Àëå ÿêùî
ó âàñ º ä³òè äî òðüîõ ðîê³â, ïðèíîñèòå êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ, òîä³ àíàë³çè ðîáëÿòüñÿ
áåçêîøòîâíî.
ФЕКАЛЬНІ ЗАБРУДНЕННЯ
І ЯК ЇХ УНИКНУТИ?
Ç öèì ðîç³áðàëèñÿ, ïåðåõîäèìî äî íàÿâíîñò³ ó âîä³ êèøêîâèõ
ïàëè÷îê, êîë³ôîðì.
— Êîë³ôîðìè — öå êèøêîâà
ïàëè÷êà, — êàæå Ëåîí³ä ßùóê. —
ª ùå åíòåðîêîêè, ì³êðîáè
ó âèãëÿä³ êóëüîê. Öå ñâ³ä÷åííÿ

В Козятині та районі взяли 70 проб види. Аналізи з
людських криниць та водогінної мережі невтішні
ôåêàëüíîãî çàáðóäíåííÿ. Âîíî
ìîæå áóòè â³ä òâàðèí, ïòèö³, â³ä
ëþäåé. Ó íàñ æå ëþäè êîëîäÿç³
íå ðåìîíòóþòü, ÷åðåç ùî ³ ïðîò³êàþòü ãðóíòîâ³ âîäè. Ùîá âîäà
áóëà õîðîøà, êîëîäÿçü ïîòð³áíî ÷èñòèòè, çàìàùóâàòè ù³ëèíè
ì³æ ê³ëüöÿìè öåìåíòíèì ðîç÷èíîì, ç äîäàâàííÿì ñèë³êàòíîãî
êëåþ. Òîä³ âîäà áóäå õîðîøà.
Òàêîæ, íàâêîëî êîëîäÿçÿ ìàº
áóòè áåòîííà ÷è ãëèíÿíà îáìîñòêà â ðàä³óñ³ á³ëüøå 2 ìåòð³â
³ òîâùèíîþ â 20 ñàíòèìåòð³â,
ùîá âîäà íå çàáðóäíþâàëàñü.
Ó ðîçìîâ³ ç çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü
âèïëèâëà äàâíî â³äîìà îñíîâíà
ïðè÷èíà áðóäíî¿ âîäè ó âîäî-

ã³íí³é ìåðåæ³ ì³ñòà — ïëàíîâà
çàì³íà òðóá íå çä³éñíþâàëàñÿ
äåñÿòèë³òòÿìè. Ëåîí³ä ßùóê
ïðèâ³â ïðèêëàä.
— Îò ó Ãëóõ³âöÿõ âîäà â áàãàòîïîâåðõîâèõ çàáóäîâàõ ñòàëà
íàáàãàòî êðàùà, — êàæå â³í. —
Âîíè ïîì³íÿëè çàë³çí³ òðóáè
íà ïëàñòèêîâ³. À â íàñ ò³ëüêè
âëàñíèêè êâàðòèð ì³íÿþòü òðóáè, à â ì³ñüê³é ìåðåæ³ í³õòî ¿õ
í³êîëè íå ì³íÿâ. ² ÿêó á ÷èñòó
âîäó òóäè íå ïîäàòè, íà âèõîä³
ç êðàí³â âèõîäèòü áðóä. Ïîêè
ì³ñòî íå çàáåðå íà áàëàíñ ³
íå ðîçðîáèòü êîìïëåêñíèé ïëàí
çàì³íè âîäîã³ííî¿ ìåðåæ³ ³ ïîë³ïøåííÿ î÷èñíèõ ñïîðóä, âîäè
äîáðî¿ íå áóäåìî ìàòè.

Де брали аналізи води та які їх результати?
Вода відповідає вимогам за бак. та
хім. показниками:
Водогінні крани: вул. Центральна с. Садове;
вул. Данилюка, 49 с. Махнівка; вул. Мазурівка с. Махнівка — вода відповідає вимогам
за бак. та хім. показниками; артсвердловина
№ 1, № 2, № 3 смт Глухівці; артсвердловина вул. Лісова с. Жежелів; водогінний кран
артсвердловини вул. Київська с. Жежелів;
водогінний кран артсвердловини с. Д. Махаринці; водогінний кран вул. Захисників
Вітчизни с Зозулинці; водогінний кран вул.
Миру с. Сошанськ; водогінний кран харчоблоку Самгородоцької спецшколи-інтернату,
вул. Миру, 26 с. Самгородок; водогінний
кран артсвердловини вул. Ю. Осаулка
с. Самгородок; водогінний кран артсвердловини № 2 с. Вернигородок; водогінний кран
артсвердловини с. Верболози; водогінний
кран артсвердловини с. Велике.

Вода, яка відповідає вимогам
за бакпоказниками, але є
відхилення за хімічними (вміст
нітратів не більше 50):
Водогінний кран АЗПСМ с. Махнівка (вміст
нітратів 80,58 мг/куб.дм); артсвердловина «Стадіон» с. Махнівка (вміст нітратів
96,49 мг/куб. дм); кран артсвердловини
№ 1 вул. Центральна с. Вівсяники (вміст
амонію 0,56 мг/куб. дм при нормі не більше 0,5); вул. Заріччя смт Бродецьке — вміст
нітратів 68,8 мг/куб. дм; водогінний кран
артсвердловини № 1 с. Вернигородок —
виявлено вміст нітратів 112,0 мг/куб. дм.
Вода з фекальними забрудненнями
(коліформами), але відповідає хімпоказникам:
Вул. Польова смт Бродецьке — виявлено
загальні коліформи 8 КУО/100 куб. см;

вул. Зелена смт Бродецьке — виявлено
загальні коліформи 5 КУО/100 куб. см;
вул. Степова смт Бродецьке — виявлено
загальні коліформи 3 КУО/100 куб. см;
вул. Заріччя смт Бродецьке — виявлено
загальні коліформи 28 КУО/100 куб. см.
Бакпоказники в нормі, але є каламутність:
Резервуар з чистою водою с. Медведівка ВСП
«Київське територіальне управління БМЕС» —
каламутність 29,4 НОК, при нормі не більше
1,0; точка № 1 відкритої водойми с. Медведівка — виявлено забарвленість 8,3 см, які
не повинні виявлятися у стовпчику 10 см та
коефіцієнт рН 8,53 при нормі 6,5–8,5; точка
№ 2 відкритої водойми с. Медведівка виявлено забарвленість 9,2 см; точка № 3 відкритої
водойми с. Медведівка — виявлено забарвленість 8,9 см; водогінний кран артсвердловини
вул. Боженка с. Блажіївка — виявлено кала-

мутність 14,6 НОК при нормі не більше 2,6;
водогінний кран артсвердловини № 2 вул.
Захисників Вітчизни с. Вівсяники — виявлено
каламутність 24,4 НОК при нормі не більше
2,6; водогінний кран АЗПСМ с. Самгородок —
виявлено каламутність 20,6 НОК при нормі
не більше 2,6; артсвердловина № 2 с. Білопілля — виявлено каламутність 11,48 НОК
при нормі не більше 2,6; артсвердловина
№ 3 с. Селище — виявлено каламутність
28,42 НОК при нормі не більше 2,6;
Де є амоній (при нормі не більше 0,5)
і каламутність, але вода відповідає
за бакпоказниками:
Водогінний кран АЗПСМ с. Білопілля —
виявлено каламутність 44,1 НОК та вміст
амонію 1,12 мг/куб. дм; артсвердловина
№ 1 с. Білопілля — виявлено каламутність
33,62 НОК та вміст амонію 0,92 мг/куб. дм.
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Законослухняність  Ми перевірили,
чи оштрафували когось із козятинчан
через недотримання вимог карантину.
Скільки судових справ ми знайшли
і чи дійшло усе до сплати штрафу —
читайте у нашому матеріалі
ОЛЕНА УДВУД

Êàðàíòèí òðèâàº âæå òðè ç
ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³. Ïîïðè ïîñëàáëåííÿ, ìè âñ³ ìàºìî äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ ïðàâèë:
íîñèòè çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî
çàõèñòó â ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ ³
äîòðèìóâàòèñÿ äèñòàíö³¿ ì³í³ìóì ó ï³âòîðà ìåòðè.
Çà íåäîòðèìàííÿ öèõ ïðàâèë
çàãðîæóº â³äïîâ³äàëüí³ñòü: àäì³í³ñòðàòèâíà ÷è êðèì³íàëüíà.
Ó ïåðøîìó âèïàäêó â³äêðèâàºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ
44–3 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.
ßêùî ïðîâèíó äîâåäóòü, ìîæóòü
íàêëàñòè øòðàô â³ä 17 äî 34 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à äëÿ ïîñàäîâèõ
îñ³á öÿ öèôðà ùå á³ëüøà — â³ä
34 äî 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó äðóãîìó âèïàäêó â³äêðèâàºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ
325 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè. Òóò ó ðàç³ äîâåäåííÿ
ïðîâèíè ïîðóøíèêó çàãðîæóº
øòðàô àáî æ àðåøò íà ï³âðîêó ÷è íàâ³òü ïîçáàâëåííÿ âîë³

ñòðîêîì äî òðüîõ ðîê³â.
Ìè çàçèðíóëè äî ñóäîâîãî
ðåºñòðó ó ïîøóêàõ ñïðàâ ïðî
ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó. Çà ñòàòòåþ 325 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
ìè íå çíàéøëè æîäíî¿ ñïðàâè.
Çà ñòàòòåþ 44–3 Àäì³íêîäåêñó íàì òðàïèëàñÿ ëèøå îäíà
ñïðàâà.
Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ
16 êâ³òíÿ. Ðîçãëÿäàëè ñïðàâó
ïðîòè ìåíåäæåðà-ïðîäàâöÿ
îäíîãî ç ìàãàçèí³â áóäìàòåð³àë³â. Â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó,
ìåíåäæåð-ïðîäàâåöü ïåðåáóâàâ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ 9 êâ³òíÿ
ñï³ëüíî ç âàíòàæíèêîì òà çàâñêëàäó. Çàçíà÷èìî, ùî íà òîé
ïåð³îä áóëî äîçâîëåíî ïðàöþâàòè ëèøå ïðîäóêòîâèì ìàãàçèíàì, àïòåêàì òà ìàãàçèíàì ³ç
ïîáóòîâîþ õ³ì³ºþ.
Ñïðàâó ïîâåðíóëè ïîë³ö³¿
íà äîîïðàöþâàííÿ ÷åðåç íèçêó
ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, ó ïðîòîêîë³ áóëî â³äñóòíº ð³øåííÿ âëàñíèêà ìàãàçèíó ïðî çóïèíåííÿ
òîðãîâåëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ÷àñ
êàðàíòèíó. Êð³ì òîãî, ó ìàòå-

САЙТ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЧИ КАРАЮТЬ У КОЗЯТИНІ
ПОРУШНИКІВ КАРАНТИНУ?

Від початку введення карантину поліція склала вже понад 800 адмінпротоколів через
порушення. Проте не всі справи доходять до суду
ð³àëàõ ñïðàâè áóëà çàÿâà ìåíåäæåðà-ïðîäàâöÿ ïðî â³äïóñòêó,
ïî÷èíàþ÷è ç 6 êâ³òíÿ, òîä³ ÿê
â³í ïåðåáóâàâ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³
8 òà 9 êâ³òíÿ.
Ïîâòîðíå çàñ³äàííÿ ó ö³é
ñïðàâ³ â³äáóëîñÿ á³ëüø í³æ ÷åðåç
ì³ñÿöü — 25 òðàâíÿ. Òîä³ ïðîâàäæåííÿ âèð³øèëè çàêðèòè ÷åðåç
â³äñóòí³ñòü ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ, ïîçàÿê ìåíåäæåð-ïðîäàâåöü íå óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ïðèïèíåííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ìàãàçèíó, à âëàñíèê
ïðî çàêðèòòÿ ìàãàçèíó íà ÷àñ
êàðàíòèíó éîãî íå ïîâ³äîìèâ.
Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ íå ëèøå
â Êîçÿòèí³. Íàø êîëåãà ç Â³ííèö³ Âàëåð³é ×óäíîâñüêèé ùå
ó êâ³òí³ ïåðåâ³ðÿâ, ÷è ïðèçíà-

÷àþòü øòðàôè ïîðóøíèêàì êàðàíòèíó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Òîä³ ó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü
áóëî 39 ïðîâàäæåíü ùîäî ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó. Îøòðàôóâàëè
ëèøå òðüîõ — âëàñíèêà ìàãàçèíó
áóäìàòåð³àë³â òà âëàñíèêà ïóíêòó
ïðèéîìó âòîðñèðîâèíè ó Ãàéñèí³, à òàêîæ ìåøêàíöÿ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó, ÿêèé ïðè¿õàâ ³ç ×åõ³¿
³ ïîðóøèâ óìîâè ñàìî³çîëÿö³¿.
À îò ó ñóñ³äíüîìó Áåðäè÷åâ³
24 ÷åðâíÿ ñóä ïðèñóäèâ ÷îëîâ³êîâ³ 17 òèñÿ÷ øòðàôó çà òå, ùî
â³í áåç çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî
çàõèñòó òîðãóâàâ ç ìàøèíè êîâáàñîþ á³ëÿ Âåðíèãîðîäêà.
ßê ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³, ç ïî÷àòêó ââåäåí-

íÿ êàðàíòèíó ïðàâîîõîðîíö³
ñêëàëè 839 àäì³íïðîòîêîë³â
ïðî ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ
íîðì. Ñêëàäàþòü ïðîòîêîëè
ïðî àäì³íïîðóøåííÿ ³ ï³ä ÷àñ
ðåéä³â Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè.
Äî ïðèêëàäó, ç 15 ïî 21 ÷åðâíÿ ñïåö³àë³ñòè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ïðîâåëè â îáëàñò³ 2 òèñÿ÷³ 528 ïåðåâ³ðîê, à ç
26 ÷åðâíÿ ïî 2 ëèïíÿ — 2 òèñÿ÷³ 435 ïåðåâ³ðîê. Ó ïåð³îä ç
26 ÷åðâíÿ ïî 2 ëèïíÿ ïðàö³âíèêè Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè
ñêëàëè 286 ïðîòîêîë³â ùîäî
ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ âèìîã ó çàêëàäàõ ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ, íà îá’ºêòàõ òîðã³âë³
ïðîäîâîëü÷èìè òà íåïðîäîâîëü÷èìè òîâàðàìè òà àãðîðèíêàõ.

Скільки ми зекономимо на Дні міста
ОЛЕНА УДВУД

 Îô³ö³éíîþ äàòîþ çàñíóâàííÿ íàøîãî ì³ñòà ââàæàºòüñÿ 7
ëèïíÿ 1874 ðîêó. Öå áóëà íåä³ëÿ. Öüîãî äíÿ ñòàíö³ÿ Êîçÿòèí
îòðèìàëà ñòàòóñ ì³ñòå÷êà Áåðäè÷³âñüêîãî ïîâ³òó. Ñàìå òîìó ìè
ñâÿòêóºìî Äåíü ì³ñòà ó ïåðø³é
ïîëîâèí³ ëèïíÿ.
Çàçâè÷àé ñâÿòêóâàííÿ òðèâàþòü ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ äí³â.
Íàéá³ëüø íàñè÷åíà ïðîãðàìà
ó ñóáîòó òà íåä³ëþ. Ñàìå ó âèõ³äí³ êîçÿòèí÷àí òà ãîñòåé ì³ñòà
ðîçâàæàþòü âèñòóïàìè ³ êîçÿòèíñüê³ àðòèñòè, ³ çàïðîøåí³
âèêîíàâö³. Ìèíóëîãî ðîêó íàñ
â³òàëè ç äíåì íàðîäæåííÿ òð³î
«Made in Ukraine», «Áez îáìåæåíü» ³ êîçÿòèíñüêèé ðîê-ãóðò
«Draft». Ó 2018-ìó äî íàñ ïðè¿çäèëè «Ïàðà íîðìàëüíèõ» òà
«Ë³ñàïåòíèé áàòàëüéîí».
Öüîãîð³÷íèé Äåíü ì³ñòà áóâ
çàïëàíîâàíèé íà 11 ëèïíÿ. Ïðîòå ÷åðåç êàðàíòèí ãó÷íîãî ñâÿò-

Попередні роки на День міста влаштовували
дводенну розважальну програму.
Цьогоріч вперше ми святкуватимемо онлайн
êóâàííÿ íå áóäå. Àëå êîçÿòèí÷àí
íå çàëèøèëè áåç ñâÿòà. Ïðîñòî
öüîãîð³÷ âîíî ïðîõîäèòèìå
îíëàéí. ßê ïîâ³äîìèëè íàì
ó â³ää³ë³ êóëüòóðè, ñïåö³àëüíî
äî Äíÿ ì³ñòà Ì³ñüêèé áóäèíîê
êóëüòóðè ï³äãîòóâàâ êîíöåðò.

Ùîïðàâäà, â³í áóäå ó çàïèñ³. Ä³éñòâî â³äçíÿëè 1 ëèïíÿ.
Êîíöåðò òà ïðèâ³òàííÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè ìîæíà áóäå ïîäèâèòèñÿ
íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè òà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.
Çàïèñ ôîíîãðàìè îíëàéí-

êîíöåðòó äî Äíÿ ì³ñòà êîøòóâàâ
24,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Òåïåð ïîðàõóºìî, ñê³ëüêè ìè öüîãîð³÷ çåêîíîìèëè íà ïðîâåäåíí³ Äíÿ ì³ñòà
ó íîâîìó îíëàéí-ôîðìàò³ ó ïîð³âíÿíí³ ç 2019 òà 2018 ðîêàìè.
Çã³äíî ç òåíäåðàìè, ÿê³ ìè
çíàéøëè ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ Prozorro, îðãàí³çàö³ÿ 145-î¿
ð³÷íèö³ â³ä Äíÿ íàðîäæåííÿ
ì³ñòà êîøòóâàëà ùîíàéìåíøå
261 òèñÿ÷ó 980 ãðèâåíü. Öå îðåíäà ñöåíè, ñâ³òëîâîãî òà çâóêîâîãî îáëàäíàííÿ, á³îòóàëåò³â,
çàìîâëåííÿ âåäó÷îãî, ïîñëóã ç
òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà, à òàêîæ
âèñòóï³â ãóðò³â «Made in Ukraine»
òà «Áåz îáìåæåíü». Äî ñëîâà, «Áåz îáìåæåíü» çàìîâèëè
çà 115 òèñÿ÷ ãðèâåíü, «Made in
Ukraine» — çà 30 òèñÿ÷. ßêùî
äîäàòè ùå âàðò³ñòü ïåðåâåçåííÿ
ïîëüñüêî¿ äåëåãàö³¿ çà 14 òèñÿ÷
ãðèâåíü, âèéäå ïðèáëèçíà ñóìà
275 òèñÿ÷ 980 ãðèâåíü.
Òðîõè ìåíøå êîøòóâàëî ïðî-

âåäåííÿ Äíÿ ì³ñòà ó 2018 ðîö³.
Çã³äíî ç òåíäåðàìè, ÿê³ ìè çíàéøëè ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³
«Prozorro», 144-òà ð³÷íèöÿ â³ä
äíÿ íàðîäæåííÿ Êîçÿòèíà âàðòóâàëà ùîíàéìåíøå 233 òèñÿ÷³
250 ãðèâåíü. Ñþäè âõîäÿòü ïîñëóãè çâóêîîïåðàòîðà, âèñòóï
«Ë³ñàïåòíîãî áàòàëüéîíó», ïåðåâåçåííÿ àðòèñò³â òà àïàðàòóðè, îðåíäà ñöåíè, çâóêîâîãî òà
ñöåí³÷íîãî îáëàäíàííÿ, ïîñëóãè ÒÎÂ «Êàòàïóëüò êîíòåíò»,
ÿê³, ³ìîâ³ðíî, îðãàí³çóâàëè âèñòóï ãóðòó «Ïàðà íîðìàëüíèõ».
Äî ñëîâà, âèñòóï «Ë³ñàïåòíîãî
áàòàëüéîíó» êîøòóâàâ 36 òèñÿ÷
850 ãðèâåíü. ßêùî äîäàòè ñþäè
ùå âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ, ïåðåâåçåííÿ òà õàð÷óâàííÿ ïîëüñüêî¿
äåëåãàö³¿, à òàêîæ ïðîâåäåííÿ
ìîëîä³æíîãî ñâÿòà «Áóäü ìîëîäèì, àêòèâíèì, òâîð÷èì», ùî
çàãàëîì êîøòóâàëî 19 òèñÿ÷
862 ãðèâí³, âèéäå ïðèáëèçíà
ñóìà 253 òèñÿ÷³ 112 ãðèâåíü.
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У КОЗЯТИНСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ
НЕ ВИДАЮТЬ БЕБІ-БОКСІВ
Затримка  Уже кілька тижнів батьки
не отримують так званий бебі-бокс —
пакунок, вартістю 5 тисяч гривень,
у якому є необхідні речі для малюка.
Чому так сталося і коли батьки
зможуть його отримати?
ТЕТЯНА ГРИНЮК

Ç 2018 ðîêó â Óêðà¿í³ ñòàðòóâàâ ï³ëîòíèé ïðîåêò «Ïàêóíîê
äëÿ ìàëþêà», ùî äàâàâ ìîæëèâ³ñòü ìîëîäèì áàòüêàì îòðèìàòè
áåçêîøòîâíó äîïîìîãó äëÿ äîãëÿäó çà ìàëÿì. Òàêèé äîñâ³ä
áóâ çàïîçè÷åíèé ó ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿íàõ. Òàì äàíó ïðàêòèêó
çàïðîâàäèëè ùå â 50-ò³ ðîêè.
Êîìïëåêòàö³þ ³ çàêóï³âëþ ïàêóíê³â ìàëþêà äî öüîãî ðîêó
ïðîâîäèëî Óïðàâë³ííÿ Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é.
Ç 2020 ðîêó çàêóï³âëþ áåá³-áîêñ³â ìàëè çä³éñíþâàòè
öåíòðàë³çîâàíî îêðåìèìè çàêóï³âåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè
çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó.
— Óæå ìàéæå ï³âì³ñÿöÿ ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ íå îòðèìàëî
æîäíîãî ïàêåòó ìàëþêà, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ ç äèòèíñòâà òà ïîëîãîâî¿ äîïîìîãè Íàä³ÿ Ñòàí³ñëàâ÷óê. — Ó Íàêàç³ Äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ãîâîðèòüñÿ ïðî òå, ùî áåá³-áîêñè íàä³éäóòü ó ïîëîãîâ³ ³ç çàòðèìêîþ. Öå
ñòàíåòüñÿ òîìó, ùî ô³íàíñóâàííÿ ðîçïî÷íåòüñÿ ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó ³ çàêóï³âëþ áóäå ïîêëàäåíî íà äåðæàâíó óñòàíîâó
«Ïðîôåñ³éí³ çàêóï³âë³».
Àëå òàêà çàòðèìêà âèêëèêàº
ïåâí³ íåçðó÷íîñò³. Áî ÿêùî

ìîëîä³ áàòüêè íàâ³òü ³ îòðèìàþòü ïàêóíîê íàáàãàòî ï³çí³øå,
òî âæå íå çìîæóòü éîãî âèêîðèñòàòè â ïîâí³é ì³ð³, àäæå ðå÷³
ìîæóòü ïðîñòî íå ï³ä³éòè.
Çà ðîç’ÿñíåííÿìè æóðíàë³ñòè çâåðíóëèñü â Óïðàâë³ííÿ
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ðàéîíó.
— Ó ëèñò³ Ì³íñîöïîë³òèêè
áóëî ðîç’ÿñíåííÿ, ùî ç ïî÷àòêó
öüîãî ðîêó çì³íèëàñÿ óñòàíîâà,
ùî çä³éñíþº çàêóï³âëþ òà êîìïëåêòàö³þ Ïàêóíêà ìàëþêà, —
ïîÿñíþº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ²ííà Îëüá³øåâñüêà. — Òîìó ïåðø³ áåá³áîêñè ä³éäóòü äî ñïîæèâà÷à
îð³ºíòîâíî â äðóã³é ïîëîâèí³
ëèïíÿ.
Ïàí³ ²ííà êàæå, ùî Óïðàâë³ííÿ âæå íàä³ñëàëî çàÿâêó
íà îòðèìàííÿ ïîòð³áíî¿ ê³ëüêîñò³ Ïàêóíê³â äëÿ ìàëþê³â.
Íàðàç³, ëèøå øåñòåðî ìîëîäèõ
ìàì ïîäàëè çàÿâè íà îòðèìàííÿ
òàêî¿ äîïîìîãè â³ä äåðæàâè.
— Âñ³ áåá³-áîêñè, ÿê³ äî öüîãî
÷àñó áóëè â ïîëîãîâîìó, çàêóïëÿëèñü ó 2019 ðîö³. Ó öüîìó
ðîö³ ìè âæå ê³ëüêà ðàç ðîáèëè
äîçàìîâëåííÿ. Äåïàðòàìåíò
Ì³íñîöïîë³òèêè ðîáèâ ïåðåðîçïîä³ë ìèíóëîð³÷íèõ áåá³-áîêñ³â
³ç çàïàñó ³ ïåðåäàâàâ ö³ ïàêóíêè
ç ³íøèõ ðàéîí³â.

— ßêùî íåìàº ïàêóíêà â ïîëîãîâîìó, òî ÖÐË âèäàº äîâ³äêó, ùî áåá³-áîêñ íå îòðèìàíî ³
æ³íêà òîä³ çâåðòàºòüñÿ äî îðãàíó
ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ, — ïîÿñíþº íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïåðñîí³ô³êîâàíîãî îáë³êó
ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é íàñåëåííÿ
²ðèíà Ãóíüêî. — Äëÿ çðó÷íîñò³
ö³ çàÿâè áåðóòü ïðîñòî â ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³ ³ ïåðåäàþòüñÿ
â Óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó. Êîëè
ïîñòóïëÿòü Ïàêóíêè, òî ¿õ äîñòàâëÿòü ñ³ì’ÿì, äå íàðîäèëèñÿ
ìàëþêè. Ìè ìàºìî ðîçïàêóâàòè
áåá³-áîêñ ïðè ìàòåð³ ÷è êîãîñü
³ç ðîäèíè íîâîíàðîäæåíîãî,
ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, à ïîò³ì ñêëàäàºìî àêò
ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ Ïàêóíêà.

В Управлінні соціального захисту населення району
розказали, в чому причина затримки видачі пакунків

Âñ³ áåá³-áîêñè,
ÿê³ äî öüîãî ÷àñó
áóëè â ïîëîãîâîìó,
çàêóïëÿëèñü ó 2019
ðîö³. Ó öüîìó ðîö³
ðîáèëè äîçàìîâëåííÿ
Ïàí³ ²ðèíà êàæå, ùî ç ïîïåðåäíüîãî äîñâ³äó â³äîìî, ùî
ìàìè íîâîíàðîäæåíèõ ç ðîçóì³ííÿì ñòàâëÿòüñÿ äî òàêî¿ çàòðèìêè.
— Ñïî÷àòêó âàðò³ñòü Ïàêóíêà
ñòàíîâèëà 3186 ãðí, íàäàë³ êîðèãóâàëèñÿ ³ éîãî âì³ñò, ³ âàðò³ñòü â³äïîâ³äíî äî ïîáàæàíü
³ ïðåòåíç³é, ùî íàäõîäèëè â³ä
îäåðæóâà÷³â, — êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó. — Ïîêðàùèëàñü ³
ÿê³ñòü ïðåäìåò³â, çá³ëüøèëàñü
ê³ëüê³ñòü ïîçèö³é (â³ä 30 äî 70),
òàêîæ çá³ëüøèâñÿ ³ ðîçì³ð ðå÷åé, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè ¿õ ï³çí³øå. Ïàêåò äëÿ ìàëþêà êîøòóº áëèçüêî
5000 ãðí.

Спочатку вартість Пакунка становила 3186 грн, надалі
коригувався його вміст і тепер він коштує близько 5 тисяч

Якщо бебі-бокс не видали
У разі, якщо на день виписки
новонародженої дитини з пологового будинку Пакунок малюка
не видали, потрібно звернутись
в місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту
населення (у нас їх є два: районний на вул. В. Стуса, 25 і міський
на вул. В. Винниченка, 56).

На підставі цієї заяви підрозділ має доставити бебі-бокс
за місцем проживання протягом 17 робочих днів. Заповнену
заяву можна подати безпосередньо в пологовому відділенні. У такому випадку пологовий
будинок має передати її на розгляд відповідному органу.

Хліб не возять, бо покупців немає
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ìåøêàíêà
Ëîïàòèíà Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî â ¿õíüîìó ñåë³ íå ïðàöþº ìàãàçèí
ïðîäóêò³â. Ó ñåëî ïðèâîçÿòü õë³á
îäèí ðàç íà òèæäåíü, â ÷åòâåð òà
ùå é ïîãàíî¿ ÿêîñò³ ç îçíàêàìè
öâ³ëîñò³.
Ùîá ðîç³áðàòèñÿ, ó ÷îìó
ñïðàâà, ìè çàòåëåôîíóâàëè
äî âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ãîëîâè Ìèêîëà¿âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè Â³êòîðà Áàëüøàíåêà.
— Ïèòàííÿ ç ïîñòà÷àííÿì
õë³áà â Ëîïàòèí³ º, — êàæå Â³-

êòîð Áàëüøàíåê. — ßê ìåí³
â³äîìî, ïðèâîçÿòü òóäè õë³á
ó ÷åòâåð ³ â ñóáîòó. Íå âîçÿòü
êîæåí äåíü, áî Ëîïàòèí ìàëîíàñåëåíèé ïóíêò. Ìàãàçèí òàì
íå ïðàöþº ðîê³â ç äåñÿòü. Ïðè÷èíà òà ñàìà, íèçüêà ðåàë³çàö³ÿ
ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Ëþäè ç
Ëîïàòèíà çâåðòàëèñÿ äî íàñ, îäíîãî ðàçó îäíà æ³íêà ïîãîäèëàñü
ñòàòè ï³äïðèºìöåì ç ðåàë³çàö³¿
õë³áà â ñåë³. ×åðåç äåê³ëüêà äí³â
ïîêèíóëà õë³áíó ñïðàâó, òîìó
ùî ïðàöþâàëà ñîá³ â çáèòîê.
Òàêà ñèòóàö³ÿ íå ò³ëüêè â Ëîïàòèí³, à é ó Âåëèêîìó Ñòåïó
òàì òàêîæ ñåëî ìàëîëþäíå. Áóëè

âèïàäêè, ùî ï³äïðèºìö³, ÿê³ çàâîçÿòü õë³á, çà äåíü ïðîäàâàëè
âñüîãî äåê³ëüêà õë³áèí. Í³õòî
íå õî÷å ïðàöþâàòè ñîá³ ó çáèòîê, â³ä òîãî é òàêèé ðåçóëüòàò.
Êîëè á ó ñåë³ ç’ÿâèâñÿ ï³äïðèºìåöü, ÿêèé âçÿâñÿ çà öþ ñïðàâó,
ñ³ëüñüêà ðàäà áóëà á ò³ëüêè «çà»
³ ÷èì çìîãëà — òèì áè äîïîìîãëà, — ï³äñóìóâàâ âèêîíóþ÷èé
îáîâ’ÿçêè ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè.
Çà îñòàíí³ì ïåðåïèñîì â Ëîïàòèí³ íàë³÷óâàëîñü 284 ëþäèíè, çàðàç ùå ìåíøå. Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ñåëÿíàìè ñòàëî â³äîìî,
ùî äåÿê³ ëàïàòèí÷àíè âèï³êàþòü õë³á òà êîðæ³ ñàìîñò³é-

íî. Ìîæëèâî äîö³ëüíî áóëî á
ñòâîðèòè ñàìèì ñåëÿíàì ì³í³êîîïåðàòèâ ç äåê³ëüêîõ ñ³ìåé ³
âèï³êàòè õë³á äëÿ ñåáå? Ç ÷îãîñü
òðåáà â³äðîäæóâàòè ñåëî. Àäæå
Ëîïàòèí ó 1860 ðîö³ çàñíóâàëè, ÿê êàæóòü, íà ð³âíîìó ì³ñö³,
áåç õë³áîïåêàðåíü ³ ìàãàçèí³â.
Çà 25 ðîê³â ç äíÿ çàñíóâàííÿ
â Ëîïàòèí³ íàë³÷óâàëîñü 38 äîìîãîñïîäàðñòâ ³ ÷èñåëüí³ñòü ëþäåé áóëà äî 330 îñ³á. Ó 1890 ðîö³
â Ëîïàòèí³ ãðàô Áæîçîâñüêèé
ïîáóäóâàâ ïàëàö â ñòèë³ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ïðàâäà, äî íàøèõ
äí³â òîé ïàëàö íå äîæèâ. Éîãî
ðîç³êðàëè, à ïîò³ì ñïàëèëè

á³ëüøîâèêè â ðåâîëþö³éíîìó
1918 ðîö³.
Çà ïåðåïèñîì íàñåëåííÿ,
â 1897 ðîö³ â Ëîïàòèí³ áóëî
âæå 923 îñîáè. 452 ÷îëîâ³êè ³
171 æ³íêà. ×îìó áåç âñÿêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â Ëîïàòèí³ çá³ëüøèëîñü
íàñåëåííÿ? Òîìó, ùî íà ð³÷ö³
Ïîñòîë, ÿêà é äîñ³ òå÷å ÷åðåç
ñåëî, çáóäóâàëè âîäÿíèé ìëèí
³ â íüîìó ëîïàòèí÷àíè ìîëîëè
çåðíî. ßêèé òóò ì³æ äâîìà åïîõàìè çâ’ÿçîê? Ò³ëüêè òîé, ùî é
òîä³ ëþäè ïðàöþâàëè, ãóðòóâàëèñü ³ âèæèâàëè. Ëîïàòèí÷àíàì
òàêîæ íàä³ÿòèñü ïîòð³áíî ò³ëüêè
íà ñåáå.
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СТВОРЮЄМО ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
З ЛЮБОВ’Ю ДО ДІТЕЙ
Мабуть, немає кращого періоду
в житті людини, як дитинство —
незабутня пора мрій та щирої
радості. Це період життя, в який
формується особистість. Ми, дорослі, повинні подбати про комфорт малечі та про те, аби згодом,
подорослішавши, діти з вдячністю
згадували зроблене для них.
Як виявилось, карантин — не перешкода, а нові можливості, — це до-

водять уже зроблені поточні ремонтні
роботи в закладах освіти.
Для керівництва нашого міста розбудова освітянської галузі була і залишається пріоритетом, тому значна увага
приділяється покращенню матеріально-технічної бази шкіл, садочків, позашкільних установ, для модернізації
освітнього простору яких виділяються
чималі суми з міського бюджету.
На які потреби спрямували кошти

заклади освіти, як вони готуються
до початку нового навчального року
перевірили секретар міської ради
Костянтин Марченко та очільниця
управління освіти та спорту Олена
Касаткіна. Було оглянуто стан територій, приміщень, ігрових та спортивних споруд, навчальних кабінетів,
харчоблоків.
Серед найактуальніших завдань —
переобладнання харчоблоків для

Олександр Пузир привітав служителів
правопорядку з професійним святом
День Національної поліції України — є
святом тих, хто щодня на службі пізнає
ризики і небезпеку, хто попри будь-які
негаразди, виконує свій важкий, але
важливий для суспільства обов’язок із
захисту життя та здоров’я, прав і свобод людини, правопорядку та спокою
у нашій державі.
З нагоди відзначення професійного
свята в Козятинському відділенні поліції відбулися урочистості.
З вітальним словом до присутніх
звернувся начальник Козятинського
відділення поліції Роман Андрущак,
який побажав своїм підлеглим чесно
виконувати професійні обов’язки,
служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, бути завжди готовим прийти
на допомогу тим, хто її потребує.
Та вручив Подяки окремим правоохоронцям.
Вітаючи захисників правопорядку
із святом, міський голова Олександр
Пузир зазначив: «Захист життя, честі і
гідності громадян та інтересів держави від протиправних посягань — завдання великої ваги, які виконуєте ви,
щоб у нашій країні панували мир та
спокій. Не шкодуючи сил і здоров'я,
ризикуючи власним життям заради

життя інших, ви за будь-яких обставин
виконуєте свій професійний обов'язок.
Саме на принципах справедливості,
честі і совісті, Національна поліція
України започатковує нові стандарти
служіння суспільству».
Також щиро побажав всім міцного
здоров’я, невичерпної енергії, мирного неба над землею, благополуччя

та злагоди.
Кращих працівників за високий рівень професійних якостей, сумлінне
виконання службових обов’язків та з
нагоди Дня Національної поліції України Олександр Дмитрович нагородив
Почесними грамотами міської ради.
Приємним додатком до вітань були
квіти та грошові винагороди.

роботи в нових умовах на засадах
системи ХАСП (тривають реконструкції
в дитячих садках № 2 та № 6, ЗНВК
№ 6), а також створення комфортного
освітнього середовища для навчання.
Освітяни міста використали час, коли
діти навчались дистанційно, і уже сьогодні школи та дитячі садочки майже
готові до нового 2020–21 навчального року.
Зі свого боку управління освіти та

спорту уклало договори на постачання
сучасних меблів, техніки, дидактичних
матеріалів (за підсумками відкритих
торгів в системі PROZORRO), і дуже
скоро оновлені перші класи засяють
яскравими барвами.
Ми сподіваємось, що коронавірус
не внесе свої корективи, і уже в серпні
в дошкільних навчальних закладах залунає дитячий сміх, а 1 вересня наші
учні сядуть за шкільні парти.

Цьогоріч святкування Дня міста
Козятин відбудеться онлайн
Традиційно в другу суботу-неділю
липня місто Козятин святкує свій день
народження. Ініціатором дводенного
формату урочистостей став міський
голова Олександр Пузир. Отож, в суботу першими у святковій програмі
в попередні роки були задіяні діти,
адже для них була підготовлена цікава святково–розважальна програма.
Також малеча досхочу гралася й
на безкоштовних батутах. Протягом
двох днів для дітлахів працювали й
різного роду атракціони. У неділю
надвечір, під час урочистої частини
свята, на центральній площі збирались сотні жителів та гостей міста
обласного значення. Святкова програма розпочиналась з теплих привітань міського голови Олександра
Пузира, а продовжувалась концертом
за участі відомих артистів. На жаль,
цьогоріч пандемія коронавірусу із
запровадженням карантину та низкою обмежувальних заходів внесла
корективи у щорічне свято — День
міста. Отож, святкування відбудеться не у звичному форматі, а онлайн.
Керівництво міста переконане, що
не можна легковажити життям і
здоров’ям людей. Тож висловлює
сподівання, що козятинчани з розумінням поставляться до таких змін

у планах громади. Містяни зможуть
побачити святкові вітання від міського
голови Олександра Пузира та місцевих майстрів художньої самодіяльності у відео-концерті, який буде розміщений на офіційному сайті міської
ради та офіційній сторінці Facebook.
Відповідне рішення про відкладення проведення заходів з нагоди Дня міста прийнято на позачерговому засіданні міської комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуації.
Також заборонено: — проведення
масових заходів із кількістю понад
10 учасників — організацію харчування, продаж та вживання продуктів харчування під час проведення
масових заходів із кількістю понад
10 учасників.
Слідкуйте за новинами на офіційному сайті Козятинської міської ради.
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Колектив Козятинського відділення поліції
привітали з професійним святом
4 липня відзначалась п’ята річниця з дня створення Національної поліції. Напередодні професійного свята в актовій залі районного відділення Національної
поліції відбувся святковий захід.
Розпочав урочистості начальник
Козятинського відділення поліції
Роман Андрущак. Очільник поліції
зауважив, що у відділенні працює
потужний і дієвий колектив, який
здатен протистояти злочинності та
забезпечувати правопорядок і спокій громадян. Роман Леонідович
подякував колегам за самовіддану
працю та побажав, щоб удача та професійні успіхи завжди були постійними супутниками в їхньому житті.
Керівник поліції висловив вдячність
за підтримку та допомогу місцевій
владі й громаді.
Вітаючи захисників правопорядку
зі святом, заступник голови районної

ради Анатолій Задорожнюк та заступник голови райдержадміністрації Ігор
Булавський висловили працівникам
відділення вдячність за службу, вірність присязі та відданість українському народові, побажали і надалі
витримки, наснаги, професійних
успіхів, міцного здоров’я, родинного
затишку, довіри та поваги від жителів
Козятинщини.
Окрім того, гості свята нагородили
Грамотами районної ради та райдержадміністрації, грошовими преміями
кращих працівників відділення за добросовісне виконання службових
обов'язків у справі боротьби зі злочинністю та охорони громадського
порядку на території району. Також
правоохоронців нагороджено Подяками від керівництва Козятинського
відділення поліції, окремим працівникам поліції було вручені відзнаки
про присвоєння чергового звання.

100-річний ювілей відзначила
жителька с. Лопатин
На одного довгожителя на Козятинщині побільшало. 2 липня 100-річний ювілей відзначила Софія Аполлінаріївна Горобчук, жителька
села Лопатин.
Крім численних родичів, друзів та сусідів привітати ювілярку завітали заступник голови районної ради Анатолій Задорожнюк, заступник голови
райдержадміністрації Ігор Булавський, помічник
народного депутата України Петра Юрчишина Микола Максимчук, директор районного терцентру
Василь Матвійчук, керівник місцевого підприємства
Михайло Ковальський, в. о. сільського голови Віктор Бальшанек.
Сто років для світу — це маленька крихта у просторі
часу, сто років для людини — майже вічність. Роки
радісні і тяжкі, святкові і буденні, насичені подіями
та непередбачуваними змінами, але незважаючи
на поважний вік, ювілярка енергійна і своєю життєвою силою надихає оточуючих на нові трудові
звершення. Пишаємося довгожителькою нашого

району, схиляємо голову перед її мудрістю і життєвою витримкою.
Напевно одним із секретів довголіття є любов
до праці та життєвий оптимізм. Софія Аполлінаріївна ніколи не сиділа склавши руки, тяжко працювала
ланковою у колгоспі.
Святкуючи день народження поряд з рідними,
ювілярка згадує життя й молодість, яку за вік вважає
найкращим своїм часом. Софія Горобчук виростила
4 дітей, виховала 7 внуків, 12 правнуків та вже має
5 праправнуків.
Гостями було сказано дуже багато гарних слів,
прочитано віршів, проспівано народних пісень.
Усі побажали міцного здоров’я, шани, поваги від
дітей, онуків і правнуків.
Районні посадовці вручили ювілярці Почесну грамоту від районної ради та райдержадміністрації,
квіти, вітальну листівку та грошову винагороду.
Нехай Господь і надалі оберігає вас, шановна
Софіє Аполлінаріївно!

ЩИРО
ВІТАЄМО
З 80-РІЧНИМ
ЮВІЛЕЄМ
чудову жінку,
інтелігентну та
благородну людину
ВАСИЛИШИНУ Любов
Степанівну (13.07)

Від щирого серця зичимо вам міцного здоров’я
на довгі роки, сімейного
благополуччя, добра. Хай щедро віддячить вам
доля за працьовитість,
людяність, доброту, яку ви даруєте оточуючим.
Хай Бог охороняє вашу оселю і всю родину.
Ми раді в цей день вас привітати,
Щастя й здоров’я в житті побажати,
Мирного неба і ясного сонця –
Хай воно світить у ваше віконце.
Хай роки любистком пахучим цвітуть,
Зозулі сто років нехай накують.
Хай будуть завжди наснага та сила,
І доля довіку хай буде щаслива!
З повагою і вдячністю, колектив районної ради

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ
директора Кашперівського ЗНВК
ТОПЧІЙ Надію Василівну (12.07)!
Хай у душі розквітає радість, у задумах буде
мудрість, у службових справах — підтримка колективу,
а в серці — світло й тепло від людської вдячності
за всі добрі діла, які даруєте оточуючим. Хай ваш
життєвий і професійний шлях буде наповнений
новими досягненнями, а все зроблене вами добро
повертається сторицею!
З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

ШАНОВНІ КОЗЯТИНЦІ!
ВІД ІМЕНІ УСІХ ЖИТЕЛІВ
КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ
ЩИРО ВІТАЄМО ВАС ІЗ
ДНЕМ МІСТА!
З яскравих ниточок ваших
доль, з ваших здобутків та звершень сплітається історія Козятина. Кожен житель створює
неповторну атмосферу міста:
спокійну чи насичену подіями,
похмуру чи привітну, стабільну
чи динамічну.
Зичимо вам так любити своє
місто, щоб перетворити його
в найкраще місце на землі, сповнене щастям та добробутом,
сучасне, привабливе та комфортне! Бажаємо Козятину
розвитку, реалізації потужних
проектів, перевиконання бюджету, а його жителям — жити
в єдності та злагоді, заможно
та радісно, і щиро пишатися
рідним містом.
15 ЛИПНЯ — ДЕНЬ
УКРАЇНСЬКИХ
МИРОТВОРЦІВ
Це свято вшанування мужності і звитяги, зразкового виконання службових обов'язків,
вірності присязі учасників миротворчих операцій та пам'яті
славетних героїв-миротворців,
які загинули, здійснюючи свою
місію.
Вітаємо мужніх миротворців!
Усім бажаємо мирного неба,
родинного тепла й благополуччя!
З повагою, голова
районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови
райдержадміністрації Ігор
БУЛАВСЬКИЙ
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ МЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ?

ОЛЕНА УДВУД

²ç ïåðøîãî êâ³òíÿ öüîãî ðîêó
ë³êàðí³ âæå ïåðåéøëè íà íîâó
ôîðìó ô³íàíñóâàííÿ. Ìåäè÷í³ çàêëàäè ï³äïèñàëè äîãîâîðè ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ
çäîðîâ’ÿ ³ îòðèìóþòü ô³íàíñóâàííÿ ç ÍÑÇÓ. Ñèñòåìà ä³º òàê:
Íàö³îíàëüíà ñëóæáà çäîðîâ’ÿ
âèñòàâëÿº âèìîãè, ÿêèì ìàº â³äïîâ³äàòè ë³êàðíÿ, ùîá ï³äïèñàòè
äîãîâ³ð íà òîé ÷è ³íøèé ïàêåò
ïîñëóã. ßêùî ë³êàðíÿ â³äïîâ³äàº
çàÿâëåíèì âèìîãàì ³ ï³äïèñóº
äîãîâ³ð, ÍÑÇÓ ïîêðèâàº âèòðàòè
íà ïîñëóãè ³ ïðîöåäóðè çàêëàäó
çã³äíî ç ïàêåòîì.
Âîäíî÷àñ äåÿê³ ïðîöåäóðè
íå ïîêðèâàþòüñÿ öèìè ïàêåòàìè ÍÑÇÓ ³ òîä³ ìåäçàêëàä ìîæå
ââîäèòè ïëàòí³ òàðèôè. Äëÿ äåÿêèõ ë³êàðåíü ¿õ çàòâåðäèëè ùå
çàäîâãî äî 1 êâ³òíÿ 2020 ðîêó,
äåÿê³ ïî÷àëè ââîäèòè ïëàòí³ ïîñëóãè ëèøå çàðàç.
Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè çàòâåðäèâ òàðèôè íà ïëàòí³
ïîñëóãè Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ. Íàïðèê³íö³
òðàâíÿ ç’ÿâèâñÿ äîïîâíåíèé
äîêóìåíò ç ö³íàìè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ. Ìè îçáðî¿ëèñÿ
êàëüêóëÿòîðîì ³ âçÿëèñÿ ðàõóâàòè, ñê³ëüêè êîçÿòèí÷àíàì
îá³éäóòüñÿ ïðîâåäåííÿ ìåäîãëÿä³â ÷è â³äâ³äèíè ë³êàðÿ áåç
íàïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî.

МЕДОГЛЯД
Ïî÷íåìî ç ìåäè÷íîãî îãëÿäó,
ÿêèé òðåáà ïðîéòè, ÿêùî õî÷åòå
îòðèìàòè ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Äëÿ
öüîãî òðåáà çàâ³òàòè äî ï’ÿòè ë³êàð³â, çðîáèòè ÅÊÃ, àíàë³ç êðîâ³ òà ñå÷³, à òàêîæ îáñòåæèòè
ãîñòðîòó òà ïîëÿ çîðó. Óñå ðàçîì öå êîøòóâàòèìå 333 ãðèâí³
80 êîï³éîê. Íàéäåøåâøå êîøòóº
îáñòåæåííÿ ãîñòðîòè çîðó —
15 ãðèâåíü 40 êîï³éîê. Íàéäîðîæ÷å — çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³.
Éîãî ö³íà ñòàíîâèòü 62 ãðèâí³
40 êîï³éîê.

ßêùî çàõî÷åòå
ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ
ó ë³êàðÿ áåç
íàïðàâëåííÿ, òî öå
êîøòóâàòèìå â³ä 15,8
äî 133 ãðèâåíü
Ìåäè÷íèé îãëÿä äëÿ îòðèìàííÿ ïðàâ íà íîñ³ííÿ çáðî¿
êîøòóº 362 ãðèâí³ 90 êîï³éîê.
Òðåáà áóäå ïðîéòè òèõ ñàìèõ
ë³êàð³â ³ çäàòè ò³ ñàì³ àíàë³çè,
ùî é äëÿ âîä³ÿ, ïëþñ çðîáèòè
âåíîïóíêö³þ, á³îïðîáó êðîâ³
ç ïàëüöÿ ³ ïðîéòè çàêëþ÷íèé
ìåäè÷íèé îãëÿä ãîëîâîþ êîì³ñ³¿.
Îáîâ’ÿçêîâèé ìåäè÷íèé
îãëÿä ïðàö³âíèê³â îêðåìèõ
ïðîôåñ³é â ö³ëîìó êîøòóº

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ У ФЕЙСБУК

Гроші  Виконком міської ради затвердив
тарифи на платні послуги Міської лікарні.
Ми порахували, скільки коштуватиме
пройти комісію у міській лікарні чи
звернутися до лікаря без направлення,
а також порівняли козятинські ціни з
цінами деяких інших міських лікарень

Якщо ви звернетеся за консультацією без направлення сімейного лікаря, за прийом
треба буде заплатити. Ціна консультації у лікаря варіюється від 15,80 до 133 гривень
263 ãðèâí³. Öå îãëÿä ó ï’ÿòüîõ
ë³êàð³â, ôëþîðîãðàô³ÿ, äåÿê³
àíàë³çè òà çàêëþ÷íèé ìåäè÷íèé
îãëÿä ãîëîâîþ êîì³ñ³¿. Íàéäåøåâøèé ó öüîìó ïåðåë³êó
àíàë³ç íà åíòåðîá³îç — 9 ãðèâåíü 80 êîï³éîê. Íàéäîðîæ÷èé — âåíîïóíêö³ÿ — 33 ãðèâí³
60 êîï³éîê.
Îãëÿä âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ
çàñîá³â ïåðåä ÷è ï³ñëÿ ðåéñó
êîøòóº 19,9, à ç ïðîáîþ íà àëêîãîëü — 21 ãðèâíþ.
Îãëÿä ó ïñèõ³àòðà êîøòóº
48,7, íàðêîëîãà — 74,20 (ðàçîì
ç àíàë³çîì).

ЯКЩО ВИ БЕЗ НАПРАВЛЕННЯ
ßêùî çàõî÷åòå çäàòè àíàë³çè
áåç íàïðàâëåííÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, òî çà çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³
òðåáà áóäå çàïëàòèòè 62 ãðèâí³
40 êîï³éîê. Çàãàëüíèé àíàë³ç
ñå÷³ îá³éäåòüñÿ ó 39,7 ãðèâí³.
Àíàë³ç RW êîøòóº 31 ãðèâíþ
90 êîï³éîê. Çàçíà÷èìî, ùî
ó òàðèôí³é ñ³òö³ 53 ïîçèö³¿,
ùî ñòîñóþòüñÿ ð³çíîìàí³òíèõ
àíàë³ç³â, òîìó óñ³ ö³íè ìè ïèñàòè íå áóäåìî. Çàãàëîì ö³íè
íà ö³ ïðîöåäóðè êîëèâàþòüñÿ
ó ìåæàõ â³ä 9 ãðèâåíü 60 êîï³éîê
äî 172,3 ãðèâí³.

ßêùî çàõî÷åòå ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ó ë³êàðÿ áåç íàïðàâëåííÿ, òî öå êîøòóâàòèìå â³ä
15,8 äî 133 ãðèâåíü. Íàéäåøåâøèé îãëÿä ó ô³ç³îòåðàïåâòà òà
åíäîêðèíîëîãà, íàéäîðîæ÷èé
ó ïñèõîëîãà.
Ö³íè íà ðåíòãåí ð³çíÿòüñÿ
ó ä³àïàçîí³ â³ä 56 äî 126 ãðèâåíü.
Óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ
êîøòóº â³ä 43 äî 193 ãðèâåíü.
Ïîâíèé ïåðåë³ê ö³í ìîæíà
ïîäèâèòèñÿ íà ñàéò³ ì³ñüêî¿
ðàäè çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì
cutt.ly/7o2nOkq.

Які ціни в інших містах?
Ми вирішили порівняти ціни на послуги та
процедури у нашій лікарні з цінами інших
медичних закладів. Лікарні ми не обирали
спеціально, просто переглянули тарифи
перших двох міських лікарень, які запропонувала нам пошукова система.
Першою нам трапилася міська лікарня
у Тростянці, що на Сумщині. За площею
Тростянець трохи більший Козятина.
Тут тарифи на платні послуги у міській
лікарні затвердили ще у січні 2019 року.
Тепер порівняємо ціни. Огляд для отримання водійських прав тут коштує дещо
дешевше — 310,77 гривні. Аналіз на визначення групи крові та резус-фактора
у нашій лікарні ця процедура на 23 гривні
дорожча. Медогляд для отримання до-

зволу на носіння зброї у Тростянці коштує 215,49 гривні. У нас ця процедура
на 147 гривень дорожча. А ось огляд
у психіатра у нашій лікарні дешевший.
У Тростянці за це треба заплатити 52 гривні 8 копійок, у нас — 48 гривень 70 копійок.
Консультація лікаря без направлення
у Тростянецькій лікарні дещо дешевша. Тут ціни коливаються у діапазоні
від 5 до 18 гривень. Тоді як у нас — від
15 до 133 гривень. Загальний аналіз крові вдвічі дешевший, ніж у нас, і коштує
30 гривень 43 копійки (у нас — 62,4 грн).
Комплексне ультразвукове дослідження
у Тростянецькій лікарні теж дешевше
і коштує 86,92 гривні, тоді як у нас —

134 гривні.
Що стосується вартості обов’язкових медичних оглядів, то їх ми порівняти не можемо, оскільки у нашій і Тростянецькій
лікарні запропоновані види таких оглядів
відрізняються.
Інший медичний заклад, на який ми
натрапили в інтернеті — міська лікарня
у курортному Трускавці, що на Львівщині.
Трускавець, як і Козятин, місто обласного
значення. Щоправда, за розмірами майже втричі менше нашого міста — площа
Трускавця становить всього 7 квадратних
кілометрів.
Тарифи на платні послуги у Трускавецькій міській лікарні запровадили у лютому
2019 року. Ціни на консультації лікарів

тут значно дорожчі, ніж у нас. Якщо у Козятині огляд уролога коштує 43 гривні,
то у Трускавці — цілих 80 гривень. Огляд
у офтальмолога у нас коштує 23,5 гривні,
у Трускавці більш ніж удвічі дорожче —
65 гривень.
Медогляд для отримання посвідчення
водія у Трускавці коштує 412 гривень,
у нас — 333,8 гривні.
Вартість загального аналізу крові у Козятині і Трускавці майже на одному рівні —
60–62 гривні. У нас ця процедура лише
на 2 гривні дорожча. А от загальний аналіз
сечі у нас дешевший на 14 гривень. Ультразвукове дослідження органів черевної
порожнини у Трускавці лише на 4 гривні
дорожче, ніж у нас і становить 138 гривень.
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ВАРВАРСТВО НА ПАГОРБАХ
РІЧКИ ГУЙВИ
Безлад  Сосни на пагорбах біля
річки росли близько півстоліття. Цього
року значну їх кількість вирізали.
За словами місцевих мешканців,
соснові стовбури хотіли вивезти
непомітно, накривши брезентом.
І робили це не «чорні лісоруби»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Êîëè ìè ìèíóëîãî òèæíÿ
ó Âåðíèãîðîäêó ôîòîãðàôóâàëè
ÿáëóíþ â íåçâè÷íîìó âáðàíí³,
äî íàñ ï³ä³éøîâ ì³ñöåâèé 42-ð³÷íèé Îëåêñàíäð ³ ïîïðîõàâ ïî¿õàòè äî «Áîæîãî äæåðåëà». Ìîâëÿâ,
òàì ñïèëÿëè áàãàòî äåðåâ ñîñíîâîãî ìîëîäíÿêà. ²íôîðìàö³þ ìè
âçÿëè äî â³äîìà, àëå ñïî÷àòêó âèð³øèëè ðîçïèòàòè ïðî ñèòóàö³þ
â ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè. Õòî æ çíàº,
ùî ðîáèòüñÿ â ñåë³ ³ çà ñåëîì,
êðàùå â³ä íüîãî? Ó òåëåôîííîìó
ðåæèì³ Âîëîäèìèð Ãóïÿê ï³äòâåðäèâ ôàêò âèðóáêè ³ ñêàçàâ:
«Âè ïî¿äüòå, ïîäèâ³òüñÿ. Íà òå,
ùî òàì ïîáà÷èòå, ÿ äàì êîìåíòàð». ² ìè ïî¿õàëè.
СОСНИ САДИЛИ СЕЛЯНИ
Ë³ñîâèé ìàñèâ, ÿêèé áåðå ïî÷àòîê íåäàëåêî â³ä ãðåáë³ ñòàâêà
Øóáà, òÿãíåòüñÿ çì³éêîþ â ñòîðîíó Ñåëèùà, ÿê ð³÷êà Ãóéâà.
ßê ð³÷êà â’ºòüñÿ, òàê òîé ë³ñîê
ïîâåðòàº. Âåðíèãîðîä÷àíè ç
æèòòºâèì äîñâ³äîì ïàì’ÿòàþòü,
ÿê òîé ñîñíÿê ñàäèëè ãðîìàäîþ.
Öå â ñîþçí³ ÷àñè Ðàäà ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ïðèéíÿëà õîðîøó

ïðîãðàìó. Çåìë³, ÿê³ ìàþòü êðóò³
ñõèëè ³ íå ï³äõîäÿòü äëÿ ïîñ³âó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð,
çàë³ñíèòè.
Òàê äåñü ï³âñòîë³òòÿ òîìó
íà ïàãîðáàõ ð³÷êè Ãóéâè âåðíèãîðîäîöüê³ êîëãîñïíèêè âèñàäèëè ñîñîíêè.
Ó íåçàëåæí³é Óêðà¿í³ òåæ ïðîãðàìà íàðîäèëàñÿ. Ë³ñîâ³ íàñàäæåííÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ çà ìåæàìè íàñåëåíîãî ïóíêòó, ñ³ëüñüê³
ðàäè ïîâèíí³ ïåðåäàòè ñïåö³àë³ñòàì ï³äïðèºìñòâà «Àãðîë³ñ»,
ùîá ò³ äîãëÿäàëè çà óçë³ññÿì.
Êîëãîñïíèêè ³ ãðîìàäñüê³ñòü
äåðåâà ïîñàäèëè, à äîãëÿäàòè
çà ë³ñîì ìàþòü ôàõ³âö³ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Çà ëîã³êîþ,
ð³øåííÿ ïðàâèëüíå. Ò³ëüêè, ÿê
äîãëÿäàþòü â «Àãðîë³ñ³» çà ë³ñîâèìè íàñàäæåííÿìè? Á³ëÿ ñàìîãî «Áîæîãî äæåðåëà» äåðåâ
íå ïèëÿëè. Ìàáóòü, òàêè Áîæîãî
ãí³âó áîÿëèñÿ. À òàì, äå íà äóìêó
àãðîë³ñ³âö³â, Âñåâèøí³é çà äåðåâàìè íå áà÷èòü, ìîæíà ïèëÿòè
ï³ââ³êîâ³ ñîñíè ³ ìîëîäíÿê.
СОСНИ ПІД БРЕЗЕНТОМ
Ì³ñöåâ³ êàæóòü — ïðàö³âíèêè «Àãðîë³ñó» íà ïàãîðáè

Лісорубний квиток є
Побували ми в ДП «Козятинський райагроліс». З документів, які нам представили, стало
відомо, що згідно з лісорубним
квитком № 117, який був виданий 27 березня за підписом
генерального директора Віноблагролісу Анатолія Іванця,
в кварталі 8 має проводитись
прохідна рубка дерев. Проводитись вона буде на площі
3,2 га виділу 1. Дав дозвіл
на рубку постійний користувач
Вінницьке ОКСЛП Віноблагроліс
на підставі матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які
проведені власниками лісів.
У лісорубному квитку написано, що «дозволяється рубати дерева в рахунок заходів з
формування і оздоровлення
лісів до завдань 2020 року».
Ліс мають оздоровити шля-

хом рубки дерева-двійчатки,
розвилки, багатоверхівкові,
сильно викривлені, з великими пасинками та з іншими
вираженими вадами і пошкодженнями, якщо вони заважають росту кращих дерев. Тобто,
ліс після видалення неповноцінних дерев повинен стати
кращим, а не таким, яким він
є після візитів таких доглядачів
за лісом. Можливо, ми чогось
не розуміємо. Тоді давайте разом прочитаємо, що то за прохідна рубка. «Прохідні рубки
призначені для створення умов
щодо збільшення приросту
кращих дерев, підвищення товарності та скорочення термінів
вирощування технічно-стиглої
деревини, поліпшення складу,
структури та підвищення складу
деревостану».

КОРОТКО
Нові судді
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ â
ðàéîíàõ óêàçîì Ïðåçèäåíòà ïðèçíà÷åíî ñóää³â.
Íîâèé ñóääÿ ³ â Êîçÿòèíñüêîìó ì³ñüêðàéîííîìó
ñóä³. Öå Êó÷åðóê ²ðèíà
Ìèêîëà¿âíà. Çã³äíî ç
äàíèìè äåêëàðàö³é, â
2019 ðîö³ ²ðèíà Êó÷åðóê
çàéìàëà ïîñàäó ïîì³÷íèêà
ñóää³ ïàòðîíàòíî¿ ñëóæáè
óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åííÿ
ðîáîòè ñóäîâî¿ ïàëàòè
ç ðîçãëÿäó ñïðàâ ùîäî
ïîäàòê³â, çáîð³â òà ³íøèõ
îáîâ'ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â
ñåêðåòàð³àòó Êàñàö³éíîãî
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó.
Îíîâëåííÿ â³äáóëîñÿ ùå
ó Êàëèí³âñüêîìó, ×å÷åëüíèöüêîìó òà Øàðãîðîäñüêîìó ñóäàõ

Про COVID-19

Такого безладу в лісі вернигородоцькі
пагорби ще не бачили
Ãóéâè ïðè¿æäæàëè ò³ëüêè äâà
ðàçè. Ïåðøèé ðàç âîíè íàïèëÿëè ïðè÷³ï ñîñíîâèõ ñòîâáóð³â, òà, íàêðèâøè äåðåâèíó
áðåçåíòîì, õîò³ëè ¿¿ íåïîì³òíî
âèâåçòè. Øåñòèìåòðîâèé êðóãëÿê — íå ãîëêà â êîïèö³ ñ³íà,
â³ä ëþäñüêîãî îêà ï³ä áðåçåíòîì
íå ñõîâàºø. Ñåëÿíè ñòàâëÿòü
ïðîñòå çàïèòàííÿ: «ßêùî âèðóáêà çàêîííà, òî íàâ³ùî äåðåâèíó
ï³ä áðåçåíòîì õîâàòè?»
Äðóãèé ðàç, çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ, õëîïö³ ç «Àãðîë³ñó» âæå
ïî äðîâà ïðè¿õàëè. Çíîâ íàâàëÿëè äåðåâ ç á³ëüø-ìåíø ð³âíèìè
ñòîâáóðàìè, ùî êðàùå, ïîð³çàëè
íà ìåòð³âêè, à òå, ùî ã³ðøå, òàê
³ çàëèøèëè â ë³ñ³.
Ó Ë³ñîâîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè
â ñòàòò³ 1 çàãàëüíèõ ïîëîæåíü
çàïèñàíî: «Ë³ñè Óêðà¿íè º ¿¿ íàö³îíàëüíèì áàãàòñòâîì ³ çà ñâî¿ì ïðèçíà÷åííÿì òà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿì âèêîíóþòü ïåðåâàæíî âîäîîõîðîíí³, çàõèñí³,
ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³, îçäîðîâ÷³,
ðåêðåàö³éí³, (àêòèâíèé â³äïî÷èíîê ëþäåé) åñòåòè÷í³, âèõîâí³,
³íø³ ôóíêö³¿ òà º äæåðåëîì äëÿ
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñóñï³ëüñòâà
â ë³ñîâèõ ðåñóðñàõ».
À â ñòàòò³ 7 ðîçä³ëó 2 çàïèñàíî:
«Ë³ñè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, º îá’ºêòàìè
ïðàâà âëàñíîñò³ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó». Òîáòî, “Àãðîë³ñ” ìàº
âèêîíóâàòè ôóíêö³þ äîãëÿäó

çà ë³ñîâèìè ä³ëÿíêàìè, àæ í³ÿê
â³í íå ìîæå áóòè âëàñíèêîì íàâ³òü ÷àñòèíè ë³ñîâîãî ôîíäó ³
âèïèëþâàòè éîãî íå ìàº ïðàâà,
íå ïîñòàâèâøè äî â³äîìà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäè.
«ХОЧУ БАЧИТИ ДОКУМЕНТИ»
— ß ç öüîãî ïðèâîäó âèêëèêàâ
ïîë³ö³þ, — êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Ãóïÿê. — Ïðàâîîõîðîíö³ ïîâ³äîìèëè, ùî ó ïðàö³âíèê³â «Àãðîë³ñó» íà âèðóáêó
º äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè. ß õîò³â
áè áà÷èòè êîï³¿ òèõ äîêóìåíò³â.
Òîìó íàä³ñëàâ çàïèò â îáëàñíå
óïðàâë³ííÿ «Àãðîë³ñó». Ïðàö³âíèêè äî ñîñíÿêà ïðè¿çäèëè
äâ³÷³. Ïåðøèé ðàç ùå âåñíîþ,
à äðóãèé — â ñåðåäèí³ ÷åðâíÿ.
×è öå áóâ íà âèðóáêó îäèí ë³ñîðóáíèé êâèòîê, ÷è ¿õ áóëî äâà,
ìè õî÷åìî çíàòè.
— Íàâ³òü ÿêùî ç äîêóìåíòàìè íà âèðóáêó âñå ïî çàêîíó, —
äîäàº î÷³ëüíèê ñ³ëüðàäè, —
òî ÿê òàê ìîæíà â³äíîñèòèñü
äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â? Äåðåâà
ïîð³çàëè, ùî êðàùå çàáðàëè,
ùî êðèâå ÷è òðîõè âòðàòèëî
ö³íó, ïîêèíóëè. ß ðîçóì³þ, ùî
äåðåâà â ë³ñ³ ïîòð³áíî ïðîð³äæóâàòè. Ò³ëüêè ÿ ðîçóì³þ,
ùî ïðîð³äæåííÿ, öå êîëè ì³æ
òðüîìà äåðåâàìè ñïèëþºòüñÿ
îäíå, à íå òàê, ùî â ë³ñ³ ëèøèëè ïîëÿíè ³ çðîáèëè äîðîãó
äëÿ òðàíñïîðòó.

 Ñòàíîì íà ðàíîê
8 ëèïíÿ â Óêðà¿í³ ï³äòâåðäæåíî 50 414 âèïàäê³â
COVID-19, 23 119 õâîðèõ
îäóæàëè, 1306 ïîìåðëè.
Ïðîòÿãîì îñòàííüî¿ äîáè
ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäæåíî
807 âèïàäê³â. Äîäàëèñÿ
õâîð³ ³ íà Êîçÿòèíùèí³ —
òåïåð ¿õ óæå 40.
Çà ³íôîðìàö³ºþ çàâ³äóâà÷à
êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³äà ßùóêà, çà ìèíóëó äîáó
â Êîçÿòèí³ çàô³êñóâàëè
îäèí âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Â³äîìî, ùî öå êîçÿòèí÷àíèí,
ÿêèé ïðàöþº ïðîäàâöåì
â îäí³é ³ç òîðãîâåëüíèõ
òî÷îê ì³ñòà.

Оприлюднять
дані про землі
 ²íôîðìàö³þ ïðî ñïëàòó ïîäàòê³â çà çåìåëüí³
ä³ëÿíêè ïóáë³êóâàòèìóòü
â ³íòåðíåò³. Äàí³ ìîæíà
áóäå ïîäèâèòèñÿ íà ïóáë³÷í³é êàäàñòðîâ³é êàðò³.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ³íôîðìàãåíòñòâî «Óí³àí» ç ïîñèëàííÿì íà ïðåñ-ñëóæáó
Äåðæãåîêàäàñòðó.
«Ñóñï³ëüñòâî çíàòèìå
ïðàâäó: õòî, äå, ñê³ëüêè
é êîëè îòðèìàâ (çåìë³ ÓÍ²ÀÍ), à òàêîæ – ÿê³
ïîäàòêè ñïëà÷óþòüñÿ ç
ö³º¿ çåìë³. Ìè âæå ï³äïèñàëè â³äïîâ³äíó óãîäó
ïðî ñï³âïðàöþ ç Äåðæàâíîþ ïîäàòêîâîþ ñëóæáîþ», – çÿâèâ ãîëîâà
Äåðæãåîêàäàñòðó Ðîìàí
Ëåùåíêî.

КОРОТКО
ЗНО триває
 Ïðîäîâæóºòüñÿ îñíîâíà ñåñ³ÿ çîâí³øíüîãî
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ.
Ó ÷åòâåð, 2 ëèïíÿ, âèïóñêíèêè øê³ë ñêëàäàëè
òåñòóâàííÿ ç ô³çèêè. ßê
ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà
ÎÄÀ íà ñâîºìó ñàéò³, äëÿ
ó÷àñò³ ó ÇÍÎ ç ô³çèêè çàðåºñòðóâàëèñÿ 1 347 îñ³á.
ßâêà ìàéáóòí³õ âñòóïíèê³â
ó íàø³é îáëàñò³ ñêëàëà
87,6%.
ÇÍÎ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè
ïðîâåëè ó â³âòîðîê, 7 ëèïíÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñàéòó
Âñåóêðà¿íñüêîãî öåíòðó
îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè,
ó íàø³é îáëàñò³ ÿâêà àá³òóð³ºíò³â ñòàíîâèòü 89,42%.
Íàñòóïíèì â³äáóäåòüñÿ òåñòóâàííÿ ç ³ñòîð³¿.
Éîãî ïðîâåäóòü ó ÷åòâåð,
9 ëèïíÿ.
Ò³, õòî íå çìîãëè âçÿòè
ó÷àñòü ó òåñòóâàíí³ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ìîæóòü
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà äîäàòêîâó ñåñ³þ. Äëÿ öüîãî
íåîáõ³äíî ïîäàòè äî Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî
öåíòðó îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
îñâ³òè çàÿâó òà äîêóìåíò
ïðî ïðè÷èíó íåó÷àñò³
ó òåñòóâàíí³ ïðîòÿãîì
5 ðîáî÷èõ äí³â, ç óðàõóâàííÿì äëÿ ïðîâåäåííÿ ÇÍÎ.

Зросли деякі
виплати
 Ïî÷èíàþ÷è ç 1 ëèïíÿ,
çð³ñ ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ íàñåëåííÿ. Òåïåð
â³í ñòàíîâèòü 2 òèñÿ÷³
197 ãðèâåíü. Ðàçîì ç òèì,
çá³ëüøèâñÿ ðîçì³ð ñîöâèïëàò ³ äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ. Òåïåð ìàêñèìàëüíà
äîïîìîãà ç áåçðîá³òòÿ
8 òèñÿ÷ 788 ãðèâåíü.
À îò ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿
äîïîìîãè ïî áåçðîá³òòþ
çàëèøèëè áåç çì³í — òèñÿ÷à ãðèâåíü.
«Íà òàêó äîïîìîãó ìîæóòü
ðîçðàõîâóâàòè áåçðîá³òí³,
ïî÷èíàþ÷è ç 12 áåðåçíÿ,
óïðîäîâæ óñüîãî êàðàíòèíó òà 30 äí³â ï³ñëÿ éîãî
îô³ö³éíîãî çàâåðøåííÿ», — éäåòüñÿ íà ñàéò³
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.
Ñòàíîì íà 3 ëèïíÿ
2020 ðîêó ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïîíàä 25,6 òèñÿ÷³
áåçðîá³òíèõ. Öå íà 55,2%
á³ëüøå, í³æ ñòàíîì
íà 3 ëèïíÿ 2019 ðîêó.
Äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ
îòðèìóþòü 22,7 òèñÿ÷³
îñ³á.

²ÑÒÎÐ²ß
RIA-Ê, ×åòâåð, 9 ëèïíÿ 2020
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«ПРИЇХАЛА МІЛІЦІЯ, ВСЕ
ПОГРУЗИЛИ В «БОБІК»
Цікаво  За часів Радянського Союзу
серед юнаків було дуже популярне
радіохуліганство. Що це таке, чим
вони відрізнялися від радіолюбителів
та які курйозні випадки траплялися
з козятинськими радіохуліганами?
ОЛЕНА УДВУД

Ìèíóëîãî ðîêó âïåðøå ïî÷óëà òåðì³í «ðàä³îõóë³ãàíñòâî». Öå
êîëè ï³äêëþ÷àþòüñÿ äî ðàä³îõâèëü áåç â³äïîâ³äíîãî íà òå äîçâîëó ³ ïåðåäàþòü ïîâ³äîìëåííÿ,
òðàíñëþþòü ï³ñí³ ÷è ñòâîðþþòü
ñïîòâîðåííÿ.
Ðàä³îõóë³ãàíñòâî áóëî øèðîêî
ðîçïîâñþäæåíå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó. Äóìàëà, öå ÿâèùå
êàíóëî â Ëåòó. Òà âèÿâèëîñÿ,
ùî öå íå òàê.
Ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä
ïðèçíà÷èâ øòðàô ó ðîçì³ð³
340 ãðèâåíü ÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé
29 ñ³÷íÿ êîðèñòóâàâñÿ áåç äîçâîëó ðàä³î÷àñòîòàìè ó ñåëàõ
Ñàìãîðîäîê òà Ñîê³ëåöü. Ïðîòè íüîãî â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ
çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 146 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³
ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ó ñóäîâèõ ðåºñòðàõ ìè çíàéøëè ùå äâ³ ñïðàâè çà ö³ºþ
ñòàòòåþ. Îáèäâà çàñ³äàííÿ â³äáóëèñÿ 9 ÷åðâíÿ. Ùîïðàâäà,
Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé
ñóä çàêðèâ îáèäâà ïðîâàäæåííÿ
÷åðåç òå, ùî çàê³í÷èâñÿ ñòðîê
íàêëàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî
ñòÿãíåííÿ.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ö³
ñïðàâè äîâîäÿòü, ùî ðàä³îõóë³ãàíñòâî í³êóäè íå çíèêëî.
ЧОМУ ТАК РОБИЛИ?
Ïðî ðàä³îõóë³ãàíñòâî ÿ ïî÷óëà ìèíóëîãî ðîêó â³ä êîçÿòèíñüêîãî çàë³çíè÷íèêà. Â³í ðîçïîâ³â, ùî â ðîêè ÑÐÑÐ áóëî
áàãàòî ðàä³îõóë³ãàí³â. Ö³ çíàâö³
ðàä³îòåõí³êè ìàéñòðóâàëè âäî-

ìà ïåðåäàâà÷³ ³ ï³äêëþ÷àëèñÿ
äî ðàä³îõâèëü.
— ß öèì íå çàéìàâñÿ, áî áðàò
ìåí³ íå äîçâîëÿâ, — ðîçïîâ³äàº
÷îëîâ³ê. — Àëå âñ³ çíàëè, ùî
ìè ö³êàâèìîñÿ ðàä³îòåõí³êîþ.
Òî íå ðàç äî íàñ ïðèá³ãàëè ³ ï³ä
ë³æêàìè øóêàëè, ñêð³çü. Êàæó:
«Ìè öèì íå çàéìàºìîñÿ». Àëå
¿ì òðåáà ïåðåâ³ðèòè. Êîëèñü öå
äóæå ìàñîâî áóëî.
Ó ò³ ÷àñè ðàä³îõóë³ãàíñòâî
áóëî äóæå ïîïóëÿðíèì ó Êîçÿòèí³. Íàø ñï³âðîçìîâíèê êàæå,
ùî öå áóëî ÷èìîñü íà êøòàëò
õîá³, ñâîºð³äíèé ðàä³îñïîðò.
Òîä³ áóëè ðàä³îëþáèòåë³ òà
ðàä³îõóë³ãàíè. Ðàä³îëþáèòåë³
â³äð³çíÿëèñÿ â³ä ðàä³îõóë³ãà-

Çâ'ÿçóâàëèñÿ ³
ç Àìåðèêîþ, ³ ç
Àâñòðàë³ºþ. Çà
äîïîìîãîþ êîä³â
îáì³íþâàëèñÿ
ïîâ³äîìëåííÿìè
í³â òèì, ùî ìàëè ñïåö³àëüíèé
äîçâ³ë íà ðàä³îòðàíñëÿö³þ
³ êîðèñòóâàëèñÿ êîðîòêèìè
õâèëÿìè.
— Òîä³ íå áóëî ïåðåíîñíèõ
ìàãí³òîôîí³â, ìîá³ëîê ³ öüîãî âñüîãî. Îäíå ç îäíèì òàê
çâ’ÿçóâàëèñÿ. Òîé òå âêëþ÷àâ, à òîé ³íøå, — ïðîäîâæóº
÷îëîâ³ê. — Ðàä³îëþáèòåë³
ñïðàâæí³ íà êîðîòêèõ õâèëÿõ
ïðàöþâàëè. Òàì òðåáà áóëî
çàðåºñòðóâàòèñÿ. Ìîæíà áóëî
³ ç Àìåðèêîþ çâ'ÿçàòèñÿ, ³ ç
Àâñòðàë³ºþ. Ó íèõ ñâî¿ êîäè
áóëè. Íå îáîâ'ÿçêîâî áóëî çíà-

Радіохуліганство за кордоном
Виявляється, радіохуліганство
розповсюджене не лише на теренах колишнього Радянського
Союзу, а й в інших країнах. І навіть нині реєструють випадки
використання радіохвиль без
дозволу.
ГО «Радіоклуб Кіровоградської
області» два роки тому опублікувала на своєму сайті статтю
про радіохуліганство в Сполучених Штатах Америки. Випадок

трапився у штаті Нью–Йорк.
Двадцятирічний юнак, використовуючи частоти Нью–Йоркського відділення поліції, передавав фальшиві повідомлення
про замінування, злочини із
застосуванням вогнепальної
зброї, сигнали про допомогу
поліцейським. Федеральна
комісія з комунікацій вимагала
стягнути з нього штраф у розмірі
400 тисяч доларів.

ФОТО З САЙТУ ZEN.YANDEX
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Приблизно такий вигляд мав радіохуліган
у радянські часи
òè ìîâó, ìîæíà áóëî çà äîïîìîãîþ êîä³â îáì³íþâàòèñÿ
ïîâ³äîìëåííÿìè. Äåÿê³ ó òåëåôîííîìó ðåæèì³ öå ðîáèëè,
äåÿê³ òåëåãðàôîì — àçáóêîþ
ìîðçå. À â ðàä³îõóë³ãàíñòâ³
âñå íàáàãàòî ïðîñò³øå. Çðîáèâ ïðèñòàâêó äî ðàä³îëè ÷è
äî ïðèéìà÷à, àíòåíó âòÿãíóâ
³ ìîæíà âèõîäèòè â åô³ð.
ВИПАДКИ У КОЗЯТИНІ
Íàø ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî
çà ÷àñ³â ÑÐÑÐ ðàä³îõóë³ãàíñòâî
÷àñòî ñëóãóâàëî ñâîºð³äíîþ ïåðåïóñòêîþ äî ðàä³îòåõí³÷íèõ
â³éñüê â àðì³¿. ßêùî ñîëäàò áóâ
ðàä³îõóë³ãàíîì, çíà÷èòü, ç íüîãî
âèéäå õîðîøèé çâ’ÿçê³âåöü, áî
öÿ ëþäèíà ðîçáèðàºòüñÿ â ðàä³îòåõí³ö³ ³ çíàº àçè ñïðàâè.
Ùå íàø ñï³âðîçìîâíèê ðîçïîâ³â íàì ê³ëüêà âèïàäê³â ðàä³îõóë³ãàíñòâà ó Êîçÿòèí³.
— Ó ðîêè ìîº¿ þíîñò³ çà öå
áóëî 50 ðóáë³â øòðàôó ³ êîíô³ñêàö³ÿ ñàìîðîáíîãî ïåðåäàâà÷à, — ïðîäîâæóº çàë³çíè÷íèê. — Ì³é çíàéîìèé ðîçóì³âñÿ íà öüîìó ä³ë³. Áðàò éîãî
íà Âåëèêäåíü âèéøîâ â åô³ð
ï³ä ïîçèâíèì «Ñâÿòîé áàòÿ».
Ïðè¿õàëà ì³ë³ö³ÿ, âñå ïîãðóçèëè â «áîá³ê». Ëèøèëè, çäàºòüñÿ,
ò³ëüêè ðàä³îëó. Éîãî âèêëèêàëè
³ ïî÷àëè ðîçñë³äóâàòè, ÷è â³í
ñàì çðîáèâ ïðèéìà÷, ÷è õòîñü
éîìó çðîáèâ. Îñê³ëüêè â³í îá³çíàíèé ó ðàä³îòåõí³ö³, òî â³í
ñàì ðîçêàçàâ. Ïðåòåíç³é á³ëüøå
íå áóëî, ò³ëüêè 50 ðóáë³â øòðàôó ³ êîíô³ñêàö³ÿ.
²íøèé çíàéîìèé íàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà çìàéñòðóâàâ ðàä³îïåðåäàâà÷ ³ çàìàñêóâàâ ó êóðíèêó. Ì³ë³ö³ÿ âèçíà÷èëà, çâ³äêè
éäå ñèãíàë. Ïðè¿õàëè íà ì³ñöå
ïîä³¿, áà÷àòü — íà øàô³ ñòî¿òü
ìàãí³òîôîí. Íà öüîìó ³ ïîïàâñÿ

ðàä³îõóë³ãàí — âèçíà÷èëè, ùî
öå â³í ïîñèëàâ ñèãíàë, çà ïîñë³äîâí³ñòþ ï³ñåíü íà êàñåò³.
— Öå ùå íå êîæåí ì³ã çðîáèòè.
Áóâ âèïàäîê, çðîáèëè òîâàðèøó
öþ øàðìàíêó (ïðèñòàâêà äî ëàìïîâîãî ïðèéìà÷à, çà äîïîìîãîþ
ÿêî¿ ïåðåäàâàëè ñèãíàë — àâò.).
Âêëþ÷èëè, ï³øëè íà òî÷êó îáì³íþâàòèñÿ ðàä³îçâ’ÿçêîì. Íó ãóäå,
ôîí ³äå. Çâ³äêè öåé ôîí? Íà÷å
çðîáèëè, âñå áóëî íîðìàëüíî.
Ñêàçàëè éîìó, ùî òðåáà çàçåìëèòè. Â³í êàæå — ÿ çàçåìëèâ. Ïðèõîäÿòü äî íüîãî, à â³í çàçåìëèâ
ó âàçîí. Çåìëÿ — çíà÷èòü çåìëÿ,
ìîæíà ³ â æìåí³ çàçåìëèòè, — äîäàº ÷îëîâ³ê.
МОГЛИ УВ’ЯЗНИТИ
НА ПІВРОКУ
Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó
ðàä³îõóë³ãàíñòâî ââàæàëîñÿ ïîðóøåííÿì ñòàòò³ 206 «Õóë³ãàíñòâî» Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.
Çà öå ìîãëè ïðèçíà÷èòè øòðàô
â³ä òðèäöÿòè äî ï'ÿòäåñÿòè ðóáë³â, âèïðàâí³ ðîáîòè ÷è íàâ³òü
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì â³ä
ï³âðîêó äî îäíîãî ðîêó.
Ñüîãîäí³ âèêîðèñòàííÿ ðàä³î÷àñòîò áåç äîçâîëó ââàæàºòüñÿ
íå êðèì³íàëüíèì, à àäì³í³ñòðàòèâíèì ïðàâîïîðóøåííÿì. Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 146 «Ïîðóøåííÿ ïðàâèë ðåàë³çàö³¿, åêñïëóàòàö³¿ ðàä³îåëåêòðîííèõ çàñîá³â òà
âèïðîì³íþâàëüíèõ ïðèñòðî¿â,
à òàêîæ êîðèñòóâàííÿ ðàä³î÷àñòîòíèì ðåñóðñîì» Êîäåêñó
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³
ïðàâîïîðóøåííÿ, çà öå ìîæóòü
íàêëàñòè øòðàô ó ðîçì³ð³ â³ä
340 äî 850 ãðèâåíü ç êîíô³ñêàö³ºþ ïðèñòðî¿â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ ïåðåäà÷³ ñèãíàëó,
à äëÿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóìà øòðàôó ñòàíîâèòü
â³ä 850 äî 1 700 ãðèâåíü.
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СЕКРЕТ ДОВГОЛІТТЯ 100-РІЧНОЇ
БАБУСІ — ПРАЦЮВАТИ ВСЕ ЖИТТЯ
Довгожителі  Мешканка села
Лопатин свій столітній ювілей відзначає
при здоровому глузді, зрячою та
ходячою. Довгожителька в свої роки
не сидить без діла, постійно знаходить
собі маленьку кропітку роботу
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Ñîô³ÿ Ãîðîá÷óê âèðîñëà â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³, äå áóëî äåñÿòåðî ä³òåé. Äâîº áðàò³â ïîìåðëè
ï³ä ÷àñ ãîëîäîìîðó. ²íø³ áðàòè
òà ñåñòðè âèæèëè çàâäÿêè ãíèë³é
êàðòîïë³ òà êîð³íöÿì ðîñëèí.
Òàê ³ ìèíóëî äèòèíñòâî â á³äíîñò³ òà ãîëîä³.
— Ìàìà çàê³í÷èëà ëèøå òðè
êëàñè ïîëüñüêî¿ øêîëè, — ðîçïîâ³äàº Ëåîí³äà ßí³øåâñüêà, äî÷êà
þâ³ëÿðêè. — Ïîò³ì ïðàöþâàëà
ëàíêîâîþ ó êîëãîñï³. Âîíà âì³º
÷èòàòè, ðàõóâàòè, ïèñàòè, àëå
îñâ³òè ñïåö³àë³çîâàíî¿ íå ìàº.
Ùå ç äèòèíñòâà ïàì'ÿòàþ, ìàìà
çàâæäè âàæêî ïðàöþâàëà. Âäåíü
êîëãîñïíå ïîëå, à âíî÷³ ñâîº.
Âñòàâàëà ùîäíÿ ç³ ñõîäîì ñîíöÿ,

ðîç³ãð³º ï³÷, íàãîòóº âñ³ì ¿ñòè,
ùå ãîñïîäàðñòâî âåëèêå îá³éäå:
ïòèöÿ, êîðîâà, ñâèí³. Áàòüêî
ïðèéøîâ ï³ñëÿ â³éíè ïîðàíåíèì,
ïðàöþâàòè âàæêî íå ì³ã, áóâ â³â÷àðåì ó ñåë³. Ïðîæèëè ðàçîì
ó á³äíîñò³. Íàñ áóëî ÷åòâåðî ä³òåé. Ìàòè êîæíîìó âèïåðå îäÿã,
âèïðàñóº. Íàñ çàâæäè ïðèâ÷àëà
äî ðîáîòè, íàñòàâëÿëà, ùî ïîòð³áíî âàæêî ïðàöþâàòè, ùîá
ìàòè õë³á ³ äî õë³áà.
Äîâãîæèòåëüêà çàâæäè ñêðîìíî õàð÷óâàëàñü. Ó ñâî¿ ñòî ðîê³â
ïîëþáëÿº ñóïè, ìîëîêî òà ÿãîäè. Ñîëîäêå òà ì'ÿñî ¿ñòü äóæå
ð³äêî, íà âåëèê³ ñâÿòà. Ùîðàíêó
³ ùîâå÷îðà ñòàº äî ìîëèòâè.
— Ìàìà äîáðå çíàº ïîëüñüêó
ìîëèòâó. Âñ³ ¿¿ ð³äí³ áðàòè ³ ñåñòðè âè¿õàëè â Ïîëüùó. Âîíà

У свої сто років бабуся добре чує і бачить
ºäèíà â ñåë³ çàëèøèëàñü. Â ìîëîäîñò³ ìàìà ¿çäèëà äî ðîäè÷³â
ó Ïîëüùó. Çàâæäè áóëà àêòèâíîþ. Íàâ³òü çàðàç, ñàìà äåñü ç³
ñòîëó ïðèáèðå, ïîáà÷èòü ùîñü
íà ï³äëîç³, òåæ ï³äí³ìå, ïîâî-

ë³ ïåðåñóâàºòüñÿ ç³ ñò³ëü÷èêîì.
Ðóêè ùå ðâóòüñÿ çðîáèòè ÿêóñü
äð³áíó ðîáîòó. Âîíà ùå â 95 ðîê³â ç³ ìíîþ êàðòîïëþ êîïàëà, —
çãàäóº Ëåîí³äà.
Ñîô³ÿ Ãîðîá÷óê âèðîñòè-

ëà 4 ä³òåé, âèõîâàëà 7 âíóê³â,
12 ïðàâíóê³â òà âæå ìàº 5 ïðàïðàâíóê³â. Âñ³ ç'¿õàëèñÿ íà ñòîë³òí³é þâ³ëåé. Áàáóñÿ ðàä³ëà, ³
¿¿ æèòòºâèé îïòèì³çì íàäèõàº
äîñ³ âñþ âåëèêó ðîäèíó.

Правильно сплетений дах простоїть півстоліття
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Квітники Андрій оформив плетеним парканом

 Ïëåòåíèé ïàðêàí ç ëîçè ÷è
ë³ùèíè â íàø ÷àñ âåëèêà ð³äê³ñòü. Ñîëîì’ÿíèé äàõ ìîæíà ïîáà÷èòè õ³áà ùî â ìóçå¿ ÷è â ÿêîìóñü êàôå íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. ²
ïëåòåíèé ïàðêàí, ³ äàõ ç ñîëîìè
ñòàëè ïåðåæèòêàìè ìèíóëîãî ÿê
îçíàêà á³äíîñò³. Ëþäñòâî éøëî
äî ÷îãîñü íîâîãî. Ò³ëüêè íàðîäíà
ìóäð³ñòü ãîâîðèòü: «Íîâå — öå
äàâíî çàáóòå ñòàðå»
Ç ìåøêàíöåì íàøîãî ì³ñòà
Àíäð³ºì Äàöþêîì ìè ïîçíàéîìèëèñü âåñíîþ öüîãî ðîêó,
êîëè â³í á³ëÿ õâ³ðòêè âëàñíîãî
áóäèíêó ïë³â ïàðêàí â ñòîðîíó
äîðîãè. Õîò³ëè ñôîòîãðàôóâàòè
òîé âèòâ³ð ìèñòåöòâà, ò³ëüêè â³í
ñêàçàâ, ùî ïîêè ùî íåìàº ùî
ôîòîãðàôóâàòè. «Êîëè ó ìåíå
âèéäå ñòâîðèòè ùîñü ç óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ÿ ñàì âàñ çíàéäó!» — ñêàçàâ òîä³ Àíäð³é.
Çà ì³ñÿö³â òðè ìè çíîâ çàâ³òàëè äî 41-ð³÷íîãî Àíäð³ÿ
Äàöþêà. Çà öåé ÷àñ â³í çðîáèâ
íà ïîäâ³ð’¿ àëüòàíêó. Á³ëÿ õàòè
³ íà âóëèö³ çìàéñòðóâàâ íèçüê³
òèíè ï³ä êâ³òíèêè.
— Çâ³äêè âèíèêëà ³äåÿ ïëåñòè
ïàðêàí?

— Ïëåòåíèé ïàðêàí — ³äåÿ
íå íîâà, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. —
Ç îäíîãî áîêó õî÷åòüñÿ â³äðîäèòè
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó ìèíóëèõ ðîê³â. Ç ³íøîãî — ïëåòåíèé ïàðêàí ç
ëîçè ìàëîçàòðàòíèé ó ô³íàíñîâîìó ïëàí³. Êð³ì ÷àñó íà ïëåò³ííÿ,
í³÷îãî íå äîêëàäåø. Õ³áà, ùîá
ïàðêàí ïðîñòîÿâ á³ëüøå ñåìè
ðîê³â, éîãî òðåáà ïîôàðáóâàòè.
Ìàòåð³àë çàâæäè ï³ä ðóêàìè, ãîëîâíå íå ë³íóâàòèñÿ éîãî çíàéòè..
— Àëüòàíêà ïîêðèòà ð³÷êîâèì
êðóãëèì î÷åðåòîì. Äàõ íå ïðîò³êàº?
— Íå ïðîò³êàº, — êàæå íàø
ñï³âðîçìîâíèê. — Ñîëîì’ÿí³
äàõè º åêîëîã³÷íî ÷èñòèì âèäîì
ïîêð³âë³. Âèãîòîâëÿºòüñÿ â³í ç
äîâãîñòåáëåâèõ ñîðò³â ïøåíèö³.
Â ìî¿é àëüòàíö³ ÿ ïîêëàâ ð³÷êîâèé î÷åðåò. ßê³ñíà ñîëîìà òà
óì³ë³ ðóêè ñïåö³àë³ñòà ãàðàíòóþòü ñëóæáó äàõó äî 50 ðîê³â.
Ñîëîìà çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ ìàº
íèçüêó òåïëîïðîâ³äí³ñòü, òîìó
ï³ä ïîêð³âëåþ ç ñîëîìè ë³òîì
íå òàê ñïåêîòíî, à âçèìêó â ïðèì³ùåíí³, ÿêå îïàëþºòüñÿ, ìîæíà
çàîùàäèòè íà îïàëåíí³. Òàêà ïîêð³âëÿ ùå é ñïðèÿº ïîë³ïøåííþ
ì³êðîêë³ìàòó â áóäèíêó.

— ×èì âè ðàí³øå çàéìàëèñÿ?
— Ùå ç äèòÿ÷èõ ðîê³â ÿ ìàþ
ïðèðîäíèé äàð äî ìàëþâàííÿ.
Ìàëþâàâ ³ òåïåð ìàëþþ ïîðòðåòè ëþäåé ³ ïåéçàæ³ íàøîãî êðàþ.
Â ïåð³îä äåêîìóí³çàö³¿, êîëè
ñòàëè ïåðå³ìåíîâóâàòè âóëèö³,
âèãîòîâëÿâ ³ òåïåð âèãîòîâëÿþ
ç äåðåâà àäðåñí³ òàáëè÷êè.
— Âè ðîçïîâ³ëè á³ëüø äåòàëüíî
ïðî ñîëîì’ÿíèé äàõ. Ðîçêàæ³òü
ùå, ç ÷îãî âè ïî÷èíàºòå ïëåò³ííÿ
ïàðêàíó?
— Ïî÷èíàòè ïîòð³áíî ç ïðàâèëüíî¿ ðîçì³òêè. Äëÿ êîæíîãî
äèçàéíåðñüêîãî çàäóìó ïîòð³áíà
áóòè â³äïîâ³äíà òîâùèíà ïðóò³â.
Òîíêèé ïðóò á³ëüø ãíó÷êèé, àëå
â³í ìåíø ïðàêòè÷íèé, òîìó ùî
òîíêà ëîçà øâèäêî ïåðåãíèâàº.
Äëÿ ÿê³ñíîãî ïàðêàíà ïðóòè
ïîòð³áí³ áðàòè òîâñò³ø³. Ïåðåä
òèì, ÿê ïî÷àòè ïëåò³ííÿ, ïðóòè
ïîòð³áíî äîáðå âèìî÷èòè, ùîá
âîíè ñòàëè á³ëüø åëàñòè÷íèìè.
Êîëè âîíè âèñîõíóòü, ñòàíóòü
ì³öíèìè. Ðàçîì ç òèì, âîíè âæå
íå âòðàòÿòü íàáóòî¿ ôîðìè. Ùîá
ïàðêàí áóâ ì³öíèì, ñòîá÷èêè
ì³æ ñåêö³ÿìè ïàðêàíà ïîòð³áíî
ñòàâèòè íå á³ëüøå, í³æ íà ï³âòîðà ìåòðà îäèí â³ä îäíîãî.
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Будьте обережні! Борщівник буяє
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Áîðù³âíèê Ñîñíîâñüêîãî àáî
ùå ÿê éîãî íàçèâàþòü «âåäìåæà ëàïà», «îêóïàíò» «ãåðàêëåóì»
÷è «ãåðàêëîâà òðàâà», ìàáóòü
äâ³ îñòàíí³ íà ÷åñòü ì³ô³÷íîãî ãåðîÿ Ãåðàêëà çà ã³ãàíòñüê³
ðîçì³ðè ðîñëèíè — áàãàòîð³÷íà ðîñëèíà ðîäèíè çîíòè÷íèõ ç
2–5-ð³÷íèì öèêëîì ðîçâèòêó. ª
ó íüîãî ùå îäíà íàçâà «ïîìñòà
Ñòàë³íà», ò³ëüêè îñòàíí³ì ÷àñîì
âîíà ñòàëà çàáóâàòèñÿ ÿê ³ âîæäü
ðåïðåñ³é Ñòàë³í.
Á³ë³ ñóöâ³òòÿ áîðù³âíèêà
íàãàäóþòü ôîðìó ïàðàñîëüêè,
ðîñëèíà ìàº âåëèê³ ïåðèñò³
ëèñòêè òà ïîðîæíèííå ñòåáëî,
ùî ÷àñòî ïðèâåðòàº óâàãó ä³òåé.
Áóâ íàâ³òü íà Áóêîâèí³ âèïàäîê, êîëè ó÷åíü ìîëîäøèõ êëàñ³â ³ç ñòåáëà áîðù³âíèêà õîò³â
çðîáèòè ï³äçîðíó òðóáó. Ò³ëüêè, íà ùàñòÿ, àðîìàò ðîñëèíè

âäàðèâ â í³ñ þíîìó «òàëàíòó»
ðàí³øå, í³æ â³í ìàâ ïðèêëàñòè
òó òðóáó äî îêà.
Íà Êîçÿòèíùèí³ áîðù³âíèê
äîáðå ñåáå ïî÷óâàº á³ëÿ ë³ñîñìóã çàë³çíèö³ â îáèäâà áîêè
òà íà óçá³÷÷³ äîðîãè ÊîçÿòèíÌèêîëà¿âêà.
Áîðù³âíèê ïðè êîíòàêò³ ëþäèíè ç ðîñëèíîþ ñïðè÷èíÿº
îï³êè, ÿê³ âàæêî çàãîþþòüñÿ.
Îñü ùî íàïèñàëà â ñâîºìó
Ôåéñáóö³ ïðî áîðù³âíèê ìèíóëîãî ðîêó çàñëóæåíèé ë³êàð
Óêðà¿íè Îëüãà Áîãîìîëåöü:
«Ïîáà÷èëà éîãî ïðè äîðîç³ ³ çãàäàëà ñâî¿ ïî÷óòòÿ ðîê³â 20 òîìó,
êîëè â ñåë³, á³ëÿ íàøîãî áóäèíêó ïîáà÷èëà ïåðøîãî â ñâîºìó
æèòò³ ïàö³ºíòà ç îï³êàìè öüîãî
áîðù³âíèêà. Äèòèíó íà ðóêàõ
ïðèíåñëà ìàìà. Çäàâàëîñÿ, ùî
ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà ïðîñòî ïàëèëè íà âîãí³. Âñå ò³ëî äèòèíè

â³ä ãðóäåé ³ äî ãîì³ëîê — áóëî
÷åðâîíå ³ âêðèòî ë³í³éíèìè ïóõèðöÿìè, ÿê³ ãî¿ëèñÿ äåê³ëüêà
ì³ñÿö³â, îäíàê òåìíî-êîðè÷íåâ³ ïëÿìè ùå íå îäèí ð³ê áóëè
íà éîãî øê³ð³».
Ïðî ùå îäèí âèïàäîê çóñòð³÷³
ç áîðù³âíèêîì ðîçïîâ³ëà æèòîìèðÿíêà.
— Ìè ç ïîäðóãîþ ï³øëè
â ë³ñ ïî ñóíèö³ ³ íàòðàïèëè
íà âèñîê³ çàðîñë³ áîðù³âíèêà. Â³äõèëÿþ÷è éîãî ñòåáëà
íà ð³çí³ áîêè ïðîêëàäàëè ñîá³
äîðîãó. Ïåêòè ðóêè ñòàëè äåñü
çà ï³âãîäèíè. À âäîìà îáèäâ³
ðóêè ïî÷åðâîí³ëè òà íàáðÿêëè,
íà âå÷³ð ç’ÿâèëèñü ïóõèðö³, —
ðîçïîâ³ëà æ³íêà.
×è áóëè âèïàäêè îï³ê³â áîðù³âíèêîì íà Êîçÿòèíùèí³, ìè
çàïèòàëè â ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ÖÐË Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óêà. Â³í
ïîâ³äîìèâ, ùî â Êîçÿòèíñüê³é

ðàéîíí³é ë³êàðí³ ë³êóâàëèñÿ òàê³
ïàö³ºíòè. Ùîïðàâäà íå öüîãî
ë³òà, àëå òàê³ âèïàäêè áóëè ðàí³øå.
Áîðù³âíèê ì³ñòèòü ôóðîêóìàðèí, ÿêèé ð³çêî ï³äâèùóº
÷óòëèâ³ñòü øê³ðè äî óëüòðàô³îëåòîâèõ ïðîìåí³â ñîíöÿ. Ãëèáèíà îï³ê³â çàëåæèòü â³ä ÷àñó
êîíòàêòó ç ðîñëèíîþ ³ ñèëè ñîíÿ÷íîãî âèïðîì³íþâàííÿ. Ùîá
îòðèìàòè îï³êè, ö³ëêîì äîñòàòíüî çàõâàòèòè áîðù³âíèê ãîëèìè ðóêàìè. ²íîä³ ëþäè òàêèì
ñïîñîáîì íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ âèðèâàþòü áóð’ÿíè. Çóñòð³÷
çåìëåâëàñíèêà ç áîðù³âíèêîì
ìîæå çàê³í÷èòèñÿ â ð³çí³é ì³ð³
ñóìíî — â³ä ëåãêîãî ïî÷åðâîí³ííÿ øê³ðè äî ì³õóð³â, ïîò³ì
ãëèáîêèõ âèðàçîê. Òà é ñàì³
âèðàçêè ãîÿòüñÿ äîâãî, çàëèøàþ÷è òåìí³ ïëÿìè íà äåê³ëüêà
ðîê³â.

ßêùî ñ³ê áîðù³âíèêà ïîòðàïèâ íà øê³ðó, éîãî íåãàéíî òðåáà çìèòè âîäîþ ç ìèëîì. Êîëè
òàêî¿ ìîæëèâîñò³ íåìàº, òðåáà
óðàæåíó ä³ëÿíêó ò³ëà ñõîâàòè â³ä
ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â.
Íàéíåáåçïå÷í³øà öÿ ðîñëèíà â ïåð³îä öâ³ò³ííÿ. Îòðóéí³ ó íüîãî ëèñòÿ ³ ñòåáëà. Öÿ
ðîñëèíà ùå é òèì íåáåçïå÷íà,
ùî â í³é áàãàòî àëåðãåí³â. Ó
ä³òåé, ÿê³ õâîð³þòü áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ÷è îáñòðóêòèâíèì
áðîíõ³òîì — â³ä ñïåöèô³÷íîãî
àðîìàòó ðîñëèíè ìîæóòü áóòè
óñêëàäíåííÿ.
Áîðîòèñÿ ç áîðù³âíèêîì ìîæíà ò³ëüêè ìàþ÷è ñïåöîäÿã, ÷è
çð³çàòè éîãî, íå ìàþ÷è êîíòàêòó
ç ðîñëèíîþ. Êîëè áîðù³âíèê
çàñîõíå, éîãî áàæàíî ñïàëèòè, òîìó ùî íàñ³ííÿ «âåäìåæî¿
ëàïè» äîñòèãàº é â çàñîõëîìó
ñóöâ³òò³.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

475076

472810

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84

Здам в оренду кафе «Ван» вул.Білоцерківська. 097-737-00-01, 093-885-33-39
Втрачено посвідчення водія та тех.
паспорт на авто, прохання повернути за
винагороду. 063-078-44-33

Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло,
вода, центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063058-78-88

Куплю сухий та свіжозірваний цвіт липи,
можливий самовивіз. 096-022-48-09

Здам офісне приміщення до 30 кв.м. в центрі. 093-766-78-49

Здам в оренду приміщення 70 кв.м., під
офіс, магазин, центр міста. 067-252-69-68

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 2 пов.,
маг. «Абсолют» вул.Грушевського 23,
центр, вхід з двору. 067-753-67-42

Продається Кафе-Бар «Крокус» вул.Незалежності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-82

Здам в оренду торгові
приміщення 70 кв.м.та 30 кв.м. - 2 пов.
та 160 кв.м. - 1 пов. можливо під піцерію,
р-н Училища «Абсолют».
097-449-53-15

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí åñêàâàòîðùèê. 098-888-86-26 Â³êòîð
 Â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ç\ï ã³äíà. 096-115-18-11,
093-596-40-46
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â êàôå "Õóòîðîê" ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, â³ê ç 18 ðîê³â,
äîñâ³ä íåîáîâ'ÿçêîâî, âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 35. 093-145-82-34
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà ì³ñÿöü.
Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. Òåë.: 097392-86-44

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
 Çîâí³øíº óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. 050-245-88-29, 093-552-66-25

ÏÐÎÄÀÌ
 Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 2 ì³ñÿöÿ. 097-247-99-12, 097-688-62-01
 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. 063-392-9320, 098-974-29-35
 Çåìåëüíà ä³ë-êà 29 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî ñ. Êîçÿòèí, âóë. ×àéêîâñüêîãî. 098515-50-23
 Ñóòî÷íèõ êóð÷àò áðîéëåðà ì³ñÿ÷íèõ ³ òóøêó. 097-354-76-66
 Ï³âí³â ïàëèâîãî, ìðàìîðíîãî, çîëîòîãî îðï³íãòîíà. Ï³âíÿ òà êóð÷àò áðàìè.
097-89-374-92
 Êàëÿñêó 2â1, íåäîðîãî, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, æîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, ñóìêà. Â
ãàðíîìó ñòàí³. 063-520-78-71
 Àâîëþëüêó Lionelo-roa Plus 0-13 êã. 2 â 1 (ëþëüêà òà àâòîêð³ñëî). Â ³äåàëüíîìó
ñòàí³ íåäîðîãî. 063-520-78-71
 Ìîòîáëîê ç äîäàòêîâèì íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì, ïðàëüíó ìàøèíêó íà çàï÷àñòèíè. 063-462-60-95
 Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 063-670-31-48
 Êóðåé Äæåðñ³éñüêèé ã³ãàíò, Âèëåôåëüäåðè, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063608-92-55
 Îâåöü Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä ³ íà ìÿñî ð³çíîãî â³êó. 096-969-45-99
 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.,á³îòóàëåò 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, ÿâà350, 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
 ßðèé ÿ÷ì³íü. 068-170-50-29, 063-946-29-77
 Â³äâîäîê, áäæîëîñ³ì¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóä.ìàòåð³àëè, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ç ôóðí³òóðîþ ð.42. 096-037-00-67, 093-427-67-40 Ôîòî ñêèíó
íà òåëåôîí
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-221-24-30
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-397-86-14
 Êîïè ôóòáîëüí³ Naike, ìåá³ëü, ìåõàí³÷íèé êîìáàéí, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò
Àðäî. 068-044-24-68
 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
 Êîáèëà õîðîøà 10 ð. 096-797-79-43
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Êàíòîð 20-22 êã., ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ â ãàðíîìó ñòàí³.
097-751-80-75
 Àïàðàò äëÿ ñîëîäêî¿ âàòè, ÷àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 Ñêëî àæóðíå êîëüîðîâå, íåäîðîãî. 098-065-20-52
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 13-14 êã. 2 500 ãðí. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ 300 ãðí., äâåð³ íîâ³ ïðàâ³ ³ êàïîò äî ãðóçîâîãî

Продам будинок м.Козятин 9 х 9 з мансардою, всі зручності, вмонтована кухня,
ділянка 9 сот., огорожено, плодові дерева,
виноград. 067-587-91-62
àâòî ÃÀÇ-52. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ðîáî÷³ áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè õ/á, êîñòþìè ôîðìåí³ ó/ç, ðîáî÷³ ðóêàâèö³,
äðåëü ðó÷íà. 093-013-65-24
 Êîçî÷êà ìîëîäà, õîðîøî¿ ä³éíî¿ ïîðîäè, ìîëîêî äóæå äîáðå, íåäîðîãî.
066-194-63-83
 2 ñò³íêè, êð³ñëà, ñò³ëüö³, 4 êèëèìè, äîðîæêè êîâðîâ³, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòîêð³ñëî, ïèëîñîñ Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò äëÿ
³íâàë³ä³â. 097-147-84-88
 Êðîëåíÿòà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 096-561-68-94
 Ãóñåíÿòà ïðîñò³, á³ë³, ïîðîäèñò³. 067-394-60-27
 Òåëèöÿ 1 ð³ê, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 050-642-70-53, 050-642-70-29
 Êîçà ä³éíà õîðîøî¿ ïîðîäè øóòà. 063-398-53-34
 Òðóáè, öåãëà âîãíåòðèâêà, ñìîëà, êàñòðþë³ âåëèê³, ìèñêà, íîâà áàë³ÿ, áàíêè 3-õ
ë., íîâà êîæà, ïîäóøêà âåëèêà. 063-879-52-15
 Ñò³íêà ìåáëåâà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 Äðîâà òâåðäîïàëåâí³, ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
 Êàñòðþë³ í/æ 2 øò. ïî 40 ë., êàñòðþëÿ åìàë. 2 øò. ïî 20 ë., 1 øò. ïî 25 ë.,
òðóáè êàíàë³çàö³éí³ íîâ³ ïëàñòèê ñ³ðèé ä³àì.100ìì 2 øò. ïî 4 ì., òðóáà ìåòàëåâà
íîâà ä³àì. 50 ìì. äîâæ. 6.7 ì. 098-740-51-13
 Ðàä³îòåëåôîí Ïàíàñîí³ê á/ó ðàä³óñ ä³¿ 100 ì., á³î-òóàëåò ê³ìíàòíèé á/ó â
äîáðîìó ñòàí³ îáºì 10 ë., áóòë³ ñêëÿí³ 2 øò. ïî 10 ë., 1 øò. 25 ë. 098-740-51-13
 Êîçî÷êà 3 ðîêè ìàìà ³ êîçåíÿòà 2 øò. ïî 1 ì³ñ. 095-758-15-45
 Ìîëîêî êîçèíå ñìà÷íå. 098-228-54-21
 Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé 100 ãðí., äèâàí ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 3 000 ãðí., òåëåâ³çîð
THOMSON 150 ãðí., ï³äñòàâêà ï³ä òåëåâ³çîð 150 ãðí., âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé 100
ãðí., ñêåéò 100 ãðí. 063-020-88-81, 067-152-60-80
 Âåëîñèïåä ãîðíèé ï³äë³òêîâèé íà 26 êîëåñàõ, ñòàí õîðîøèé, âèð-òâî Áåëüã³ÿ
2 500 ãðí. 063-030-91-05
 Êîçî÷êà 4 ì³ñ. ç õîðîøèõ ìîëî÷íèõ ê³ç. 097-587-17-37
 Ðîëèêè ðîçñóâí³ äëÿ ä³â÷èíêè 7-11 ðîê³â, êîëåñà ñâ³òÿòüñÿ 300 ãðí., îäÿã òà
âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêè 10-11 ð. 093-442-91-20
 Ôàíåðà, óãîëîê ìåòàëåâèé, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè, òðóáà êàíàë³çàö³éíà,
ïë³íòóñ ïîòîëî÷íèé, äîñêà îáð³çíà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Âóã³ëëÿ ÀÊ, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí, ñºòêà ðàá³öà 6
ìì. (12 ì.), øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-695-30-20
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ â õîðîøîìó ñòàí³ 6 ì., 5 ì., 4 ì., ôóíäàìåíòí³ áëîêè.
093-026-46-99
 Ïîðîñÿòà 25-30 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Êîçÿòèí 093-920-70-15 Ñàøà
 Äèâàí ç³ ñïèíêîþ òà ïîäóøêàìè íåäîðîãî, ñò³íêà - ãîðêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè
íîâ³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèíêàìè, àêâàð³óì, òåëåâ³çîð á/ó.
097-643-40-14
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò «Ñàìñóíã» íà 3 êã., â ðîáî÷îìó ñòàí³ 1 500 ãðí.
093-513-17-12
 Åëåêòðî ïëèòà 3-õ êàìôîðíà Ëèñüâà, á³äîíè àëþì. 20, 50 ë., áàëîíè ãàçîâ³,
ºìí³ñòü í/æ 140 - 40 ë., ñò³ë ïèñüìîâèé, ñìîëà á³ò³ìíà, êàñòðþë³ àëþì. 30 ë.
096-161-87-73
 Ñàäæàíö³ ñòîëîâîãî âèíîãðàäà. 097-297-81-71
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ âàãà 25 êã. 096-179-35-82, 098-569-16-25
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
 Äèâàí òà äâà êð³ñëà 1 000 ãðí. 063-781-02-47
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³. 093-103-09-26
 Øàôà ç àíòðèñîëÿìè á/ó 2 øò. íåäîðîãî, âàçîíè àëîº, äèôåíáàô³ÿ âåëèê³.
063-113-22-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
 Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñò³ëüö³ ëîçà, äèòÿ÷èé êîìïëåêò: ñò³ë, çîíò, ñòóëà ðèáàëüö³,
ðîçêëàäí³ ïëåòåí³ ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08
 Âåëîñèïåä ÷îë. òà æ³í., 3-õ æèëüíèé áðîíüîâàíèé ì³äíèé ïðîâ³ä 25 ì., ìàñëî
ïåðåðîá. 40 ë., òðóáà à/ö 4 ì., âñå íåäîðîãî. 068-334-66-72, 093-940-96-11
 Ïàðèêè, áàíêè 0.5 ë. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Ïàëàòêó 5 õ 5 ì. ç óòåïëþâà÷åì, ñòîëàìè òà ëàâêàìè. 096-607-54-27, 063691-85-01
 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
 Òèòàí á/ó, êîìïëåêò ÷àâóííèõ âèðîá³â äî ï³÷êè (ïëèòè). 097-307-53-59
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-776-24-25
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-383-76-61
 Òåëè÷êà 1.5 ð., íå ò³ëüíà, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ 12 000 ãðí. 097-682-51-48
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 Òåëè÷êà 4 ì³ñ., ñ.Ä. Ìàõàðèíö³ 3 000 ãðí. 097-682-51-48
 Ãàçîâà ïëèòà ç åëåêòðè÷íîþ äóõîâêîþ (8 ïðîãðàì, òàéìåð) 60 ñì., êîë³ð á³ëèé,
ñòàí äîáðèé 2 400 ãðí .093-752-02-92
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 073-167-46-96, 097-029-63-05
 Äðîâà äóáîâ³ äåøåâî, îáð³çêè ç äîñîê â³ä ï³ëîðàìè. 067-430-79-37, 093756-39-33
 Êîòÿòà â³ñëîâóõ³. 063-191-91-27
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³, äâåð³ äåðåâÿí³, åëåêòðè÷íà ïëèòà 4-õ
êàìôîðíà «Á³ëîðóñ³ÿ». 063-191-91-27
 Øàôà 3-õ äâåðíà, àíòðèñîëü, êèëèì. 063-828-26-79
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. ñ.Ñåñòðèí³âêà öåíòð. 067-587-91-62
 Âåëîñèïåä òà ñàìîêàò äëÿ õëîï÷èêà á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85,
063-541-10-96
 Øàôà â ïðèõîæó, êîë³ð òåìíèé ãîð³õ, 230 õ 100 õ 40, íåäîðîãî. 093-892-21-41
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 067-300-17-72, 098-132-44-35
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì, áè÷îê ìîëî÷íèé íà â³äãîä³âëþ. 073-326-41-56
 ß÷ì³íü ÿðèé 2019 ð. 068-170-50-29, 063-946-29-77
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-722-99-65
 Ãàçîâà ïëèòà Íîðä íåäîðîãî 500 ãðí. 096-478-47-54
 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 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
 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 ï³ä’¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
 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, âáóäîâàíà 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

474871
476547

 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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç,
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 ×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
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096551-79-52, 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
 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 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
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ïåðåìîãè. 096-512-12-31, 097-311-98-54
 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
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á,
ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í âóë.І.Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, 54 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç., âàííà, âîäà, ãàðíèé ðåìîí,
ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çàáîð æåñòü, 6 ñîò. çåìë³, ÿáëóí³, êóù³, óñå ïðèâàòèç., ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067271-67-99
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 096-39491-37
 Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º ñêâàæèíà. 098-918-03-39, 098918-03-38
 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
 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. 098-59708-40
 ×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
 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

476547

476545

 2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, áàëêîí çàñò³êëåíèé, âìîíòîâàíà 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
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàäîê, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ +
ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèí 60 êâ.ì.), ð-í âîºíêîìàòó âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 38, äîêóìåíòè ãîòîâ³, íåäîðîãî, ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99, 063-458-34-35
 Ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99, 063458-34-35
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 093-731-13-99
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 063-675-93-04
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54
 Áóäèíîê æèëà ïëîùà 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç., 0.25 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí.
097-997-03-23
 3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé
âõ³ä, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 25 êâ.ì.., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 øêîëè. 067-754-44-65
 Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé ï³ä îäíèì äàõîì, ôóíäàìåíò
ï³ä áóäèíîê, ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ö/
âîäîã³í, âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 067-731-02-20
 Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. â Êîçÿòèí³, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà,
âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., äâ³ð âèêëàäåíèé òðîòóàðíîþ
ïëèòêîþ, 2 ñàðà¿, ï³äâàë, ñàäèáà äîãëÿíóòà, çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ. 098-740-51-13
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Âîðîøèëîâà 4 (á³ëÿ êîëè), 2004 ð. ïîáóäîâè, 6 õ 10,
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ïîãð³á, ñàäîê, êðèíèöÿ, ãàç ïî âóëèö³. 068-692-87-15
 Ï³â áóäèíêó, îêðåìèé âõ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ïîãð³á, öåíòð ì³ñòà. 063-53015-08, 063-348-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3/5 ïîâ., íå óãëîâà, ñòàí æèëèé, ³íä.îïàëåííÿ.
063-617-05-31 ï³ñëÿ 17:00
 Äà÷íà ä³ëÿíêà ç áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó, ìîæíà âçÿòè 3 ä³ëÿíêè ðàçîì ç ôóíäàìåíòîì. 098-879-80-31, 067-457-89-08
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 êâ.ì. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 093-70431-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 46 êâ.ì. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./9, ñåðåäíÿ, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé,
ïîãð³á. 093-704-31-57
 2-õ ïîâ. áóäèíîê, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, 15 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³.
093-704-31-57
 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, õîðîøå ì³ñöå, äî öåíòðà 5 õâ. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., 62 êâ.ì., ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093704-31-57
 Áóäèíîê ð-í 4 øêîëè. 093-892-26-45, 063-784-40-54

 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 063-189-40-61
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ öåíòð, º âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, äóø, òóàëåò - â áóäèíêó,
àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, âåëèêèé ð³âíèé ãîðîä. 098421-87-88
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 16
ãà. 098-499-08-59
 Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, 60 ñîò. ãîðîäà äî ñòàâêà, ñàäîê, ìàë³íà,
êëóáí³êà, êðèíèöÿ íà âóëèö³. 093-822-90-19, 098-229-45-50
 Áóäèíîê ñ.Ãëóõ³âö³. 096-878-25-71
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí, 10 ñîò. ãîðîäà, äâà ñàäêà, âîäà ãàðÿ÷à
- õîëîäíà, òóàëåò, âàííà, ãàðàæ. 097-628-48-13, 073-058-41-21
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.Ñèãíàë, º ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³,
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå (êîíâåêòîð, ãðóáêà), ñàäîê ç õîðîøèìè ñîðòàìè ÿáëóê.
093-520-76-06, 097-271-06-23
 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Ïðîëåòàðñüêà (ïîðó÷ á³ëÿ øêîëè ¹3), º ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ. 098-829-60-34, 067-689-75-60
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñó÷àñíèé, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, º êóõíÿ - ñòîëîâà,
êîòåëüíÿ, 30 ñîò. çåìë³, òà 2-õ ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ + àëüòàíêà, ìîëîäèé ôðóêòîâèé ñàä, âñÿ òåðèòîð³ÿ îãîðîæåíà, êîðîíà â³ðóñ íå äîáåðåòüñÿ. 097-791-28-63
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà 28, 63 êâ.ì., íå êóòîâà, åë. îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï
â³êíà, ì/ï áàëêîí, ñòàí æèëèé, äâ³ êëàäîâêè. 093-091-00-50
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ãîñï. áóä³âë³, 0.40 ãà. 098-394-47-36
 Áóäèíîê ãàç. ç äîáóäîâîþ, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., º êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîðÿä
ìàãàçèí ÁóäÖåíòð, çàë. âîêçàë. 063-294-70-75
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè. 093-785-66-23, 097-96971-01
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, çðó÷íîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè. 093-704-31-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Ìîïåä «Delta» ó äîáðîìó ñòàí³. 098-719-48-06
 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
 Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
 Ìîïåä Ð³ãà-13 â äîáðîìó ñòàí³. 093-751-54-88 Îëåêñàíäð
 ÂÀÇ 21093 2011 ð.â., îäèí âëàñíèê, íå áèòà. 067-391-82-31
 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
 Ô³àò Ô³îð³íî 2011 ð.â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó 180 000 ãðí. 093-037-92-48 ôîòî
ïî Viber
 Ìîòîðîëåð Õîíäà Ä³î-35 ç ðåºñòðàö³ºþ ì.Êîçÿòèí, ñòàí õîðîøèé 4 ç 5 - 7
500 ãðí. 063-030-91-05
 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
 Ìîòîáëîê Êåíòàâð íîâèé 10 ê.ñ., äèçåëü, øèðèíà ôðåçè 1.40 ñì., ç åëåêòðî
ñòàðòåðîì. 093-925-93-80
 ÂÀÇ 2111, 1.5, 16 êëàïàíà, 2001 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³. 067-584-85-55, 063590-71-96
 ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 098-270-07-01
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

476606

476600

476601

475621

476544
476601

ÊÓÏËÞ
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
 Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 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
 Ï³÷êó áóðæóéêó. 098-065-20-52
 Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-103-89-90 Íåëÿ
 ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, îðäåíè,
ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
 Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó. 063-262-76-67 Òàíÿ
 Êîçåíÿ øóòå 1-2 øò. 098-928-29-41
 Ñëþñàðí³ òèñêè. 097-776-24-58
 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

Ì²ÍßÞ
 Ï³â áóäèíêó öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³ íà 1-ê³ìí. êâ. çà äîìîâëåí³ñòþ. 063-530-15-08

Ð²ÇÍÅ
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067812-94-73
 Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 063065-45-94
 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
 Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è êâàðòèðó â öåíòð³, òåðì³íîâî. 063-398-83-24, 097137-22-97 Ñâ³òëàíà
 Çäàì ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99,
063-458-34-35

476554

 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 çàòåëåôîíóâàòè 096771-08-56, 063-946-29-09 çà ïîâåðíóò³ äîêóìåíòè î÷³êóº âèíàãîðîäà
 Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà äîïîìîæå ïî ãîñïîäàðñòâó çà ì³çåðíó âèíàãîðîäó. 097662-11-08 Âîëîäèìèð ââàæàòè íåä³éñíèì öå îãîëîøåííÿ
 Çäàì áóäèíîê äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, çëèâ, ãàç. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ «Âåòåðàíà ïðàö³» íà ³ì’ÿ Òèìîùóê Àíàòîë³é Ìèêîëàéîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 063-617-05-31
 Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-626-45-12
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó.063-628-59-25, 063-628-59-15
 Çí³ìó 1-íî àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-448-11-15
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, 4 õëîï÷èêà (3 ðóäèõ òà 1 ÷îðíåíüêèé), äóæå ãàðí³,
äîãëÿíóò³ òà ïóõíàñò³. 063-736-46-77
 Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî ³íø³
âèäè ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57
 Âòðà÷åíèé òåõ.ïàñïîðò íà òðàêòîð ÌÒÇ-82 1995 ð.â. ÑÂÊ «Äðóæáà»
ñ.Ìèêîëà¿âêà øàñ³ ¹427904 ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. (ð-í 1 øêîëè). 097-106-48-47, 063-804-04-64
 Ñ³ì’ÿ òåðì³íîâî çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, â öåíòð³, ïëàòà ñâîº÷àñíî
ãàðàíòîâàíà. 066-663-94-89, 068-815-13-34
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ìîëîäà ñ³ìÿ áåç ä³òåé, ñâîº÷àñíó îïëàòó
ãàðàíòóºìî. 098-967-20-73
 Â ðàéîí³ Êîçÿòèíà áóëî âòðà÷åíî òåõ. ïàñïîðò íà àâòî Ïåæî 605 çåëåíîãî êîëüîðó
1991 ð.â., íà ³ì’ÿ Òñüîìêà Àíàòîë³é, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 073-168-16-50
 Äàòà ñîðòèðîâêè: 8.7.2020
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ФІНАЛ СПОРТИВНИХ ІГОР
КОЗЯТИНЩИНИ З ФУТБОЛУ

Ó ô³íàë³ ÷îòèðüîõ ó ï³âô³íàëüíèõ ïàðàõ êîìàíäè-ó÷àñíèö³ çíàþòü ñâî¿õ ñóïåðíèê³â çàçäàëåã³äü.
Çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü, êîìàíäà,
ÿêà íà ïîïåðåäí³é ñòàä³¿ ïîñ³ëà
â ãðóï³ äðóãå ì³ñöå, íà ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ çóñòð³÷àºòüñÿ ç ïåðåìîæöåì ³íøî¿ ãðóïè. Ó íàøèõ
çìàãàííÿõ ï³âô³íàëüí³ ïàðè ìàëè
òàêèé âèãëÿä: ãëóõ³â÷àíè, ÿê³ âèéøëè äî ô³íàëó ç ïåðøîãî ì³ñöÿ
ãðóïè Å çóñòð³÷àëèñÿ ç êîìàíäîþ Áåçèìåííîãî, ùî ô³í³øóâàëà äðóãîþ â ãðóï³ F. Äðóãó ïàðó
ñêëàëè ôóòáîë³ñòè Ñåñòðèí³âêè,
ÿê³ â ãðóï³ F áóëè ïåðøèìè, òà
êîìàíäà Ìàõí³âêè, ÿêà âèéøëà
äî ô³íàëó ç äðóãîãî ì³ñöÿ.
Ïåðøèìè íà ñïîðòèâíèé
ìàéäàí÷èê âèéøëè ñïîðòñ-

ìåíè Ãëóõîâåöü òà Áåçèìåííîãî. Âòðàòèâøè äâîõ êëþ÷îâèõ
ãðàâö³â ó ïîïåðåäí³õ ³ãðàõ, áåçèìåí÷àíè ñïðîìîãëèñÿ äàòè á³é
êîìàíä³ Ãëóõîâåöü. Àëå â ï³äñóìêó ïðîãðàëè ç ðàõóíêîì 1:7.
Îêðàñîþ ï³âô³íàëüíèõ çóñòð³÷åé, à ìîæëèâî ³ âñüîãî
ô³íàëüíîãî òóðí³ðó, áóëà ãðà
êîìàíä Ñåñòðèí³âêè òà Ìàõí³âêè. Äî îñòàííüî¿ õâèëèíè
öüîãî ïîºäèíêó áóëî íåçðîçóì³ëî, õòî æ ó öüîìó ìàò÷³ ñòàíå
äðóãèì ô³íàë³ñòîì. Çà ïåðåá³ð
ôîë³â ó âîðîòà ñåñòðèí³â÷àí áóâ
ïðèçíà÷åíèé øòðàôíèé óäàð.
Âäàëî âèêîíàâ âèðîê Îëåêñàíäð
Áàð÷óê, ÿêèé çàáèâ ïåðåìîæíîãî ì’ÿ÷à, ïðèí³ñøè ïåðåìîãó
ñâî¿é êîìàíä³ ç ðàõóíêîì 3:4
Ó ãð³ çà òðåòº ì³ñöå ãîëîâíèé
ôàâîðèò íà ïåðåìîãó â òóðí³ð³,

 Ìèíóëî¿ ñóáîòè ôóòáîë³ñòè
Êîçÿòèíñüêîãî «Ìîíîë³òà» ïðèéìàëè íà ñâîºìó ïîë³ ãðàâö³â
Ëàäèæèíñüêîãî «Àâàíãàðäó». Öå
áóëà ãðà 14 òóðó îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ ó âèù³é ë³ç³. Çàâåðøèëàñü
âîíà ïåðåêîíëèâîþ ïåðåìîãîþ
êîçÿòèíñüêèõ ñïîðòñìåí³â ç õîêåéíèì ðàõóíêîì 8:0. Ùî ö³êàâîãî áóëî çà 90 õâèëèí — íàøà
ðîçïîâ³äü.
Ïåðåä ïî÷àòêîì ìàò÷ó ãîñòÿì
íà á³ë³ ôóòáîëêè äîâåëîñÿ îäÿãàòè ëèìîííîãî êîëüîðó òðåíóâàëüí³ æèëåòè. Ñïðàâà â òîìó,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì îáèäâ³ êîìàíäè âèñòóïàþòü â ÷åìï³îíàò³

â á³ë³é ôîðì³. Ùîá íå ïîðóøóâàòè ïðàâèëà ôóòáîëüíîãî ñòàòóòó, ëàäèæèíö³ ñòàëè ëèìîííî-á³ëèìè.
Ïåðø³ õâèëèíè ìàò÷ó ïðîéøëè â ð³âí³é áîðîòüá³. Ôóòáîë³ñòè îáîõ êîìàíä íàìàãàëèñÿ
ïîäîâãó ðîç³ãðóâàòè ì’ÿ÷, ùîá
âèâåñòè ïàðòíåðà íà óäàðíó ïîçèö³þ. Ç³ãðàâøè â òàêîìó êëþ÷³
õâèëèí çî ï’ÿòü, ñòàëà âèìàëüîâóâàòèñÿ ïåðåâàãà êîçÿòèíñüêèõ
ôóòáîë³ñò³â â óñ³õ êîìïîíåíòàõ
ãðè. Ñâîþ ³ãðîâó ïåðåâàãó ìîíîë³òîâö³ âò³ëèëè â çàáèò³ ì’ÿ÷³.
Ïåðøèé ãîë çàáèâ Âàäèì
Ñòðàøêåâè÷, ïðîáèâøè ïî öåíòðó âîð³ò, ï³ñëÿ êîìá³íàö³¿ â òðè.

+ 12 0Ñ
+ 18 0Ñ

+ 14 0Ñ
+ 19 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 11 ËÈÏÍß

+ 18 0Ñ + 19 0Ñ
+ 29 0Ñ + 30 0Ñ
ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 13 ËÈÏÍß

+ 11 0Ñ
+ 18 0Ñ

+ 12 0Ñ
+ 19 0Ñ

Тиждень сприятливий для відпочинку на природі та влаштування особистого життя. Про
роботу теж забувати не варто.

ТЕЛЕЦЬ

У вас величезна кількість
цікавих ідей і нових планів,
але необхідно зосередитися
на найбільш перспективних.

РАК
Вам необхідно звернути
на роботу пильну увагу,
зараз є шанс зміцнити свій
авторитет. Багато часу доведеться присвятити вирішенню сімейних проблем.

Матч за перше-друге місце між футболістами
Глуховець та Махнівки
êîìàíäà Ñåñòðèí³âêè, áåç ïðîáëåì ðîç³áðàëàñÿ ç êîìàíäîþ
Áåçèìåííîãî. Âîíà ïåðåìîãëà
ñâî¿õ ñóïåðíèê³â ç ðàõóíêîì 8:1.
Ãðà îñíîâíîãî ô³íàëó âèÿâèëàñü íå òàêîþ âèäîâèùíîþ, ÿê
ãðà ï³âô³íàëó ì³æ êîìàíäàìè
Ìàõí³âêè òà Ñåñòðèí³âêè. Ìàõí³â÷àíè áàãàòî ñèë çàòðàòèëè ó ãð³
ç ñåñòðèí³â÷àíàìè ³ íà ð³âíèõ áîðîòèñü ç ôóòáîë³ñòàìè Ãëóõîâåöü
¿ì íå âèñòà÷èëî òðîõè ñèë. Ãðà çàâåðøèëàñü ïåðåìîãîþ ãëóõ³â÷àí ç
ðàõóíêîì 5:2. Âîíè é ñòàëè ïåðå-

Â³äçíà÷èâøèñü ³íäèâ³äóàëüíèìè
ä³ÿìè, ïîäâî¿â ðàõóíîê Äìèòðî
Áàëèíñüêèé. Ïîâòîðíèì äóáëåì
ôóòáîë³ñò äîâ³â ðàõóíîê äî 3:0.
Ïðîäîâæèëè «ôóòáîëüíå êëàñèêî» Äìèòðî Ìîõìàí÷óê òà
Âàäèì Ñòðàøêåâè÷. Ïåðøèé
îòðèìàâ ì’ÿ÷à íà ì³ñö³ êðàéíüîãî ôëàíãîâîãî íàïàäíèêà.
Ñïî÷àòêó, ï³äñ³êøè ì’ÿ÷à ñîá³
íà õ³ä íàä ãîëîâàìè ãðàâö³â êîìàíäè ãîñòåé, çàëèøèâ ñòàòèñòàìè äâîõ çàõèñíèê³â «Àâàíãàðäó»,
òðåòüîãî õèòíóâ ô³íòîì, ï³ñëÿ
÷îãî ïðîáèâ ïî âîðîòàõ ëàäèæèíö³â. Òàê ðàõóíîê ñòàâ 4:0.
Âàäèì çàáèâ ìàéæå ãîëà-áëèçíþêà Äìèòðà ç ò³ºþ ð³çíèöåþ,

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 9 ËÈÏÍß

ОВЕН

БЛИЗНЮКИ

ìîæöÿìè 28 ðàéîííèõ ñ³ëüñüêèõ
ñïîðòèâíèõ ³ãîð Êîçÿòèíùèíè.
Öüîãî òèòóëó çà ìàëþíêîì ãðè
çàñëóãîâóþòü êîìàíäè Ìàõí³âêè
òà Ñåñòðèí³âêè. Òèì ³ ö³êàâ³ çìàãàííÿ, ùî êàíäèäàò³â íà ïåðåìîãó
ó ô³íàë³ º ÷åòâåðî, à ïåðåìîæåöü
ëèøå îäèí.
Çà îö³íêàìè ãëÿäà÷³â, ÿêèõ,
çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè,
áóëî áëèçüêî äâîõñîò, òóðí³ð îðãàí³çàòîðàì âäàâñÿ. Ñïîäîáàëàñü
ëþáèòåëÿì ôóòáîëó ðîáîòà áåðäè÷³âñüêî¿ áðèãàäè ñóää³â.

«Моноліт» розгромив «Авангард» 8:0
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

НА 9-15 ЛИПНЯ

Будьте обережнішими, є
небезпека в певних ситуаціях переоцінити свої сили.
Постарайтеся не бігати від
відповідальності.

Видовище  У п’ятницю, 3 липня,
на стадіоні «Колос», що у Махнівці,
проходив турнір фіналу чотирьох з мініфутболу серед чоловічих команд. Брали
в ньому участь кращі аматорські команди
територіальних громад нашого краю
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

ГОРОСКОП

Ï'ßÒÍÈÖß, 10 ËÈÏÍß

+ 12 0Ñ + 13 0Ñ
+ 22 0Ñ + 26 0Ñ
ÍÅÄІËß, 12 ËÈÏÍß

+ 18 0Ñ + 20 0Ñ
+ 21 0Ñ + 22 0Ñ
ÂІÂÒÎÐÎÊ, 14 ËÈÏÍß

+ 12 0Ñ + 14 0Ñ
+ 18 0Ñ + 20 0Ñ

476446

ùî ï³ñëÿ ïàñó ñîá³ íà õ³ä â³íãåð «Ìîíîë³òà» ïîñèëàâ ì’ÿ÷à
ó âîðîòà ïàðàøóòîì, à Äìèòðî
ïðîáèâ íà ñèëó. Ïðè ðàõóíêó
5:0 êîìàíäè ï³øëè íà ïåðåðâó.
Ó äðóãîìó òàéì³ ñïî÷àòêó
Àíäð³é Õðèùåíþê, ðåàë³çóâàâøè ïåíàëüò³, äîâîäèòü ðàõóíîê
äî 6:0. Ñüîìèé òà âîñüìèé ì’ÿ÷³
íà ðàõóíêó Ìèêèòè Òêà÷óêà.
Íåïîì³òíî ñïëèâëè 45 õâèëèí
äðóãî¿ ïîëîâèíè çóñòð³÷³ ³ ðåôåð³
ìàò÷ó äàâ ñâèñòîê ïðî çàâåðøåííÿ ãðè. Ôóòáîë³ñòè ï³øëè
â ðîçäÿãàëüíþ, à âáîë³âàëüíèöüêà áðàò³ÿ ùå äîâãî íà ñòàä³îí³
îáãîâîðþâàëà ³ãðîâ³ ìîìåíòè
«êëàñèêî»

ЛЕВ
Кар'єрні можливості, які
відкриваються перед вами,
радують, але не варто демонструвати перевагу перед
товаришами по службі.

ДІВА
Може завершуватися важливий етап у вашій кар'єрі,
не варто поспішати з прийняттям рішень. Ретельно
зважте всі шанси.

ТЕРЕЗИ
Можуть втілитися в життя
навіть найбільш нездійсненні
мрії. Головне — не сумнівайтеся, так як все залежить від вас.

СКОРПІОН
По можливості зведіть обсяг
роботи до розумного мінімуму і більше відпочивайте.

СТРІЛЕЦЬ
Прислухайтеся до голосу
інтуїції, можливо саме вона
підкаже, як діяти далі і яку
мету поставити. Не поспішайте з нововведеннями.

КОЗЕРІГ
Робота буде результативною,
що відмінно позначиться
на вашому настрої і зміцнить
ваш авторитет.

ВОДОЛІЙ
Ви будете привертати оточуючих добротою, мудрістю
і щирим бажанням прийти
на допомогу.

РИБИ
Вам, швидше за все, доведеться цілими днями
розгрібати проблеми, що
накопичилися. Головне —
не запускати поточних справ.

