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У МАХАРИНЦЯХ ПАЙОВИКИ

ПРОГНАЛИ РЕЙДЕРІВ

Близько сотні селян вийшли у середу,
15 липня, на поле, щоб захистити свій урожай
від чужинців, які взялися «охороняти» їхні паї.
Селяни кажуть: «Будемо стояти вдень і вночі,
поки з полів комбайни не зберуть останній
колосок»

X

ВІДКРИВСЯ БАСЕЙН
«Дельфін» знову відчинив
двері для відвідувачів.
Проте, поки діє карантин,
для відвідувачів будуть певні
обмеження. Розповідаємо про
нові правила відвідування
басейну і ціни
с. 2

X

Ще навесні, у Сестринівці та Махаринцях
з'явилися молодики, які ходили по хатах і
пропонували підписати селянам якісь папери.
Пояснювали, що як ті не підпишуть, то «пропаде
пай». Тепер знову приїхали гастролери. Хто вони
с. 4
і що хотіли?
X

У ЮРІВЦІ СКАЗИЛИСЯ
КОРОВИ
Зафіксовані чотири випадки
сказу великої рогатої худоби —
дві корови та двоє телят. Хворі
тварини загинули. Фахівці
припускають, що джерело
хвороби — лисиці
с. 3
X

КОРОТКО
Де не буде
газу?
 Çà ³íôîðìàö³ºþ Êîçÿòèíñüêî¿ ä³ëüíèö³ Õì³ëüíèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ
«Â³ííèöÿãàç», ç 19 ëèïíÿ
ç 21 ãîäèíè 29 ñ³ë òèì÷àñîâî â³äêëþ÷àòü â³ä ãàçó.
Ïîäà÷ó ïàëèâà ïðèïèíÿòü
ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì
ðåãëàìåíòíî-ðåìîíòíèõ
ðîá³ò íà ãàçîðîçïîä³ëü÷³é
ñèñòåì³ «Ïåðåìîãà».
Òîæ ãàçó íå áóäå ó ñåëàõ
Áëàæ³¿âêà, Âåëèêèé Ñòåï,
Â³âñÿíèêè, Âîñêîäàâèíö³, Çáàðàæ, Çîçóëèíö³,
Éîñèï³âêà, Êîðèòóâàòà,
Êðàñíå, Êóìàí³âêà, Ëîç³âêà, Ëîïàòèí, Ìàëèø³âêà,
Ìèêîëà¿âêà, Ìèõàéëèí,
Íåìèðèíö³, Ïåðåìîãà,
Ñàìãîðîäîê, Ñîøàíñüêå,
Òó÷à, Ôëîð³àí³âêà, Øèðîêà Ãðåáëÿ, Ëåâê³âêà,
Ñòàíèë³âêà, Âåñåëà, Ïåðâîìàéñüê, ×åðâîíèé Ñòåï,
Ãîëåíäðè, Ãîëóá³âêà.
«Ãàçîïîñòà÷àííÿ áóäå
â³äíîâëåíå ïî ì³ð³ âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò.
Ïðîõàííÿ äî ìåøêàíö³â áóäèíê³â òà êâàðòèð
ïåðåêðèòè êðàíè íà ãàçîïðîâîäàõ ïåðåä ãàçîâèìè
ïðèëàäàìè ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ
òà íà ìîìåíò ïóñêó ãàçó
çàáåçïå÷èòè äîñòóï ïðàö³âíèê³â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç»
äî ãàçîâèõ ïðèëàä³â ñâî¿õ
ïîìåøêàíü. Íàãîëîøóºìî íà òîìó, ùî ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî
ãàçîïîñòà÷àííÿ, â³äíîâëåííÿ ïîäà÷³ ãàçó áóäå
ïðîâîäèòèñü ëèøå çà íàÿâíîñò³ ìåøêàíö³â â ñâî¿õ
áóäèíêàõ ³ êâàðòèðà», —
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.

Посіяла мак

 Â õîä³ ïðîâåäåííÿ
îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â ï³ä óìîâíîþ
íàçâîþ «Ìàê», îãëÿäàþ÷è
ïðèñàäèáí³ ä³ëÿíêè ó Íåïåä³âö³, ùî íà Êîçÿòèíùèí³, ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè íåçàêîííå íàñàäæåííÿ
ðîñëèí ìàêó ó ì³ñöåâî¿
æèòåëüêè. Ïðàâîîõîðîíö³
âèëó÷èëè áëèçüêî ï³âòèñÿ÷³ ðîñëèí ñíîä³éíîãî
ìàêó.
— Çà ñëîâàìè æ³íêè, ïðî
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèðîùóâàííÿ
çàáîðîíåíèõ íàðêîâì³ñíèõ
ðîñëèí âîíà çíàëà, — ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³
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У ВИХІДНІ НАРЕШТІ
ВІДКРИВСЯ БАСЕЙН
Активний відпочинок  Після
нетривалої перерви «Дельфін» знову
відчинив двері для відвідувачів. Про
це повідомила адміністрація басейну
на сторінці у Фейсбук. Проте поки діє
карантин, для відвідувачів будуть певні
обмеження. Розповідаємо про нові
правила відвідування басейну і ціни
ОЛЕНА УДВУД

Ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, ùî
«Äåëüô³í» ðàí³øå îðåíäóâàëà êè¿âñüêà ô³ðìà. Ì³ñüêðàäà
ðîç³ðâàëà ç êèÿíàìè äîãîâ³ð
îðåíäè ÷åðåç íåâèêîíàííÿ óìîâ
³ ñòâîðèëà íà áàç³ áàñåéíó ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ
«Äåëüô³í».
Ïîêè òðèâàâ æîðñòêèé êàðàíòèí, áàñåéí áóâ çà÷èíåíèé
äëÿ â³äâ³äóâà÷³â. Òàì ðîáèëè
ïîòî÷íèé ðåìîíò. Ö³º¿ ñóáîòè,
11 ëèïíÿ, «Äåëüô³í» ðîçïî÷àâ
ñâîþ ðîáîòó. Ùîïðàâäà, ç äåÿêèìè çì³íàìè.
Áàñåéí ïðàöþâàòèìå ùîäíÿ ç
10 ðàíêó äî 21 ãîäèíè, ó ïîíåä³ëîê — ç 12 ðàíêó äî 21 ãîäèíè.
Îñòàíí³é çàõ³ä î 20-³é. Ó çâ’ÿçêó
ç êàðàíòèíîì, âõ³ä áóäå ïîãîäèííèé. Àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîñèòü
ïðèõîäèòè çà 15 õâèëèí äî ïî÷àòêó çàíÿòòÿ. Çàõîäèòè äî ïðèì³ùåííÿ îáîâ’ÿçêîâî â ìàñö³.
Òàêîæ ³ç ñîáîþ òðåáà ìàòè
çì³ííå âçóòòÿ, ìèëî, ìî÷àëêó,
êóïàëüíèê, ðóøíèê òà äîâ³äêó
â³ä ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Æ³íêàì òà-

êîæ ìàòè øàïî÷êó äëÿ êóïàííÿ.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³
àäì³í³ñòðàö³¿ íà ñòîð³íö³ áàñåéíó ó Ôåéñáóê.
Òåïåð ïðî ö³íè òà ïîñëóãè. Ìîæíà çàìîâèòè äèòÿ÷èé
àáîíåìåíò äëÿ ä³òåé íà 12 çàíÿòü òðèâàë³ñòþ ïî 45 õâèëèí.
Âàðò³ñòü àáîíåìåíòà äëÿ ä³òåé

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðîñèòü
ïðèõîäèòè çà 15
õâèëèí äî ïî÷àòêó
çàíÿòòÿ. Çàõîäèòè
äî ïðèì³ùåííÿ
îáîâ’ÿçêîâî â ìàñö³
íà â³ëüíå ïëàâàííÿ — 420 ãðèâåíü, çàíÿòòÿ â ãðóï³ — 530 ãðèâåíü, òðåíóâàííÿ ñïîðòèâíèõ
ãðóï ÊÞÑØ — 250 ãðèâåíü.
Ö³ àáîíåìåíòè ìîæíà çàìîâèòè
äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä òðüîõ äî â³ñ³ìíàäöÿòè ðîê³â.
Îäíîðàçîâå â³äâ³äóâàííÿ áàñåéíó äëÿ äèòèíè êîøòóº 40 ãðèâåíü (â³ëüíå ïëàâàííÿ) òà 50 ãðèâåíü (çàíÿòòÿ â ãðóï³). ²íäèâ³-
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ÍÎÂÈÍÈ

У суботу, 11 липня, басейн знову відкрився.
Поки триває карантин, вхід буде погодинний
äóàëüíå çàíÿòòÿ çà ïîïåðåäí³ì
çàïèñîì — 100 ãðèâåíü. Ãðóïîâå
â³äâ³äóâàííÿ — 35 ãðèâåíü (â³ä
10 îñ³á ç îðãàí³çàòîðîì).
ª òàêîæ äîðîñëèé àáîíåìåíò íà 12 çàíÿòü òðèâàë³ñòþ ïî 45 õâèëèí. Àáîíåìåíò
íà â³ëüíå ïëàâàííÿ êîøòóº
530 òà 630 ãðèâåíü. Ó ïåðøîìó
âàð³àíò³ çàíÿòòÿ ó ïîíåä³ëîêï’ÿòíèöþ ç 10 äî 16 ãîäèíè,
ó äðóãîìó — ó ïîíåä³ëîêï’ÿòíèöþ ç 17 äî 21 òà ñóáîòóíåä³ëþ ç 10 äî 21 ãîäèíè.
Îäíîðàçîâå â³äâ³äóâàííÿ äëÿ
äîðîñëèõ êîøòóº 50 ãðèâåíü
(â³ëüíå ïëàâàííÿ ó ïîíåä³ëîêï’ÿòíèöþ ç 10 äî 16), 60 ãðèâåíü (ïëàâàííÿ ó ïîíåä³ëîêï’ÿòíèöþ ç 17 äî 21 òà ñóáîòóíåä³ëþ ç 10 äî 21). Îäíîðàçîâå

çàíÿòòÿ â ãðóï³ êîøòóº 60 ãðèâåíü. ²íäèâ³äóàëüíå çàíÿòòÿ ç
òðåíåðîì çà ïîïåðåäí³ì çàïèñîì — 100 ãðèâåíü. Óñ³ ö³ ïîñëóãè îáìåæåí³ ó ÷àñ³ — îäíå
çàíÿòòÿ — 45 õâèëèí. ßêùî õî÷åòå ïëàâàòè äîâøå, öå êîøòóº
650 ãðèâåíü, àëå âàñ íå îáìåæóþòü â ÷àñ³.
Âèêîðèñòàííÿ îäí³º¿ ïëàâàëüíî¿ äîð³æêè ïðîòÿãîì 45 õâèëèí — 250 ãðèâåíü (íå á³ëüøå
òðüîõ îñ³á).
Õîäèòè äî áàñåéíó ìîæóòü
³ ïåíñ³îíåðè. Ïëàâàííÿ äëÿ
ïåíñ³îíåð³â êîøòóº 45 ãðèâåíü
çà ñåàíñ.
Òàêîæ ìîæíà õîäèòè íà âîäíå
ïîëî, áîêñ, àêâàô³òíåñ, éîãó.
Îäíå çàíÿòòÿ êîøòóº 60 ãðèâåíü.

Допоможіть козятинчанину Олександру
не опинитися в інвалідному візку
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIAÊîçÿòèí» çâåðíóâñÿ êîçÿòèí÷àíèí Îëåêñàíäð Ñ³äëåöüêèé. Â³í
çàïèòàâ, ÷è ìîæåìî ìè â ãàçåò³
ðîçì³ñòèòè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî
äîïîìîãó íà îïåðàö³þ åíäîïðîòåçó êóëüøîâîãî ñóãëîáà. Îïåðàö³ÿ êîøòóº 73 òèñÿ÷³ 125 ãðèâåíü. À öå íå ï³äéîìíà ö³íà äëÿ
ïåíñ³îíåðà ç ïåíñ³ºþ â äâ³ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Êîëè ìè ïðè¿õàëè äî Îëåêñàíäðà Îëåãîâè÷à, â³í ðîçïîâ³â
ïðî ñâîº æèòòÿ. ßê ³ äå äîâîäèëîñü éîìó ïðàöþâàòè, ùîá
òðèìàòè ñ³ì’þ íà ïëàâó.

— Ïî¿çäêè â Ñèá³ð ³ 40-ãðàäóñí³ ìîðîçè àóêíóëèñü ìåí³
ïðè âèõîä³ íà ïåíñ³þ, — êàæå
÷îëîâ³ê. — Íå òàê ñòðàøíî, ùî
ìîæó ñòàòè ³íâàë³äîì, ñòðàøíî,
ùî íå çìîæó ô³çè÷íî ðîáèòè
ùîñü ïî äîìó. Ì³é ä³àãíîç —
÷åòâåðòà ñòàä³ÿ àñåïòè÷íîãî
íåêðîçó. Ï’ÿòà ñòàä³ÿ, öå —
³íâàë³äíèé â³çîê. ß ïðîéøîâ
êîíñóëüòàö³þ ó òðàâìàòîëîãà
Ðîìàíà Çâºðºâà, ÿêèé ïîñòàâèâ
ìåí³ òîé íåâò³øíèé ä³àãíîç.
ß á íå çâåðòàâñÿ çà äîïîìîãîþ
äî ïðîñòèõ ëþäåé òà ïîòðàïèâ
ó áåçâèõ³äü. Ñïî÷àòêó çâåðíóâñÿ
â íàø ðàéîííèé ñîâáåç. Òàì

ïîäèâèëèñü äîêóìåíòè, ïîõèòàëè ãîëîâîþ ³ êàæóòü: ìè
âàì ìîæåìî äàòè 805 ãðèâåíü
äîïîìîãè. Äî íèõ ÿ ïðåòåíç³é
íå ìàþ, ùî ïîðîáèø, êîëè òàêà
þðèäè÷íà íîðìà. Ñòàâ çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ â ð³çí³
ôîíäè. Íà êàìåðó ïî òåëåáà÷åííþ âðîä³ ÿê êîìóñü äîïîìàãàþòü, à çà ôàêòîì äëÿ òàêèõ, ÿê ÿ — ôîíäè ïîðîæí³.
Ó ôîíä³ Îêñàíè Ìàð÷åíêî,
êóäè ÿ çâåðòàâñÿ åëåêòðîííîþ
ïîøòîþ, â³äïîâ³ëè: «Ó çâ’ÿçêó
ç êîðîíàâ³ðóñîì çàéâèõ ãðîøåé
ó ôîíä³ íåìàº».
Êîëè ÿ âîñòàííº áóâ ó ë³-

êàðÿ, â³í äàâ ìåí³ ïîðàäó —
â äåðæàâí³ ñòðóêòóðè íå çâåðòàéñÿ, òàì íå äîïîìîæóòü.
Çâåðòàéñÿ äî ïðîñòèõ ëþäåé,
ò³ ñêîð³øå ïîìîæóòü. ² äîäàâ: êîëè çáåðåø 73 òèñÿ÷³,
òîä³ é ïîñòàâèìî åíäîïðîòåç
áåçöåìåíòíèì òèïîì ô³êñàö³¿. Ñïîä³âàþñü íà äîïîìîãó
íåáàéäóæèõ äî ÷óæî¿ á³äè, òàê
íå õî÷åòüñÿ â ñâî¿ 62 â ³íâàë³äíèé â³çîê ñ³äàòè.
Ñ³äëåöüêèé Îëåêñàíäð
Îëåãîâè÷ êàðòà
ÏðèâàòÁàíêó
9804 4254 0066 4049
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У ЮРІВЦІ СПАЛАХ СКАЗУ. ЗАГИНУЛО
ДВІ КОРОВИ Й ДВОЄ ТЕЛЯТ
Загроза  Зафіксовані чотири випадки
сказу великої рогатої худоби — дві
корови та двоє телят. Хворі тварини
загинули. Фахівці припускають, що
джерело хвороби — лисиці. У селі та
прилеглих до нього територіях ввели
карантинні обмеження
ІРИНА ШЕВЧУК

Ïåðøèé âèïàäîê çàõâîðþâàííÿ âèÿâèëè ïåðåä âèõ³äíèìè,
9 ëèïíÿ. Ïðî òå, ùî â íèõ çàõâîð³ëî òåëÿ, ãîñïîäàð³ ïîâ³äîìèëè
äî ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè.
Ñòàí òâàðèíè ïîã³ðøèâñÿ ³ íàñòóïíîãî äíÿ âîíà çàãèíóëà.
Ï³ñëÿ òàêîãî òðèâîæíîãî ïîâ³äîìëåííÿ íà ì³ñöå âè¿õàëè ë³êàð âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà
êåð³âíèöòâî Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ëàáîðàòîð³¿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè. Ôàõ³âö³ â³ä³áðàëè
âñ³ íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî àíàë³çè.
Ðåçóëüòàò áóâ íåâò³øíèé — ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò íà ñêàç.
— Ïðîâåäåíèì åï³çîîòè÷íèì ðîçñë³äóâàííÿì ìè âñòàíîâèëè, ùî 7 ëèïíÿ ãîñïîäàð³
òåëÿòè ïîì³òèëè ïðèãí³÷åíèé
ñòàí â òâàðèíè, óòðóäíåíå êîâòàííÿ ïðè ñïîæèâàíí³ êîðìó òà
âîäè, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ íà÷àëüíèê â³ää³ëó áåçïå÷íîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà âåòåðèíàðíî¿
ìåäèöèíè Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-

ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
Ãåííàä³é Ìåëüíè÷óê. — Ïîò³ì
òåëÿ ïîâí³ñòþ â³äìîâèëîñÿ â³ä
êîðìó òà âîäè, ç’ÿâèëîñÿ ïîñèëåíå ñëèíîâèä³ëåííÿ. Âîíî
ïîñò³éíî ìóêàëî. Çàãèíóëî â í³÷
íà 10 ëèïíÿ.
Çà ñëîâàìè Ãåííàä³ÿ Ìåëüíè÷óêà, âñ³ì, õòî ìàâ êîíòàêò ç
õâîðîþ òâàðèíîþ, ïðèçíà÷èëè
ùåïëåííÿ ïðîòè ñêàçó. Òåëÿ

Çàãðîçëèâîþ
çîíîþ ââàæàþòüñÿ
òåðèòîð³¿ ñ³ë Þð³âêè,
Ëèñòîïàä³âêè,
Òåðí³âêè, Ìàëî¿
Êë³òèíêè
ñïàëèëè òà çàõîðîíèëè ó âèçíà÷åíîìó ì³ñö³.
Öå áóâ ò³ëüêè ïî÷àòîê. Ï³ñëÿ
öüîãî çàõâîð³ëî ùå îäíå òåëÿ
òà äâ³ êîðîâè, àëå âæå â ³íøèõ
ëþäåé ç öüîãî ñåëà. Òîæ ñòàíîì
íà 14 ëèïíÿ çàô³êñóâàëè ÷îòèðè
âèïàäêè ñêàçó.
Íà ì³ñöÿõ çàãèáåë³ òà ïåðåáóâàííÿ õóäîáè ôàõ³âö³ ïðîâåëè äåç³íôåêö³þ 0,5% ðîç÷èíîì

Хвору худобу спалили і захоронили. Фахівці припускають, що джерелом поширення
інфекції є лисиці, яких чимало розвелося
«Á³îêë³íó». Õóäîáó ñïàëèëè ³ çàõîðîíèëè. Àëå ó ñåë³ º ùå ï³äîçð³ë³ íà ñêàç òâàðèíè.
— Éìîâ³ðíèì äæåðåëîì ³íôåêö³¿ ñêàçó º ëèñèöÿ, îñê³ëüêè
ù³ëüí³ñòü ¿õ ïîïóëÿö³¿ ïåðåâèùóº íîðìó â 3–3,5 ðàçè, — ðîçïîâ³äàº Ãåííàä³é Ìåëüíè÷óê. —
Âñüîãî 13 ëèïíÿ ïî ñåëó ùåïëåíî ïðîòè ñêàçó 146 ãîë³â ÂÐÕ,
7 êîíåé, 39 ñîáàê òà 25 êîò³â.
Çã³äíî ç ³íñòðóêö³ºþ «Ïðî çàõîäè áîðîòüáè ç³ ñêàçîì òâàðèí»,
çàòâåðäæåíî¿ íàêàçîì Ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ³íñïåêòîðà âåòìåäèöèíè Óêðà¿íè â³ä 15.03.1994 ð

¹5 ñ. Þð³âêà Þð³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà
ïðèëåãë³ äî íüîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òà ìèñëèâñüê³ óã³ääÿ
ï³äëÿãàþòü îãîëîøåííþ íåáëàãîïîëó÷íèì ïóíêòîì ïî ñêàçó
òâàðèí ³ç ââåäåííÿì êàðàíòèííèõ îáìåæåíü òà çàòâåðäæåííÿì
Êîìïëåêñíîãî ïëàíó ïî îçäîðîâëåííþ â³ä ñêàçó.
Çàãðîçëèâîþ çîíîþ ââàæàþòüñÿ òåðèòîð³¿ ñ³ë Þð³âêè,
Ëèñòîïàä³âêè, Òåðí³âêè, Ìàëî¿
Êë³òèíêè.
— Áóäå çáèðàòèñÿ ïðîòèåï³-

çîîòè÷íà êîì³ñ³ÿ ïðè êîçÿòèíñüê³é ÐÄÀ, áóäóòü âèð³øóâàòè,
ùî ðîáèòè äàë³, ï³äí³ìàòèìóòü
ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâó êîìïåíñàö³þ ëþäÿì, ó ÿêèõ çàãèíóëà õóäîáà, — êàæå Ãåííàä³é
Ìåëüíè÷óê. — Òîìó ùî ðàí³øå
òâàðèí ñòðàõóâàëè á³ëüøå, í³æ
çàðàç.
Äîäàìî, ùî îñòàíí³ âèïàäêè
ñêàçó ñåðåä êîð³â ó íàøîìó ðàéîí³ áóëè ùå â 2015 ðîö³.
ßê ñòàëî â³äîìî ïåðåä âèõîäîì ãàçåòè, ó íàéáëèæ÷³ âèõ³äí³
â Þð³âö³ ìàþòü çáèðàòè ãðóïó
äëÿ â³äñòð³ëþâàííÿ ëèñèöü.

Відновлюються приміські поїзди в напрямку
Бердичева, Шепетівки, Погребища, Жашкова
ІРИНА ШЕВЧУК

Після карантину запустили
поїзди на Бердичів,
Шепетівку, Жашків та
Погребище

 Öüîãî òèæíÿ Óêðçàë³çíèöÿ ï³ñëÿ êàðàíòèíó çàïóñêàº
êóðñóâàííÿ 38 ïðèì³ñüêèõ òà
3 ðåã³îíàëüíèõ ïî¿çä³â. 30 ïîòÿã³â — íà òåðèòîð³¿ îáñëóãîâóâàííÿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ òà 4 — Ïðèäí³ïðîâñüêî¿.
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà
Óêðçàë³çíèö³. ßê³ åëåêòðè÷êè
â³äíîâèëè ÷åðåç Êîçÿòèí?
Çà ³íôîðìàö³ºþ íà÷àëüíèêà
ïàñàæèðñüêîãî ñåêòîðó Êîçÿòèíñüêî¿ äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ
ïåðåâåçåíü ²ðèíè Øêëÿðñüêî¿, ç
â³âòîðêà, 14 ëèïíÿ, â³äáóâñÿ ÷åðãîâèé çàïóñê ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â

Êîçÿòèí-Øåïåò³âêà, ÊîçÿòèíÁåðäè÷³â, Êîçÿòèí-Ïîãðåáèùå,
Êîçÿòèí-Æàøê³â
ГРАФІК РУХУ:
¹ 6249 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Øåïåò³âêà 04.17/07.24
¹ 6252 ñïîëó÷åííÿì Øåïåò³âêà — Êîçÿòèí-1 08.25/11.30
¹ 6253 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Øåïåò³âêà 10.35/.13.38
¹ 6254 ñïîëó÷åííÿì Øåïåò³âêà — Êîçÿòèí-1 14.25/17.29
¹ 6255 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Áåðäè÷³â 17.30/18.10
¹ 6256 ñïîëó÷åííÿì Áåðäè÷³â — Êîçÿòèí-1 18.20/18.54

¹ 6257 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Áåðäè÷³â 19.05/19.45
¹ 6258 ñïîëó÷åííÿì Áåðäè÷³â — Êîçÿòèí-1 20.00/20.34
¹ 6259 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Øåïåò³âêà 20.52/23.57
¹ 6260 ñïîëó÷åííÿì Øåïåò³âêà — Êîçÿòèí-1 20.25/23.28
¹ 6291 ñïîëó÷åííÿì Ïîãðåáèùå — Êîçÿòèí-1 04.21/06.33
¹ 6292/6293 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Æàøê³â 09.40/14.16
¹ 6294/6295 ñïîëó÷åííÿì
Æàøê³â — Êîçÿòèí-1 14.43/19.22
¹ 6296 ñïîëó÷åííÿì Êîçÿòèí-1 — Ïîãðåáèùå 20.52/23.03
Òàêîæ, ç 17 ëèïíÿ ïðèçíà÷à-

ºòüñÿ êóðñóâàííÿ íàñòóïíèõ ðåã³îíàëüíèõ ïî¿çä³â: ¹ 885 ñïîëó÷åííÿì Êè¿â — Ð³âíå
12.17/20.18 ó 5, 6, 7 äí³ òèæíÿ
³ç çóïèíêîþ ó Êîçÿòèí³ î 15.05.
¹ 870 ñïîëó÷åííÿì Øåïåò³âêà — Êè¿â 03.39/09.42 ó 6, 7,
1 äí³ òèæíÿ ³ç çóïèíêîþ ó Êîçÿòèí³ î 06.42.
— Øàíîâí³ ïàñàæèðè! Äîòðèìóéòåñü óñ³õ ñàí³òàðíèõ íîðì
òà ñåðéîçíî ñòàâòåñÿ äî êàðàíòèííèõ îáìåæåíü. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ ïîðóøåíü, çàë³çíè÷íèêè
âèêëèêàòèìóòü ïðàö³âíèê³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè, —
äîäàº ²ðèíà Øêëÿðñüêà.
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У МАХАРИНЦЯХ ПАЙОВИКИ
ПРОГНАЛИ РЕЙДЕРІВ
За своє  Близько сотні селян вийшли
у середу, 15 липня, на поле, щоб
захистити свій урожай від чужинців,
які взялися «охороняти» їхні паї.
Селяни кажуть: «Ми будемо стояти
вдень і вночі, поки з полів комбайни
не зберуть останній колосок»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñåðã³é Áåíåäè÷óê, ïîâåðíóâøèñü ç ÀÒÎ, ñòâîðèâ ï³äïðèºìñòâî ÒÎÂ «Ñàíàãðîñ³ä» ó ñåë³
Ìàõàðèíö³. Ó êîìïàíüéîíè âçÿâ
Ìèõàéëà Ëèñÿíîãî, Â³òàë³ÿ ²âàíîâà òà ²âàíà Ïàòðàò³ÿ. Öüîãî
ðîêó êîìïàíüéîíè, íå ðîçðàõóâàâøèñü ç ïàéîâèêàìè, íàäóìàëè ñâîþ ÷àñòêó ô³ðìè êîìóñü
ïîäàðóâàòè. Ó Êîçÿòèí³ îõî÷èõ
íà äàðìîâùèíó íå çíàéøëîñÿ,
çàòå òàê³ çíàéøëèñÿ â Ìèêîëàºâ³. Âñ³ òðîº ïåðåäàëè ñâî¿
÷àñòêè 22-ð³÷íîìó Ñòàí³ñëàâó
Âîéöåõîâñüêîìó, ñèíó äèðåêòîðà ÔÃ «Ðîäèì³âêà» Ìèêîëè
Âîéöåõîâñüêîãî ç ñåëà Áðàòñüêå
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³.
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Áåíåäè÷óê çàñ³ÿâñÿ, ç Ìèêîëàºâà ïðè¿õàëè
ã³íö³, ùîá «êóïèòè ïàéîâèê³â».
Àëå ¿õíÿ ïî¿çäêà òîä³ íå âäàëàñÿ.
Îäíà ïàéîâè÷êà ï³äïèñàëà äîêóìåíò, àëå ïîò³ì ñõàìåíóëàñÿ ³
íàïèñàëà çàÿâó â ïîë³ö³þ. ² îñü

íåïðîõàí³ ãîñò³ çíîâó çàâ³òàëè
íà Êîçÿòèíùèíó.
Äëÿ ïî÷àòêó âîíè íà ïîëå
Áåíåäè÷óêà ïîñòàâèëè ñâîþ
îõîðîíó. Ïàðàëåëüíî, çà ñëîâàìè Ðà¿ñè Øâåöü òà ³íøèõ
ñåëÿí, ïðîïîíóâàëè ïàéîâèêàì
çà âõîäæåííÿ â ¿õíþ ô³ðìó
ïî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñàì³ æ
ãîñò³ ç Ìèêîëàºâà çàÿâèëè, ùî
ïîëå âîíè ñàì³ çàñ³âàëè. Àëå
íàâ³òü íå çíàëè, êîëè ñàìå
áóëà ïîñ³âíà. Çàòå íà öå âêàçàâ
Ñåðã³é Áåíåäè÷óê — ïøåíèöþ ïîñ³ÿëè 11 ëèñòîïàäà. Â³í
ó ïîë³ö³¿ íàäàâ âñ³ äîêóìåíòè
íà ïøåíè÷íèé ëàí â 34 ãåêòàðè ³ ïîâ³äîìèâ, ùî 15 ëèïíÿ
çàãàíÿº òåõí³êó äëÿ çáèðàííÿ
âðîæàþ íà ïîëå.
Ñåðã³é çíàâ, ùî ñàìîìó ç
ðåéäåðàìè éîìó íå ñïðàâèòèñÿ, òîìó çàëó÷èâñÿ ï³äòðèìêîþ
ñàìèõ ïàéîâèê³â, ÿê³ çà ñâîº áóäóòü ñòîÿòè ãîðîþ. Ñåðåä íèõ,
äî ðå÷³, ÷èìàëî éîãî äðóç³â àòîâö³â. Îñü òàê, á³ëüøå ñîòí³ ëþäåé

Чоловік вдарив
дружину ножем
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ó ñóáîòó, 11 ëèïíÿ, â Ñàìãîðîäêó òðàïèâñÿ êðèâàâèé êîíôë³êò. Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè
36-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêîìó ³íêðèì³íóþòü çàìàõ íà âáèâñòâî.
Çà äàíèìè â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿
ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ðàí³øå çàòðèìàíèé óæå ïîòðàïëÿâ
â ïîëå çîðó ïîë³ö³¿ çà â÷èíåííÿ
êðàä³æêè òà íàðêîòèêè.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çëî÷èí
äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëî áëèçüêî
20.40 ç ì³ñöåâî¿ ë³êàðí³. Òóäè
êàðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè ç
ïðîíèêàþ÷èì íîæîâèì ïîðàíåííÿì ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè
ãîñï³òàë³çóâàëè 40-ð³÷íó æèòåëüêó Ñàìãîðîäîêà.
Ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà
íà ì³ñö³ ïîä³¿ âñòàíîâèëà, ùî
ââå÷åð³ ÷îëîâ³ê íàï³äïèòêó ïî-

âåðíóâñÿ äîäîìó. Çàâ’ÿçàëàñÿ
ñâàðêà ç äðóæèíîþ. Àáè ïðèïèíèòè êîíôë³êò, æ³íêà ï³øëà â³äïî÷èâàòè. Àëå ÷îëîâ³ê òàê ³ íå çàñïîêî¿âñÿ. Â³í çàéøîâ äî ê³ìíàòè
òà âäàðèâ äðóæèíó íîæåì ó æèâ³ò. Óñå öå áà÷èëà ¿õ íåïîâíîë³òíÿ äî÷êà, ÿêà áóëà íà òîé ÷àñ
â ê³ìíàò³ ðàçîì ç ìàò³ð’þ. Âîíà
é âèêëèêàëà ë³êàð³â.
Ïîòåðï³ëó ïðîîïåðóâàëè. Çàãðîçè ¿¿ æèòòþ, çà ñëîâàìè ìåäèê³â, íåìàº.
Íàïàäíèêó âæå îãîëîñèëè ïðî
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 2 ñò. 15, ÷. 1 ñò.
115 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (çàìàõ íà âáèâñòâî). Íèí³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî îáðàííÿ
éîìó ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó.
Çà òàêèé çëî÷èí éîìó ñâ³òèòü
äî 15 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Люди казали правоохоронцям: «Заберіть приїжджих, ми їх не знаємо.
Ми з Бенедичуком сіяли, з ним і урожай будемо збирати»
ðàçîì ç ïîëüîâîþ òåõí³êîþ ï³øëè íà çáèðàííÿ óðîæàþ. Êîëè
êîìáàéí íå ïðîéøîâ ùå ïîâíîãî êîëà ïî ïîëþ, ó ïîë³ö³þ
çàòåëåôîíóâàâ îäèí ç ðåéäåð³â
³ ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî ïðàö³âíèêà ÿê³ñü íåâ³äîì³ íå ïóñêàþòü
íà ïîëå, éîãî âëàñí³ñòü.
Ó ñóïðîâîä³ ïîë³ö³¿ ãîñò³ ç
Ìèêîëàºâà ìàéæå ïðè¿õàëè
íà ïîëå. Ìàéæå, òîìó ùî ñåëÿíè, ÿê³ âèéøëè áîðîíèòè ñâ³é

õë³á, ïåðåêðèëè ïðè¿æäæèì ãàñòðîëåðàì äîðîãó.
²í³ö³àòèâó âçÿâ ó ñâî¿ ðóêè íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ Ðîìàí Àíäðóùàê. Â³í ç Ñåðã³ºì Áåíåäè÷óêîì
ç’ÿñîâóâàëè, êîìó íàëåæàòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè.
Òèì ÷àñîì ëþäè êàçàëè ïðàâîîõîðîíöÿì: «Çàáåð³òü ïðè¿æäæèõ, ìè ¿õ íå çíàºìî. Ìè
ç Áåíåäè÷óêîì ñ³ÿëè, ç íèì ³
óðîæàé áóäåìî çáèðàòè».

Ïîë³öåéñüê³ äîïèòàëè àäâîêàò³â Áåíåäè÷óêà, ðîçâåðíóëè ãàñòðîëåð³â ³ ò³ ï³ä âèãóêè:
«Ãàíüáà!» ç ïîëÿ ïî¿õàëè. Ïî¿õàëè é íàðÿäè ïîë³ö³¿, çàëèøèâøè
îäèí åê³ïàæ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó.
Ñåëÿíè ñêàíäóâàëè: «Óðà! Ìè
ïðîãíàëè ðåéäåð³â!» Ïîëåì ïðîäîâæóâàâ õîäèòè êîìáàéí Áåíåäè÷óêà. ² â ÷åðç³ çà çåðíîì
ñòîÿëè ÊàìÀÇè.

Штрафують кафе та
магазини через карантин
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Ùîäåííî ñïåö³àë³ñòàìè
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî
óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ïðîâîäèòüñÿ ìîí³òîðèíã
ùîäî ïîñèëåííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì
ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà
ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ ùîäî äîòðèìàííÿ òèì÷àñîâèõ ðåêîìåíäàö³é Ãîëîâíîãî
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ
Óêðà¿íè ùîäî ïðîô³ëàêòèêè
COVID-19.
Òàê ç 27 ÷åðâíÿ ïî 10 ëèïíÿ ñïåö³àë³ñòè Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè íà Êîçÿòèíùèí³
ïðîâåëè 255 ìîí³òîðèíãîâèõ

îáñòåæåíü ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ. Ùîäî äîòðèìàííÿ
ïðàâèë êàðàíòèíó ïåðåâ³ðÿëèñÿ çàêëàäè ãðîìàäñüêîãî
õàð÷óâàííÿ, ïðîäîâîëü÷³ òà
íåïðîäîâîëü÷³ ìàãàçèíè, àïòåêè, ïåðóêàðí³, ñòîìàòîëîã³÷í³
êàá³íåòè, ðèíêè. Ó 21 âèïàäêó
âèÿâèëè ïîðóøåííÿ, ùî ñòàíîâèòü 8,2%.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Â³òàë³ÿ Êðàâöÿ, îñíîâíèìè ïîðóøåííÿìè
áóëè â³äñóòí³ñòü àíòèñåïòèê³â
òà äåç³íôåêö³éíèõ çàñîá³â, ³ãíîðóâàííÿ ìàñî÷íîãî ðåæèìó
ÿê ïåðñîíàëîì çàêëàä³â, òàê
³ â³äâ³äóâà÷àìè, íåïðîâåäåííÿ òåìïåðàòóðíîãî ñêðèí³íãó

ïðàö³âíèêàì çàêëàä³â, âèêîðèñòàííÿ êîíòàêòíîãî ìåíþ òà
ïðîâåäåííÿ ñâÿòêóâàíü â êàôå
ç ê³ëüê³ñòþ ãîñòåé á³ëüøå 10.
— Çà âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ íàïðàâèëè 21 ïðîïîçèö³þ ïðî
óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ íåäîë³ê³â,
âèíåñëè 10 ïîñòàíîâ ïðî àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ
(øòðàô³â) íà ñóìó 3876, ÿê³
ïåðåäáà÷åí³ ñò. 42 Êîäåêñó
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³
ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè äàºòüñÿ äâîòèæíåâèé òåðì³í. Ó âèïàäêó
íåñïëàòè ñóìà ïîäâîþºòüñÿ.
Íàãàäóºìî, ìîí³òîðèíãîâ³ ïåðåâ³ðêè ïðîäîâæóþòüñÿ, ïðè
âèÿâëåíí³ ïîðóøåíü áóäóòü ³
íàäàë³ çàñòîñîâóâàòèñÿ çàõîäè
àäì³í³ñòðàòèâíîãî âïëèâó.

5

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 16 ëèïíÿ 2020

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

КОЗЯТИН ПРОДОВЖУЄ
ВІДСТОЮВАТИ СВІЙ РАЙОН
Адмінреформа  Комітет Верховної
Ради з питань організації державної
влади схвалив проект, за яким
Козятинщина разом з Калинівщиною
увійде до об’єднаного Хмільницького
району. Тепер Козятинська міська
рада звернеться до Верховної Ради та
Президента, щоб центром об’єднаного
району визначили Козятин. Таке рішення
прийняли 9 липня на позачерговій сесії
ОЛЕНА УДВУД

Î äåñÿò³é ðàíêó äåïóòàòè ç³áðàëèñÿ â ñåñ³éí³é çàë³ íà 46 ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ. Ïðè÷èíîþ
öüîìó çíîâó ñòàëî ïèòàííÿ ðàéîíóâàííÿ Â³ííè÷÷èíè. ²í³ö³àòîðîì ñåñ³¿ ñòàâ äåïóòàò Ñåðã³é
Ìàòâ³þê. Ï³ä ïðîõàííÿì ïðî
ñêëèêàííÿ ç³áðàííÿ ï³äïèñàëîñÿ
12 äåïóòàò³â.
Ó äîêóìåíò³ ïðîñèëè ñêëèêàòè ñåñ³þ íà 10 ðàíêó ïîíåä³ëêà, 6 ëèïíÿ. Ïðîòå ç³áðàëèñÿ
äåïóòàòè 9 ëèïíÿ. ßê ïîÿñíèâ
î÷³ëüíèê ì³ñòà Îëåêñàíäð Ïóçèð, çâåðíåííÿ â³í îòðèìàâ
ó ïîíåä³ëîê, òîáòî, òîãî æ äíÿ,
íà ÿêèé ïðîñèëè ñêëèêàòè ñåñ³þ. Çà ðåãëàìåíòîì ñåñ³ÿ ñêëèêàºòüñÿ ó òðèäåííèé òåðì³í.
— ßê âè çíàºòå, êîì³òåò
Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïðîãîëîñóâàâ ³
ïðèéíÿëè, ùî Õì³ëüíèê áóäå

íàøèì öåíòðîì. Íàøà ãðîìàäà
º íåçã³äíîþ ç öèì. Ìè ¿çäèëè
ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ
â Êàëèí³âêó ³ âîíè ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ, ùî âîíè º íåçãîäí³ ç
òèì, ùîá Õì³ëüíèê áóâ öåíòðîì
³ çâåðòàþòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, äî ïàíà Ðàçóìêîâà,
ùîá â³í â³äõèëèâ öåé çàêîíîïðîåêò. ß ïðîøó âàñ ïðîãîëîñóâàòè çà àíàëîã³÷íå çâåðíåííÿ
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, — ïîÿñíèâ
íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ Ìàòâ³þê.
Ó ëèñò³ äåïóòàò³â áóëî çàïðîïîíîâàíî ïîñòàâèòè íà ïîðÿäîê
äåííèé äâà ïèòàííÿ: ïðî çâåðíåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè
ì³ñòà ç íåçãîäîþ ³ç ð³øåííÿì
ùîäî âèçíà÷åííÿ öåíòðîì íîâîóòâîðåíîãî ðàéîíó ì³ñòà Õì³ëüíèê ³ ïðî çâåðíåííÿ ì³ñüêðàäè
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ç ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè íà ï³âíî÷³ îáëàñò³
Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí. Ïðîòå

Що буде з нами після об’єднання районів?
АНДРІЙ КАВУНЕЦЬ, ГОЛОВА ГО
«РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР «ГРОМАДИ
ВІННИЧЧИНИ»:

— Що таке район до реформи? Район — це
адміністративне утворення, яке
фактично управляло наданням
абсолютно всіх послуг мешканцям
на всій своїй території (виключення — міста обласного значення).
Отже, мешканцям всього району
доводилось за будь-яким питанням — освіта, соціальне забезпечення, пенсійний фонд, культура,
охорона здоров’я і так далі — звертатись саме в район, у відповідний відділ райдержадміністрації.
Тому мешканці й звикли, що треба
постійно в той район їздити.
Що таке район після реформи?
Та фактично нічого, що мало б
цікавити мешканця. Усі послуги, за якими раніше мешканці

ходили в район — зараз управляються з громади, в якій той
мешканець живе. І таких громад буде щонайменше 63.
Що ж залишиться в новому районі? Чи закриють у Калинівці
та Козятині районні лікарні?
Не жартую — до мене дзвонили з такими питаннями. Лікарні точно не закриють, бо зараз
жодного стосунку до них район (і
сучасний, і новий) вже не мають.
Районна лікарня фінансується
напряму з Національної служби здоров’я України. І НСЗУ байдуже питання районів, оскільки в межах області формується
один госпітальний округ.
Тому, підсумовуючи — не сваріться за нові райони і їх центри, краще думайте про те,
якою буде ваша громада після
виборів і до кого вам таки доведеться звертатись зі своїми
проблемами — депутатів ради
своєї громади і її голови.

Такий вигляд
матиме
адміністративна
карта
Вінницької
області після
проведення
реформи.
Козятин,
Калинівку
і Хмільник
об’єднають
в новий район

ñàì³ òåêñòè çâåðíåíü ³í³ö³àòîðè
íå ï³äãîòóâàëè.
Ñåðã³é Ìàòâ³þê íàïîëÿãàâ
íà òîìó, ùîá âçÿòè ïåðåðâó ³
ï³äãîòóâàòè òåêñò çâåðíåííÿ.
Ïðîòå äåïóòàòè ³ç òàêîþ ïðîïîçèö³ºþ íå ïîãîäèëèñÿ.
КУДИ ВЖЕ ЗВЕРТАЛИСЯ?
Çàóâàæèìî, ùî öå âæå âäðóãå
äåïóòàòè çáèðàþòüñÿ íà ñåñ³þ ç
ïðèâîäó íîâîãî ðàéîíóâàííÿ.
Ï³âòîðà ì³ñÿö³ òîìó, 26 òðàâíÿ ì³ñüêà ðàäà ïðîãîëîñóâàëà
çà çâåðíåííÿ äî Êàáì³íó òà Ì³íðåã³îíó ³ç ïðîïîçèö³ºþ ñòâîðèòè
Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí, êóäè óâ³éäóòü Êîçÿòèíùèíà, Êàëèí³âùèíà òà Õì³ëüíè÷÷èíà.
Çâåðíåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó íàïðàâèëè
ïîøòîþ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà
Ì³íðåã³îíó. Òàêîæ ì³ñüêðàäà
çâåðòàëàñÿ äî ãîëîâè Â³ííèöüêî¿
ÎÄÀ òà àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè.
— Çâåðíåííÿ ï³øëè â çàãàëüíèé ïðîòîêîë ïî àñîö³àö³¿ ì³ñò
Óêðà¿íè, ÿêèé áóâ íàäàíèé,
â òîìó ÷èñë³, íà êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íà Êàá³íåò ì³í³ñòð³â
³ íà Ì³í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî
ðîçâèòêó. Â³äïîâ³äíî, âñ³ ìàòåð³àëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íàø³ º, —
êàæå Îëåêñàíäð Ïóçèð.

Åëåêòðîííó ïåòèö³þ
ïðîòè âõîäæåííÿ
Êîçÿòèíà äî
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó
ï³äïèñàëè ïîêè ùî
ìåíøå 400 îñ³á
Ð³øåííÿ ì³ñüêðàäè î÷³ëüíèê
ì³ñòà òàêîæ ïåðåäàâ ÷îòèðüîì
íàðîäíèì äåïóòàòàì. Â³ä ÎÄÀ
íàä³éøëà â³äïîâ³äü 5 ÷åðâíÿ,
à 11 ÷åðâíÿ íàä³éøîâ ëèñòâ³äïîâ³äü ç Äèðåêòîðàòó ç ïèòàíü ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíî¿
îðãàí³çàö³¿ âëàäè òà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ.
Õî÷à ì³ñüêèé ãîëîâà êàæå, ùî
öå áóëè çâè÷àéí³ â³äïèñêè.
КАЛИНІВКА ТЕЖ ХОЧЕ БУТИ
РАЙЦЕНТРОМ
Êàëèí³âêà òåæ ïî÷àëà â³äñòîþâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè, àëå äåùî
ï³çí³øå çà íàñ. Ð³øåííÿ ïðî
çâåðíåííÿ äî Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà òà
ì³í³ñòðà ðîçâèòêó ãðîìàä òà òåðèòîð³é ùîäî âèçíà÷åííÿ ì³ñòà
Êàëèí³âêà öåíòðîì îá’ºäíàíîãî
ðàéîíó òàìòåøíÿ ì³ñüêðàäà ïðèéíÿëà àæ 16 ÷åðâíÿ. Ó òåêñò³
ð³øåííÿ éäåòüñÿ òàêîæ ³ ïðî
çâåðíåííÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ ðàä, ùîá ìè

Говорили про район з очільником ОДА
Минулої п’ятниці, 10 липня, Козятин відвідав новопризначений голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.
Зустріч з громадою відбулася
у Міському будинку культури.
Очільника ОДА запитали, чим
керувався Кабінет міністрів,
коли обрали Хмільник центром майбутнього району.
На це питання відповів керівник профільного департаменту
Володимир Мережко, оскільки
Сергій Борзов прийшов на посаду голови ОДА після того, як
Кабмін прийняв постанову про
поділ Вінницької області на субрегіональні одиниці.
— Основний документ, яким
керувалися — це методичні
рекомендації щодо критеріїв
ï³äòðèìàëè íàäàííÿ Êàë³í³âö³
ñòàòóñó ðàéîííîãî öåíòðó.
Ïî÷óâøè öå, äåïóòàò ªâãåí³é
Áóðàâñüêèé, ÿêèé ï³äïèñàâñÿ ï³ä
çâåðíåííÿì ïðî ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ 46 ñåñ³¿, çàÿâèâ, ùî
â³äêëèêàº ñâ³é ï³äïèñ, áî éîãî
ââåëè â îìàíó, ñêàçàâøè, ùî
Êàëèí³âêà ï³äòðèìàëà óòâîðåííÿ
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Ôåä³ð
Êðîïèâà òåæ ñêàçàâ, ùî â³äêëèêàº ñâ³é ï³äïèñ.
ЗМІНИЛИ ПОПЕРЕДНЄ
РІШЕННЯ
Ó çàë³ çíîâó ïî÷àëàñÿ äèñêóñ³ÿ, àäæå ³í³ö³àòîðè ç³áðàííÿ çàïðîïîíóâàëè çâåðíóòèñÿ
ç íåçãîäîþ ³ç ð³øåííÿì ùîäî
âèçíà÷åííÿ Õì³ëüíèêà öåíòðîì
ðàéîíó, àëå òàêîãî ð³øåííÿ Âåðõîâíà Ðàäà ùå íå ïðèéíÿëà.

формування адміністративно-територіальних одиниць
субрегіонального районного
рівня, який затверджений Міністерством розвитку громад
та територій. Є цілий перелік
конкретних напрямків, за якими відбувався відбір. Зокрема,
це чисельність постійного населення. Знову ж таки, центром району має бути місто з
населенням не менше 50 тисяч.
Зона доступності до районного
центру, компактність, нерозривність територій. Там ціла низка
показників. Обласна державна
адміністрація не вибирала жодного району. Це повноваження,
згідно з законодавством, Уряду
та Верховної Ради України, —
сказав Мережко.
Òîìó çà ïîðÿäîê äåííèé ãîëîñóâàëè ïîâòîðíî.
Çðåøòîþ äåïóòàòè âèð³øèëè
âíåñòè çì³íè äî âæå ïðèéíÿòèõ
íà 44-³é ñåñ³¿ ð³øåíü ³ ïðîñòî
äîïèñàòè äî ïåðåë³êó óñòàíîâ,
êóäè íàäñèëàºòüñÿ çâåðíåííÿ,
ùå Âåðõîâíó Ðàäó òà Ïðåçèäåíòà.
Íàãàäàºìî, íà ñàéò³ Ïðåçèäåíòà ïîäàëè åëåêòðîííó ïåòèö³þ ïðîòè âõîäæåííÿ Êîçÿòèíà äî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.
Ñòàíîì íà 18 ãîäèíó â³âòîðêà,
14 ëèïíÿ, ï³ä íåþ ï³äïèñàëîñÿ 379 îñ³á. Çá³ð ï³äïèñ³â òðèâàòèìå ùå 57 äí³â. Äëÿ òîãî,
ùîá ïåòèö³þ ðîçãëÿíóëè, âîíà
ìàº íàáðàòè 25 òèñÿ÷ ï³äïèñ³â.
Ï³äïèñàòèñÿ ìîæíà çà ïîñèëàííÿì petition.president.gov.
ua/petition/98232.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè уòåë:
067-68-78-940
Ìàºø
íîâèíó, òåëåôîíóé
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Чому за газ дві платіжки? Якою є плата
за доставку газу та куди ідуть тарифні кошти?
Інтерв’ю з керівником Козятинської
дільниці АТ «Вінницягаз» Олександром
Кашперовецьким.
— Олександре Володимировичу, з
1 січня 2020 року послуги доставки газу
виключені з загальної платіжки за газ.
Чи звикли споживачі до нового порядку
розрахунків?
— Так, продаж газу і його транспортування здійснюють різні компанії. Тому
квитанції за газ та його доставку розділені,
сплачуються окремо. Гроші за газ отримує
постачальник газу, а за доставку — газорозподільна компанія. Дві компанії — дві
платіжки. За останніх півроку наші клієнти
уже звикли до нового порядку та переважно сплачують правильно.
— Часто споживачі нарікають, що
самі проклали труби до свого будинку.
Чому ж вони мають сплачувати за доставку газу?
— Незалежно від того, хто проклав трубу до вашого будинку — держава, газова
компанія чи споживач, єдине, для чого це
робилося — побудувати шлях для руху газу
до наших осель. Надійний та безпечний
рух газу — це робота газовиків. Саме вони
рухають газ — створюючи, підтримуючи та
контролюючи тиск. Вони знаходять витоки
газу, ремонтують труби та ліквідують аварії.
Є газовики — є газ у вашій трубі.
— За газ ми сплачуємо у місяці, наступному за звітним. Тобто у липні —
за червень. Порядок сплати за доставку
газу інший. Поясніть, будь ласка.
— До кінця 2019 року вартість доставки входила до ціни газу. Тепер виведена
в окремий рахунок.
Тарифи на
розподіл, з
ПДВ

Тарифи на
розподіл, з
ПДВ

з 01.01.2020 з 01.07.2020

Середнє
споживання з
плитою, м.куб.
за рік

за місяць

Сплачується рівними платежами щомісяця. Платіж за розподіл газу потрібно здійснювати за поточний місяць — до 20 числа:
в червні — за червень, в липні — за липень.
За прострочення оплати передбачені штрафи і навіть відключення.
— А де взяти рахунок?
— Рахунки доставляємо поштою, а також
силами підприємства з дотриманням умов
карантину.
Звертаємо увагу споживачів, що
не обов’язково чекати паперового рахунку. Його можна завантажити та оплатити
онлайн — в Особистому кабінеті на сайті 104.
ua, чат-ботах 7104ua у Viber та Телеграм, мобільних додатках 104Mobile та 104Mobile
Light, через платіжні системи Portmone.com,
iPay.ua, інтернет-послуги, Ощад 24, ПриватБанк тощо. Це зручно, швидко та надійно.
Розрахуватися можна також у будь якому відділенні Укрпошти, через відділення будь-якого
банку або термінали самообслуговування.
— Іноді споживачі відмовляються
платити за доставку, пояснюючи це
відсутністю відповідного договору.
— Звертаю увагу, що усі споживачі газу є
стороною типових договорів постачання
природного газу та розподілу газу, що затверджені на державному рівні НКРЕКП.
Ці договори є публічними. Укладаються
шляхом подання заяви або просто фактом
споживання газу.
— Чому розмір плати за доставку
рахується з минулорічних обсягів споживання?
— Розмір плати розрахований за принципом замовленої потужності, виходячи
з обсягів використаного газу споживачем
Середній чек за розподіл у місяць, грн.
за діючими тарифами
з 01-01-2020

за тарифами
з 01-07-2020

різниця
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Газова плита (з річним споживанням 108 м на рік або 9 м3 в місяць)
1,07

1,16

108

9

9,6

10,5

0,9

Плита та колонка (з річним споживанням 257 м3 на рік або 21 м3 в місяць)
1,07

1,16

257

21

22,47

24,36

1,89

Опалення (з річним споживанням 1036 м3 на рік або 86 м3 в місяць)
1,07

1,16

1036

86

92,02

99,76

7,74

у попередній газовий рік. З цього обсягу
визначається середньомісячне споживання
та шляхом множення на тариф визначається місячна плата. В Україні нараховується
більше 13 млн споживачів природного
газу. Далеко не всі вони можуть спрогнозувати своє споживання на цілий рік.
Тому за основу взяте ваше ж споживання
у попередньому газовому році.
— А якщо у будинку ніхто не проживає
або газом не користується?
— Для нових користувачів, а також тих,
хто в попередній газовий рік газ не споживав, державою встановлені мінімальні
ставки плати залежно від встановлених
у помешканні газових приладів.
Плата нараховується, доки споживач
приєднаний до мережі. Якщо газове обладнання не використовується взагалі і ви
не плануєте цього в майбутньому, то вам
варто розглянути можливість від’єднання
від газових мереж та розірвати договір
розподілу газу. Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів
компанії з відповідною заявою.
— Куди ідуть кошти тарифу за доставку?
— Газова інфраструктура має завжди
знаходитись в робочому стані і підтримувати належний тиск, аби споживачі могли
безпечно та безперебійно користуватися
блакитним паливом 24/7. Цей процес
супроводжується постійними витратами:
на технологічний газ, ремонти газопро-

водів, заміну газового обладнання, придбання паливно-мастильних та розхідних
матеріалів, функціонування аварійнодиспетчерської та інших служб тощо. Ці
витрати мають місце, навіть якщо ви газ
тимчасово не споживаєте.
Утримання системи, її ремонт та обслуговування здійснюються за рахунок тарифу за розподіл газу. Отримуючи плату рівномірними
платежами впродовж року, газорозподільні
компанії можуть планувати заміну обладнання, роботу персоналу, реконструювати мережі тощо. Та й для сімейного бюджету легше
сплачувати рівними платежами щомісяця.
— Як змінився тариф за доставку газу
з 1 липня?
— З січня по червень 2020 р. тариф на розподіл газу для АТ «Вінницягаз» становив
1,07 грн за м куб. в місяць. З 1 липня поточного року стартував другий етап приведення
тарифу до економічно обгрунтованого рівня.
Зростання склало 8% замість обіцяних 20%.
Відтак, з 1 липня тариф на розподіл газу
для АТ «Вінницягаз» становить 1,16 грн за м
куб. в місяць (з урахуванням ПДВ). Різниця
склала 9 копійок на кубометрі. Це викликало
хвилю суперечок та хвилювань. Однак, чи
вартий рівень зростання тарифу такого обурення, можна судити за цифрами в середніх
платіжках споживачів.
Для прикладу, візьмемо три найпоширеніших типи споживачів газу: з газовою
плитою, з плитою та колонкою, а також з
котлом автономного опалення. Пропонує-

мо порівняти середню платіжку за доставку
газу у кожної з таких категорій споживачів.
Як бачимо, споживач, який використовує
газ лише для приготування їжі, при середньому місячному споживанні газу 9 м3, з
липня сплачуватиме за доставку 10,5 грн
в місяць. Для цієї категорії споживачів зростання складе всього 90 копійок на місяць.
Другий тип споживання — квартири з
плитою і колонкою. Такі домогосподарства
споживають близько 257 кубометрів на рік
або 21 м3 в місяць. Щомісяця квитанція
за доставку газу у таких споживачів складе
24,36 грн, замість 22,47 грн. Зростання —
1,89 грн на місяць.
Третій тип домогосподарства,— домогосподарства з автономним опаленням. В середньому, використовують 1036 м3 газу. Для них
щомісячний платіж складатиме 99,76 гривні
і збільшиться на 7,74 грн на місяць.
Середній чек за доставку газу поступається
платі за мобільний зв’язок чи кабельне телебачення, а то й чашці кави. Чи до порівняння тут ціна безпечного 24/7 розподілу газу
півмільйона клієнтів Вінниччини газовими
мережами протяжністю понад 17 тис. км.
— Для чого потрібно подавати показання газових лічильників?
— Для отримання рахунку відповідно до спожитих об’ємів, необхідно, щоб
споживачі вчасно передавали показання
лічильників — з 1 по 5 число щомісяця. У випадку неотримання даних компанія вимушена здійснити нарахування розрахунковим
методом, що тягне за собою розбіжності
у нарахуваннях, необхідність звірки, коригувань тощо. Передати показання можна
дистанційно — за допомогою онлайн-сервісів 104: Особистий кабінет на сайті 104.ua,
чат-боти 7104ua у Viber та Телеграм, через
мобільні додатки 104Mobile та 104Mobile
Light, смс на короткий номер 7104.
Свої «газові справи», особливо в умовах карантину, можна вирішити за телефонами контакт-центру: 067–01–10–
104, (0432) 509–104.
Спілкувалася
начальник відділу у справах преси
та інформаціїміської ради
Наталія Росінська

Відродження культурного осередку Козятина:
краще один раз побачити, ніж сто разів почути

Прибережна смуга водойми Водокачка
у бур’яні або Де рибалкам порибалити

Підвищення ролі культури у житті міста, відродження, збереження та примноження національної культурної спадщини, а також забезпечення
населення культурними послугами — ці завдання були і залишаються пріоритетом працівників
культури.
За участі творчих колективів міста з року в рік проводяться загальноміські заходи, ініціюються та впроваджується в життя цікаві ідеї проведення святкових
концертів з нагоди визначних подій та професійних свят.
Ще на один відновлений та відроджений сучасний
заклад інфраструктури стало більше у Козятині. Цього
містяни чекали не один рік. Адже ремонт будинку культури був мрією багатьох мешканців громади. І нарешті
культурний об’єкт отримав нове життя.
Капітального ремонту в будівлі зазнали стеля, стіни та
підлога. Особливої уваги заслуговує сцена. Театральна
механізація сцени на даний час є лише в кількох закладах області. Встановлені сучасні театральні крісла,
придбано одяг сцени, частково придбано апаратуру

Острів навкруги водойми Водокачка — улюблене місце відпочинку мешканців міста, прихильників спорту та наших рибалок. Однак,
на даний час прибережна смуга біля водойми
заросла бур’янами, травою в ріст дорослої
людини. Рибалкам нема де сісти порибалити. Тільки, якщо самі прочистять собі дорогу
до водойми.
На березі водойми лежить старе сухе гілля.
У заростях валяються пляшки, папір, одноразовий посуд.
10 липня 2020 року комісія, яка здійснила рейд
на прибережну смугу, прилеглу до водного плеса
річки (Гуйва) — Водокачки на території м. Козятина, прийшла до висновку, що вказана територія
знаходиться у вкрай занедбаному стані. Такого
берега водойми ми давно не бачили. До відома громадян: рішенням 32 сесії Козятинської
міської ради 7 скликання, від 22.02.2019 року
№ 1375-VII земельна ділянка водного плеса річки

освітлення. Для гуртківців театрального та хореографічного гуртків придбані нові костюми.
— Велика вдячність міському голові, який підтримує
нас словом і ділом, і подяка представникам депутатського корпусу, — ділиться враженнями начальник відділу культури міської ради Світлана Рибінська. — Все
робимо для майбутнього — для дітей та молоді, бо
не єдиним хлібом сититься людина, треба щось і для
душі. Давайте ж збережемо та відновимо те, що є!
Заклад виглядає світлим, привітним, гарним. Запрошуємо
відвідати оновлений будинок культури. Як кажуть: краще
один раз побачити, ніж сто разів почути.
З 13 липня у фойє приміщення розпочала діяти унікальна експозиція портретів: «Сильні духом. Мами».
У фотопроекті — світлини 12 матерів з різних куточків України, які втратили синів під час бойових дій з
російським агресором, але живуть далі й займають
активну громадянську позицію.
Виставка перебуватиме у нашому місті до 23 липня
2020 року.

(Гуйва) площею 12,1 га (Водокачка) надана у
користування громадській організації «Козятинський риболовний клуб» (голова Матвіюк С. А. і
водночас депутат міської ради). І саме ГО «Козятинський риболовний клуб» зобов’язаний
утримувати у належному стані вказану територію,
використовувати її за призначенням, проводити
санітарне очищення, озеленення, збереження та
відновлення об’єктів благоустрою.
Керуючись ст. 152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою
населених пунктів, правил благоустрою територій
населених пунктів» та п. 4.25, п. 4.25.1 Правил
благоустрою та утримання територій м. Козятина
від 10.02.2012 року по даному питанню комісією
складено протокол про адміністративне правопорушення.
Матеріали надані на розгляд адміністративної
комісії Козятинської міської ради. Рейди по місту
продовжуються.
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ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
заступника начальника управління
соціального захисту населення РДА
ОЛЬБІШЕВСЬКУ
Інну Станіславівну (16.07)

депутата районної ради
ПАЛАМАРЧУКА
Павла Павловича (18.07)

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, достатку та
благополуччя. Нехай завжди й у всьому вас супроводжують удача,
супутниками життя будуть непохитна воля та оптимізм, хай доля завжди
буде прихильною до вас та вашої родини, а кожен новий день дарує приємні
враження, задоволення від роботи та світлу надію на майбутні роки!

ШАНОВНІ БУХГАЛТЕРИ!
16 липня в Україні відзначається День бухгалтера.
Ваша нелегка і сумлінна праця є запорукою стабільного соціальноекономічного розвитку держави. Саме ви забезпечуєте чіткий контроль над
фінансами підприємств, установ та організацій нашого району, від вас
залежить нарощування обсягів виробництва, своєчасна сплата податків та
зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Бажаємо вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного
затишку, благополуччя, невичерпної енергії та наснаги до подальшої плідної
праці та нових звершень.
З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

Ямковий ремонт чи халтура
по-козятинськи
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Áóäü-ÿêèé ðåìîíò íà êîçÿòèíñüêèõ âóëèöÿõ ìåøêàíöÿìè
ì³ñòà ñïðèéìàºòüñÿ ïîçèòèâíî.
Àäæå ÿêèì áè ãàðíèì íå áóâ
àñôàëüò, ðàíî ÷è ï³çíî â³í áóäå
ïîòðåáóâàòè ðåñòàâðàö³¿. Íàéïîøèðåí³øà ðåñòàâðàö³ÿ äîð³ã
íà Êîçÿòèíñüêèõ äîðîãàõ, òà
ìàáóòü ïî âñ³é Óêðà¿í³, — öå
ÿìêîâèé ðåìîíò. Ðåìîíò, ÿêèé
ïëàíóþòü çðîáèòè íà òðüîõ
âóëèöÿõ ì³ñòà, çàñëóãîâóº
íà êðèòèêó ùå íà ïî÷àòêîâ³é
ñòàä³¿.
Ïðàâäà, ìîâà ï³äå íå ïðî
ðåìîíò äîðîãè, à ò³ëüêè ï³äãîòîâêó äî ÿìêîâîãî ðåìîíòó
â³äðàçó íà òðüîõ âóëèöÿõ ì³ñòà,
à ñàìå: Ãåðî¿â Ìàéäàíó, Êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ òà ×åðâîíî¿ Êàëèíè.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ íàâåäåìî ïðèêëàä, ÿê ðåìîíòóâàëè äîðîãó
ñåëî Êîçÿòèí — Ìàõàðèíö³,
ùî â íàðîä³ çíàþòü ÿê «Ðóáàíèé øëÿõ». Òîä³ êîæåí äåíü
äîðîæíèêè ïðîõîäèëè ñòî, ñòî
ï’ÿòäåñÿò ìåòð³â øëÿõó. Íàð³çàëè ïîëîòíî ³ ìàéæå â³äðàçó
çàëèâàëè ëàòêè á³òóìíîþ ñóì³ø-

øþ íà â³äñòàíü, ÿêó íàì³òèëè
ïðîéòè çà äåíü.
Â íàø³é ³ñòîð³¿ ìè ïîì³òèëè
ïîâíó ïðîòèïîëîæí³ñòü ðåìîíòó
äîðîãè ñåëî Êîçÿòèí — Ìàõàðèíö³. Íà ïåðåðàõîâàíèõ âèùå
âóëèöÿõ íàäåðëè òèõ ÿìîê á³ëüøå äâîõ ê³ëîìåòð³â. Â³ä ïåðåõðåñòÿ Ãåðî¿â Ìàéäàíó — Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ìàéæå äî çóïèíêè
ìàðøðóòêè ×åðâîíà Êàëèíà.
Äîðîæíèêè ñïåö³ëüíîþ ôðåçîþ âèïèëþþòü àñôàëüò, à ùîá
ôðåçà ìåíøå íàãð³âàëàñÿ, ¿¿ ïîëèâàþòü âîäîþ. Âîäà — ïîãàíèé
ñîþçíèê àñôàëüòó. Ñàìå òîìó
ï³ñëÿ äîùó íàâ³òü ðåìîíòí³ ðîáîòè ïðèïèíÿþòüñÿ.
ßê³ñòü âèêîíàíèõ ðîá³ò çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè ðåòåëüíî òà ïðàâèëüíî áóäóòü âèêîíàí³ òîíêîù³ òåõíîëîã³¿ ÿìêîâîãî
ðåìîíòó. ßêùî äîðîæíèêè ìîæóòü ïîðóøóâàòè òåõíîëîã³÷íèé
ïðîöåñ â ï³äãîòîâö³ ÿìêîâîãî
ðåìîíòó, òî íåìàº ãàðàíò³¿, ùî
âèêîíàþòü âîíè âñå â ³äåàë³ ïðè
óêëàäàíí³ àñôàëüòó.
Ùîá äîðîãà ï³ñëÿ ÿìêîâîãî
ðåìîíòó â³äñëóæèëà ïîâíèé òåð-

ì³í, ïîòð³áíî âçÿòè çà îñíîâó
÷îòèðè ïóíêòè. Ïåðøå: â³äîêðåìèòè ïîøêîäæåíèé ôðàãìåíò ïîëîòíà â³ä ñóö³ëüíîãî
ïîêðèòòÿ. Äðóãå: î÷èñòèòè
äàíó ä³ëÿíêó â³ä ñì³òòÿ êðèõò
³ ïèëó, ÿê³ óòâîðèëèñÿ â õîä³
ðîá³ò. Òðåòº: îáðîáèòè âñþ îáëàñòü ÿìè ðîç³ãð³òèì á³òóìîì,
ï³ñëÿ ÷îãî çàëèòè ÿê³ñíèì ìàòåð³àëîì àñôàëüòîáåòîííî¿ ñóì³ø³. ×åòâåðòèé ïóíêò íå ìåíø
âàæëèâèé — òðåáà íå äîâ³ðÿòè,
à ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòó íàéìàíèõ
ïðàö³âíèê³â. Â³çüì³òü ïðèêëàä ç
ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³ÿ
Áîðçîâà. Ïîâåðòàþ÷èñü ç Êîçÿòèíà ó Â³ííèöþ, ãóáåðíàòîð
çóïèíèâñÿ íà òðàñ³ â Ìàõí³âö³.
Â³í íå ïîë³íóâàâñÿ â ñïåêîòíèé
äåíü â ìåäè÷í³é ìàñö³ ïðîéòèñÿ
150 ìåòð³â, ÿê â³í ñêàçàâ ñàì, ë³ïàêàìè. Òàê â³í íàçâàâ ÿìêîâèé
ðåìîíò íåâ³äîìîãî òåõíîëîãà.
À ïîëÿãàâ â³í â òîìó, ùî àñôàëüò ïîêëàëè íà óçá³÷÷ÿ äîðîãè. Òîæ êîëè àâòîäîð³âö³ ïî¿äóòü
³ ÿìêîâèé ðåìîíò çà íèìè ï³äå.
«Äîâ³ðÿé, àëå ïåðåâ³ðÿé» — òàê
çâó÷èòü ³ñòèíà.

Ямковий ремонт на вулиці Червона Калина.
Дорожники випилюють асфальт і поливають фрезу водою

КОРОТКО
Новий радник
мера
 Ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð ïðèçíà÷èâ
ñâî¿ì ðàäíèêîì ç ïèòàíü
âíóòð³øíüî-ïåðåì³ùåíèõ
îñ³á Âåíåðó Ìèõàéñüêó.
Âîíà êåðóº â³äîêðåìëåíèì ï³äðîçä³ëîì ÃÎ
«Îá’ºäíàííÿ ïåðåñåëåíö³â
«Ñï³ëüíà ñïðàâà». Çã³äíî ç
ð³øåííÿì, Âåíåðà Ìèõàéñüêà ïðàöþâàòèìå ðàäíèêîì íà áåçîïëàòí³é îñíîâ³.

Вшанували
пам’ять
 Ùîðîêó 15 ëèïíÿ Êîçÿòèí âøàíîâóº ïàì’ÿòü
çàãèáëèõ çåìëÿê³â ï³ä ÷àñ
îêóïàö³¿ ì³ñòà â ðîêè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
«Ñàìå ç ö³º¿ äàòè
1941 ðîêó ³ äî 28 ãðóäíÿ
1943 ðîêó äëÿ êîçÿòèí÷àí
òðèâàâ íàéæîðñòîê³øèé
ðåæèì. Óæå â ïåðø³ äí³
â³éíè íàéá³ëüøèé çàë³çíè÷íèé öåíòð Êîçÿòèí
çàçíàâ íèù³âíèõ àòàê
íàöèñòñüêîþ àâ³àö³ºþ. Ï³ä
ñâèñò áîìá, ðèçèêóþ÷è
æèòòÿì, çàë³çíè÷íèêè
øâèäêî â³äíîâëþâàëè
çðóéíîâàí³ êîë³¿, çàáåçïå÷óâàëè ñâîº÷àñíèé ðóõ
â³éñüêîâèõ âàíòàæ³â, åâàêóàö³þ òåõí³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ, ëþäåé.
Äî 12 ëèïíÿ 1941 ð. áóëî
ïîâí³ñòþ ïåðåáàçîâàíî
âãëèá êðà¿íè ïàðîâîçíå
äåïî òà ³íø³ òåõí³÷í³
ñëóæáè. Ï³ä ÷àñ ïåðøèõ
áîìáàðäóâàíü í³ìåöüêîþ
àâ³àö³ºþ âîêçàë íå çàçíàâ
çíà÷íèõ ðóéíóâàíü ³ çíàõîäèâñÿ ï³ä ïðàâë³ííÿì
í³ìåöüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿», — ïèøóòü íà ñàéò³
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Äî ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíîãî
çíàêó êîìàíäèðàì ³
÷åðâîíîàðì³éöÿì 6-¿
çàãàëüíîâ³éñüêîâî¿ àðì³¿
ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ²âàíà
Ìóçè÷åíêà, ÿê³ çàãèíóëè
íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿
øêîëè-³íòåðíàòó-ã³ìíàç³¿
ï³ä ÷àñ îáîðîíè ì³ñòà, òà
äî ìîãèë íåâ³äîìèì ñîëäàòàì íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³ ïîêëàëè êâ³òè.
Íàãàäàºìî, ùî íà ìåìîð³àëàõ «Â³÷íèé âîãîíü»
òà «Æåðòâàì ôàøèçìó»
âñòàíîâèëè äîäàòêîâ³
³íôîðìàö³éí³ òàáëè÷êè òà
îáëàøòóâàëè ïàì’ÿòíèê
íåâ³äîìèì ñîëäàòàì.
Íà öå ì³ñüêà âëàäà âèä³ëèëà 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

²ÑÒÎÐ²ß
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НІМЦІ У КОЗЯТИНІ. НОВИЙ
ПОРЯДОК У РОКИ ОКУПАЦІЇ
Мандрівка у минуле  Сімдесят
дев’ять років тому, 15 липня німецькі
війська окупували наше місто в ході
Другої світової війни. Розповідаємо
вам, як жив Козятин у той період. За що
могли привселюдно повісити, як у ті
часи ремонтували дороги і які штрафи
платили за неявку дітей до школи
ОЛЕНА УДВУД

Ïðî òå, ÿê æèâ Êîçÿòèí
ó ÷àñè í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿,
ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ç
ïóáë³êàö³é ãàçåòè «Íîâå æèòòÿ», ùî âèõîäèëà ó ïåð³îä ç
1941 ïî 1943 ð³ê. Äðóêóâàëàñÿ
âîíà íà ì³ñöåâ³é äðóêàðí³. Òîæ
ìè çàçèðíóëè ó ÷àñîïèñ ³ ä³çíàëèñÿ ïðî äåÿê³ äåòàë³ æèòòÿ
íàøîãî ì³ñòà ó òîé ÷àñ.
ПОКАРАННЯ — СМЕРТЬ
Ïåðåä òèì, ÿê í³ìö³ çàêð³ïèëèñÿ â Êîçÿòèí³, òóò éøëè
áî¿ ç ÷åðâîíîþ àðì³ºþ. Áàãàòî
áóäèíê³â ïîøêîäèëè. Çâ³ñíî,
âîíè íå ïåðåòâîðèëèñÿ â ðó¿íè, àëå âæå ï³äëÿãàëè ðåìîíòó.
Òîìó íå äèâíî, ùî ó ì³ñò³ áóëè
âèïàäêè ìàðîäåðñòâà.
«Ñï³éìàíî íà ãàðÿ÷îìó ãðîìàäÿíêó Ìèêèòåíêî, ÿêà âèðèâàëà ðàìè ç øêîëè ¹ 30.
Òàì æå ³íø³ ìàðîäåðè äîáðàëèñÿ äî ìàéíà: ñòîë³â, ë³æîê òà
³íøîãî», — ïèñàëè â ì³ñöåâ³é
ïðåñ³.
²ìîâ³ðíî, éäåòüñÿ ïðî øêîëó
ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà íà âóëèö³ Ïðîëåòàðñüê³é. ¯¿ çðóéíóâàëî
âèáóõîì ï³ñëÿ 1943 ðîêó.
À çà ìàðîäåðñòâî â³éñüêîâî¿
÷àñòèíè âçàãàë³ ìîãëè ïîâ³ñèòè. Â³äïîâ³äíèé íàêàç îïóáë³êóâàëè â ãàçåò³ çà 1 ëèñòîïàäà
1941 ðîêó. Ñìåðòíîþ êàðîþ êàðàëè òàêîæ ³ òèõ, õòî äîïîìàãàâ
â³éñüêîâîïîëîíåíèì — íàäàâàâ
ïðèòóëîê ðàäÿíñüêèì ñîëäàòàì
÷è äàâàâ ¿ì ¿ñòè.
КОЛЕКТИВНИЙ РЕМОНТ
ДОРІГ
Ðóéíóâàëèñÿ íå ëèøå áóäèíêè, à é äîðîãè. Òîìó í³ìåöüêà
âëàäà çàïðîâàäèëà ó Êîçÿòèí³
òàê çâàíèé òðóäãóæâ³äáóòîê. Óñå
äîðîñëå íàñåëåííÿ çìóøóâàëè
ø³ñòü äí³â íà ð³ê â³äïðàöþâàòè
íà ðåìîíò³ øëÿõ³â. Çà òå, ùî
ëþäèíà íå âèõîäèëà íà ðåìîíò äîðîãè, ¿¿ øòðàôóâàëè
íà 75 êàðáîâàíö³â.
Öåé òðóäãóæâ³äáóòîê ñòîñóâàâñÿ íå ëèøå ëþäåé, à é òâà-

ðèí. ßêùî ìàëè õóäîáó, ¿¿ òåæ
ïîâèíí³ áóëè çàä³ÿòè ó ðåìîíò³
øëÿõ³â. Òâàðèíè òàê ñàìî ïðàöþâàëè ø³ñòü äí³â íà ð³ê.
Íà òðóäãóæâ³äáóòêó êîçÿòèí÷àíè ðåìîíòóâàëè äîðîãè ð³çíîãî çíà÷åííÿ. Ëþäåé ðàçîì ç
õóäîáîþ ôîðìóâàëè ó øëÿõîâ³
áðèãàäè ³ ï³äâîäîþ ï³äâîçèëè
äî ì³ñöÿ, äå âîíè ìàëè ïðàöþâàòè.
Ïðî õóäîáó, äî ðå÷³, í³ìåöüêå êîìàíäóâàííÿ îñîáëèâî ï³êëóâàëîñÿ. Ïðîâîäèëè íàâ³òü
ïàðóâàëüí³ êàìïàí³¿. Ëþäåé
çîáîâ’ÿçàëè ïðèâîäèòè ñâî¿õ
êîíåé íà îãëÿä äî Ðàéîííî¿ âåòåðèíàðíî¿ ë³êàðí³. Òàì òâàðèí
ä³ëèëè íà ãðóïè ³ êîæíó êîáèëó
çàêð³ïëþâàëè çà æåðåáöåì.

Ðåºñòðàö³¿ ï³ä ÷àñ
îêóïàö³¿ ï³äëÿãàëî
âñå. Òðåáà áóëî
ìàòè äîêóìåíòè
íàâ³òü íà äðóêàðñüê³
ìàøèíêè
ПОДАТОК ЯК
25 БУХАНОК ХЛІБА
Í³ìö³ çàïðîâàäèëè íàö³îíàëüíèé ïîäàòîê äëÿ ìåøêàíö³â ðàéîíó. Êîæåí ìàâ ïëàòèòè 30 êàðáîâàíö³â. Çà ö³ êîøòè
ìîæíà áóëî êóïèòè äâîê³ëîãðàìîâó êóðêó ÷è 25 áóõàíîê õë³áà.
Öåé ïîäàòîê ïëàòèëè óñ³ ÷îëîâ³êè â³êîì â³ä 16 äî 60 ðîê³â.
Æ³íêè ïî÷èíàëè ïëàòèòè ïîäàòîê ó 18. Ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà òèõ, õòî ìàº õðîí³÷í³
õâîðîáè, çâ³ëüíÿëè â³ä ñïëàòè
ïîäàòêó. Òàêîæ íå ñòÿãóâàëè
ïîäàòîê ç ðîäè÷³â òèõ, êîãî
ñòðàòèëè ÷è â³äïðàâèëè íà çàñëàííÿ ç ïîë³òè÷íèõ ì³ðêóâàíü
á³ëüøîâèêè.
Çà íåñïëàòó ïîäàòêó øòðàôóâàëè íà 150 êàðáîâàíö³â. Êð³ì
øòðàôó ëþäèíà ìàëà ñïëàòèòè
ùå é 30 êàðáîâàíö³â íàö³îíàëüíîãî ïîäàòêó. Äî ïðèêëàäó,
ó òðàâí³ 1942 ðîêó çà íåñïëàòó
íàöïîäàòêó îøòðàôóâàëè äâîõ
ìåøêàíö³â Ïèê³âöÿ.
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Німецькі солдати на нашому вокзалі. Після боїв тут було
пошкоджене скло у вікнах, але сама будівля вціліла
ПЕРЕЙМЕНОВУВАЛИ ВУЛИЦІ І
НАВЧАЛИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Âïðîâàäæóþ÷è íîâèé ïîðÿäîê, íàöèñòè ä³ÿëè äîñèòü õèòðî. Ëþäÿì äîçâîëèëè äåùî ç
òîãî, ùî áóëî çàáîðîíåíî ïðè
á³ëüøîâèêàõ. Äî ïðèêëàäó,
íà öåðêîâí³ ñâÿòà äàâàëè âèõ³äí³
³ íå çàáîðîíÿëè õîäèòè â öåðêâó.
Ó ò³ ðîêè â Êîçÿòèí³ ôóíêö³îíóâàâ ëèøå îäèí õðàì, ÿêèé
íèí³ çðóéíîâàíèé. Êîìóí³ñòè
ïåðåòâîðèëè éîãî íà áóäèíîê
ï³îíåð³â, à í³ìö³ äîçâîëèëè çíîâó ïðàâèòè ñëóæáó. Ã³òëåð³âö³
òàêîæ äîçâîëèëè ñòàâèòè óêðà¿íñüê³ ï’ºñè íà êøòàëò «Íàòàëêè
Ïîëòàâêè» ïðè äðàìãóðòêó îäíîãî ç êëóá³â Êîçÿòèíà.
Òàêîæ í³ìåöüêà âëàäà ïåðåéìåíîâóâàëà âóëèö³. Íàïðèêëàä, ñó÷àñíà âóëèöÿ Âèííè÷åíêà ó äîðåâîëþö³éí³ ÷àñè
íîñèëà íàçâó Ñòàðîâîêçàëüíà,
ïîçàÿê ïðèì³ùåííÿ ñó÷àñíîãî
ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ðîçòàøîâàíå
íà ö³é âóëèö³, êîëèñü ôóíêö³îíóâàëî ÿê âîêçàë. Á³ëüøîâèêè,
çàêð³ïèâøèñü ïðè âëàä³, íàçâàëè Ñòàðîâîêçàëüíó íà ÷åñòü
ó÷àñíèêà ðåâîëþö³¿ 1917 ðîêó
Âàëåð³àíà Êóéáèøåâà. Äî ðå÷³,
÷èìàëî êîð³ííèõ êîçÿòèí÷àí
äîñ³ íàçèâàþòü öþ âóëèöþ ñàìå
Êóéáèøåâà. Íàöèñòè ïîâåðíóëè
âóëèö³ Âèííè÷åíêà ¿¿ ïåðâ³ñíó
íàçâó ³ âîíà çíîâó ñòàëà Ñòàðîâîêçàëüíîþ.
Òà ðàçîì ç òèì ã³òëåð³âö³ êðîê
çà êðîêîì íàâ’ÿçóâàëè ëþäÿì
ñâîþ êóëüòóðó. Ó íàøîìó äåïî
ñòâîðèëè êóðñè ç âèâ÷åííÿ í³ìåöüêî¿ ìîâè. Íà öèõ êóðñàõ
îïàíîâóâàëè ìîâó ïðàö³âíèêè
äåïî.
«Ãóðòîê ïðàöþº âæå ìàéæå

äâà ì³ñÿö³ é êåð³âíèê ãóðòêà
ï. Ïåííåð Ô. Ô. øâèäêî äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ñâî¿ì ñëóõà÷àì, ïðè
¿õ ïèëüíîñò³ ³ áàæàíí³, ïîðîçóì³òèñÿ í³ìåöüêîþ ìîâîþ», —
ïèñàëà ì³ñöåâà ãàçåòà.
ШТРАФ ЗА ПРОПУСК ШКОЛИ
Çàïðîâàäæóâàëè ³ íîâ³ øê³ëüí³
ïðàâèëà. Çà òå, ùî ä³òè íå õîäèëè äî øêîëè, áàòüê³â øòðàôóâàëè. Ó áåðåçí³ 1942 ðîêó ãàçåòà
«Íîâå æèòòÿ» ïîâ³äîìëÿëà ïðî
òå, ùî ÷îòèðüîõ ìåøêàíö³â Ïèêîâöÿ îøòðàôóâàëè íà 75 êàðáîâàíö³â.
Äèðåêòîðè øê³ë ñêëàäàëè ñïèñêè ä³òåé â³êîì â³ä
12 äî 17 ðîê³â, ÿê³ ðåãóëÿðíî
ïðîïóñêàëè íàâ÷àííÿ. Ö³ ñïèñêè ïîäàâàëè äî â³ää³ëó íàðîäíî¿
îñâ³òè. Òàì òàêîæ âêàçóâàëè,
ÿêó ïðîôåñ³þ äèòèíà õîò³ëà á
îïàíóâàòè.
РЕЄСТРУВАЛИ ВЕЛОСИПЕДИ І
ДРУКАРСЬКІ МАШИНКИ
Ðåºñòðàö³¿ ó íîâèõ ðåàë³ÿõ ï³äëÿãàëî âñå — õóäîáà, áóäèíêè. ²
íàâ³òü âåëîñèïåäè. Ïî÷èíàþ÷è
ç òðàâíÿ 1942 ðîêó, Êîçÿòèíñüêà
ì³ñüêà óïðàâà ïî÷àëà ðåºñòðóâàòè âåëîñèïåäè. Êîæåí, õòî ìàâ
âäîìà öåé äâîêîë³ñíèé òðàíñïîðò, ìàâ ïðèéòè ³ îòðèìàòè
íà íüîãî íîìåð, ÿêèé êîøòóâàâ
10 êàðáîâàíö³â.
Äîêóìåíòè òðåáà áóëî ïîäàâàòè íàâ³òü íà äðóêàðñüê³ ìàøèíêè. Í³ìåöüêå êåð³âíèöòâî
âèìàãàëî âêàçóâàòè âëàñíèêà,
ìàðêó, øðèôò, äîâæèíó âàëèêà,
à òàêîæ ïîäàâàòè çðàçîê øðèôòà. Äåêîìó êîðèñòóâàòèñÿ äðóêàðñüêèìè ìàøèíêàìè âçàãàë³
çàáîðîíÿëîñÿ.
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СВЯТО З ПЕРЕМОЖЦЯМИ,
АЛЕ БЕЗ ПЕРЕМОЖЕНИХ
Свято для всіх  У неділю, 12 липня,
в селі Кашперівка відбулися фінальні
змагання ВФСТ «Колос» серед сільських,
селищних громад Козятинського району.
Проходили змагання на оновленому
шкільному стадіоні з запаленням вогню
сільської спартакіади
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñïî÷àòêó â³äáóëîñÿ óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ ²ãîð ç ïàðàäîì ó÷àñíèê³â çìàãàíü, ïîêëàäàííÿì êâ³ò³â
äî ïàì’ÿòíèêà çàãèáëèì âî¿íàì
â Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³. Äî ðå÷³,
ïîêëàñòè êâ³òè äî ïàì’ÿòíèêà
âî¿íàì íàäàëè âåòåðàíàì ñïîðòó
Ïàâëó Ãóìåíþêó òà Îëåêñàíäðó
Øàìðó.
Ï³ñëÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â îðãàí³çàòîðè çìàãàíü â³äçíà÷èëè âåòåðàí³â ñïîðòó, ä³þ÷èõ
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ïðîñëàâëÿþòü
Êîçÿòèíùèíó, ìåöåíàò³â ñïîðòó ãðàìîòàìè òà ïîäÿêàìè ÂÒÎ
ÂÔÑÒ «Êîëîñ».
Êîëè âñ³õ çàñëóæåíèõ íàãîðîäèëè, ñïîðòñìåíàì ³ ãîñòÿì ñïîðòèâíîãî ä³éñòâà ãóðò
«Ìàëüâè» òà äèòÿ÷èé õîðåîãðàô³÷íèé àíñàìáëü «Äæåðåëüöå»
ïîäàðóâàëè ìóçè÷íå â³òàííÿ.
Íà öüîìó óðî÷èñòà öåðåìîí³ÿ
â³äêðèòòÿ ñ³ëüñüêèõ ³ãîð çàâåðøèëàñü ³ êîìàíäè Ãëóõîâåöüêî¿,
Ñåñòðèí³âñüêî¿, Á³ëîï³ëüñüêî¿,
Ïëÿõ³âñüêî¿, Áåç³ìåíñüêî¿,
Ìàõí³âñüêî¿, Áðîäåöüêî¿ òà
Êàøïåð³âñüêî¿ ãðîìàäè ï³øëè
â ñåêòîðè çìàãàíü.
Çìàãàëèñÿ ëåãêîàòëåòè â á³ãîâèõ âèäàõ, àðìñïîðò³âö³,
÷îëîâ³êè òà æ³íêè, âèÿâëÿëè
ñèëüí³øîãî â æèì³ ðóêàìè,
ñïîðòñìåíè ãèðüîâîãî ñïîðòó âçÿëè çà ³ãðàøêè äâ³ ãèð³
ïî 24 êã. Âîëåéáîë³ñòè âåòåðàíè ³ àìàòîðè æ³íêè âèÿâëÿëè
ñèëüí³øîãî â ãð³ «ïåðåáèé ÷åðåç
ñ³òêó». Íàéçàõîïëèâ³øèìè áóëè

çìàãàííÿ â ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà
òà êîíêóðñó «Ìàìà òàòî ³ ÿ —
ñïîðòèâíà ñ³ì’ÿ».
ШКОЛА ВЖЕ ГОТОВА
ЗУСТРІТИ УЧНІВ
Âåòåðàíè âîëåéáîëó, êîìàíäè Áðîäåñüêîãî òà Êîçÿòèíà
ñõîâàëèñÿ â³ä ïåêó÷îãî ñîíöÿ
â øê³ëüíîìó ñïîðòçàë³. Òîæ,
³äó÷è äî ñïîðòçàëó, íàì âèïàëà íàãîäà ïîäèâèòèñÿ øê³ëüíó
¿äàëüíþ, êëàñí³ ê³ìíàòè ³ ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó.

Íàéçàõîïëèâ³øèìè
áóëè çìàãàííÿ â
ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà
òà êîíêóðñ ðîäèí
«Ìàìà, òàòî ³ ÿ —
ñïîðòèâíà ñ³ì’ÿ»
Äî ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó
â øêîë³ âæå âñå ãîòîâî. Òóò ñâ³òëî òà ÷èñòî. Ö³êàâî âèãëÿäàº
ê³ìíàòà óêðà¿íñüêîãî ñåëà ÷àñ³â
ñåðïà òà ãëå÷èêà. Íàâ³òü çàõîò³ëîñÿ íàì ñôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ
ñîëîì’ÿíî¿ ñòð³õè.
Ïðîéøîâøèñü êîðèäîðîì
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òàêè ïðèéøëè äî âîëåéáîë³ñò³â. Äèâëÿ÷èñü íà ãðó ÷îëîâ³ê³â ó â³ö³,
à âîíè êð³ì øâèäêîñò³ í³÷îãî
íå âòðàòèëè, çàóâàæèëè, ùî
äåÿêèì ìîëîäèì âîëåéáîë³ñòàì
âåòåðàíè äàäóòü ôîðó.
СІМЕЙНИЙ КОНКУРС
Ó êîíêóðñ³ ñ³ìåé ãîëîâíèìè

Подивитися, як силачі перетягують канат,
сходилося чи не найбільше глядачів

Призери конкурсу «Тато, мама і я — спортивна сім’я».
Родини Шустових, Козаченків та Мар'янчик

Вагу в 48 кілограмів
спортсмен піднімає
заввиграшки

ä³éîâèìè îñîáàìè áóëè êàï³òàíè
êîìàíä. Â ðîäèí³ Ìàð’ÿí÷èê ç
Êàøïåð³âêè êåðóâàëà ä³ÿìè
ìàìè Òåòÿíè òà òàòà Îëåêñàíäðà
âîñüìèð³÷íà Îëåñÿ. Ó ïîäðóææÿ Êîçà÷åíê³â ç Ïëÿõîâî¿ òàòîì
Àíàòîë³ºì òà ìàìîþ Ëþäìèëîþ
êåðóâàâ äåñÿòèð³÷íèé Ðóñëàí.
Äåâ’ÿòèð³÷íà Îêñàíà ç Ãëóõîâåöü ïåðåêîíàíà, ùî ¿¿ òàòî
Îëåêñàíäð âïîðàºòüñÿ ç áóäüÿêèì çàâäàííÿì. Òîæ ç ìàìîþ
Íàòàë³ºþ áóëè âïåâíåí³, ùî òàòî
íå ï³äâåäå. Òàòóñ³, ìàìè ³ êàï³òàíè íîñèëè ì’ÿ÷èê ðàêåòêîþ,
êèäàëè ïî ì³øåí³ äðîòèêàìè,
ï³ðíàëè ÷åðåç îáðó÷, ö³ëèëè
òåí³ñíèì ì’ÿ÷èêîì â ïîðîæíº
â³äðî. Â îñòàíí³é âïðàâ³ òàòî í³ñ
ìàìó, ïîò³ì îáîº áàòüê³â íåñëè
êàï³òàíà, íà ô³í³ø ïîâåðòàëèñÿ âæå á³æó÷è óòðüîõ. Çìàãàííÿ
ñ³ìåé áóëè íàñò³ëüêè ö³êàâèìè,
ùî äåÿê³ ñ³ì’¿ âæå ÷åêàþòü íàñòóïíèõ ³ãîð.
Ó ñóää³âñüêèõ çàïèñêàõ
çà îö³íêàìè ï’ÿòè âïðàâ ÷åìï³îíàìè ³ãîð ñòàëà ñ³ì’ÿ Øóñòîâèõ,
ñð³áíèì ïðèçåðîì ñòàëà ñ³ì’ÿ
Êîçà÷åíê³â. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè

Íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ â ñóää³âñüêèõ çàïèñêàõ êîìàíäà Êàøïåð³âêè. Ïåðøå òà äðóãå ì³ñöå
ðîç³ãðàëè áîãàòèð³ Á³ëîï³ëëÿ ³
Ìàõí³âêè. Ïåðåä ïîºäèíêîì
îäèí ç³ ñïåö³àë³ñò³â òÿãîâî¿
âïðàâè ïîÿñíþâàâ ñèëà÷àì Á³ëîï³ëëÿ, ÿê ìîæíà ïåðåãðàòè
êîìàíäó Ìàõí³âêè òàêòè÷íî.
Íà ùî îäèí ç³ ñïîðòñìåí³â â³äïîâ³â: «Òàê ç òî¿ ñòîðîíè êàíàòó
òàê³ ñàì³ ëþäè».
— Òàê³, òà òðîõè íå òàê³, —
â³äïîâ³â ñïîðòñìåíó ñïåö³àë³ñò.
Òàêòèê ìàâ ðàö³þ: êîìàíäà
Ìàõí³âêè â äâîõ ñïðîáàõ áóëà
ñèëüí³øîþ çà ñïîðòñìåí³â
â æîâò³é ôîðì³.
Ïåðåòÿãóâàííÿì êàíàòà çàâåðøèëèñü ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ, ò³ëüêè íå çàâåðøèëîñü ñïîðòèâíå ñâÿòî, ÿêå îðãàí³çóâàëè
ðàçîì ç ñåêòîðîì ñïîðòó ðàéîíó êàøïåð³â÷àíè. Îäíà ÷àøà ç
âîãíåì ñïîðòèâíèõ ³ãîð ÷îãî
âàðòóº!
Äî ïîáà÷åííÿ, ìàëüîâíè÷à
Êàøïåð³âêà, ³ äî íîâèõ çóñòð³÷åé ó âàøîìó íå îáä³ëåíîìó
ïðèðîäîþ êðà¿.

Вокальний гурт «Мальви» традиційно
порадував піснями гостей свята

âèáîðîëè êàøïåð³â÷àíè Îëåêñàíäð, Òåòÿíà ³ Îëåñÿ. Ó íàø³é
òóðí³ðí³é òàáëèö³ âñ³ òðè ñ³ì’¿
ñòàëè çîëîòèìè ïðèçåðàìè.
ХТО КОГО ПЕРЕТЯГНУВ
Ó ïåðåòÿãóâàíí³ êàíàòà áðàëè ó÷àñòü êîìàíäè Ñåñòðèí³âêè, Ãëóõîâåöü, Êàøïåð³âêè, Á³ëîï³ëëÿ òà Ìàõí³âêè.
Ñåñòðèí³âñüê³ áîãàòèð³ òÿãè
çà îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí íà çìàãàííÿ íå ïðè¿õàëè. Òîæ òÿãëè
êàíàò ôóòáîë³ñòè òà ñïîðòñìåíè
àðìñïîðòó. Õëîïö³ ñïîðòèâíî¿
ñòàòóðè, ÿê³ çà ñóìàðíîþ âàãîþ àòëåò³â ïîñòóïàëèñÿ âñ³ì
êîìàíäàì, íå ìîãëè êîíêóðóâàòè ç äâîðàçîâèì ÷åìï³îíîì
Â³ííè÷÷èíè ç ïåðåòÿãóâàííÿ
êàíàòà — êîìàíäîþ Ìàõí³âêè.
— Â ÿêèõ ÿ ò³ëüêè âèäàõ
ñïîðòó íå áðàâ ó÷àñòü, à êàíàò
òÿãíó âïåðøå, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ñîáêî ïåðåä ïîºäèíêîì
ç êîìàíäîþ Ãëóõîâåöü.
Ïî÷åñíå ï’ÿòå ì³ñöå Îëåêñàíäðó ³ Ãåííàä³þ Òêà÷óêó, ÿê³
â³äñòîþâàëè ñïîðòèâíó ÷åñòü
Ñåñòðèí³âêè, áóäå íà çãàäêó.

Ансамбль «Джерельце» виконує запальний
молдавський танець
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«НЕ МОГЛА Й ПОДУМАТИ, ЩО ЦЯ
СПРАВА ТАК ЗАХОПИТЬ МЕНЕ»
Людина справи  Ольга Шостак —
майстриня кондитерського мистецтва. Її
знають не тільки у нас, на Козятинщині,
але й у всій Україні. Адже вона проводить
майстер-класи у багатьох містах. Як
їй вдається так майстерно поєднувати
роботу та родину? Чи кожен може
займатися кондитерським мистецтвом?
АНДРІЙ МОРДЮК

— Êàðàòèí ïðèéøîâ äëÿ âñ³õ
íåî÷³êóâàíî. ßê â³í âïëèíóâ
íà âàø á³çíåñ, ÿêèé ïîòî÷íèé
ñòàí ñïðàâ ó âàñ ñüîãîäí³?
— Êàðàíòèí âí³ñ êîðåêòèâè
íå ò³ëüêè â ìî¿ ïëàíè, àëå ³
â ïëàíè áàãàòüîõ ëþäåé. Äóæå
áàãàòî ð³çíèõ ïîä³é áóëî çàïëàíîâàíî, àäæå ÿ çàéìàþñÿ íå ò³ëüêè âèï³÷êîþ íà çàìîâëåííÿ, àëå é ïðîâåäåííÿì
ìàéñòåð-êëàñ³â. Ðàí³øå ÿ ¿çäèëà
ïî âñ³é Óêðà¿í³, à íèí³ ìî¿ óðîêè ïðîõîäÿòü ïåðåâàæíî â çàõ³äíîìó ðåã³îí³. Ç íîâîãî ðîêó
ïëàíóºòüñÿ ãðàô³ê íà ïåðøå
ï³âð³÷÷ÿ. Äî âñ³º¿ ö³º¿ ³ñòîð³¿
ç êàðàíòèíîì ÿ ¿çäèëà, ïðîâîäèëà ìàéñòåð-êëàñè: â áåðåçí³
äî Õìåëüíèöüêîãî, äàë³ Òåðíîï³ëü, à ï³ñëÿ ÿ â³äðàçó ïî¿õàëà
äî Êîëîìè¿. Âñ³ çàïëàíîâàí³ çàõîäè â³äáóëèñÿ ³ òóò, ÷åðåç äåê³ëüêà äí³â, ââîäÿòü êàðàíòèí.
Ïðèçóïèíÿºòüñÿ âñå ñïîëó÷åííÿ, ùî, çâ³ñíî, ñòàëî çóïèíêîþ
íå ëèøå â ìî¿õ ðîáî÷èõ ñïðàâàõ,
àëå ³ â æèòò³ áàãàòüîõ ëþäåé.
Ìóñèëà ïåðåáóäóâàòè ñâ³é ãðàô³ê, ïåðåíåñòè âñå íà ³íø³ äàòè.
Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó çàäóìàëàñÿ
ïðî â³äåîóðîêè ³ âæå çíÿëà äâà
â³äåîçàíÿòòÿ, ùîá ìîæíà áóëî
êîæíîìó äîñòóïíî ïîêàçàòè, ÿê
âèðîáëÿòè êîíäèòåðñüê³ âèðîáè.
Ï³ñëÿ ïîñòóïîâîãî îñëàáëåííÿ
êàðàíòèíó, ÿ ïî÷àëà â³äíîâëþâàòè
ãðàô³ê, áî ëþäè ÷åêàëè ³ áàãàòî
õòî íàä³ÿâñÿ, ùî çàïëàíîâàí³ ïîä³¿
âñå-òàêè â³äáóäóòüñÿ. ² ç 1 ÷åðâíÿ
ïî÷àâñÿ ðóõ, íèí³ íà ðàõóíêó âæå
6 ïðîâåäåíèõ êîó÷-ñåñ³é ç êîíäèòåðñüêîãî ìèñòåöòâà (ãåîãðàô³ÿ
ìàéñòåð-êëàñ³â — âñÿ Óêðà¿íà).
ß ðîçðîáèëà äóæå ö³êàâó
íîâó ïðîãðàìó. Í³êîëè íå ñòîþ
íà ì³ñö³, ïîñò³éíî ãåíåðóþ íîâ³
³äå¿, òåõíîëîã³¿, íîâ³ ðåöåïòóðè.
Ëþáëþ äèâóâàòè ñâî¿õ çàìîâíèê³â òà ó÷í³â.
— ßê âïëèíóëà ïàíäåì³ÿ
íà ñòàð³ ìåòîäè ðîáîòè? ×è ùîñü
çì³íèëîñÿ?
— Çì³íèëîñÿ, çâè÷àéíî.
ß íå áóëà ïðèõèëüíèöåþ âåëèêèõ
ãðóï íà ìàéñòåð-êëàñàõ. ² òîìó,

ùî çàðàç êàðàíòèí ïîñëàáëåíî,
àëå ùå íå â³äì³íåíî, òî íà ìî¿õ
çóñòð³÷àõ âñ³ ó÷àñíèêè ³ ÿ, ïåðø
çà âñå, äîòðèìóþòüñÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì òà ïðàâèë —
îáðîáêà ðóê, ìî¿ îðãàí³çàòîðè
ðîáëÿòü âîëîãå ïðèáèðàííÿ ç ð³äèíàìè äëÿ äåç³íôåêö³¿. Âñ³ ïðàöþþòü â ðóêàâè÷êàõ òà ìàñêàõ.
ßêùî öå â Êîçÿòèí³, òî ê³ëüê³ñòü
ëþäåé îáìåæåíà — ìàêñèìóì
3 ëþäèíè. Íà âè¿çä³ — 4–5. Âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé íå ïîòð³áíî. Ìè äáàºìî ïðî çäîðîâ’ÿ
ó÷àñíèê³â òà ñâî¿õ ð³äíèõ.
— ×è ìîæå äî âàñ ïðèéòè
ëþäèíà áåç äîñâ³äó, ÿêà ïðîñòî
ïðàãíå íàâ÷èòèñÿ âèï³êàòè òàê³
êóë³íàðí³ øåäåâðè?
— ß çàâæäè êàæó, ùî ðàäà
áà÷èòè ó ñåáå íà ìàéñòåð-êëàñ³
óñ³õ ëþäåé. Ãîëîâíå — áàæàííÿ
³ ãàðíèé íàñòð³é. Êîëè ëþäèíà
õî÷å íàâ÷èòèñÿ, òî âîíà áóäå
ñïðèéìàòè ³íôîðìàö³þ ÿêíàéêðàùå. À ùå ïîòð³áíî â³ðèòè
â ñåáå. ß ëþáëþ íàâ÷àòè ïî÷àòê³âö³â á³ëüøå, í³æ ïðîôåñ³îíàë³â: äóæå âàæêî ïåðåâ÷àòè êîãîñü
ï³ñëÿ ³íøîãî ìàéñòðà. Ïðèõîäÿòü
äî ìåíå é êîíäèòåðè ç³ çíàííÿìè
çà äîäàòêîâèì äîñâ³äîì.
— Ñüîãîäí³ âèä âàøî¿ ä³ÿëüíîñò³, öå íå ò³ëüêè ìàéñòåð-êëàñè, àëå ³ âèï³÷êà íà çàìîâëåííÿ,
îíëàéí êóðñè, à ùî ùå?
— Âèï³÷êà íà çàìîâëåííÿ
íå ò³ëüêè òîðò³â, àëå ³ ð³çíèõ ñìàêîëèê³â. Ñüîãîäí³ ïîïóëÿðíîñò³
íàáèðàþòü êåíä³-áàðè. Êîëè
íà ñâÿòêóâàííÿ ëþäèíà çàìîâëÿº äî òîðòó ñâÿòêîâîãî ùå ð³çí³
ñîëîäîù³. Çàðàç ïðàöþþ â öüîìó
íàïðÿìêó. Ùå â³äåîóðîêè, êîëè
áóâ ÷àñ, çí³ìàëà â³äåî. Äî äóø³
ìåí³ á³ëüøå ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, êîëè º íàãîäà áà÷èòè
ëþäèíó, «ïîñòàâèòè» ¿¿ ðóêó, ùîá
âîíà âì³ëà ãàðíî âèð³âíÿòè òîðò,
çðîáèòè êðåìîâ³ êâ³òè. Êðàùå
ïðàêòè÷í³ óðîêè, à íå â³äåî.
— Êåíä³-áàðè — äîðîãî. Ðîçâ³ºòå òàêèé ñòåðåîòèï?
— Çàâæäè ê³ëüê³ñòü ðîçðàõîâóºòüñÿ çàëåæíî â³ä ãîñòåé ñâÿòà.
Êë³ºíò ìîæå çàìîâèòè êîæíî¿
ïîçèö³¿, íàïðèêëàä, äëÿ êîæíî¿
ëþäèíè. Äåõòî çàìîâëÿº ïðîñòî

ïåâíó ê³ëüê³ñòü ïåâíèõ ò³ñòå÷îê.
Âñå çàëåæèòü â³ä ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³. Õòîñü õî÷å çàìîâèòè
íà äâ³ òèñÿ÷³ ñìàêîëèê³â, à õòîñü
íà äåñÿòü. Âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ô³íàíñîâà ñòîðîíà, îñîáëèâî çàðàç.
— Çíàþ, ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó
ó âàñ áóëî áàæàííÿ â³äêðèòè ñâîþ
êîíäèòåðñüêó-ñòóä³þ. ßê íèí³
ñïðàâè â öüîìó íàïðÿìêó?
— Ïîêè ùî öå âñå â ïëàíàõ.
Íàø Êîçÿòèí — ì³ñòî ïðîâ³íö³éíå. ² ùîá â³äêðèòè ó íàñ ñàìå
òó êàâ’ÿðíþ, ïðî ÿêó ÿ ìð³ÿëà,
ïîòð³áíî ³íâåñòóâàòè äóæå áàãàòî êîøò³â. Íà äàíèé ìîìåíò
öÿ ìð³ÿ íå ñêàñîâàíà.
Ó ìåíå âæå º ìàêåò ñòóä³¿.
Ïëàíóþ ïðèì³ùåííÿ ç äâîõ ÷àñòèí, äå â ïåðø³é ÷àñòèí³ áóäå
âèï³÷êà ³ ïðîâåäåííÿ ìàéñòåðêëàñ³â, à ³íøà ÷àñòèíà — çàòèøíà êàâ’ÿðíÿ ç ë³òíüîþ òåðàñîþ.
ß íå ìîãëà á ïîäóìàòè, ùî
ìîÿ ñïðàâà òàê ìåíå çàõîïèòü ³
ïðèíåñå òàê³ äîñÿãíåííÿ. ß ââàæàþ, ùî äëÿ ìåíå öå äîñÿãíåííÿ. Öå áóëà êîëîñàëüíà ïðàöÿ.

Êîæí³ âèõ³äí³
ïðîâîäèëà ìàéñòåðêëàñ â ³íøîìó ì³ñò³.
Îá’¿çäèëà ìàéæå
âñþ Óêðà¿íó … Íàâ³òü
âàë³çè ëàìàëèñÿ
² º. ß â³ðèëà â ñåáå, çíàëà, ùî
ìåí³ öå ðàíî ÷è ï³çíî çíàäîáèòüñÿ. Êîëèñü ó ìåíå áóëè ìð³¿,
ÿê³ çàðàç ñòàëè ðåàëüí³ñòþ.
Ñïî÷àòêó äëÿ ìåíå áóëî ñêëàäíî ïðîâîäèòè ìàéñòåð-êëàñè —
àóäèòîð³ÿ íå ñïðèéìàëà íîâèõ
ìàéñòð³â. ² òðè ðîêè òîìó,
â 2017 ðîö³ — áóâ ñïðàâæí³é ïðîðèâ, êîëè ÿ ìàëà íàñè÷åíèé ãðàô³ê, ùî íèí³ ÿ äóìàþ, à ÿê ÿ âñå
âñòèãàëà? Ïðàöþâàëà íà äåðæàâí³é ðîáîò³, êîæí³ âèõ³äí³ ó ìåíå
áóâ ìàéñòåð-êëàñ â ³íøîìó ì³ñò³.
ß îá’¿çäèëà ìàéæå âñþ Óêðà¿íó
… ó ìåíå íàâ³òü âàë³çè ëàìàëèñÿ.
Àæ òðè. ß íå äîñÿãëà ùå òèõ âåðøèí â êîíäèòåðñüê³é ìàéñòåðíîñò³, ÿê âèäàòí³ êîíäèòåðè, àëå
ïðàãíó äî öüîãî.
Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó ÿ áóëà çàïðîøåíà ÿê ñï³êåð â îíëàéíìàðàôîí, ÿêèé îá'ºäíàâ 10 ÌÊ
êðàùèõ êîíäèòåð³â. Öå áóâ ïîäàðóíîê äëÿ âñ³õ êîíäèòåð³â. Öå
áóâ áåçêîøòîâíèé, ùîäåííèé
ìàðàôîí â Instagram. Äóæå ìåí³
ñïîäîáàëîñü, ÿ ãîòóâàëà íàäçâè÷àéíî ñìà÷íèé äåñåðò — Ëüâ³âñüêèé ñèðíèê. Äîñ³ îòðèìóþ áàãàòî â³äãóê³â â³ä ëþäåé, ìîâëÿâ,
îñü ìè ãîòóâàëè çà âàøèì ðåöåïòîì. Öå äóæå ïðèºìíî. Ñêîðî
çíîâó ïëàíóºìî ïîä³áíèé çàõ³ä.

Ольга Шостак займається кондитерською справою не все
життя. До цього вона була фахівцем з соціальної роботи
— Äå ìîæíà çíàéòè ³íôîðìàö³þ
ïðî ö³ áåçêîøòîâí³ ïîä³¿?
— Âñþ ³íôîðìàö³þ ìîæíà
ç ëåãê³ñòþ â³äøóêàòè íà ìî¿é
ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³
Facebook. Öå äëÿ òîãî, ùîá ÷èìîñü çàéíÿòè ëþäåé, â³äâîë³êòè
ó ö³ ñìóòí³ ÷àñè, êîëè ó ëþäåé
íåìàº êîøò³â, êîëè âîíè âäîìà
çìîæóòü ùîñü ïðèãîòóâàòè.
— ßê êîíäèòåðñüêà ñïðàâà
ç’ÿâèëàñÿ ó âàøîìó æèòò³?
— Âçàãàë³, ÿ íå êîíäèòåð
çà ôàõîì, à ôàõ³âåöü ç ñîö³àëüíî¿
ðîáîòè. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ÿ ïðàöþâàëà ÷îòèðè
ç ïîëîâèíîþ ðîêè ³ ïàðàëåëüíî
ïî÷àëà âèï³êàòè íà çàìîâëåííÿ ³ ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ. Áóëî
âàæêî ïîºäíóâàòè. ß äèâóþñÿ
ñâî¿é âèòðèìö³.
— Âè ïðîñòî õîò³ëè…
— ß õîò³ëà, àëå ìåí³ ³ ïîòð³áíî
áóëî. Òîìó ùî ñèí íàâ÷àâñÿ òîä³
â ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Öå äîðîãî ³ ÿ ìóñèëà ñòàâèòè ñâî¿õ ä³òåé íà íîãè. ß ïðàöþâàëà çàðàäè
ñâîº¿ ðîäèíè, ä³òåé. Ïîò³ì çðîçóì³ëà, ùî ïîòð³áíî ìåí³ çàéìàòèñÿ
÷èìîñü îäíèì. Âåñü ÷àñ ñâ³é ïðèñâÿòèëà ìàéñòåð-êëàñàì. Ñïî÷àòêó â³äâ³äóâàëà ìàéñòåð-êëàñè, áî
íå áóëî äîñòàòíüî çíàíü, àäæå
êîíäèòåðñüêà ìàéñòåðí³ñòü äóæå
äèíàì³÷íî ³ áóðõëèâî ðîçâèâàºòüñÿ. Áóëà ó â³äîìèõ êîíäèòåð³â.
Ì³é ãóðó, íàñòàâíèê — çíàíèé
êîíäèòåð â Óêðà¿í³ Îëåíà ×óïð³íà. Âîíà äàëà ìåí³ öåé ïîøòîâõ,
äàëà ñèëè ïîâ³ðèòè â ñåáå, â òå,
ùî ÿ íå ò³ëüêè çìîæó âèï³êàòè,
àëå ³ â÷èòè ëþäåé.
— Çàðàç áàãàòî õòî ïåðåõîäèòü
íà àäðåñíó äîñòàâêó äîäîìó ÷è
ó êàôå. Âè íå äóìàëè ïðî öå?

— ß ïðàöþâàëà ç äâîìà çàêëàäàìè â Êîçÿòèí³. Àëå íà äàíèé ìîìåíò º ïåâí³ ðîçá³æíîñò³.
Íàéêðàùå ïðàöþâàòè íà ñåáå.
À àäðåñíó äîñòàâêó çàâæäè ìîæíà çàìîâèòè. Ó ìåíå íàâ³òü º ïîñëóãà — äîñòàâêà êåíä³-áàð³â òà
òîðò³â «ï³ä êëþ÷». Öå äîñòàâêà ³
ðîçêëàäêà êåíä³-áàð³â — âåñ³ëëÿ,
ñâÿòà òîùî. Öå ìîº áà÷åííÿ, ÿê
ïðîôåñ³îíàëà ³ ÿ çíàþ, ÿê ³ äå,
ÿêå ò³ñòå÷êî áóäå ìàòè âèãëÿä.
— Â³ä ñïðàâ êîíäèòåðñüêèõ
äî âàøèõ âïîäîáàíü. Ùî ëþáèòå ÷èòàòè, äèâèòèñÿ ³ ñëóõàòè?
— ß ÷èòàþ êíèãè ïî ïðîôåñ³¿ — Åêòîðà Õ³ìåíåñà-Áðàâî, ëüâ³âñüêî¿ ìàéñòðèí³ Äàð’¿
Öâèê òîùî. À ùîäî ìóçèêè —
ÿ ïðàöþâàëà â ìóçè÷í³é øêîë³
15 ðîê³â, à ñòàðø³ ä³òè ìî¿ —
ï³àí³ñòè. Ëþáëþ êëàñèêó, îáîæíþþ Øîïåíà. Ëþáëþ ãàðíó
ìóçèêó. Â³äêðèâàþ íîâ³, ñó÷àñí³
³ìåíà. ª îäíà ìîÿ óëþáëåíà ï³ñíÿ, âîíà ìîÿ, Ìóðàòà Íàñèðîâà
«ß ýòî òû, òû ýòî ÿ». Ìóçèêà
çàâæäè ç³ ìíîþ ³ íàâ³òü â ìî¿õ
ä³òÿõ, ùî íàâ÷àëèñÿ â ìóçè÷í³é øêîë³ ïî êëàñó ôîðòåï³àíî.
Íà 25 ðîê³â ñèí ïîïðîñèâ ïîäàðóâàòè éîìó öåé ³íñòðóìåíò äëÿ
ãðè, õî÷à çà ôàõîì ë³êàð-õ³ðóðã.
À ïðî ô³ëüìè — ëþáëþ êëàñèêó — «²ðîí³ÿ äîë³», «Ä³â÷àòà»,
«Ñëóæáîâèé ðîìàí», õî÷à ÷àñó
íà òåëåâ³çîð ìàéæå íå çàëèøàºòüñÿ. Äî ñëîâà, â ïåð³îä êàðàíòèíó
ïî÷àâ âèï³êàòè ì³é ñòàðøèé ñèí
Íàçàð, ðàäóº ñâîºþ âèï³÷êîþ êîõàíó äðóæèíó. Òåïåð ð³äí³ æàðòóþòü, ùî ñêîðî ìåíå ïåðåæåíå.
Íàïåâíî, éîìó ïåðåäàëèñÿ ìî¿
ãåíè. Õî÷à âñ³ ìî¿ ä³òè âì³þòü òà
ëþáëÿòü ãîòóâàòè ð³çí³ ñîëîäîù³.
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СЕРГІЙ ЛОПУШАН РОБИТЬ
КАРТИНИ І ВАЗИ З ДЕРЕВА
Талановиті люди  Сергій Лопушан
працює вчителем трудового навчання
у сільській школі і має логічне для своєї
професії захоплення. Він займається
різьбярством і робить з дерева неймовірні
речі. Чоловік розповів нам, з чого починав,
як виготовляє свої вироби та чому
не поспішає виставляти на продаж
ОЛЕНА УДВУД

Ñåðã³é Ëîïóøàí ðîäîì ç
Ñåñòðèí³âêè. Óæå äâàíàäöÿòü
ðîê³â ÷îëîâ³ê çàéìàºòüñÿ ð³çüáÿðñòâîì. Ó éîãî ðóêàõ çâè÷àéí³
äåðåâ’ÿí³ áðóñêè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà íåéìîâ³ðíî¿ êðàñè
ðå÷³ — âàçè, øêàòóëêè, òàð³ëêè,
êàðòèíè. Ùîïðàâäà, äî âàçè ïîñòàâèòè ìîæíà ëèøå ñóõ³ êâ³òè,
áî âîëîãó öÿ êðàñà íå âèòðèìàº.
СКЛЕЄНІ ШМАТОЧКИ
Öå çàõîïëåííÿ ïî÷àëîñÿ ç
â³äâ³äèí ñòîëèö³. Ñàìå ó Êèºâ³
ìàéñòåð ïîáà÷èâ ïîðîáêè ç äåðåâà. À òåïåð ³ ñàì ìîæå çðîáèòè ç³ øìàòî÷ê³â äåðåâèíè íàâ³òü
íåâåëèêå ÿáëóêî ç ëèñòî÷êîì.
— Ó Äí³ïð³ º ìàéñòåð Ëåîí³ä
Äðåéöåð. Ó Êèºâ³ íà Àíäð³¿âñüêîìó óçâîç³, ÿêðàç íàâïðîòè
öåðêâè, äå àëåÿ õóäîæíèê³â,
ÿ ïîáà÷èâ éîãî ðîáîòè, — çãàäóº
Ñåðã³é. — ß ï³ä³éøîâ, ïîäèâèâñÿ.
² çàêëèíèëî. ² ñòðàøíî ñïðîáóâàòè. ß ³ òàê, ³ òàê çàãëÿäàâ. Ùå
³íòåðíåòó â íàñ íå áóëî. ß â Êîçÿòèí äî òîâàðèøà ïðè¿æäæàâ. ²
ìè òàê ïîòèõåíüêó ïî÷àëè.
Êîæíà ðîáîòà âèãîòîâëÿºòüñÿ
ç îêðåìèõ øìàòî÷ê³â äåðåâèíè.
Äî ïðèêëàäó, â îäí³é øêàòóëö³ òàêèõ øìàòî÷ê³â ìîæå áóòè
áëèçüêî ñîòí³. Êîæåí áðóñîê îáðîáëÿºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òîð-

ñîâî¿ ïèëêè. Âîíà çð³çàº äåðåâî
ï³ä çàäàíèì êóòîì. Ï³ñëÿ öüîãî
óñ³ áðóñî÷êè íàìàùóþòüñÿ êëåºì ³ çàòèñêàþòüñÿ ñïåö³àëüíèì
õîìóòîì.
— Ìè çâèêëè âèêîðèñòîâóâàòè ÏÂÀ, àëå âîíè º ð³çí³: Ä2,
Ä3, Ä4. Ìàðêóâàííÿ çà ñèëîþ
ñêëåþâàííÿ. Ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ Ä4 íàâ³òü íåíàäîâãî ìîæíà
âîäó íàëèâàòè, â³í òðèìàº. Âçÿâ
Ä3, ðîáîòà ðîçëåò³ëàñÿ ó ìåíå.
Âçÿâ Ä4, ïîë³óðåòàíîâèé, íèì
øâèäêî òðåáà ðîáèòè, äóæå ïîãàíî â³ä ðóê â³äìèâàºòüñÿ ³ ïîò³ì
â³í ï³íèòüñÿ. Àëå òðèìàº, — ïîÿñíþº ìàéñòåð.
З ДЕРЕВОМ СКЛАДНО
Ùîá çðîáèòè îðíàìåíò, ÷îëîâ³ê âèêîðèñòîâóº ð³çí³ ñîðòè
äåðåâà. Ïåðåâàæíî öå äóá ³ ÿñåí.
Äóá òåìí³øèé, ÿñåí — ñâ³òë³øèé. Òàêîæ âèêîðèñòîâóº ãîð³õ
òà ïëîäîâ³ äåðåâà, äî ïðèêëàäó,
ñëèâó ÷è ÷åðåøíþ. Îðíàìåíò
ïðèäóìóº ñàì, âèêîðèñòîâóþ÷è
ëèøå ñâîþ ôàíòàç³þ, ÷è, ÿê ñàì
êàæå, áîðòîâèé êîìï’þòåð. Íàä
îôîðìëåííÿì ÷àñîì äîâîäèòüñÿ
äîâãåíüêî ïîì³çêóâàòè, òîìó ùî
ñîðò³â äåðåâèíè, ÿêó ìîæíà îáðîáèòè, íå òàê áàãàòî.
— Çà êîðäîíîì êîëüîðîâîãî
äåðåâà çíà÷íî á³ëüøå. Òàì ³ ÷åðâîíå, ³ çì³¿íå, ³ ÷îðíå, ³ ëèìîííå.
Êîæíà äåðåâèíà ìàº ñâ³é â³äò³-

Ця ваза, яку Сергій Лопушан тримає у руках,
складається з близько сотні брусків дерева. Щоб її
виготовити, чоловік використав два сорти: дуб і ясен
íîê ³ ëåãøå çðîáèòè îðíàìåíò.
À ó íàñ ùî? Äóá, ÿñåí, ãîð³õ,
ïëîäîâ³ äåðåâà. Êîëèñü ÿ çíàéøîâ íà ñàéò³ ÷îðíå äåðåâî. Ïèòàþ ö³íó. Ìåòðîâèé øìàòî÷îê
6 ñì íà 10 ñì — 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ß êàæó, í³, äÿêóþ, íå òðåáà.
Âçÿòè ³ ïîð³çàòè íà ïîðîáêè —
à âèéäå ÷è íå âèéäå — íå çíàºø, — êàæå ìàéñòåð.
«ДИТИНА ХОЧЕ — ХАЙ
РОБИТЬ»
Ñåðã³é Ëîïóøàí ïðàöþº â÷èòåëåì òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ. ²íîä³
ñâ³é òàëàíò éîìó âäàºòüñÿ ïðèùåïèòè êîìóñü ³ç âèõîâàíö³â.
Õî÷à ñàì êàæå, ùî ä³òè çàðàç
ö³êàâëÿòüñÿ ëèøå ´àäæåòàìè,
÷àñîì òðàïëÿþòüñÿ âèíÿòêè.
— Ó ìåíå áóâ îäèí õëîï÷èíà,
Ñàøà Òîä÷óê. Â³í, ÿê ïîáà÷èâ
ìî¿ ðîáîòè, êàæå, Ôåäîðîâè÷ó,
ÿ òàêå õî÷ó, — ïðîäîâæóº Ñåð-

Роботи можна подивитися у музеї
Свої роботи майстер поки
не продає. І пояснює, чому —
за ту ціну, яку вони справді
коштують, їх навряд чи хтось
захоче купувати.
— Коли я починав, скинули ми
прайс з другом, то у того ж Дрейцера цінник був — ваза 850 гривень і 7,5 тисячі гривень. Минулого року ми їздили у Дунстан
на Стадниці (конкурс ремесел —
авт.). Я подзвонив до Дрейцера,
кажу, озвучте цінову політику.
А він робить вази 1,2–1,5 метра. Каже: «Я останній раз продав вазу за 10 тисяч гривень».
То якщо я скажу за мою вазу хай

не десять, хай три тисячі, ніхто
не купить.
Роботи Сергія Лопушана можна
подивитися у музеї міста. Вони
стали частиною експозиції «Хвилює дерево красою».
— Його роботи є навіть у краєзнавчому музеї, — розповідає
Наталія Баштова, науковий
співробітник музею. — Там я їх
вперше побачила. І була мрія
запросити на виставку до нас
в музей. Я їхала і всю дорогу їх
гладила. Настільки роботи теплі, душевні, тепло дерева вони
передають.
— Мені найбільше подобається

це дерево. Я спершу не зрозуміла, що це дерево. Але воно
настільки протистоїть шторму,
так, як і Сергій, — ділиться враженнями Тетяна Яковлєва.
Крім робіт Сергія Лопушана,
на виставці можна побачити
вироби ще одного різьбяра з
Козятинщини — Олексія Кравчука. Майстер з Глухівець перетворює звичайні шматки фанери
у справжнє мереживо.
Виставка діятиме у Музеї історії
міста до 10 серпня. Музей працює щоденно з 9.00 до 17.00,
окрім суботи та неділі. Відвідувачів просять одягати маску.

ã³é. — ß êàæó, ïî¿õàëè äî ìåíå
äîäîìó, â ìåíå òàì á³ëüøèé ñòàíîê. Â³í õî÷ ñàìîðîáíèé, àëå
øê³ëüíèé ìàëåíüêèé. Â³í ïðè¿æäæàº ³ ìîæå ïî¿õàòè î 8–10 âå÷îðà. Áàòüêî ìåí³: «Ùî òè, â³í
ó òåáå ÷àñ çàáèðàº». ß êàæó: «Äèòèíà õî÷å — õàé ðîáèòü».
РОБОТИ ІНОДІ «ГУБЛЯТЬСЯ»
Âèõîâàíåöü Ñåðã³ÿ çìàéñòðóâàâ âàçó, ¿¿ íàâ³òü âçÿëè íà ïðåçèäåíòñüêó âèñòàâêó. Òóäè çàâåçëè ùå ïàðîâîçà, ÿêèé Ñåðã³é òà Ñàøêî çðîáèëè ðàçîì.
Ó äåðåâ’ÿíîãî òÿãà÷à âàãîí³â íàâ³òü êîëåñà êðóòèëèñÿ. Òà ï³ñëÿ

Ñâî¿ ðîáîòè ìàéñòåð
ïîêè íå ïðîäàº.
І ïîÿñíþº, ÷îìó – çà òó
ö³íó, ÿêó âîíè ñïðàâä³
êîøòóþòü, ¿õ íàâðÿä ÷è
õòîñü çàõî÷å êóïóâàòè
âèñòàâêè ³ âàçà, ³ ïàðîâîç äåñü
çíèêëè, ¿õ í³õòî íå ïîâåðíóâ.
Ñåðã³é êàæå, ùî éîãî ðîáîòè
òåæ ÷àñòî «ãóáëÿòüñÿ».
— ß áóâ ó Â³ííèö³ íà ñòàíö³¿
þíèõ òåõí³ê³â. Êàæó: «Îò âè
ìåí³ ïîÿñí³òü — ìî¿ ðîáîòè
ïîòðàïëÿëè äî âàñ, àëå âîíè
íå âåðòàþòüñÿ. ×îìó?» Âîíè
ìåí³: «Ðîçóì³ºòå, ìè æ âèçíà÷àºìî ì³ñöÿ ³ íàì òðåáà, ùîá ìè
ïîêàçàëè, ùî çà ïåðøå ì³ñöå º
ðîáîòà», — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
МОЗАЇЧНІ КАРТИНИ
Êð³ì øêàòóëîê, âàç òà òàð³ëîê
Ñåðã³é Ëîïóøàí ùå âèãîòîâëÿº
êàðòèíè ó òåõí³ö³ ï³ðîñåãìåí-

Крім ваз і кошиків,
чоловік ще робить
мозаїчні картини. Деякі
елементи доводиться
підфарбовувати, адже
кольорового дерева у нас
не так багато
òàö³¿. Öå îá’ºìíà ìîçà¿êà, ùî
ñêëàäàºòüñÿ ç ê³ëüêîõ áëîê³â.
Ùîá âèãîòîâèòè êàðòèíó, êîæåí
øìàòîê òðåáà âèð³çàòè îêðåìî. Óñ³ ÷àñòèíè íàêëåþþòüñÿ
íà îñíîâó. ¯¿ ìàéñòåð ãîòóº ç
ôàíåðè ÷è ÄÂÏ.
— Ñêëàñòè éîãî — öå ñàìî
ñîáîþ, éîìó ùå ïîòð³áíî íàäàòè îá'ºìó. À öå òåæ çàëåæèòü â³ä íàøîãî áîðòîâîãî
êîìï’þòåðà, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é Ëîïóøàí. — Öþ òåõíîëîã³þ
ÿ ïîáà÷èâ ó 2012 ðîö³ â Êèºâ³.
ª â³äîìèé ð³çüáÿð Îëåêñàíäð
Êîíÿºâ. Ìè íà éîãî áàç³ â³äïî÷èâàëè. ² ÿ ïîáà÷èâ êàðòèíè
â òàêîìó ñòèë³.
Ñïåðøó òðåáà ï³äãîòóâàòè
îñíîâó — íà ôàíåð³ ÷è ÄÂÏ
âèð³çàòè «â³êíà». Öå îòâîðè
ó ñàìîìó ôîí³. À âæå ïîò³ì
âèð³çàòè îêðåìî êîæåí øìàòîê ìîçà¿êè. ² âèð³çàºòüñÿ â³í
íå çà äîïîìîãîþ ëîáçèêà,
à ãàðÿ÷î¿ ñòðóíè, ï³ä’ºäíàíî¿
äî òðàíñôîðìàòîðà. Éîãî íàø
ìàéñòåð âèãîòîâèâ ñàì ç³ çâè÷àéíîãî áåçïåðåá³éíèêà, ÿêèì
áàãàòî õòî ç íàñ êîðèñòóºòüñÿ,
ùîá êîìï’þòåð íå âèìêíóâñÿ
ó íàéíåïîòð³áí³øèé ìîìåíò,
êîëè çíèêëî ñâ³òëî.
— Âåëèêèõ îáìåæåíü íåìàº,
ÿêùî ïðèëàä ïðàâèëüíî çðîáëåíèé. À ïîð³çàòèñÿ ìîæíà
³ ëîáçèêîì. Ñòðóìîì âîíî
íå á'º. Õ³áà ùî ìîæíà ïîïåêòèñÿ. Çâè÷àéíî, òåõí³êà áåçïåêè
ïîâèííà áóòè ñêð³çü, — êàæå
÷îëîâ³ê.
Âèð³çàí³ øìàòî÷êè ùå òðåáà
ïîøë³ôóâàòè. ×àñîì ¿õ äîâîäèòüñÿ ï³äôàðáóâàòè, ùîá äîäàòè êàðòèí³ êîëüîðó.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло,
вода, центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063058-78-88
Здам офісне приміщення до 30 кв.м. в центрі. 093-766-78-49
Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 2 пов.,
маг. «Абсолют» вул.Грушевського 23,
центр, вхід з двору. 067-753-67-42
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

Продається Кафе-Бар «Крокус» вул.Незалежності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-82
Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам меблі для торгівлі:
вітрини, шафи, тумби.
063-616-83-08, 098-267-01-61
Продам 2-х кімн. кв., 49.9 кв.м., з меблями,
6 пов., вул.Г.Майдану 9. 097-067-90-85 дзвонити з16:00 до 20:00
Продам поросята м'ясної породи 2 500 грн.
096-729-02-72
Продам 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова,
м.Києв. 093-774-81-64

ÐÎÁÎÒÀ

ÏÐÎÄÀÌ

 Â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ç\ï ã³äíà. 096-115-18-11,
093-596-40-46

 Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó.
Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76

 Ïîòð³áí³ ï³äñîáí³ ðîáî÷³ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ç/ï ã³äíà. 093-942-1787, 096-983-27-99

 Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-9320, 098-974-29-35

 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: Îïåðàòîð-êàñèð,
Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè).
067-430-02-80

 Çåìåëüíà ä³ë-êà 29 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî ñ. Êîçÿòèí, âóë. ×àéêîâñüêîãî. 098515-50-23

 Ìàãàçèí Áàãàòà Êîìîðà äîðîãî çàêóïîâóº çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³ òà
ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80

 Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 2 ì³ñÿöÿ. 097-247-99-12, 097-688-62-01

 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â êàôå "Õóòîðîê" ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, â³ê ç 18 ðîê³â,
äîñâ³ä íåîáîâ’ÿçêîâèé. 093-145-82-34

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90

 Ñóòî÷íèõ êóð÷àò áðîéëåðà ì³ñÿ÷íèõ ³ òóøêó. 097-354-76-66
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 073-326-41-56
 Êîðîâó. 093-979-47-60
 ß÷ì³íü. Ìîæëèâà äîñòàâêà 097-84-30-138

 Çîâí³øíº óòåïëåííÿ áóäèíê³â òà êâàðòèð. 050-245-88-29, 093-552-66-25

 Êóðåé Äæåðñ³éñüêèé ã³ãàíò, Âèëåôåëüäåðè, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063608-92-55

 Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè. ßê³ñíî,
ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

 Îâåöü Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä ³ íà ìÿñî ð³çíîãî â³êó. 096-96945-99
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

 Áåíçîêîñà 1 000 ãðí., áåíçîïèëà 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ïîñèëåíèé,
îïðèñêóâà÷ æóê³â, áîëãàðêà 180, äðåëüêà, ïðîô. ôåí, åëþòî÷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

 Çá³ðêà òâîð³â Êóïåðà, Äþìà, Ñêîòòà, ïðèãîäíèöüêà òà ³ñòîðè÷íà ë³òåð., ìåáë³
ó â³òàëüíþ, ñïàëüíó ê³ìíàòè, äèò. ë³æå÷êî äåðåâÿíå, 10 êíèæêîâèõ ïîëèöü, íàñîñ
äëÿ âîäè òà ïîëèâó ãîðîäó, ë³æêî ìåòàë. ç ìàòðàöîì äëÿ äà÷³, ìèéêà êåðàì. ó
âàííó, ïèëîñîñ Ðàêåòà, 2 êèëèìè 1.8õ2.5 êîë³ð êàâè. 098-564-57-58

 Â³äâîäîê, áäæîëîñ³ì¿, áäæîëîïàêåòè. 063-694-94-35

 Øâåëåðè 10, 2.5 ì., êóòèêè 56, 2.5 ì., êóòèêà àëþì. 30, 3 ì. 12 øò., êóòèêè
àëþì. àíîäèð. 50, 3 ì. 4 øò., òðóáè í/æ ä³àì.36, 3 ì. 2 øò., äð³ò ñòàë. îöèíê. 2
ìì., êàçàí àëþì. 70 ë. ç êðèøêîþ, ñ³òêà ðàáèöÿ 1.2 ì õ 10 ì. 6 ðóë., ï³íîïðîïèëåí
25, 5 ñì. 12 áëîê³â ïî 12 øò., âàòà òåïëî³çîëþþ÷à 8 ðóëîí³â, òåíò âîäîíåïðîíèê. 8
ì. õ 10 ì., êàí³ñòðè õàð÷îâ³ í/æ 25 ë., 5 ë., ñ.Âåëèêå. 066-044-74-90

 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
 Êîïè ôóòáîëüí³ Naike, ìåá³ëü, ìåõàí³÷íèé êîìáàéí, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò
Àðäî. 068-044-24-68
 Àïàðàò äëÿ ñîëîäêî¿ âàòè, ÷àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 Ñò³íêà ìåáëåâà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 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

 Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
 Äèâàí ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 3 000 ãðí., ñò³ë ïîë³ðîâàíèé 150 ãðí., ï³äñòàâêà òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð 150 ãðí., âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé 100 ãðí., ñêåéò 150 ãðí.
067-152-60-80, 063-020-88-81
 Õîëîäèëüíèê ðîáî÷èé íåäîðîãî 1 000 ãðí. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 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
 Äðîâà äóáîâ³ äåøåâî, îáð³çêè ç äîñîê â³ä ï³ëîðàìè. 067-430-79-37, 093756-39-33

 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

 Ñò³íêà Þí³îð äîâæ. 3.0 ì., âèñîòà 2.50 ì., ãëèáèíà 0.5 ì. (øàôà + ïèñüìîâèé
ñò³ë + êíèæêîâà ïîëèöÿ + ïåíàë) 800 ãðí. 093-017-75-08, 097-966-44-02

 Ôàíåðà, óãîëîê ìåòàëåâèé, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè, òðóáà êàíàë³çàö³éíà,
ïë³íòóñ ïîòîëî÷íèé, äîñêà îáð³çíà. 096-258-75-22, 073-052-93-37

 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äâåð³ âõ³äí³ 8 ñì., äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 60 ñì. 3 øò. ç êîðîáêàìè, âàííà ÷àâóííà, óí³òàç, êóõîííèé ãàðí³òóð, ãàç. ïëèòà Ardo ç âèòÿæêîþ, øàôà
êóïå, óìèâàëüíèê ç òóìáîþ òà íàâ³ñíà øàôà. 063-021-53-60
 Âàííà çàë³çíà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, äèâàí. 097-705-85-08

 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

 Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, òåëè÷êà ÷îðíî ðÿáà â³ê 6 ì³ñ. 096-772-01-94

 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-776-24-25
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-383-76-61
 Ãàçîâà ïëèòà ç åëåêòðè÷íîþ äóõîâêîþ (8 ïðîãðàì, òàéìåð) 60 ñì., êîë³ð á³ëèé,
ñòàí äîáðèé 2 400 ãðí .093-752-02-92

 Ôàöåë³¿ íàñ³ííÿ î÷èùåíå ñ³äåðàò ìåäîíîñ. 067-368-56-12
 Áäæîëîñ³ì’¿ Äîäàíîâñüê³é ðàìö³. 067-368-56-12
 Òóøêè áðîéëåð³â äîìàøí³õ 75 ãðí./êã, âíóòð³ííîñò³ áåçêîøòîâíî. 067-491-60-21
 Êîðîâà Ãîëøòèíñüêî¿ ïîðîäè ç äðóãèì îòåëîì. 098-259-39-20
 Òðóáè ï³ä ñêâàæèíó. 097-021-67-25
 Êà÷åíÿòà äîìàøí³ êîðè÷íåâî¿ ³íäîêà÷êè, Êîçÿòèí, ñàìîâèâ³ç. 098-599-77-95

 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 073-167-46-96, 097-029-63-05

 Åëåêòðî ìîòîð 1 ÊâÒ 3000 îá./õâ., áîéëåð 80 ë. â äîáðîìó ñòàí³. 063-268-23-01

 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. ñ.Ñåñòðèí³âêà öåíòð. 067-587-91-62

 Ïîðîñÿòà ïîðîäà Á³ëà äîâãà. 063-298-63-84

 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 067-300-17-72, 098-132-44-35

 Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 067-369-13-23

 ß÷ì³íü ÿðèé 2019 ð. 068-170-50-29, 063-946-29-77

 Âåëîñèïåäè á/ó 5 øò. 099-010-91-34, 068-786-05-86

 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-722-99-65

 Äèâàí, øàôè, øâåäñüêà ñïîðòèâíà ñò³íêà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, òåðì³íîâî,
äåøåâî. 093-731-16-41

 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. âóë.Æèòîìèðñüêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä, íåäîðîãî. 073-429-56-52
 Êîìîä á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, âåëîñèïåä ÷îë. á/ó, øâåéíà ìàøèíêà ç íîæíèì
ïðèâîäîì âñå â äîáðîìó ñòàí³. 063-629-52-33
 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
 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 063-960-26-33
 Â³ç ê³ííèé â äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàñèêîì + áîðòèêè, ñòîëèê ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ ãîäóâàííÿ,
ïëóã ê³ííèé äëÿ íàð³çàííÿ ðÿäê³â, ñò³ë ðîçêëàäíèé, òðèëÿæ â äîáðîìó ñòàí³. 067251-12-34, 063-695-34-29
 Öåãëà âîãíåòðèâêà 50 øò., êåðàì³÷íèé êîìèí, ãàçîâà ïëèòà, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³
30 ë., 20 ë. 096-463-00-66
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5-8 ð., ãåíåðàòîð ÇІË, Óðàë, ìîòîð 1.5 êÂò. 063-294-5266, 095-470-73-21
 Êðîëèöÿ ³ êð³ëü ìîëîä³, êðîëåíÿòà. 096-561-68-94
 Êîëÿñêà 2/1 ñ³ðîãî êîëüîðó, íåäîðîãî, àâòîëþëüêà 2 â 1 (ëþëüêà + àâòîêð³ñëî)
â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-520-78-71
 3 ì³øêè øêàðàëóïè ãîð³õà, äîñêè - äðîâà, íîâèé îïðèñêóâà÷ ðàíöåâèé. 093926-11-79
 Іíâàë³äí³ êîëÿñêè. 093-564-33-12
 Äà÷íèé ó÷àñòîê 11 ñîò. , ð-í ñîñîíîê, êîíòåéíåð, ïîãð³á, ñàä, ñòàâîê,
ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³, ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà 29. 096-686-17-88,
093-461-68-36
 Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., âåëîñèïåäè äîðîñëèé 500 ãðí.,
äèòÿ÷èé íà 5-7 ðîê³â 150 ãðí., íà 10-14 ðîê³â 250 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 4 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
 Êîòåë íîâèé ÊÑ-16 4 500 ãðí., ë³æêî äóáîâå 2-õ ïîâ. 4 200 ãðí., íîâà ïàíåëü
êðèø³ ÂÀÇ 2121 2 000 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 500 ãðí. 2 øò., êàëîðèôåð 3-õ
ôàçíèé 2 500 ãðí. 2 øò. 096-803-39-75
 Âóëèêè ç áäæîëàìè, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò 220Â, ñåé, á³äîíè àëþì³í³ºâ³ 40
ë., áàê í/æ 80 ë. 098-034-42-59

475956

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 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. 067705-00-22 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 ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
 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
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
 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 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

 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà 1 000 ãðí. 063-781-02-47

 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10

 Øâåéíà ìàøèíêà íà íîæíîìó ïðèâîä³ á/ó, äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë á/ó, ñò³íêà
Êàëèíà á/ó. 073-004-04-45

 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57

 Âåíòèëÿòîð, ñò³ë-ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, êð³ñëî-ðîçêëàäíå á/ó (áåçêîøòîâíî), â³êíà ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³, êîíòåéíåð 5 ò., ãàðàæ. 098-993-35-42
 Ñò³ë êîìïþòåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³, ï³í.áëîêè 20 õ 30 õ 60, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 4 øò.
068-041-47-16, 063-752-10-26
 Ïàðèêè, áàíêè 0.5 ë. 093-884-86-66, 068-209-91-37

16 липня 2020 р.

Засновник:
ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН”

476002

 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
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 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

 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63

 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, äâà ïîäâ³éíèõ â³êíà, êë³òêè äëÿ øèíøèëè, äâà DVD. 093857-61-41, 096-193-65-18

475990

475958

 Áóäèíîê ãàçèô. ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò.ñ. Іâàíê³âö³. 098-515-50-23

 Ñàäæàíö³ âèíîãðàäó ð³çíèõ ñîðò³â. 097-297-81-71

 Êîðîâà ç 5 òåëÿì ³ áè÷îê 3 ì³ñ. ñ.Ñåñòðèí³âêà. 097-204-40-78

475958

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
 Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñò³ëüö³ ëîçà, äèòÿ÷èé êîìïëåêò: ñò³ë, ñòóëà, çîíò, ñòóëà
ðèáàëüö³, ðîçêëàäíèé ñò³ë, ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08

475618

475617

 Âóëèêè. 067-445-75-52

 Ïîðîñÿòà 25-30 êã. ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Êîçÿòèí 093-920-70-15 Ñàøà

 Òèòàí á/ó, êîìïëåêò ÷àâóííèõ âèðîá³â äî ï³÷êè (ïëèòè). 097-307-53-59

472810

 Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³, òóìáà ï³ä ìîéêó íîâà, åë. ïëèòà âèð.-òâà
Ãåðìàí³ÿ. 097-494-15-89, 093-353-67-33

 Êîçî÷êà 4 ì³ñ. ç õîðîøèõ ìîëî÷íèõ ê³ç. 097-587-17-37

 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ â õîðîøîìó ñòàí³ 6 ì., 5 ì., 4 ì., ôóíäàìåíòí³ áëîêè.
093-026-46-99

476908
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
476231

476232

476233

476234

476681

476546
476783

476784

476554
476901

476902

474517

 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 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
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
 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
 Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º ñêâàæèíà. 098-918-03-39, 098918-03-38

 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 ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 0.06 ãà çåìë³.
067-972-22-83, 063-606-61-24

 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

 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 068-046-27-73

 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

 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17

 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57

 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ñàðàé.
2-23-74, 067-368-56-14

 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

 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà.
098-254-37-48

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., 62 êâ.ì., ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093704-31-57

 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 063-189-40-61

 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, 90 êâ.ì., ó÷àñòîê 19 ñîò., ñàäîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. 093353-69-38

 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 á³ëÿ öåíòðà, 70 êâ.ì., ³í. îïàëåííÿ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, 10 ñîò.
çåìë³. 093-704-31-57

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 4, 75 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðà¿,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, ïîðÿä çóïèíêà àâòîáóñà ¹2 àáî îáì³í
íà êâàðòèðó. 093-753-73-25

 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 16
ãà. 098-499-08-59

 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí, º âàííà, òóàëåò, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå. 096-08287-28, 073-010-90-51

 Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, 60 ñîò. ãîðîäà äî ñòàâêà, ñàäîê, ìàë³íà,
êëóáí³êà, êðèíèöÿ íà âóëèö³. 093-822-90-19, 098-229-45-50

 Ñàäèáà âïîðÿäêîâàíà ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, ñòàí áóäèíêó æèëèé, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê, ãîðîä. 068-203-63-63

 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
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3/5 ïîâ., íå óãëîâà, ñòàí æèëèé, ³íä.îïàëåííÿ.
063-617-05-31 ï³ñëÿ 17:00

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Ìîïåä Ð³ãà-13 â äîáðîìó ñòàí³. 093-751-54-88 Îëåêñàíäð
 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

 Áóäèíîê ñ.Ãëóõ³âö³. 096-878-25-71

 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

 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10

 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

 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà,
âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ï³äâàëà,
ãîñï. áóä³âë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097056-19-78

 Ô³àò Ô³îð³íî 2011 ð.â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó 180 000 ãðí. 093-037-92-48 ôîòî
ïî Viber

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

 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56

 ÂÀÇ 2111, 1.5, 16 êëàïàíà, 2001 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³. 067-584-85-55, 063590-71-96

 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, ñêëîïàêåòè, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-59708-40

 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Ïðîëåòàðñüêà (ïîðó÷ á³ëÿ øêîëè ¹3), º ãàðàæ, ë³òíÿ
êóõíÿ. 098-829-60-34, 067-689-75-60

 ×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 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

 Áóäèíîê ñòàðèé, öåíòð, 15 ñîò. 093-153-21-72

 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

 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 ãàç. ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ãîñï. áóä³âë³, 0.40 ãà. 098-394-47-36
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè. 093-785-66-23, 097-969-71-01

 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà,
íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ð-í 4 øêîëè. 093-892-26-45
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó.
067-991-36-91, 067-311-71-84
 2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 3 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19/8, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ.
093-347-19-48, 063-667-31-65

 Ìîòîáëîê Êåíòàâð íîâèé 10 ê.ñ., äèçåëü, øèðèíà ôðåçè 1.40 ñì., ç åëåêòðî
ñòàðòåðîì. 093-925-93-80

 ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 098-270-07-01
 Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
 ÂÀÇ 2115 2003 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, äâèãóí 1.5, êîðîáêà 5 ñò., àâòî â äîáðîìó
ñòàí³. 096-346-39-45
 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

 ×àñòèíà áóäèíêó ð-í Õë³áîäàð, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà íîâà. 063-020-88-40

 Áóäèíîê 70 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàäîê, çåì.ä³ë-êà 5 ñîò., âóë.
Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî). 098-030-92-91, 063-496-76-99

 Áóäèíîê 76 êâ.ì., ñ.Âåëèêå, ãàç., âîäîã³í, êðèíèöÿ ç íàñîñ. ñòàíö³ºþ, ãîñï.
êîðïóñ ç ãàðàæåì, ñàðàé, äóø, ñàä, âèíîãðàäíèê, âèõ³ä íà ñòàâ, 25 + 17 ñîò.
066-044-74-90

 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. íà òðè âëàñíèêà â öåíòð³ ì³ñòà, 150 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, îêðåìèé âõ³ä òà ïîäâ³ð’ÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñòàðèé áóäèíîê ïðàöþþ÷èé á³çíåñ - ðîáîòà
ãàðàíòîâàíà, ñóñ³äè ïîðÿäí³. 063-754-61-56

 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, 60 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè.
066-194-62-17

 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 4 ïîâ. 096-443-32-38, 063-857-86-20

 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95

 Ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99, 063458-34-35

 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

 1-ê³ìí. êâ., 33 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ì.Êèºâ. 093-774-81-64

 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 063-675-93-04

 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093596-41-56, 098-597-08-78

 2-õ ê³ìí. êâ.,2 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, ðåìîíò, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093-704-31-57

 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàäîê, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ +
ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèí 60 êâ.ì.), ð-í âîºíêîìàòó âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 38, äîêóìåíòè ãîòîâ³, íåäîðîãî, ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99, 063-458-34-35

 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

 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88

 Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé ï³ä îäíèì äàõîì, ôóíäàìåíò
ï³ä áóäèíîê, ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98

 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., çàã. ïëîùà 160.8 êâ.ì., æèëà 86 .5 êâ.ì., º ãàðàæ 18.5 êâ.ì.,
ïîãð³á 12.5 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, êîðèäîð, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, íà â³êíàõ ãðàòè,
ñàðàé, 36 ñîò. ãîðîäà, ñàä, ãàç., 2 êðèíèö³. 096-412-34-14

 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16

 2-õ ê³ìí. êâ. ç ºâðî ðåìîíòîì. 097-147-84-88

 Áóäèíîê â öåíòð³ 105 êâ.ì., ãàðàæ, ñàóíà, 14 ñîò. çåìë³. 063-042-05-93
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 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

ÊÓÏËÞ

 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
 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
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476606

476601

476904

 Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó. 063-262-76-67 Òàíÿ
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Áóäèíîê àáî â³çüìó íà âèïëàòó íåäîðîãî, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà ì³ñòà, òó ñòîðîíó íå ïðîïîíóâàòè. 068-821-41-38, 063-715-47-41 Â³êòîð³ÿ
 Ïëèòó á/ó ÷àâóííó àáî æåë³çíó ñòàíäàðòíó 41 õ 71. 067-491-12-27

476601

 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50,
097-648-46-69

476544

 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
 3-õ ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê. 068-519-07-04

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

476600

 Çäàì â îðåíäó òóâè âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 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
 Çäàì ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99,
063-458-34-35
 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
 Çäàì áóäèíîê äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, çëèâ, ãàç. 096-258-75-22, 073052-93-37
 Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-626-45-12

475621
476912

 Ñ³ì’ÿ òåðì³íîâî çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, â öåíòð³, ïëàòà ñâîº÷àñíî
ãàðàíòîâàíà. 066-663-94-89, 068-815-13-34
 ×îëîâ³ê 55 ð. çð³ñò 178, äîáðèé, ïðàöüîâèòèé, àëå êóðèòü, øóêàº â³ðíó æ³íî÷êó
íà âñå æèòòÿ. 098-834-49-54
 Â³ääàì äîáðèì ãîñïîäàðÿì äóæå ãàðíåíüêå êîøåíÿòêî, êîòèê, ÿñêðàâî ðóäîãî
îêðàñó, äóæå ìèëèé òà í³æíèé. 063-736-46-77
 Ñàìîòí³é ÷îëîâ³ê 54 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòíüîþ æ³íêîþ 50-54 ð. 097-44620-46, 063-629-01-49
 Ðîç³áðàíèé äåðåâÿíèé áàëêîí, çàáèðàéòå íà äðîâà, öåíòð. 063-828-27-83,
067-831-52-86
 Çí³ìó 1-íî àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-448-11-15
 ×îëîâ³ê 59 ð. (âä³âåöü) ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ ç Êîçÿòèíà äëÿ ñóâì³ñíîãî
ïðîæèâàííÿ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ³íîãîðîäí³õ ïðîõàííÿ íå äçâîíèòè. 067496-21-19
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó.063-628-59-25, 063628-59-15
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 096-49039-54
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè, ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé çí³ìå êâàðòèðó, ìîæëèâà îïëàòà íà ï³â ðîêó. 067365-21-17
 Çí³ìó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-398-86-38
 Øóêàþ æ³íêó äëÿ äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó (æ³íêà), öåíòð ì³ñòà. 096490-39-54, 063-640-01-45
 ×îëîâ³ê 51 ð³ê øóêàº æ³íêó äëÿ çóñòð³÷³ òà æèòòÿ. 098-686-20-15
 Â³ääàì ãðàéëèâèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó (äîãëÿä, íÿíÿ, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-192-67-78, 063-238-23-61
 Ïîòð³áíî çð³çàòè ÷åðåøíþ, êîìó òðåáà íà äðîâà. 097-021-67-25
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. (ð-í 1 øêîëè). 097-106-48-47, 063-804-04-64
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., íàâïðîòè ó÷èëèùà. 097-235-42-87
 Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî ³íø³
âèäè ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57
 Äàòà ñîðòèðîâêè: 15.7.2020

476915
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«МОНОЛІТ» ТА «ЛОКОМОТИВ»
НА ДВОХ ЗДОБУЛИ 4 ОЧКИ
Футбол  У минулі
вихідні «Моноліт»
та «Локомотив»
провели матчі
чемпіонату
Вінницької області
та Калинівського
району. Обидва
були непростими
для земляків
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

«Ìîíîë³ò», ÿêèé âèñòóïàº
ó âèù³é ë³ç³ îáëàñíî¿ ïåðøîñò³, ç³ãðàâ ñóáîòí³é ãîñòüîâèé
ìàò÷ ç «Îðë³âêîþ». Ïåðåìîãëè
ñïîðòñìåíè íàøîãî ì³ñòà ç ðàõóíêîì 0:1. Öåé ºäèíèé ì’ÿ÷
çàáèâ Äìèòðî Áàëèíñüêèé ç³
øòðàôíîãî óäàðó. Ïåðåìîãà âèâåëà êîçÿòèíñüêèé ôóòáîëüíèé
êëóá íà òðåòº ì³ñöå â ÷åìï³îíàò³.
«Ìîíîë³ò», ÿê ³ «Îðë³âêà», ìàº
â àêòèâ³ 17 î÷îê. Ò³ëüêè çà êðàùî¿ ð³çíèö³ çàáèòèõ ³ ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â, êîçÿòèíñüêà êîìàíäà
ï³äíÿëàñü ó òóðí³ðí³é òàáëèö³
íà ùàáåëü âèùå. Ïîïåðåäó
íà â³äñòàí³ îäí³º¿ ïåðåìîãè ðîçì³ñòèâñÿ «Ôàêåë» ç Ëèïîâöÿ òà
ë³äåð ÷åìï³îíàòó «Òîìàøï³ëü»,
ÿêèé ìàº â àêòèâ³ 22 î÷êè.
Ó íåä³ëþ, 12 ëèïíÿ, ðîçïî÷àâ
áîðîòüáó çà íàãîðîäè «Ëîêîìî-

ГОРОСКОП
НА 16-22 ЛИПНЯ

ОВЕН
Постарайтеся зайняти вичікувальну позицію і накопичити сили.

ТЕЛЕЦЬ
Основними подіями цього
тижня можуть стати справи,
пов'язані з сім'єю і домом.

БЛИЗНЮКИ
Відмінний час для відпустки
і подорожі до моря, що буде
дуже корисно для здоров'я.

РАК
Вам варто звернути увагу
на думку оточуючих. Близькі
люди бажають вам добра.

ЛЕВ
Сприйнятливість і гнучкість
дозволять домогтися гарних
результатів.

ДІВА
Фрагмент запеклого поєдинку між писарівським «Стимулом» і «Локомотивом».
Наші футболісти виконують штрафний удар

Ваша активність дозволить
зрушити з мертвої точки
справи, що нагромадилися.

òèâ», ÿêèé âèñòóïàº â ÷åìï³îíàò³
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Êîçÿòèí÷àíè, íà ïðàâàõ ãîñïîäàð³â ïîëÿ
ïîì³ðÿëèñü ñèëàìè ç êîìàíäîþ
«Ñòèìóë» ñåëà Ïèñàð³âêà.
Íà ïî÷àòêó ìàò÷ó ãîñòÿì ç äîïîìîãîþ çàõèñíèê³â «Ëîêîìîòèâà» âäàëîñÿ çàáèòè øâèäêèé
ì’ÿ÷. Çàë³çíè÷íèêè êèíóëèñÿ
â³ä³ãðàâàòèñÿ òà íàøòîâõíóëèñÿ
íà ù³ëüíèé çàõèñò ãîñòåé. Íåîçáðîºíèì îêîì áóëî âèäíî, ùî
êîìàíäà ãîñïîäàð³â çà êëàñîì
ôóòáîë³ñò³â ïåðåâàæàº ñâî¿õ
ñóïåðíèê³â. Òà äîáðà ô³çè÷íà ôîðìà ãðàâö³â Ïèñàð³âêè
³ ñàìîâ³ääà÷à íà ïîë³ íå äàëà
êîìàíä³ çàë³çíè÷íèê³â ç³ãðàòè
ñâîþ ãðó. Êîëè ãîñïîäàð³ ãðàëè
â êîìá³íàö³éíèé ôóòáîë, ãîñò³
çàñòîñîâóâàëè àêòèâíèé ïðåñèíã. Êîëè ãðàâö³ «Ëîêîìîòèâà»
áðàëè ãðó íà ñåáå, òî ¿ì äîâîäèëîñÿ íà äðèáë³íãó îáõîäèòè

ТЕРЕЗИ

òðüîõ, ÷îòèðüîõ ñóïåðíèê³â.
²íîä³ îäíîãî é òîãî æ ôóòáîë³ñòà äîâîäèëîñü îá³ãðóâàòè äâà
ðàçè. Íàâ³òü äèâíî, ùî êîìàíäà
ãîñòåé ïðîòÿãîì âñüîãî ìàò÷ó
âèòðèìàëà ïðåñèíã.
Çð³âíÿëè ðàõóíîê ãîñïîäàð³
ìàéæå ï³ä ê³íåöü ïåðøîãî òàéìó.
Áóâ çóïèíåíèé ïðîõ³ä â êàðíèé
ìàéäàí÷èê íå çà ôóòáîëüíèìè
ïðàâèëàìè ãðàâöÿ «Ëîêîìîòèâà» ³ àðá³òð ìàò÷ó, ÿêèé, äî ðå÷³,
ìàéæå áåçäîãàííî ïðîâ³â ìàò÷,
ïîêàçàâ íà òî÷êó. Çà ïîä³áíî¿
ñèòóàö³¿ ó âîðîòà ãîñòåé áóâ íàçíà÷åíèé äðóãèé ïåíàëüò³ ³ «Ëîêîìîòèâ» âæå ïîâ³â ó ðàõóíêó.
Ðàõóíîê 2:1 ïðîòðèìàâñÿ äî ê³íöÿ ïåðøîãî òàéìó.
Ó äðóã³é ïîëîâèí³ çóñòð³÷³ ãîñò³ ç îäèíàäöÿòèìåòðîâî¿ ïîçíà÷êè çð³âíÿëè ðàõóíîê. Òà çàë³çíè÷íèêè çíîâ âèéøëè âïåðåä.
Ò³ëüêè âòðèìàòè ïåðåâàãó ôóò-

áîë³ñòè «Ëîêîìîòèâà» íå çóì³ëè: â ¿õ âîðîòà áóâ ïðèçíà÷åíèé
ùå îäèí îäèíàäöÿòèìåòðîâèé.
Ïåíàëüò³ áóâ ïðèçíà÷åíèé, ÿê
êàæóòü, çà ä³ëî ³ âèëó÷åííÿ ãðàâöÿ ãîñïîäàð³â çà ôîë îñòàííüî¿
íàä³¿ òàêîæ. Àëå ì’ÿ÷ ãðàâåöü
àòàêóþ÷î¿ êîìàíäè îòðèìàâ,
ïåðåáóâàþ÷è õî÷ ó òîíåíüêîìó,
àëå îôñàéä³. ßêáè àðá³òð çàô³êñóâàâ ïîëîæåííÿ ïîçà ãðîþ —
í³ ãîëó â âîðîòà «Ëîêîìîòèâà»,
í³ âèëó÷åííÿ íå áóëî á. Ò³ëüêè
öåé åï³çîä íå íà ñîâ³ñò³ ðåôåð³.
Â³í ïðîâ³â ïîºäèíîê íà âèñîêîìó ð³âí³. Áåç ë³í³éíîãî àðá³òðà â òîìó åï³çîä³ ñêëàäíî áóëî
ðîç³áðàòèñÿ.
Ôàíàòè «Ëîêîìîòèâà» òàê ñêó÷èëè çà ãðîþ óëþáëåíî¿ êîìàíäè, ùî ïðèéøëè íà ãðó ç áàðàáàíîì. Êîëè º òàê³ ïðèõèëüíèêè,
òî êîìàíäà áóäå ïðîãðåñóâàòè ³
éòè äî íàì³÷åíèõ ö³ëåé.
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У розпал літа настрій може
виявитися неробочим. Постарайтеся зібратися.

СКОРПІОН
Вас чекає справжній фінансовий успіх, але не забувайте і про особисте життя.

СТРІЛЕЦЬ
Ви розумні і іронічні, правда,
свою думку іноді краще залишити при собі.

КОЗЕРІГ
Цього тижня виявляться
вдалими поїздки і подорожі.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся бути гнучкішими при обговоренні ділових
питань з колегами.

РИБИ
Вам необхідно бути уважнішими і обережнішими. Навколо вас плетуться інтриги.

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 16 ËÈÏÍß

+ 13 0Ñ
+ 19 0Ñ

+ 16 0Ñ
+ 23 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 18 ËÈÏÍß

+ 16 0Ñ
+ 21 0Ñ

+ 17 0Ñ
+ 26 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 20 ËÈÏÍß

+ 18 0Ñ
+ 21 0Ñ
476692

+ 20 0Ñ
+ 27 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 17 ËÈÏÍß

+ 16 0Ñ + 17 0Ñ
+ 20 0Ñ + 25 0Ñ
ÍÅÄІËß, 19 ËÈÏÍß

+ 18 0Ñ + 20 0Ñ
+ 21 0Ñ + 27 0Ñ
ÂІÂÒÎÐÎÊ, 21 ËÈÏÍß

+ 17 0Ñ + 19 0Ñ
+ 22 0Ñ + 25 0Ñ

