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МОРГ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА
Олега Анісімова не хотіли
класти в лікарню, поки не буде
результатів аналізу на COVID-1.
Коли ж він помер, дружині
відмовилися віддавати тіло,
поки не зроблять розтин, і
день тримали його у морзі без
холодильника
X

— Як так?! Таке місто велике,
роблять ремонти, вікна ставлять,
а не можна холодильника купити!
Така спека! Нащо було тримати?
Чого було зразу не віддати?! —
каже Людмила Анісімова
X

У лікарні підтвердили,
що у морзі дійсно немає
холодильника. Це через те, що
така техніка дуже дороговартісна.
Але чому тіло одразу не віддали
дружині, навіщо потрібен був
розтин, якщо чоловік помер
у лікарні? І чи справді без
результату аналізу на COVID-19
не кладуть у лікарню?
X

с. 4

Чоловіка Людмили Анісімової поклали до терапевтичного відділення.
Через два тижні він помер. Але тіло одразу не віддали

ЗАЛІЗНИЧНЕ РЕТРО:
ПЕРШІ ВАГОНИ

«ДИКИЙ» ВІДПОЧИНОК
У НАМЕТАХ

Залізниця працює вже майже
дві сотні років. За цей час
поїзди, які курсують коліями,
мінялися. Розповідаємо, якими
були перші вагони і які з них
можна побачити у Козятині с. 11

X

X

Якщо ви ніколи не
відпочивали у наметах, але
хочете спробувати, ми зібрали
для вас лайфхаки й поради,
як підготуватися до такої
мандрівки
с. 8
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КОРОТКО
Знову палили
траву
Ó íåä³ëþ, 19 ëèïíÿ, ðÿòóâàëüíèêè Â³ííè÷÷èíè â³ñ³ì
ðàç³â âè¿æäæàëè íà ë³êâ³äàö³þ çàãîðÿíü ñóõî¿ ðîñëèííîñò³. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Ïîæåæ³ â åêîñèñòåìàõ áóëè
ë³êâ³äîâàí³ ó Â³ííèöüêîìó,
Êîçÿòèíñüêîìó, Òèâð³âñüêîìó, Òåïëèöüêîìó,
×åðí³âåöüêîìó òà Ëèïîâåöüêîìó ðàéîíàõ îáëàñò³.
ßê çàçíà÷àþòü ðÿòóâàëüíèêè, ïîëóì'ÿ çíèùèëî
áëèçüêî 5,5 ãåêòàðà ñóõî¿
ðîñëèííîñò³. Éìîâ³ðíà
ïðè÷èíà ïîæåæ — íåîáåðåæí³ñòü ç âîãíåì íåâñòàíîâëåíèõ îñ³á.

Сучасне авто
для лікарів
Äíÿìè êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó «Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè Ãëóõîâåöüêî¿
ñåëèùíî¿ ðàäè» ïåðåäàëè
àâòîìîá³ëü «Ðåíî Äàñòåð». Ïðî öå ó Ôåéñáóê
ïîâ³äîìëÿº Ãëóõîâåöüêà
îá'ºäíàíà òåðèòîð³àëüíà
ãðîìàäà.
«Äàíèé àâòîìîá³ëü ïðèäáàíî çà ñï³âô³íàíñóâàííÿ
äåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî áþäæåò³â», — ïèøóòü
íà ñòîð³íö³ Ãëóõîâåöüêî¿
ÎÒÃ. Àâòîìîá³ëü îáëàøòîâàíî äëÿ ïîòðåá ñ³ìåéíèõ
ë³êàð³â.
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СКАРЖАТЬСЯ НА РЕМОНТ
ВУЛИЦІ ОСИПЕНКА
Безлад  Козятинчанка Інна
Ходацька кілька днів тому написала
на сторінці у Фейсбук про ремонт
вулиці Осипенка, що у східній частині
міста. Жінка пише, що ями на вулиці
засипали битим асфальтом
ОЛЕНА УДВУД

«Âíî÷³ âóëèöÿ íå îñâ³òëþºòüñÿ! ßê òóò õîäèòè íî÷àìè?! Ìàëî
íàì áóëî «ãîñïîäàð³â», ÿê³ çàêèäóâàëè ÿìè áèòèì øèôåðîì,
áèòîþ öåãëîþ, òî ç'ÿâèëèñÿ ùå
«ðîçóìí³ø³» — âèñèïàëè áèòèé
àñôàëüò êóïàìè òà õàîòè÷íî», —
ïèøå ²ííà.
Ùå æ³íêà ïèøå, ùî ç ëþäåé ïðîñèëè ïî òèñÿ÷³ ãðèâåíü
íà ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ
âóëèö³.
«Àäåêâàòí³ ëþäè íå ïîãîäèëèñÿ íà öå, ¿õ á³ëüøå. Íàì çðîáèëè òàê³ õàîòè÷í³ êóïè, ÿê³ òóò
âæå äåê³ëüêà äí³â», — éäåòüñÿ
ó äîïèñ³.
ßê ïèøå ²ííà, äåÿê³ ìåøêàíö³
âóëèö³ ñàìîòóæêè ðîçð³âíþâàëè
íàñèïè.
Ìè ïåðåãëÿíóëè çàêóï³âë³
Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-

íîãî ãîñïîäàðñòâà ó åëåêòðîíí³é
ñèñòåì³ «Prozorro». Æîäíîãî
òåíäåðó íà ðåìîíò âóëèö³ Îñèïåíêà ñåðåä öüîãîð³÷íèõ çàêóï³âåëü ìè íå çíàéøëè.
— Ïî-ïåðøå, äóæå ö³êàâî, õòî
ç íèõ ïðîñèâ òèñÿ÷ó ãðèâåíü.
Ïî-äðóãå, òàì æîäíèõ êîøò³â
íå âèä³ëÿëîñÿ, — êàæå ªâãåí³é
Ìàëàùóê, íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà.
Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ÆÊÃ,
³í³ö³àòèâí³ ìåøêàíö³ âóëèö³
Îñèïåíêà çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì â³äñèïàòè ÿìè. Êåðóâàëè
ïðîöåñîì ñàì³ æ àêòèâ³ñòè.
— Âñå, ÷èì ìè äîïîìîãëè —
ìè áåçêîøòîâíî ¿ì öå âñå ïðèâåçëè. Öå âñå áóëî íà áåçêîøòîâíèõ çàñàäàõ, öüîãî íàâ³òü
â ïðîãðàì³ ñåñ³¿ íå áóëî, — ïîÿñíþº Ìàëàùóê. — Áåçêîøòîâíî äàëà çàë³çíèöÿ áàëàñò. Ìè

Це фото виклала у Фейсбук Інна Ходацька.
На вулиці Осипенка ями засипали залишками асфальту
ñâîºþ òåõí³êîþ âñå âèâåçëè.
Äîðîæíèêè â³äñèïàëè ùå ÿìè
çàëèøêàìè àñôàëüòó òàì, äå
íå âèñòà÷èëî áàëàñòó. Ñüîãîäí³

На вулиці Кошового живуть вже без мух
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Утеплення
школи
Ç äåðæàâíîãî áþäæåòó
ïåðåäàþòü 20 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü íà ðåêîíñòðóêö³þ
øê³ë ó Ãëóõîâåöüê³é ÎÒÃ,
ùî íà Êîçÿòèíùèí³ òà
Âîðîíîâèöüê³é ÎÒÃ, Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. Êîøòè
âèä³ëÿº Ì³í³ñòåðñòâî ðîçâèòêó ãðîìàä ³ òåðèòîð³é.
— Ãðîø³ ï³äóòü íà ïîâíó ðåêîíñòðóêö³þ øê³ë
ç óòåïëåííÿì ôàñàä³â òà
çàì³íàìè â³êîí, — ñêàçàâ
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
ô³íàíñ³â Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ
Ìèêîëà Êîïà÷åâñüêèé
ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü áþäæåòó, ô³íàíñ³â
òà îáëàñíèõ ïðîãðàì.
Çà äàíèìè ñàéòó ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ
îñâ³òîþ, ó øêîë³ â Ãëóõ³âöÿõ íàâ÷àþòüñÿ 370 ó÷í³â,
à Âîðîíîâèö³ — 800.

(22 ëèïíÿ — àâò.) ìàëè öå âñå
ä³ëî ñïëàíóâàòè ³ ðîçð³âíÿòè,
ùîá òàì á³ëüø-ìåíø ïðîõîäèòè áóëî ëåãøå.

 Íàâåñí³, êîëè ùå íå ðîçïóñòèëèñÿ äåðåâà, ãîëîâè ÎÑÁÁ,
ùî íà âóëèö³ Êîøîâîãî, ðîáèëè ÷èñòêó äåðåâ. Ã³ëëÿ ñêëàëè
íà ìàéäàí÷èêó, äå ðîñëà òðàâè÷êà, â íàä³¿ çàáðàòè éîãî, ÿê
ò³ëüêè áóäå ìîæëèâ³ñòü âèâåçòè.
Òà íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ.
ÎÑÁÁ íå ìàº òðàíñïîðòó äëÿ
âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â.
Ó æèòòÿ êîìóíàëüíî¿ ñëóæáè
âïåðñÿ êàðàíòèí. Íà êóïó ã³ëëÿ æèëüö³ ïðèëåãëèõ áóäèíê³â
ñòàëè çíîñèòè äîìàøí³é íåïîòð³á. Õòî òðàâè÷êó ç áóð’ÿíîì
ç³ ñâîº¿ êëóìáè ïðèíåñå òà êèíå
íà ã³ëëÿ, êîìó äèòÿ÷³ ïàìïåðñè
äî ñì³òòºâîãî áàêà áóëî ë³íüêè
íåñòè — ì³æ ã³ëëÿ÷êîì ïðèñòðî¿òü. Áóëè íà ò³é êóïö³ ëóøïèííÿ
îâî÷³â òà ôðóêò³â.
Íà âñå òå äîáðî çë³òàëèñÿ ìóõè
ç óñ³õ óñþä ³ ñìîð³ä ñòîÿâ òàêèé,
ùî íå ìîæíà áóëî â áóäèíêó
46 â³äêðèòè í³ äâåð³ íà áàëêîí,
í³ â³êíà. Òåðï³ëè æèëüö³ òèõ íàäî¿äëèâèõ ìóõ òà é çâåðíóëèñÿ
äî ðåäàêö³¿ íàøî¿ ãàçåòè.
Ìè â ñâîþ ÷åðãó ïîâ³äî-

Приблизно такий квітник планують жінки
на О. Кошового посадити на місці, де лежало сміття
ìèëè â æèòëîâî-êîìóíàëüíå
ãîñïîäàðñòâî. Íà÷àëüíèê ÆÊÃ
ªâãåí Ìàëàùóê ïîÿñíèâ, ùî
ïðÿìîãî âïëèâó íà ãîë³â ÎÑÁÁ
ó íüîãî íåìàº, àëå îá³öÿâ äîïîìîãòè ó âèä³ëåíí³ íà âèâ³ç

ñì³òòÿ òðàíñïîðòó.
Ñâîº ñëîâî ãîëîâíèé êîìóíàëüíèê ì³ñòà ñòðèìàâ. Êîëèñü
íåâåëè÷êà êóïêà ã³ëëÿ ïåðåðîñëà ó òðè íàïîâíåíèõ ïðè÷åïè
ñì³òòÿ.

— Ñì³òòÿ âèâåçëè. Çà ùî âñ³ì
ïðè÷åòíèì ìîæíà ñêàçàòè ìàëåíüêå «äÿêóºìî». ßêáè á³ëÿ
áóäèíêó 42 â³òðîâ³ äîøêè ôðîíòîíó ïîì³íÿëè òà êðèøêó ëþêà
ñò³÷íèõ âîä çàì³íèëè, òî ìîæíà
áóëî á ñêàçàòè âåëèêå «äÿêóºìî», — íàï³âæàðòîìà ñêàçàëè
æ³íêè, ùî æèâóòü íà Êîøîâîãî.
À á³ëÿ áóäèíêó 46 ãîñïîäèí³
ïîìåøêàíü îãîðîäèëè òåðèòîð³þ ê³ëî÷êàìè ç³ ñòð³÷êîþ. Ùîá
ïðîãíàòè âåëåòåíñüêèõ ìóõ,
âèñàäèëè êâ³òè ÷îðíîáðèâö³â.
Ìîëîäèö³ ñêàçàëè, ùî á³ëüøå
òàêîãî áåçëàäó á³ëÿ ñâîãî áóäèíêó í³êîìó íå äàäóòü çðîáèòè.
Çàì³ñòü ïàðêàíó âèñàäÿòü äåêîðàòèâí³ â³÷íî çåëåí³ ñàìøèòè.
Ùî áóäå íà ì³ñö³, êóäè çíîñèëè
ñì³òòÿ, ùå íå âèð³øèëè. Òîìó
ùî áàæàííÿ ó âñ³õ ìåøêàíö³â
áóäèíêó íå ñõîäÿòüñÿ. Ìîëîäø³
ãîñïîäèí³ ïðîïîíóþòü çðîáèòè
êâ³òíèê. ¯õí³ ÷îëîâ³êè õî÷óòü ñàäèòè ôðóêòîâ³ äåðåâà ÷è òðèìàòè çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãðÿäêè.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, ùîá òàì
ó ìàéáóòíüîìó íå ðîñëî, ñì³òíèêà á³ëüøå íà òîìó ì³ñö³ íå áóäå
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МІСТ НА БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ
ТАКИ ВІДРЕМОНТУЮТЬ
Невже дочекалися?  Постановою
Кабміну розпочато фінансування
на ремонт мосту державного значення.
Але замість очікуваних 320 млн грн
виділили лише 127 мільйонів. Підрядна
організація вже виконує роботи з
відновлення та прокладання об’їзного
шляху, що пройде через Титусівку
ТЕТЯНА ГРИНЮК

Ïðî òå, ùî îäèí ³ç êîçÿòèíñüêèõ ìîñò³â, ùî íà âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüê³é, äàâíî âæå çíàõîäèòüñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³, ãàçåòà
«RIA» ïèñàë íåîäíîðàçîâî. Àäæå
ðåìîíòîì öüîãî îá’ºêòà íå çàéìàëèñÿ âæå á³ëüøå ï³âñòîë³òòÿ.
Ìàáóòü, ç ìîìåíòó áóä³âíèöòâà.
Ì³ñò ñòàâ íåáåçïå÷íèì íå ò³ëüêè
äëÿ ðóõó àâòîòðàíñïîðòó, à íàâ³òü ³ äëÿ ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó. Ä³ðè, êð³çü ÿê³ âèäí³ºòüñÿ
çàë³çíèöÿ òà êîíòàêòíà ìåðåæà
ç íàïðóãîþ 27 òèñÿ÷ âîëüò, â³äâàëåí³ ïåðèëà óíåìîæëèâëþâàëè
áåçïå÷íèé ðóõ ïî íüîìó.
— Âæå á³ëüøå òðüîõ ðîê³â
ìè çâåðòàëèñü â³ä ³ìåí³ ãðîìàäè ì³ñòà äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïðîõàííÿì

âêëþ÷èòè ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ
íà âóë. Á³ëîöåðê³âñüê³é (òðàñà
Á³ëà Öåðêâà — Êðåìåíåöü) ó ïåðåë³ê îá’ºêò³â íà êàïðåìîíò, —
ðîçïîâ³äàº ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð. — ²ñíóâàâ Ïåðâ³ñíèé ïðîåêò íà 320 ìëí ãðèâåíü.
Ïðîòå ò³ëüêè òåïåð Êàáì³í ïðèéíÿâ Ïîñòàíîâó â³ä 1 ëèïíÿ
2020 ðîêó, â ÿê³é éäåòüñÿ ïðî âèä³ëåííÿ ô³íàíñóâàííÿ â ðîçì³ð³
127100 000 ãðí äëÿ «êàï³òàëüíîãî
ðåìîíòó øëÿõîïðîâîäó íà êì
298+056 àâòîìîá³ëüíî¿ äîðîãè
Êðåìåíåöü — Á³ëà Öåðêâà —
Ðæèù³â — Êàí³â — Ñîô³¿âêà».
Àëå ñïî÷àòêó íåîáõ³äíî çðîáèòè îá’¿çíó äîðîãó ÷åðåç ñ. Òèòóñ³âêó. Íåîáõ³äíî ïîêëàñòè
àñôàëüò, çðîáèòè îñâ³òëåííÿ ³
ëèøå ïîò³ì ïî÷íóòüñÿ ðåìîíòí³
ðîáîòè íà ìîñòó.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ìåøêàíöÿìè âóëèö³ Ì. Ãðóøåâñüêîãî,
ÿêîþ ïðîëÿãàòèìå îá’¿çíà äîðîãà.
— Ìîæå, âîíî ³ äîáðå, ùî áóäå
íîâà äîðîãà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³
Íàòàëÿ.— Àëå öå òàê íåî÷³êóâàíî.
ß íàâ³òü óÿâèòè ñîá³ íå ìîæó, ùî
âåëè÷åçí³ ôóðè ¿õàòèìóòü äåíü ³
í³÷ ó ìåíå ìàéæå ï³ä â³êíàìè.
Æ³íêà êàæå, ùî ¿õíÿ âóëèöÿ
íàéâ³ääàëåí³øà â³ä öåíòðó ñåëà,
òîìó ³ íàéòèõ³øà. Äîâîäèëîñü
îáêîøóâàòè áóð’ÿíè íå ò³ëüêè íàâêîëî ñâîãî áóäèíêó, à é
íàâêðóãè, áî í³êîìó äî íèõ
íå áóëî ä³ëà.
— Òîìó é äåðåâ ïîíàñàäæóâàëè íàâïðîòè õàòè, — ãîâîðèòü
æ³íêà. — Õîò³ëè, ùîá áóëî ãàðíî, çàòèøíî… à òåïåð ò³ âèøåíüêè, øîâêîâèöþ, ñëèâî÷êó,
ùî âæå ïî÷àëè ïëîäîíîñèòè,
âèð³çàëè ï³ä êîð³íü, õî÷ âîíè
³ äàëå÷åíüêî â³ä äîðîãè. Ïðîñòî æàëü äèâèòèñÿ. Ïàí³ Íàòàëÿ
êàæå, ùî êîëè ÷èñòèëè äîðîãó,
òî ïîíàãîðòàëè âåëè÷åçí³ êóïè
çåìë³ òàê, ùî íàâ³òü âàæêî âèéòè ç ïîäâ³ð’ÿ íà äîðîãó.
— Íå çíàþ, ÷è ïðèáåðóòü òîé
âåñü áåçëàä, ùî íàòâîðèëè, àâòîäîðîæíèêè, — ãîâîðèòü æ³íêà.
ßê áà÷èìî, äîâãîî÷³êóâàíèé
ïðîåêò ñòàðòóâàâ. Àëå, ÷è ìàòèìå â³í ïîçèòèâíèé ô³íàë —
ïîêàæå ÷àñ.

До ремонту безпосередньо мосту справа ще не дійшла.
Нині дорожники роблять дорогу через Титусівку

«За три роки ми їм так набридли…»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ùå âë³òêó 2017 ðîêó çàñëóæåíèé áóä³âåëüíèê Óêðà¿íè Îëåã
Êàìåííèé çâåðíóâ óâàãó, ùî
øëÿõîïðîâ³ä ÷åðåç çàë³çíè÷í³ êîë³¿, ùî íà âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüê³é,
çíàõîäèòüñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³.
— Àðìàòóðó â ïëèòàõ äîðîæíüîãî íàñòèëó ç’¿ëà êîðîç³ÿ, à öå
îçíà÷àº, ùî êîíñòðóêö³¿ ìîñòó
òðåáà ì³íÿòè, — êàçàâ ôàõ³âåöü
áóä³âåëüíî¿ ãàëóç³.
Îò ò³ëüêè ì³æ ñëîâàìè «òðåáà
ì³íÿòè» ³ ì³íÿòè â ä³éñíîñò³ ïðîéøëî áåç ÷îãîñü ÷îòèðè ðîêè.
Òî ÿê æå â³äáóâàëèñÿ ïîä³¿ ï³ñëÿ
òîãî, ÿê êîçÿòèí÷àíèí ïîì³òèâ,
ùî ç ìîñòîì íå âñå ãàðàçä?
Îëåã Êàìåííèé ñïåðøó çâåðíóâñÿ äî ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ
äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî íåçàäîâ³ëüíèé
ñòàí ìîñòó. Îòðèìàâ â³äïîâ³äü,
ùî òåõí³÷íèé ñòàí ñïîðóäè º
îáìåæåíî ïðàöåçäàòíèé. Òàê³
âèñíîâêè íàäàëî íàóêîâî-âèðîáíè÷å îá’ºäíàííÿ Êè¿âáóä³íäóñòð³ÿ, ÿêå ïðîâîäèëî åêñïåðòèçó øëÿõîïðîâîäó â 2013 ðîö³.
Öÿ â³äïîâ³äü íå çàäîâîëüíè-

Нині міст в аварійному стані. Він несе небезпеку
як автомобілістам, так і пішоходам
ëà áóä³âåëüíèêà ³ â³í çâåðíóâñÿ
â Äåðæàâíå àãåíòñòâî àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã Óêðà¿íè òà Ì³í³ñòåðñòâî
³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ
éîãî çâåðíåíü íà øëÿõîïðîâîä³
Ð-32 «Êðåìåíåöü — Á³ëà Öåðêâà — Ðæèù³â» áóëè ïðîâåäåí³ äîäàòêîâ³ åêñïåðòèçè, çà ÿêèìè ì³ñò
íà Á³ëîöåðê³âñüê³é áóâ âèçíàíèé
àâàð³éíèì. Áóëà ðîçðîáëåíà ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêóìåíòàö³ÿ
íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ìîñòó.
Ò³ëüêè çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà

íà÷àëüíèêà ñëóæáè àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
²ãîðÿ ßâäîùàêà çíà÷èëîñÿ, ùî
íà øëÿõîïðîâîä³ íå ìîæíà ðîçïî÷àòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ö³ëüîâèõ êîøò³â
300 ì³ëüéîí³â. «Äëÿ ðåàëüíèõ
ñïðàâ ïîòð³áí³ ðåàëüí³ ãðîø³», —
ïîÿñíèëè â àâòîäîð³ îáëàñò³. Òîæ
áóä³âåëüíèê çíîâ çâåðíóâñÿ â ò³ æ
³íñòàíö³¿ ïëþñ äî Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ò³ëüêè çíîâ áóëà â³äïîâ³äü, ùî

Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò íå âêëþ÷åíèé â ïåðåë³ê ñïîðóä, ÿê³
ìàþòü ðåìîíòóâàòèñÿ. Òîáòî
äëÿ òîãî, ùîá áóâ ðîçïî÷àòèé
ðåìîíò, òðåáà, ùîá Êàáì³í äîäàòêîâî âèä³ëèâ ãðîø³.
Òðîõè çðóøèëèñÿ ñïðàâè, êîëè
Îëåã Êàìåííèé â 2019 ðîö³ çâåðíóâñÿ äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè Ïåòðà Þð÷èøèíà, à òîé —
â Ì³í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè.
— Ì³ñò áóäóòü ðîáèòè, òîìó
ùî âîíè ñàì³ ðîçóì³þòü — ì³ñò
àâàð³éíèé. À ç ³íøî¿ ñòîðîíè
çà òðè ðîêè ìè ¿ì òàê íàáðèäëè,
ùî âîíè âæå ñàì³ ãîòîâ³ íàø
ì³ñò â³äðåìîíòóâàòè, — êàçàâ
òîä³ Êàìåííèé.
Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò áóâ ó ïåðåë³êó ðåìîíòó äîð³ã ó 2020 ðîö³
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Ò³ëüêè ç
ÿêîãîñü äèâà áóâ âèêëþ÷åíèé ç
òîãî ïåðåë³êó. Çäàâàëîñÿ, ùî ðåìîíòó ìîñòó äîâåäåòüñÿ ÷åêàòè
äî íîâîãî áþäæåòíîãî ðîêó. Òà
âðåøò³ Êàáì³í âèä³ëèâ 127 ì³ëüéîí³â íà íàøó àâàð³éíó ñïîðóäó.
Áàãàòî êîçÿòèí÷àí ïîâ’ÿçóþòü
ïî÷àòîê ðåìîíòíèõ ðîá³ò ç ïðè¿çäîì ó Êîçÿòèí ãóáåðíàòîðà

Â³ííè÷÷èíè Ñåðã³ÿ Áîðçîâà.
Ñïðàâä³, â³í îãëÿíóâ ñòàí ìîñòó
ç êåð³âíèöòâîì ì³ñòà òà ðàéîíó ³
çàçíà÷èâ, ùî éîãî òðåáà çàêðèâàòè, òîìó ùî ï³ä ÷àñ æíèâ â³í
ùå á³ëüøå ïðîñÿäå. Ò³ëüêè Êàáì³í ñâîºþ ïîñòàíîâîþ äîäàòêîâ³
êîøòè íà ðåìîíò äîð³ã âèä³ëèâ
äî â³çèòó î÷³ëüíèêà Â³ííè÷÷èíè
â Êîçÿòèí.
Çàðàç ñïåö³àë³ñòàìè åíåðãåòè÷íî¿ äîðîæíüî¿ ñëóæáè ðåìîíòóºòüñÿ îá’¿çíà äîðîãà ÷åðåç Òèòóñ³âêó. ßê ò³ëüêè 12 êì
âñòàâêè áóäå â³äðåìîíòîâàíî,
íàø ì³ñò çàêðèâàþòü íà ðåìîíò.
Ñïåö³àë³ñòè äîðîæíüî¿ ñëóæáè
çàïåâíèëè, ùî çà ñïðèÿòëèâèõ
ïîãîäíèõ óìîâ âîíè 12 êì ïðîéäóòü çà òðè òèæí³. Òîæ íàì
ìîæíà ñïîä³âàòèñü, ùî ÷åðåç
ì³ñÿöü ðîáîòè ðîçïî÷íóòüñÿ òà
íåáåçïåêà àâàð³éíî¿ ñïîðóäè áóäå
ë³êâ³äîâàíà. Àëå ðàçîì ç òèì ïîòð³áíî ïîäáàòè ³ ïðî ï³øîõîä³â.
Àäæå ï³øîõ³äíèé ïðîõ³ä íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³ íàñò³ëüêè âóçüêèé, ùî ðîçìèíóòèñÿ â íüîìó
ëþäÿì, ÿê³ òàì çóñòð³ëèñü, ìîæíà
ò³ëüêè ïîâåðíóâøèñü áîêîì.
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КОРОТКО
Додаткова
сесія ЗНО
 Ó ï’ÿòíèöþ, 24 ëèïíÿ,
òåñòóâàííÿì ç ô³çèêè ðîçïî÷íåòüñÿ äîäàòêîâà ñåñ³ÿ
çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî
îö³íþâàííÿ. Òðèâàòèìå
âîíà äî 10 ñåðïíÿ.
Ó÷àñòü ó äîäàòêîâ³é ñåñ³¿
ÇÍÎ áðàòèìóòü ó÷àñíèêè îñíîâíî¿ ñåñ³¿, ÿê³
ç îá'ºêòèâíèõ ïðè÷èí
íå âçÿëè ó÷àñò³ ó òåñòóâàíí³, à òàêîæ îñîáè,
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñòè÷í³é îïåðàö³¿,
ïðîæèâàþòü íà òèì÷àñîâî
îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿ àáî
ïåðåáóâàþòü â óñòàíîâàõ
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ì³ñöå òà
÷àñ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâî¿
ñåñ³¿ ðîçì³ùóâàòèìóòüñÿ
ó âèãëÿä³ çàïðîøåíü-ïåðåïóñòîê íà ³íôîðìàö³éíèõ
ñòîð³íêàõ ó÷àñíèê³â çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ íå ï³çí³øå, í³æ çà ï’ÿòü êàëåíäàðíèõ äí³â äî ïðîâåäåííÿ
äîäàòêîâî¿ ñåñ³¿ çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ ç ïåâíîãî
íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà.
Ðåçóëüòàòè äîäàòêîâî¿ ñåñ³¿
ÇÍÎ áóäóòü îãîëîøåí³
äî 14 ñåðïíÿ.

Виявили
плантацію маку
 Äíÿìè íà Êîçÿòèíùèí³
ä³ëüíè÷íèé îô³öåð ïîë³ö³¿
íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³ âèÿâèâ ÷èñëåíí³ íàñàäæåííÿ
ñíîä³éíîãî ìàêó. Öå âæå
âäðóãå çà îñòàíí³é òèæäåíü. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Íåçàêîíí³ íàñàäæåííÿ âèÿâèëè ó 54-ð³÷íî¿ ñåëÿíêè.
Â³äîìî, ìàê æ³íêà âèðîùóâàëà äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá.
Âèëó÷åí³ ðîñëèíè íàïðàâëåí³ íà åêñïåðòèçó. À íà æ³íêó
î÷³êóº ïîêàðàííÿ.
Çà ôàêòîì íåçàêîííèõ
ïîñ³â³â àáî âèðîùóâàííÿ
ñíîòâîðíîãî ìàêó êîçÿòèíñüêîþ ïîë³ö³ºþ ðîçïî÷àòî
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ
çà ÷. 1 ñò. 310 ÊÊ Óêðà¿íè.
Çà òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ
ïåðåäáà÷åíî äî òðüîõ ðîê³â
îáìåæåííÿ âîë³.
Çàãàëîì â îáëàñò³ ïîë³öåéñüêèìè çàäîêóìåíòîâàíî
67 ôàêò³â íåçàêîííèõ
ïîñ³â³â íàðêîâì³ñíèõ ðîñëèí, ç íèõ: 33 — ìàêó,
34 — êîíîïåëü. Ç íåçàêîííîãî îá³ãó âèëó÷åíî ïîíàä
5 200 ðîñëèí ìàêó òà ìàéæå
1000 — êîíîïåëü.

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 23 ëèïíÿ 2020
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ЛЕЖАВ У МОРЗІ БЕЗ
ХОЛОДИЛЬНИКА
Ситуація  До редакції газети
«RIA-Козятин» звернулася Людмила
Анісімова. Жінка розповіла, що її
чоловіка не хотіли класти в лікарню,
поки не буде результатів аналізу
на COVID-1. Коли ж він помер, їй
відмовилися віддавати тіло, поки
не зроблять розтин, і день тримали його
у морзі без холодильника. Що з цього
приводу каже адміністрація лікарні?
ОЛЕНА УДВУД

×îëîâ³ê Ëþäìèëè Îëåã Àí³ñ³ìîâ ìàâ ïðîáëåìè ç òèñêîì,
òîìó ÷àñ â³ä ÷àñó ëåæàâ ó ë³êàðí³. Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó éîìó
ñòàëî çëå. Ï³øîâ íà ÓÇÄ. Éîìó
ñêàçàëè, ùî ìàº ãàñòðèò ³ ïðîáëåìè ç ïå÷³íêîþ. Ïîðàäèëè ïðîë³êóâàòèñÿ, òà ÷îëîâ³ê íå çàõîò³â.
— Öå âæå 20 ÷åðâíÿ éîìó ñòàëî ïîãàíî, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà. — Â³í áóâ íà ðîáîò³. ß ³ òàê
áà÷ó, ùî â³í çì³íèâñÿ. Æèâ³ò
âèð³ñ ³ êîë³ð îáëè÷÷ÿ çì³íèâñÿ.
Íàñòóïíîãî äíÿ Îëåãîâ³ çîâñ³ì ñòàëî çëå. Ëþäìèëà ïðèéøëà ç ðîáîòè ³ ïîáà÷èëà,
ùî ÷îëîâ³ê âæå íàâ³òü õîäèòè
íå ìîæå. Öå áóëà íåä³ëÿ, â³í
ìàâ éòè íà í³÷íó çì³íó. Æ³íêà
âèêëèêàëà øâèäêó, éîãî ïðèâåçëè äî Ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
— Â³í æîâòèé ñòàâ, ó íüîãî ùå
ðîçëàä ïî÷àâñÿ ç³ â÷îðàøíüîãî
äíÿ, — ïðîäîâæóº Ëþäìèëà. —
ß ¿ì ðîçêàçóþ, ùî òàê ³ òàê.
Âîíè: «Áåç àíàë³çó íà êîâ³ä ìè
âàñ íå ïîêëàäåìî ³ âñå».
ПОКЛАЛИ В ТЕРАПІЮ
Îëåãîâ³ ïîñòàâèëè êðàïåëüíèöþ ³ ñêàçàëè â ïîíåä³ëîê
çâåðíóòèñÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
Íàñòóïíîãî äíÿ ÷îëîâ³ê ï³øîâ
äî ñ³ìåéíîãî, òàì ó íüîãî âçÿëè
çðàçîê íà ÏËÐ-òåñò ³ â³äïðàâèëè

äî ëàáîðàòîð³¿ ó Â³ííèö³. Ë³êàð
ñêàçàâ ïèòè òàáëåòêè, ÿê³ ïðîïèñàëè, ³ áàãàòî âîäè.
— Ïðè¿õàëè ìè äîäîìó.
Äî âå÷îðà ìè ÿêîñü äîáóëè. ßê
ÿ äî íüîãî, à â íüîãî ñîðîê òåìïåðàòóðà! Âèêëèêàëè ìè øâèäêó. Ïðè¿õàëè âîíè, ïîñòàâèëè
êðàïåëüíèöþ. Êàæóòü: «Äàâàéòå,
ìè çðîáèìî ï³äîçðó, òîä³ âàñ ïîêëàäóòü», — ðîçïîâ³äàº æ³íêà.
Îëåãà ïðèâåçëè äî ë³êàðí³. Çáèëè òåìïåðàòóðó, âçÿëè
àíàë³çè, çðîáèëè åêñïðåñ-òåñò
íà êîðîíàâ³ðóñ. Çàáðàëè äî òåðàïåâòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ ³ ñêàçàëè,
ùî çðàíêó áóäå ë³êàð, òîä³ é âèð³øóâàòèìóòü, êóäè éîãî êëàñòè.
— ß âæå ó â³âòîðîê ðàíî ïðèõîäæó, êàæó: «Ó íüîãî ïå÷³íêà,
ùî æ â³í òàêèé æîâòèé». À ë³êàð: «Ùî âè ìåí³ ðîçêàçóºòå?!
Íåìàº ó íüîãî í³ÿêî¿ ïå÷³íêè.
Ó íüîãî âñ³ ï³äîçðè íà êîâ³ä. Áåç
ðåçóëüòàòó àíàë³çó ìè í³÷îãî ðîáèòè íå áóäåìî», — ïðîäîâæóº
æ³íêà.
ЧОТИРИ ДНІ БЕЗ ТЯМИ
Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè, â ñåðåäó
Îëåãîâ³ ùå á³ëüøå ïîã³ðøàëî.
Ñ³ìåéíèé ë³êàð çàòåëåôîíóâàëà
³ ïîâ³äîìèëà, ùî âæå º ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â. Òåñò íà êîðîíàâ³ðóñ âèÿâèâñÿ íåãàòèâíèì, òîìó
âæå ïî÷íóòü ë³êóâàòè ïðîáëåìè
ç ïå÷³íêîþ.

Чоловіка Людмили Анісімової поклали
до терапевтичного відділення. Через два тижні він помер
Õâîðîáà âïëèíóëà íà ìîçîê.
Îëåãà çàáðàëè äî ðåàí³ìàö³¿.
×îòèðè äí³ â³í íå ïðèõîäèâ
äî òÿìè. Ë³êàð ñêàçàâ, ùî öèðîç
âèêëèêàâ çàïàëåííÿ ìîçêó ³ íàä³¿
íà òå, ùî ÷îëîâ³ê îäóæàº, íåìàº.
Çà ÷îòèðè äí³ Îëåãîâ³ ñòàëî ëåãøå ³ éîãî çíîâó ïåðåâåëè äî òåðàïåâòè÷íîãî â³ää³ëåííÿ.
Ëþäìèëà áóëà ç íèì ó ë³êàðí³
äâà äí³. ×îëîâ³êó çíîâó ñòàëî
ã³ðøå. Ó íüîãî ïî÷àëàñÿ êðîâîòå÷à, òîìó éîãî íàçàä ïîêëàëè
äî ðåàí³ìàö³¿. Ñïåðøó éîìó
ñòàëî êðàùå, ïîò³ì ñòàí ð³çêî
ïîã³ðøèâñÿ. ² 5 ëèïíÿ î òðåò³é
ãîäèí³ íî÷³ â³í ïîìåð.
Ëþäìèë³ çàòåëåôîíóâàëè ç ë³êàðí³ ³ ïîâ³äîìèëè ïðî ÷îëîâ³êîâó ñìåðòü. Ñêàçàëè î äåâ’ÿò³é
ðàíêó ïðèéòè ç ïàñïîðòîì ³
çàáðàòè ò³ëî. Öå áóëà íåä³ëÿ.
Êîëè æ æ³íêà ïðèéøëà äî ë³-

êàðí³, ¿é â³äìîâèëèñÿ â³ääàâàòè
÷îëîâ³êà. Ìîâëÿâ, â³í ìîëîäèé,
òðåáà ðîáèòè ðîçòèí. À â ïîíåä³ëîê ìàº ïðè¿õàòè ïàòîëîãîàíàòîì ç Â³ííèö³.
— ×îãî æ, êàæó, òàêà ñïåêà,
â³í áóäå ëåæàòè?! Ìè ³ íå çíàëè,
ùî òàì ó ìîðç³ íàâ³òü õîëîäèëüíèê³â íåìàº. Äîáðå, ùî éîãî
çàáàëüçàìóâàëè. Â³í âæå âåñü
ïîêðèâñÿ ïóõèðÿìè. Çðîáèëè
ðîçòèí — ó íüîãî äî äâîõ â³äåð
áóëî âîäè, — êàæå Ëþäìèëà.
Æ³íêà íå ðîçóì³º, ÷îìó ¿é
íå â³ääàëè ò³ëî ÷îëîâ³êà îäðàçó. ² òàê ñàìî íå ðîçóì³º, ÷îìó
â ìîðç³ íåìàº õîëîäèëüíèêà.
— ßê òàê?! Òàêå ì³ñòî âåëèêå,
ðîáëÿòü ðåìîíòè, â³êíà ñòàâëÿòü,
à íå ìîæíà õîëîäèëüíèêà êóïèòè! Òàêà ñïåêà! Íàùî áóëî
òðèìàòè? ×îãî áóëî çðàçó íå â³ääàòè?! — äîäàº Ëþäìèëà.

Що кажуть у лікарні?
Ігор Грубеляс, начальник медичної частини Козятинської ЦРЛ,
підтвердив нам, що у морзі
дійсно немає холодильника. Це
через те, що така техніка дуже
дороговартісна.
За словами начмеда, тіло Олега Анісімова не віддали дружині
одразу, тому що чоловік підлягав
обов’язковому розтину. За правилами, усі померлі працездатного віку мають пройти розтин.
— У неділю ні патологоанатомічне

бюро з Вінниці не виїжджає, ні
наш місцевий патологоанатом.
Тому і робився в понеділок розтин. Тіло було видано. Вона поховала його, — пояснює Грубеляс.
З приводу того, чому Олега
Анісімова спершу не поклали
до лікарні через відсутність
аналізу на коронавірус, то Ігор
Грубеляс каже, що такі зараз
вимоги. Планова госпіталізація
проводиться лише після того,
як будуть відомі результати

аналізу на COVID-19.
— Госпіталізація у стаціонар,
згідно з усіма реформами, які
проводяться у вторинній ланці
медицини, передбачає, що пацієнт може бути доставлений
до нас лише за направленням
сімейного лікаря з попереднім
узгодженням про госпіталізацію
даного пацієнта і повним обстеженням його на ковід. Другий
випадок — за направленням
швидкої допомоги, коли важ-

кий стан уже. І третій — може
бути самозвернення, але його
тримають у приймальному відділенні, поки не візьмуть експрестест на ковід і всі інші аналізи.
Бо якщо запустити людину без
обстеження відразу у віділлення,
де лежать 30–40 людей, то вони
які будуть? Заражені. Ми працюємо на випередження, щоб у нас
не було масового захворювання
людей у лікарні, — каже начальник медичної частини.
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ПЛАТИТЬ КОЛИШНІЙ АЛІМЕНТИ,
ХОЧА СИН ЖИВЕ З НИМ
Конфлікт  На гарячу лінію газети
«RIA–Козятин» звернувся козятинчанин
Олег. Чоловік розповів, що продовжує
виплачувати колишній дружині аліменти
на утримання дитини, хоча син вже два
з половиною роки живе у нього. У чому
суть — розбиралися наші журналісти

ç ïîëîâèíîþ ðîêè òîìó Îëåã
çàáðàâ ñèíà äî ñåáå. Çà ñëîâàìè
÷îëîâ³êà, çðîáèâ òàê ÷åðåç òå,
ùî êîëèøíÿ äðóæèíà í³áèòî
ï³äí³ìàëà íà õëîï÷èêà ðóêó.
— Âîíè éîãî òàì íàòîâêëè ³
â³í â³äìîâèâñÿ òàì æèòè, — êàæå
íàø ñï³âðîçìîâíèê. — ß â øêîë³ ç³áðàâ ñëóæáó ó ñïðàâàõ ä³òåé,
ïîë³ö³þ. Äèòèíà ïðè ìàì³, ïðè
àäâîêàò³, ïðè ïñèõîëîãó â³äìîâèëàñÿ òóäè âåðòàòèñÿ, òîìó ùî
éîãî òàì áèëè.
Îëåã íàïèñàâ çàÿâó äî ïîë³ö³¿, â³äêðèëè êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ. Ïðîòå çàêðèëè
çà âèñíîâêîì ñóäìåäåêñïåðòà,
ïîïðè òå, ùî, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà, ó äèòèíè íà ò³ë³ áóëè ñèíö³.
Êîëèøíÿ äðóæèíà ïîäàëà
äî ñóäó ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè
¿é äèòèíó ³ ñïëàòèòè ìàòåð³àëüíó
òà ìîðàëüíó øêîäó. Îëåã ïîäàâ
çóñòð³÷íó çàÿâó íà çì³íó ì³ñöÿ
ïðîæèâàííÿ ñèíà.
Íà ñóä³ çàñëóõàëè ñâ³äê³â,
âèñíîâêè åêñïåðòà, ñâ³ä÷åííÿ
äèòèíè. Õëîï÷èê ñêàçàâ, ùî
õî÷å æèòè ç áàòüêîì, àëå íå â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç
ìàìîþ. ² ñóä, ³ åêñïåðò ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî äèòèíà ìîãëà
òàê ñêàçàòè ï³ä âïëèâîì áàòüêà. Òîìó ñóä âèð³øèâ ïåðåäàòè
õëîï÷èêà ìàì³.
Ï³ñëÿ öüîãî ³ êîëèøíÿ äðóæèíà, ³ Îëåã ïîäàëè àïåëÿö³þ.
Íà çàñ³äàíí³ Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé ñóä ð³øåííÿ Êîçÿòèíñüêîãî ñóäó íå çì³íèâ.
— Çàðàç ñïðàâà ó êàñàö³éíîìó
ñóä³ Êèºâà, — ïðîäîâæóº Îëåã. —

î ï’ÿò³é âå÷îðà âè¿æäæàº ³ î ãîäèí³ 11–12 íàñòóïíîãî äíÿ ïðè¿æäæàº. Âîíà ô³çè÷íî â³äñóòíÿ,
ÿê âîíà ìîæå áóòè ç äèòèíîþ?
Êîëèøíÿ äðóæèíà Îëåãà çâåðíóëàñÿ äî âèêîíêîìó ç ïðîõàííÿì ïåðåãëÿíóòè öå ð³øåííÿ.
Ï³ñëÿ öüîãî ÷îëîâ³êîâ³ äîçâîëèëè çàáèðàòè ñèíà ùîï’ÿòíèö³
î 16 ãîäèí³ òà ïîâåðòàòè ìàòåð³
ó íåä³ëþ î 17 ãîäèí³. Öå ð³øåííÿ íàø ñï³âðîçìîâíèê îñêàðæèâ
ó ñóä³.
— 19 ãðóäíÿ 2015 ðîêó Ìèêîëàÿ áóëî, — ïðîäîâæóº íàø
ñï³âðîçìîâíèê. — Âîíà äçâîíèòü
íàì 25–ãî, êàæå: «Ó íàñ òåæ
áóâ Ìèêîëàé÷èê, âèâåäè ìåí³
ìàëîãî, ó ìåíå º ïîäàðóíîê».
ß êàæó: «Ó íàñ 27 ÿëèíêà, ùîá
òè â³ääàëà ìåí³ äèòèíó». ² ìàéæå
íà äâà ðîêè äî 11 ãðóäíÿ âæå
2017 ðîêó äèòèíà áóëà çàêðèòà.
×îëîâ³ê êàæå, ùî äðóæèíà
íå äàâàëà éîìó áà÷èòèñÿ ç ñèíîì. Â³í íåîäíîðàçîâî ïèñàâ
ñêàðãè íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè
ç öüîãî ïðèâîäó.
Çàâåðøèëîñÿ âñå òèì, ùî äâà

ОЛЕНА УДВУД

— Ìè ç éîãî ìàìîþ ðîçëó÷èëèñÿ. Òðèäöÿòü ì³ñÿö³â ìàëèé
âæå æèâå ç³ ìíîþ. Ïîêè ó íàñ
ñóäè, — ïî÷àâ ñâîþ ðîçïîâ³äü
Îëåã.
Âîíè ç äðóæèíîþ ðîçëó÷èëèñÿ
ï’ÿòü ðîê³â òîìó. Íà òîé ìîìåíò
¿õ ñèí áóâ ùå çîâñ³ì ìàëåíüêèé.
Ñóä çàëèøèâ õëîï÷èêà æèòè ç
ìàìîþ ³ ïðèñóäèâ Îëåãîâ³ ïëàòèòè àë³ìåíòè.
×îëîâ³ê çâåðíóâñÿ äî ñóäó ç
ïðîõàííÿì äîçâîëèòè ñèíó ïðîæèâàòè ç íèì. Ïðîòå ñóä ñâîãî
ð³øåííÿ íå çì³íèâ. Îëåãó äîçâîëèëè äâ³÷³ íà ì³ñÿöü çàáèðàòè
ñèíà äî ñåáå íà âèõ³äí³, à òàêîæ
ó áóäí³ äí³, êîëè êîëèøíÿ äðóæèíà íà í³÷í³é çì³í³.
— Ìàìà ïðàöþº ó Ôàñòîâ³
äåíü–í³÷/48. Âîíà ï’ÿòü äí³â
íà òèæäåíü íà ðîáîò³, — ïîÿñíþº Îëåã. — Î ï’ÿò³é ðàíêó
âîíà âè¿æäæàº, ùîá íà â³ñ³ì
ïîòðàïèòè (íà ðîáîòó — àâò.) ³
äåñü îá 11–12 âå÷îðà ïðè¿æäæàº,
êîëè íà äåíü. Êîëè íà í³÷, âîíà

«Я не хочу його травмувати»
Ми зв’язалися з колишньою
дружиною Олега і вислухали її
точку зору. З етичних причин ані
її ім’я, ані ім’я сина ми вказувати
не будемо.
— Якби я була така погана мама
і робила щось незаконне, я би
не вигравала суди, — каже жінка. — Останній суд був у Вінниці.
Апеляційний суд. Все вирішується в судовому порядку. Я закон
не переступаю.
Жінка каже, що на розлучення
подала вона. Стосунки погіршилися ще до того, як вони розлучилися. Певний час вона навіть жила з сином у мами, хоча
вони з Олегом продовжували
бути у шлюбі.
Спершу подавати на аліменти
жінка не збиралася. Просто домовилася з чоловіком, що він
буде допомагати коштами —
коли за садочок платитиме,
коли даватиме продукти. А подала на аліменти після чергового

конфлікту.
Наша співрозмовниця не заперечує, що не давала Олегові
бачитися з сином. Але на те мала
свої причини. Каже, помітила,
що батько погано впливає на дитину.
— Приходить син, сів у крісло чи
на диван, ноги під себе підібрав
і мовчить. Питаю: «Все нормально?» Мовчить. А потім він мене
не слухається. Я питаю: «Чому
ти мене не слухаєшся?» А він
мені каже: «Я тут можу робити
все, що захочу. Мені тато сказав.
Я король і можу робити все, що
я хочу», — розповідає жінка.
За її словами, сина вона не била,
хоча на неї і завели кримінальну
справу за побиття. Але закрили,
бо не було доказів.
— Я його в житті пальцем не зачепила. Для чого? Достатньо
було переконливо сказати — і
все. Мені не треба було його
бити чи наказувати. Зовсім, —

каже жінка.
Коштами вона допомагає.
Минулого року давала гроші
синові на відпочинок, щоб поїхав на море. Час від часу вони
бачаться, разом гуляють, ходять
на піцу.
— Я не хочу його травмувати, —
продовжує наша співрозмовниця. — Я не говорю йому поганих
речей. Я взагалі ні про що з ним
не говорю, лише про нього.
Я намагаюся жодну з болючих
тем не зачіпати. Я вирішую питання безпосередньо лише з
колишнім чоловіком.
З приводу аліментів жінка стверджує, що перестала їх отримувати у лютому цього року. А ті
кошти, які їй надходили на рахунок до того часу, витрачала
лише на дитину.
— Мені треба було поновити
документи, але я їх спеціально
не поновляю, — каже наша співрозмовниця.

Психолог каже, що конфлікт між батьками негативно
впливає на дітей. Тому і дорослим, і хлопчику потрібна
терапія, аби навчитися спілкуватися одне з одним
Íàñòóïíèé, ìàáóòü, ò³ëüêè ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè
áóäå. Äàë³ íåìàº êóäè. À çàáðàòè
í³õòî íå ìîæå äèòèíó áåç éîãî
çãîäè, à â³í êàòåãîðè÷íî òóäè
íå õî÷å éòè.
Õëîï÷èê óæå á³ëüøå äâîõ ðîê³â æèâå ç Îëåãîì, ïðîòå ÷îëîâ³ê êàæå, ùî ³ íàäàë³ âèïëà÷óº
êîëèøí³é äðóæèí³ àë³ìåíòè.
Íàø ñï³âðîçìîâíèê ñïðîáóâàâ
ïðèçóïèíèòè âèïëàòè ÷åðåç ñóä,
ïðîòå í³÷îãî íå âèéøëî.
— Ìåí³ â³äìîâèëè, òîìó ùî
äèòèíà ìàº æèòè ç ìàìîþ. ª

ð³øåííÿ ñóäó ³ âèõîäèòü, ùî ìè
ç äèòèíîþ äâà çëî÷èíö³. Ùî ìè
íå âèêîíóºìî ð³øåííÿ ñóäó, ùî
â³í òóäè íå õî÷å âåðòàòèñÿ, —
êàæå íàø ñï³âðîçìîâíèê.
Ê³ëüêà ðàç³â Îëåã ïèñàâ çàÿâè
íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ïðîõàííÿì ïåðåâ³ðèòè ö³ëüîâå âèêîðèñòàííÿ êîøò³â. Éîìó ïðèéøëà â³äïîâ³äü, ùî, çà ñëîâàìè
äðóæèíè, êîøòè àêóìóëþþòüñÿ
íà áàíê³âñüêîìó ðàõóíêó. Âîñòàííº ÷îëîâ³ê çâåðòàâñÿ ç ïðîõàííÿì ïðî ïåðåâ³ðêó 9 ÷åðâíÿ
öüîãî ðîêó.

Що радить психолог?
Психолог Тетяна Яковлєва каже,
що подібні ситуації сильно
впливають на дітей. Розлучення
батьків сприймається дитиною
як втрата і горе, а тому переживається дуже болісно.
— Це впливає на подальше життя, на стосунки з оточуючими.
Там комплекс всього у дитини.
Їм потрібна всім терапія. Дорос-

лим — навчитися правильно спілкуватися. Бо читання в літературі,
або газеті та на сайтах цим людям
нічого не дає. Бо не співвідносять
ситуації зі своєю. Однозначно
допомоги потребують соціальної служби, але кваліфікованої,
всі. Бо з дитиною можна трохи
займатися, щоб підкоригувати
стан, — каже Тетяна Яковлєва.

Як перевірити, на що йдуть аліменти?
Для того, щоб подати заяву
на перевірку цільового використання аліментів, необхідно
звернутися до Центру надання
адміністративних послуг і написати заяву на ім’я начальника
служби у справах дітей. Зразок
заяви є у ЦНАПі.
— У заяві пишеться «прошу перевірити цільове використання
аліментів на утримання мого чи
моєї малолітньої сина/дочки,

число, місяць, рік народження,
які отримує моя колишня дружина». Прописується батько, —
кажуть у місцевому ЦНАПі.
Згідно із наказом Мінсоцполітики № 1713, крім заяви також
треба подати розрахунок заборгованості зі сплати аліментів
за останні 12 місяців. Його веде
виконавча служба. Також треба
подати відомості про місце проживання отримувача аліментів.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè уòåë:
067-68-78-940
Ìàºø
íîâèíó, òåëåôîíóé
063-738-63-10
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ
справах
преси та інформації
2-01-04;Електронна
пошта:
politika@komr.gov.ua
476247

Оголошення про проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади
Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади головного
спеціаліста з економічних питань відділу бухгалтерського
обліку та економіки управління житлово-комунального господарства Козятинської
міської ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які
мають:
 вищу освіту не нижче ступеня
бакалавра відповідного професійного спрямування;
 без вимог до стажу роботи;
 знають вимоги чинного законодавства з питань державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування, запобігання корупції, у сфері житлово-комунального господарства

та інші нормативно-правові акти
у сфері економіки, фінансів,
управління;
 вільно володіють державною
мовою;
 вміють працювати на
комп’ютері в режимі користувача.
Документи для участі в конкурсі
приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, за адресою:
м. Козятин, вул. Грушевського,
23, управління житлово–комунального господарства Козятинської міської ради, каб. № 1.
Телефон для довідок: 2–01–81.
Додаткова інформація щодо
документів, які необхідно подати
для участі в конкурсі, основних
функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом бухгалтерського
обліку та економіки управління
за телефоном 2–01–81.

Голові міського ГО «Союз Чорнобиль
України» Володимиру Нечипоруку — 65
Днями голова міського ГО «Союз
Чорнобиль України» Володимир
Нечипорук приймав найщиріші
вітання та сердечні побажання з
нагоди свого 65-річного ювілею
від міського голови Олександра
Пузира та керівника апарату міської ради Сергія Заїчка, які вшанували від себе особисто та від виконавчого комітету, депутатського
корпусу Козятинської міської ради.
У своєму слові очільник міста
подякував Володимиру Васильовичу за чуйне патріотичне серце,
невтомність та енергійність, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу ліквідації
аварії на ЧАЕС, виконання заходів
щодо захисту населення і територій від наслідків Чорнобильської
катастрофи, активну громадську
діяльність, активну співпрацю з

Посилюють заходи безпеки
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Íàöïîë³ö³ÿ ïîñèëþº çàõîäè áåçïåêè ó äåâ’ÿòè ðåã³îíàõ
äåðæàâè, ñåðåä ÿêèõ Â³ííèöüêà
îáëàñòü. Íà â'¿çäàõ äî îáëàñíèõ
öåíòð³â âñòàíîâëþþòü ìîá³ëüí³
ïîñòè.
Ïðàâîîõîðîíö³ âèð³øèëè
ïîñèëèòè çàõîäè áåçïåêè ï³ñëÿ òåðîðèñòè÷íîãî àêòó, ùî
òðàïèâñÿ ó â³âòîðîê, 21 ëèïíÿ. Ó Ëóöüêó ÷îëîâ³ê á³ëüøå
äâàíàäöÿòè ãîäèí óòðèìóâàâ òðèíàäöÿòüîõ çàðó÷íèê³â
ó çàõîïëåí³é ìàðøðóòö³. Ñåðåä
íèõ — âàã³òíà æ³íêà, äèòèíà òà

ëþäè ë³òíüîãî â³êó. Ïåðåäàòè
¿ì âîäó â³í äîçâîëèâ ëèøå ï³ñëÿ äåñÿòè ãîäèí óòðèìóâàííÿ.
×îëîâ³ê ïîãðîæóâàâ âáèòè
óñ³õ âèáóõ³âêîþ, ÿêùî éîãî
âèìîã íå âèêîíàþòü. Òåðîðèñò
âèìàãàâ â³ä ïðåçèäåíòà çàïèñàòè â³äåî ç ðåêîìåíäàö³ºþ äèâèòèñÿ àìåðèêàíñüêèé ô³ëüì
ïðî òå, ÿê ëþäè çíóùàþòüñÿ ç
òâàðèí òà âèêîðèñòîâóþòü ¿õ.
Çåëåíñüêèé âèìîãó âèêîíàâ ³
âèäàëèâ â³äåî, ùîéíî òåðîðèñò
çäàâñÿ.
Çàäëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
ãðîìàäÿí êåð³âíèöòâî Íàö³î-

íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè ïðèéíÿëî ð³øåííÿ ïðî ïîñèëåííÿ
çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ ïóáë³÷íî¿ áåçïåêè òà ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿,
Çàêàðïàòñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿, Ëüâ³âñüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿,
Òåðíîï³ëüñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿
òà ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñòåé.
Ïðàâîîõîðîíö³ ïàòðóëþþòü
âóëèö³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, òåðèòîð³þ àâòîñòàíö³é ³ çàë³çíè÷íèõ âîêçàë³â. Îêð³ì òîãî,
íà â’¿çäàõ òà âè¿çäàõ ç îáëàñíèõ
öåíòð³â âèñòàâëåíî ìîá³ëüí³
ïîñòè.

органами місцевого самоврядування, підтримку ветеранів війни
та праці.
Посадовці побажали ювіляру

міцного здоров`я, злагоди, добра, родинного благополуччя,
щоб на життєвому шляху не було
ніяких перешкод.

Про коронавірус на Козятинщині
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Çà ³íôîðìàö³ºþ çàâ³äóâà÷à
ñåêòîðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðà
Ãèáàëà, â³ä ïî÷àòêó êàðàíòèíó
³ ñòàíîì íà 22 ëèïíÿ â ðàéîí³
çàô³êñîâàíî 46 âèïàäê³â ãîñòðî¿
ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19.
ßê ïîâ³äîìëÿº Êîçÿòèíñüêà
ÐÄÀ, ó õîä³ åï³äðîçñë³äóâàííÿ
âñòàíîâëåíî âèïàäêè çàíåñåííÿ
êîðîíàâ³ðóñó ç ³íøèõ ðåã³îí³â,
ó òîìó ÷èñë³ ç Êèºâà.
«Ñüîãîäí³ õâîð³º ÷åòâåðî ëþäåé, ç ÿêèõ òðè — ó ì³ñò³ Êîçÿòèí, îäèí — ó ðàéîí³. Îäíà ëþäèíà ãîñï³òàë³çîâàíà äî ³íôåê-

ö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿
ÖÐË, ñòàí ñåðåäíüî¿ âàæêîñò³,
ï³äòâåðäæåíà ïíåâìîí³ÿ. Óñ³
íåîáõ³äí³ çàñîáè äëÿ ë³êóâàííÿ
â íàÿâíîñò³, — ïèøóòü íà ñàéò³
ÐÄÀ. — Ïðîõàííÿ äî æèòåë³â
òà ãîñòåé ì³ñòà òà ðàéîíó: âèêîíóâàòè êàðàíòèíí³ ïðàâèëà,
âèìîãè ë³êàð³â òà åï³äåì³îëîã³â.
Öå çáåðåæå çäîðîâ’ÿ òà æèòòÿ
âàøå òà âàøèõ áëèçüêèõ».
Òàêîæ â³äîìî, ùî îïðàöüîâóþòüñÿ ùå 10 ï³äîçð
íà COVID-19. Óñ³ õâîð³ ç ï³äîçðîþ íà â³ðóñ çíàõîäÿòüñÿ
íà àìáóëàòîðíîìó ë³êóâàíí³
ï³ä íàãëÿäîì ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.

Зникли безвісти: кого шукає козятинська поліція?
«У разі будь-якої інформації про місце перебування безвісти зниклих громадян, просимо інформувати Козятинське
відділення поліції за телефонами: (063-692-26-62), (04342-2-35-28) або 102», — йдеться в повідомленні.

Ëàðèñà Êà÷àí, 24 ëèñòîïàäà 1991
ðîêó íàðîäæåííÿ, æèòåëüêà Éîñèï³âêè Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó,
âóë. Ïîëüîâà, 3. Æ³íêà ïî¿õàëà
íà ðîáîòó ó Ìåë³òîïîëü Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ òà ç 01 æîâòíÿ
2016 ðîêó íå âèõîäèòü íà çâ’ÿçîê.

Íàòàë³ÿ Êóçíåöîâà, 12 ÷åðâíÿ
1982 ðîêó íàðîäæåííÿ, æèòåëüêà Çàë³çíè÷íîãî, âóë. Ãðèáíà,
14. Ùå 30 òðàâíÿ 2014 ðîêó
ï³øëà ç äîìó ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó òà ïî òåïåð³øí³é ÷àñ íå
ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó.

Ãàëèíà Ïîáåðåæíèê, 20 ëþòîãî 1944 ðîêó, æèòåëüêà
Áðîäåöüêîãî, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, 42.
Ï³øëà ç äîìó 10 áåðåçíÿ 2017
ðîêó ó íåâ³äîìîìó íàïðÿìêó
òà íå ïîâåðíóëàñÿ.

²âàí ²âàí÷àê, 08 æîâòíÿ 1972 ðîêó
íàðîäæåííÿ, æèòåëü ñåëà Á³ë³
Îñëàâè Íàäâ³ðíÿíñüêîãî ðàéîíó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³,
ÿêèé â ëþòîìó 2014 ðîêó ïî¿õàâ
íà ðîáîòó äî ÐÔ òà òåïåð³øíº
éîãî ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ íåâ³äîìå.

Âàñèëü Êàñÿíþê, 10 ÷åðâíÿ 1962
ðîêó íàðîäæåííÿ, æèòåëü Ãëóõîâåöü, âóë. Ìåõàí³çàòîð³â, 37,
ÿêèé ç áåðåçíÿ 2020 ðîêó çàëèøèâ ì³ñöå ñâîãî ïðîæèâàííÿ
òà ïî òåïåð³øí³é ÷àñ ì³ñöå éîãî
ïåðåáóâàííÿ íåâ³äîìå.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ЩОБ ПІТИ У МЕРИ
КОЗЯТИНА, ТРЕБА 4723 ГРН
Вибори-вибори  Верховна Рада
прийняла закон, який вносить зміни
щодо грошової застави на місцевих
виборах: її розмір зменшено, однак
тепер за участь у виборах платитимуть
усі учасники перегонів. Скільки потрібно
грошей, щоб стати міським головою та
депутатом на Вінниччині?
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Íàðäåïè 16 ëèïíÿ ï³äòðèìàëè
çì³íè äî Âèáîð÷îãî êîäåêñó, ÿê³
ïåðåäáà÷àþòü, çîêðåìà, ãðîøîâ³
çàñòàâè íà âñ³õ ð³âíÿõ. Ïëàòèòè
ìàþòü êàíäèäàòè ó äåïóòàòè ñ³ë,
ì³ñò, îáëàñíèõ òà ðàéîííèõ ðàä
³ òàêîæ ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäè
ì³ñöåâèõ ãîë³â. Ðîçáèðàëèñÿ,
õòî òà ñê³ëüêè ìàº çàïëàòèòè
çà ó÷àñòü ó âèáîðàõ.
СИТО ДЛЯ «ПОГАНИХ»
КАНДИДАТІВ
Ó òåîð³¿ ãðîøîâà çàñòàâà º ñâîºð³äíèì ï³äòâåðäæåííÿì ñåðéîçíîñò³ íàì³ð³â ó÷àñíèê³â âèáîð³â.
Êð³ì öüîãî, öå ³ «ô³ëüòð», ÿêèé
ìàº çìåíøèòè âïëèâ íà âèáîðè òåõí³÷íèõ êàíäèäàò³â, ÿêèõ
ðåºñòðóþòü, ùîá ìàòè á³ëüøèé
âïëèâ íà âèáîð÷³ êîì³ñ³¿ òà â³äòÿãíóòè ÷àñòèíó ãîëîñ³â ó ñèëüíèõ êàíäèäàò³â.
Çàñòàâó çàïðîâàäèëè â 2014
ðîö³, à äî öüîãî âèêîðèñòîâóâàëè ³íøèé ìåõàí³çì — çá³ð
ï³äïèñ³â âèáîðö³â íà ï³äòðèìêó
êàíäèäàò³â òà ïàðò³é. Ùîïðàâäà, öåé ìåòîä íå çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå ç ïîçèòèâíî¿ ñòîðîíè,
÷åðåç ï³äðîáêó ï³äïèñ³â, ¿õíþ
êóï³âëþ òîùî.
À ìîòèâàö³ºþ äî çì³í ñòàëî
óõâàëåííÿ íîâîãî Âèáîð÷îãî
êîäåêñó, â ÿêîìó 200 ç 289 ñòàòåé áóëè ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ
çì³íåí³.
«Çàêîí óñóâàº ïðîãàëèíè â çàêîíîäàâñòâ³, ñïðîùóº âèáîð÷³
ïðîöåäóðè, à ÷àñòèíà íîâåë ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðàëüíî¿

âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ïðèòÿãíåííÿ
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ôàëüñèô³êàö³þ ³ âòðó÷àííÿ ó âèáîð÷èé
ïðîöåñ», — ïîâ³äîìëÿëè â ïðåññëóæá³ óðÿäó.
² òàì æå äîäàëè, ùî íà öèõ
ì³ñöåâèõ âèáîðàõ â íàñ áóäå
íîâèé áþëåòåíü, äå ìîæíà áóäå
ïîñòàâèòè íå ò³ëüêè «ãàëî÷êó»
çà ïàðò³þ, à é îáðàòè íîìåð
êàíäèäàòà ó äåïóòàòè â³ä ö³º¿
ïàðò³¿.

Çàñòàâà ó 4723 ãðèâí³
áóäå âñòàíîâëåíà
³ äëÿ êàíäèäàò³â
íà ïîñàäè ãîë³â
ùå ÷îòèðüîõ ì³ñò
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ХТО І СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМЕ?
Íàéìåíøå ïëàòèòèìóòü êàíäèäàòè-ñàìîâèñóâàíö³ ó äåïóòàòè äî ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿ òà
ì³ñüêî¿ ðàäè, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â ìåíøå 10 òèñÿ÷ — 20%
â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òîáòî 944,6 ãðèâí³. Êàíäèäàò
íà ïîñàäó ãîëîâè ñåëà, ñåëèùà
÷è ì³ñòà, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â
íå ïåðåâèùóº 75 òèñÿ÷, ïîâèíåí áóäå çàïëàòèòè 4723 ãðèâí³
çàñòàâè.
Äëÿ âñ³õ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè
äî ðàä, äå ãðîìàäè íàë³÷óþòü
á³ëüøå 10 òèñÿ÷ âèáîðö³â, ðîçì³ð ãðîøîâî¿ çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìóëîþ: ÷îòèðè ì³í³ìàëüí³ çàðïëàòè íà êîæí³
90 òèñÿ÷ âèáîðö³â (4 õ 4723 ãðí),

ЯК РАХУВАЛИ ГРОШОВУ ЗАСТАВУ
КОЗЯТИН

ВІННИЦЯ

4723 грн

56 676 грн

кандидат у мери
Застава на рівні
1 мінімальної зарплати,
якщо менше 75 тисяч
виборців

кандидат у мери
Застава на рівні
4 мінімальних зарплат
на кожні 90 тисяч виборців

4137 грн

кандидат у депутати міської
ради Вінниці
депутатів висувають від
партії з розрахунку 209 грн
за одну тисячу виборців
У місті 282 тисячі
90 виборців.

58 956 грн

кандидат у депутати міської
ради Козятина
депутатів висувають від
партії з розрахунку 209 грн
за одну тисячу виборців
У місті 19 797 виборців

Дані з кількості виборців станом на 30 червня 2020 року, з сайту drv.gov.ua

òîáòî 18 892 ãðèâí³. Çà òàêîþ æ
ôîðìîþ âèçíà÷àòèìåòüñÿ ðîçì³ð
ãðîøîâî¿ çàñòàâè äëÿ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè,
äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â ñêëàäàº
á³ëüøå 75 òèñÿ÷.
Íàïðèêëàä, ãðîøîâà çàñòàâà
êàíäèäàòà ó ìåðè Êîçÿòèíà ñêëàäàº ò³ëüêè 4723 ãðèâí³, îñê³ëüêè
ó ì³ñò³ âñüîãî 19 797 âèáîðö³â
(ñòàíîì íà 30 ÷åðâíÿ, çà äàíèìè
Äåðæðåºñòðó âèáîðö³â — àâò.).
Çàñòàâà íà òå, ùîá îòðèìàòè
ïðàâî áàëîòóâàòèñÿ ó äåïóòàòè
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè, áóäå
íà ð³âí³ ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü. Àäæå çà íîâèì Âèáîð÷èì
êîäåêñîì, ó ì³ñòàõ, äå á³ëüøå
10 òèñÿ÷ âèáîðö³â, ìîæíà âèñóâàòèñÿ ëèøå â³ä ïàðò³é. ² çà ðîçðàõóíêàìè ðóõó «×åñíî», ãðîøîâà çàñòàâà äëÿ äåïóòàò³â â³ä
ïàðò³é êîøòóâàòèìå 209 ãðèâåíü
íà êîæíó òèñÿ÷ó âèáîðö³â. Òîæ,
çâ³äñè âèõîäèòü 4137 ãðèâåíü
íà çàñòàâó (209 õ 19,797).
ßêùî ðàõóâàòè ïî ³íøèõ
ì³ñòàõ îáëàñíîãî çíà÷åííÿ,
òî ïî 4723 ãðèâí³ äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè çàñòàâè, ùîá ñòàòè
êàíäèäàòàìè ó ìåðè Õì³ëüíèêà,
Æìåðèíêè, Ëàäèæèíà ÷è Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî. Â óñ³õ öèõ
ì³ñòàõ ïðîæèâàº ìåíøå 75 òèñÿ÷
âèáîðö³â.
À îò ðîçðàõóíêè ãðîøîâî¿
çàñòàâè äëÿ äåïóòàò³â äî ì³ñ-

öåâèõ ðàä äåùî â³äð³çíÿþòüñÿ.
Êàíäèäàò ó äåïóòàòè Æìåðèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè ìàº çàïëàòèòè
5852 ãðèâí³, êàíäèäàò ó ðàäó Ëàäèæèíà — 3553 ãðèâí³, êàíäèäàò
ó äåïóòàòè ìåð³¿ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî — 4807 ãðèâåíü,
à êàíäèäàò ó äåïóòàòè Õì³ëüíèöüêî¿ ì³ñüêðàäè ïîâèíåí äàòè
3971 ãðèâíþ çàñòàâè.
Íàéäîðîæ÷å ñòàòè êàíäèäàòîì
ó ìåðè Â³ííèö³. Îñê³ëüêè ó ì³ñò³
282 òèñÿ÷³ âèáîðö³â, òî ç ðîçðàõóíêó 4 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàòè
çà êîæí³ 90 òèñÿ÷ âèáîðö³â, ïîòåíö³éíîìó êàíäèäàòó äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 56 òèñÿ÷ ãðèâåíü
çàñòàâè. À ñòàòè êàíäèäàòîì
ó äåïóòàòè ì³ñüêðàäè êîøòóâàòèìå 58 òèñÿ÷ ãðèâåíü (ç ðîçðàõóíêó 209 ãðèâåíü çà êîæíó
òèñÿ÷ó âèáîðö³â — àâò.).
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ö³ ñóìè
º îð³ºíòîâíèìè ³ âîíè ìîæóòü
çì³íèòèñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, àáî
÷åðåç îíîâëåííÿ äàíèõ ç ê³ëüêîñò³ âèáîðö³â, ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ó Äåðæðåºñòð³
âèáîðö³â.
Îäíàê äî 9 âåðåñíÿ Öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ
çîáîâ'ÿçàíà âèçíà÷èòè òî÷íèé
ðîçì³ð ãðîøîâî¿ çàñòàâè äëÿ
êîæíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó òà
îïóáë³êóâàòè òàêó ³íôîðìàö³þ
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³.

Що буде з грошима після виборів?
У законодавстві прописано, що кандидати та
партії мають заплатити за участь у виборах
до подання документів для реєстрації. Кошти
перераховуються на спеціальний рахунок виборчої комісії у безготівковій формі.
Реквізити для сплати грошової застави мають
бути опубліковані до 6 вересня 2020 року
як на сайті територіальних виборчих комісій
або на стенді, так і на сайті Центральної виборчої комісії.

При цьому грошову заставу можуть повернути, якщо виборча комісія ухвалить рішення
про відмову в реєстрації кандидату. Заставу
отримують назад переможці протягом восьми днів з моменту офіційного оприлюднення
результатів місцевих виборів. Це партії, які
подолали виборчий бар'єр (5% підтримки
на виборчому окрузі) та отримали право
на депутатські мандати, та кандидати, обрані депутатами. Також це кандидати, яких

визнано обраними сільськими, селищними,
міськими головами.
Не повернуть грошову заставу тим кандидатам і партіям, які внесуть менший розмір
плати, ніж це потрібно. Їх перерахуюють
в місцевий бюджет після завершення реєстрації всіх кандидатів. А також не повернуть
кошти, сплачені з порушенням інших вимог, перелік яких ще має затвердити Мінфін
у термін до 26 серпня 2020 року.

КОРОТКО
Шість районів
Âåðõîâíà Ðàäà 17 ëèïíÿ
ï³äòðèìàëà ïðîåêò ïîñòàíîâè ¹ 3650 ïðî ë³êâ³äàö³þ 490 ³ñíóþ÷èõ ðàéîí³â
³ ñòâîðåííÿ çàì³ñòü íèõ
138 íîâèõ.
Òîæ íà Â³ííè÷÷èí³ çàì³ñòü
27 ðàéîí³â áóäå 6 ìåãàðàéîí³â:
 Â³ííèöüêèé ðàéîí (àäì³íöåíòð — Â³ííèöÿ) ó ñêëàä³
òåðèòîð³é Àãðîíîì³÷íî¿,
Â³ííèöüêî¿, Âîðîíîâèöüêî¿, Ãí³âàíñüêî¿, ²ëë³íåöüêî¿, Ëèïîâåöüêî¿, Ë³òèíñüêî¿, Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêî¿,
Íåìèð³âñüêî¿, Îðàò³âñüêî¿,
Ïîãðåáèùåíñüêî¿, Ñòðèæàâñüêî¿, Ñóòèñê³âñüêî¿,
Òèâð³âñüêî¿, Òóðá³âñüêî¿,
ßêóøèíåöüêî¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
 Ãàéñèíñüêèé ðàéîí
(àäì³íöåíòð — Ãàéñèí)
ó ñêëàä³ òåðèòîð³é Áåðøàäñüêî¿, Ãàéñèíñüêî¿,
Äàø³âñüêî¿, Äæóëèíñüêî¿,
Êðàñíîï³ëüñüêî¿, Êóíê³âñüêî¿, Ëàäèæèíñüêî¿, Îáîä³âñüêî¿, Îëüãîï³ëüñüêî¿,
Ðàéãîðîäñüêî¿, Ñîáîë³âñüêî¿, Òåïëèöüêî¿, Òðîñòÿíåöüêî¿, ×å÷åëüíèöüêî¿
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
 Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé
ðàéîí (àäì³íöåíòð —
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé)
ó ñêëàä³ òåðèòîð³é Áàá÷èíåöüêî¿, Âåíäè÷àíñüêî¿,
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿,
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêî¿,
×åðí³âåöüêî¿, ßìï³ëüñüêî¿,
ßðèø³âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
 Òóëü÷èíñüêèé ðàéîí
(àäì³íöåíòð — Òóëü÷èí)
ó ñêëàä³ òåðèòîð³é Áðàöëàâñüêî¿, Âàïíÿðñüêî¿,
Ãîðîäê³âñüêî¿, Êðèæîï³ëüñüêî¿, Ï³ùàíñüêî¿, Ñòóäåíÿíñüêî¿, Òîìàøï³ëüñüêî¿,
Òóëü÷èíñüêî¿, Øïèê³âñüêî¿
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
 Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí
(àäì³íöåíòð — Õì³ëüíèê)
ó ñêëàä³ òåðèòîð³é Ãëóõîâåöüêî¿, Æäàí³âñüêî¿,
²âàí³âñüêî¿, Êàëèí³âñüêî¿,
Êîçÿòèíñüêî¿, Ìàõí³âñüêî¿, Ñàìãîðîäîöüêî¿,
Óëàí³âñüêî¿, Õì³ëüíèöüêî¿
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
 Æìåðèíñüêèé ðàéîí
(àäì³íöåíòð — Æìåðèíêà) ó ñêëàä³ òåðèòîð³é
Áàðñüêî¿, Äæóðèíñüêî¿,
Æìåðèíñüêî¿, Êîïàéãîðîäñüêî¿, Ìóðàôñüêî¿,
Ñåâåðèí³âñüêî¿, Ñòàí³ñëàâ÷èöüêî¿, Øàðãîðîäñüêî¿
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä.
Ðàí³øå áóâ ïðîåêò, çà ÿêèì
íà Â³ííè÷÷èí³ ìàëè óòâîðèòè ï’ÿòü îêðóã³â.
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Не так страшно  У плани про
літню відпустку свої корективи вніс
коронавірус. Лікарі радять уникати під
час відпочинку скупчень людей, тож
можливо саме час спробувати відпочити
з наметами? Зібрали для вас поради, як
підготувати до «дикого» відпочинку
НАТАЛІЯ КОРПАН, ОЛЕНА УДВУД

Áóòè ïîäàë³ â³ä ìåòóøí³, çàñèíàòè ï³ä õðóñê³ò áàãàòòÿ é çóñòð³÷àòè ë³òí³é ñõ³ä ñîíöÿ. «Äèêèé»
â³äïî÷èíîê ó íàìåòàõ, ìîæëèâî,
é ìåíø êîìôîðòíèé, àëå òî÷íî
áàãàòèé íà åìîö³¿. Ó òàê³é â³äïóñòö³ äîâåäåòüñÿ âñå îðãàí³çîâóâàòè ñàìîñò³éíî, ïî÷èíàþ÷è â³ä
äàõó íàä ãîëîâîþ, ³ çàê³í÷óþ÷è
ïðèãîòóâàííÿì ¿æ³. ßêùî âè í³êîëè íå â³äïî÷èâàëè ó íàìåòàõ,
àëå õî÷åòå ñïðîáóâàòè, ìè ç³áðàëè äëÿ âàñ ëàéôõàêè é ïîðàäè, ÿê
ï³äãîòóâàòè äî òàêî¿ ìàíäð³âêè.
«НІЯКИЙ ГОТЕЛЬ ЦЬОГО
НЕ ЗАМІНИТЬ»
Ìàíäð³âíèê Þð³é Ï³ëÿâîç
âæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â ïîäîðîæóº ç íàìåòàìè, â³í ïðèõèëüíèê
«äèêîãî» â³äïî÷èíêó.
— Êîëè ÿ âïåðøå ïî¿õàâ ó ïîõ³ä ç äðóãîì áëèçüêî äåñÿòè
ðîê³â òîìó, òî îäðàçó çðîçóì³â,
ùî òàêèé â³äïî÷èíîê ìåí³ ï³äõîäèòü, — ãîâîðèòü Þð³é. — Ç
êîæíèì íàñòóïíèì ïîõîäîì
ÿ âñå á³ëüøå ãîð³â òàêèìè ïîäîðîæàìè, áî âîíè ñïðàâä³ çàðÿäæàþòü åíåðã³ºþ. Äàë³ êîëî
äðóç³â ïî÷àëî çì³íþâàòèñü, âñå
á³ëüøå çíàéîìèõ ç'ÿâëÿºòüñÿ, ÿê³
òåæ ïîëþáëÿþòü â³äïî÷èâàòè

ó íàìåòàõ. Çàðàç ìåí³ âæå âàæêî óÿâèòè ñâîº æèòòÿ áåç öüîãî.
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ, îñíîâíà ïåðåâàãà â³äïî÷èíêó ç íàìåòîì —
öå òå, ùî òè ìîæåø áóäü-äå îáëàøòóâàòè ñâîþ òèì÷àñîâó äîì³âêó.
Çàâæäè ìîæíà çãîðíóòè òàá³ð ³
çì³íèòè ëîêàö³þ àáî êðàºâèä.
— Â³äïî÷èíîê ó íàìåòàõ — öå
ìîæëèâ³ñòü ïîñèä³òè á³ëÿ áàãàòòÿ ³ ïîáà÷èòè çîðÿíå íåáî. Í³ÿêèé ãîòåëü öüîãî íå çàì³íèòü, —
êàæå ìàíäð³âíèê. — Öå êàéô
áóòè âäàëèí³ â³ä âñüîãî ì³ñüêîãî
ãàìó, áåòîí³â ³ äîð³ã. Äî òîãî æ,
êîðèñíî ïîäèõàòè ê³ëüêà äí³â
õîðîøèì ïîâ³òðÿì.
Â³êîâèõ îáìåæåíü äëÿ òàêîãî
â³äïî÷èíêó, çà ñëîâàìè Þð³ÿ,
íåìàº. Ãîëîâíå, ùîá äîçâîëÿâ
ñòàí çäîðîâ'ÿ. Ïî¿çäêè ç ä³òüìè
ó íàìåòàõ íå òàê³ íåçðó÷í³, ÿê
ìîæå çäàòèñÿ.
— Ç ä³òüìè ïî¿õàòè â³äïî÷èòè ó íàìåòàõ äóæå êëàñíà ³äåÿ.
Âîíè â³äðèâàþòüñÿ ³ ïîñò³éíî
çíàõîäÿòü ñîá³ ð³çí³ çàáàâè, —
êàæå ÷îëîâ³ê. — ß áàãàòî ðàç³â
áà÷èâ, ÿê ó ïîõ³ä áàòüêè õîäèëè
ç ä³òüìè, ÿê³ ùå é õîäèòè ñàì³
íå âì³þòü.
ЯК ВИБРАТИ НАМЕТ?
Çà ñëîâàìè ìàíäð³âíèêà, ó âèáîð³ íàìåòó âñå çàëåæèòü â³ä ïëà-

í³â ëþäèíè. ßêùî â³äïî÷èíîê
áóäå çâîäèòèñü äî òîãî, ùî âè
ìàøèíîþ ïðè¿æäåòå íà ÿêóñü
ïåâíó ëîêàö³þ ³ òàì â³äïî÷èâàòèìåòå, òî ïîòð³áíî âèáèðàòè ç
êàòåãîð³¿ êåìï³íãîâèõ íàìåò³â.
Âîíè äåøåâø³ â³ä òóðèñòè÷íèõ,
àëå âàæ÷³.
— ¯õ ìîæíà êóïóâàòè ó òóðèñòè÷íèõ ìàãàçèíàõ, òàì âîíè äîðîæ÷³, àëå çàçâè÷àé ÿê³ñí³ø³, —
ïðîäîâæóº Þð³é. — ßêùî âàø
áþäæåò íåâåëèêèé, òî ìîæåòå
êóïèòè íàìåò â ã³ïåðìàðêåòàõ,
íàïðèêëàä, â «Åï³öåíòð³» àáî
«Ìåòðî».
Þð³é íå ðåêîìåíäóº âèáèðàòè íàéäåøåâø³ âàð³àíòè, òîáòî,
îäíîøàðîâ³ íàìåòè. Êàæå, ïðè

— Ïî¿õàòè â³äïî÷èòè ó
íàìåòàõ ç ä³òüìè äóæå
êëàñíà ³äåÿ. Âîíè
ïîñò³éíî çíàõîäÿòü
ñîá³ ð³çí³ çàáàâè, —
êàæå ÷îëîâ³ê
ïåðø³é æå íåãîä³ âè ïðî ñâ³é
âèá³ð, éìîâ³ðíî, ïîøêîäóºòå,
àäæå òàê³ íàìåòè ïðîìîêàþòü.
— Ì³í³ìàëüíà âèìîãà ïðè
âèáîð³ íàìåòà — â³í ìàº áóòè
äâîøàðîâèé, — êàæå òóðèñò. —
ßêùî æ âàø â³äïî÷èíîê áóäå
á³ëüø àêòèâíèé ³ âàì äîâåäåòüñÿ
íîñèòè íàìåò íà ñïèí³, òî ïîòð³áíî âèáèðàòè ç òóðèñòè÷íèõ âàð³àíò³â. Âîíè äîðîæ÷³, àëå á³ëüø
ñò³éê³ äî ïîãîäíèõ óìîâ ³ ëåãê³.
Ó ã³ïåðìàðêåòàõ äâîì³ñí³ äâîøàðîâ³ íàìåòè êîøòóþòü îð³ºíòîâíî â³ä 999 äî 1 500 ãðèâåíü.
Òðè-÷îòèðèì³ñí³ âàðòóþòü â³ä
1 300 äî 6 000 ãðèâåíü. Ó òóðèñòè÷íèõ ìàãàçèíàõ çà äâîì³ñí³ íàìåòè äîâåäåòüñÿ çàïëà-

ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ ЮРІЯ ПІЛЯВОЗА

«ДИКИЙ» ВІДПОЧИНОК У НАМЕТАХ.
ЛАЙФХАКИ ВІД БУВАЛОГО

— Відпочинок у наметах — це можливість посидіти
біля багаття і побачити зоряне небо. Ніякий готель
цього не замінить, — каже мандрівник. — Це кайф бути
вдалині від всього міського гаму, бетонів і доріг
òèòè â³ä 2 000 ãðèâåíü äî 8 000.
Çà òðè-÷îòèðèì³ñí³ — â³ä
4 000 äî 11 000 ãðèâåíü.
ЩО З СОБОЮ ОБОВ’ЯЗКОВО
ВЗЯТИ?
— Íà ê³ëüêà ÷è äåê³ëüêà äí³â
âàøîþ äîì³âêîþ ñòàíå íàìåò.
Ó íüîìó ë³æêîì áóäå êàðåìàò ³
ñïàëüíèé ì³øîê. Îñòàíí³é âë³òêó íå îáîâ’ÿçêîâèé, àëå çàéâèì
íå áóäå, — ïðîäîâæóº Þð³é. —
Îáîâ’ÿçêîâî çàïàñ³òüñÿ çàñîáàìè
â³ä êîìàõ. Íå çàáóäüòå ë³õòàðèêè, ïàâåðáàíêè, áàòàðåéêè, çàñîáè ã³ã³ºíè, êðåì äëÿ çàñìàãè,
ãîëîâí³ óáîðè, äîùîâèê ³, çâè-

÷àéíî, àïòå÷êó.
Çà ñëîâàìè ìàíäð³âíèêà, êð³ì
íàìåòó âàðòî ïîòóðáóâàòèñü ³
ïðî òåíò, ÿêèé áè ñòâîðþâàâ
ò³íü íàä âàøèì òàáîðîì àáî
çàõèùàâ â³ä äîùó. Íàâ³òü íàéäåøåâøèé òåíò ç ðèíêó, ÿê êàæå
Þð³é, ÷óäîâî ï³ä³éäå.
— Íå çàáóäüòå ïðî ïîñóä. Êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè
íå îäíîðàçîâèé, à áàãàòîðàçîâèé ïëàñòèêîâèé, àáî æ çàë³çíèé, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Âàðòî
ïîòóðáóâàòèñü ïðî çàïàñ ïèòíî¿ âîä³ ³ îáîâ’ÿçêîâî ìàòè
òàðó, êóäè ¿¿ íàáðàòè, íàïðèêëàä, ç äæåðåëà.

Де можна відпочити поблизу Козятина?
У МЕЖАХ РАЙОНУ
Медведівка — одне з улюблених місць
відпочинку козятинчан. Моживо, воно
користується популярністю через те, що
розташоване неподалік нашого міста. Тут є
річка та ліс. Доїхати можна власною машиною, або ж автобусом «Козятин-Вінниця».
Ще одне село, куди можна поїхати — Йосипівка. Тут є кілька ставків, парк. Просто
ідеальне місце, щоб поїхати на шашлики.
За селом розташований Юзефо-Миколаївський цукровий завод. Поїхати можна
своїм транспортом або автобусом.
Якщо цікавитеся пам’ятками архітектури,
рекомендуємо навідатися у село Поличинці, що теж у Козятинському районі.
Тут розташований храм Преображення
Господнього. Це єдина церква на Козятинщині, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Кам’яну святиню

збудували у XVIII столітті. Церква височіє
на пагорбі. Тут також мальовнича природа. Через село протікає річка Клітинка. Доїхати сюди можна власним транспортом.
Також рекомендуємо відвідати Самгородок.
Це село буде особливо цікаве тим, хто полюбляє старовинну архітектуру. У Самгородку
таких будівель дві. Одна з них — старовинний костел святої Анни. Інша — палац Ребіндерів. До наших днів збереглися навіть
ворота при в’їзді до палацу. Крім того, у Самгородку є гідрологічний заказник «Опустя».
Через село протікає Десна, тож відпочити
можна і на березі річки. Доїхати сюди можна
автобусом чи власним транспортом.
УКРАЇНСЬКІ МАЛЬДІВИ І МАЛЬОВНИЧЕ
СЕЛО НА ЖИТОМИРЩИНІ
Якщо хочете відчути себе на островах,
радимо поїхати в Черепашинці. Це село

у Калинівському районі. Його вже давно
охрестили українськими Мальдівами.
Все через ставок у селі, що утворився
на місці гранітного кар’єру. Вода у ньому
має блакитний колір. Таке забарвлення
воді надає граніт. Хоча купатися у такій
водоймі треба обережно, адже дно
кам’янисте. Доїхати до Черепашинець
можна автобусом, залізницею чи власним транспортом.
У Липовецькому районі є село Стара
Прилука. Тут на вас чекає пам’ятка архітектури — старовинний палац, зведений
у XVIII столітті. Нині у будівлі розміщується школа-інтернат. Також тут є залишки
давнього городища. А поблизу нього —
ставки. Через Стару Прилуку протікає
річка Десна. Доїхати сюди можна своїм
транспортом.
Можна поїхати і до Бердичева, що у сусід-

ній Житомирській області. У старовинному
місті є аж 92 пам’ятки історії та архітектури. Найвідоміша з них — монастир ордену
Босих Кармелітів. А також костел святої
Варвари, де вінчався з дружиною французький письменник Оноре де Бальзак.
Також тут можна побачити зразки архітектури, притаманної єврейським містам
дореволюційної доби. Доїхати сюди можна залізницею, автобусом або власним
транспортом.
За 20 кілометрів від Козятина розташоване село Городківка. Це вже Андрушівський район тієї ж Житомирської області. Тут на вас чекає костел Святої Клари,
пам’ятка архітектури місцевого значення.
Храм розташований у мальовничому місці
на березі річки. Він має досить неординарну архітектуру. Доїхати сюди можна
своїм транспортом.
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«ДОПИСАЛИ 6214 ГРН БОРГУ».
ПЕНСІОНЕРКА СУДИТЬСЯ З «ЕНЕРОЮ»
Комуналка  Одинокій пенсіонерці
Надії Яворській «Енера Вінниця»
нарахувала понад шість тисяч боргу.
Жінка стверджує, що дописали
заборгованість, коли вона зимувала
у доньки. У «Енері» розказують, що такі
суми могли виникнути через те, що вона
не подавала показники лічильника
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)77558334

Äî ðåäàêö³¿ íàä³ñëàëà ëèñòà ç³
ñêàðãîþ 81-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà
Íàä³ÿ ßâîðñüêà. Æ³íêà íàð³êàº
íà íåîáãðóíòîâàí³ áîðãè, ÿê³ äîïèñóº ¿é «Åíåðà Â³ííèöÿ».
«ß æèâó ñàìà. Íà çèìó çàáèðàº äî ñåáå â ì³ñòî äîíüêà,
áî ñàì³é âàæêî â õàò³. Ç ñ³÷íÿ
2019 ðîêó ç’ÿâèâñÿ íîâèé ïîñòà÷àëüíèê — «Åíåðà Â³ííèöÿ».
² áåç ìîãî â³äîìà äîïèñàëè äâ³
òèñÿ÷³ ê³ëîâàò-ãîäèí çà ïåð³îä,
êîëè ÿ íå æèëà âäîìà», — ïèøå
æ³íêà.
Ç’ÿñîâóâàòè, çâ³äêè áîðã, æ³íêà õîäèëà äî ì³ñöåâîãî ÐÅÑó,

ïèñàëà çàÿâè íà êîðèãóâàííÿ
ïîêàçíèê³â, àëå ðåàêö³¿ íå áóëî.
Âðåøò³-ðåøò ó ö³é êîìïàí³¿ ¿é
ñêàçàëè, ùîá «ïëàòèëà ïî ñâî¿õ
ïîêàçíèêàõ». À ùîá óíèêíóòè
ïîä³áíèõ ïðîáëåì â ìàéáóòíüîìó, äîíüêà ïàí³ Íàä³¿ ñòàëà íàäñèëàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà
íà «âàéáåð» îáëåíåðãî.
Ïðîòå âîñåíè ïåíñ³îíåðêà
çíîâ îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî âèííà çà ñïîæèòó åëåêòðîåíåðã³þ 6214 ãðèâåíü.
«Íèí³ åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê
âèìàãàº ¿õ ñïëàòèòè. Ïîãðîæóþòü ñóäîì ³ ñòÿãíåííÿì öèõ
êîøò³â çà ðàõóíîê ìàéíà, áî
ãðîøåé â ìåíå òàêèõ íåìàº», —
ïèøå ßâîðñüêà.

Як і коли подати показники, щоб не дописали?
Для достовірного врахування
обсягів використаної електроенергії покази лічильника
необхідно передавати за 2 календарні дні до кінця місяця
по 3-й календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця),
кажуть в «Енері Вінниця». Для
прикладу, дати подачі показників за липень — це з 30 липня і
до 3 серпня включно.
Подавати фактичні показники
лічильника можна через один

з цих засобів:
Кол-центр АТ «Вінницяобленерго» за телефонами 0–800–
217–217, (0432)65–95–95,
(0432) 65–85–85;
SMS-повідомлення за номерами 066–0-217–217, 068–0217–217, 073–0-217–217,
Електронна пошта pokaznyk@
voe.com.ua,
Надіслати за допомогою VIBER,
Telegram. Повний перелік сервісів є на сайті «Вінницяобленерго»: voe.com.ua

Минулої осені вінничани писали
колективні скарги на «Енеру
Вінниця». Тоді понад 20 тисяч
споживачів у місті хотіли відключити
від світла за сумнівні борги

Ùîá ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè äîíàðàõóâàíü, çâåðíóëèñÿ äî ïðåññëóæáè òîâàðèñòâà «Åíåðà Â³ííèöÿ». Ó â³äïîâ³äü íà çàïèò
ïîâ³äîìèëè, ùî «Åíåðà» çàéìàºòüñÿ ïîñòà÷àííÿì åëåêòðîåíåðã³¿ ñïîæèâà÷àì òà ïðîâåäåííÿì
ðîçðàõóíê³â çà ñïîæèòå ñâ³òëî.
Ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ íàðàõóâàíü îòðèìóþòü
â³ä îïåðàòîðà ñèñòåìè — «Â³ííèöÿîáëåíåðãî».
À îò çí³ìàòè ôàêòè÷í³ ïîêàçíèêè, íàäàâàòè ¿õ îáëåíåðãî ïðîòÿãîì ïåð³îäó — çà äâà
êàëåíäàðí³ äí³ äî ê³íöÿ ðîçðàõóíêîâîãî ì³ñÿöÿ òà ïî òðåò³é
êàëåíäàðíèé äåíü íàñòóïíîãî
ðîçðàõóíêîâîãî ïåð³îäó — ìàþòü
ñàì³ ñïîæèâà÷³.
ßêùî ñïîæèâà÷ íå ïîäàº ïîêàçè ë³÷èëüíèêà ó öåé òåðì³í,
òî íàðàõîâóþòü äàí³ çà «ñåðåäíüîäîáîâèé îáñÿã ñïîæèâàííÿ».
Ùî öå òàêå, ðàí³øå ïîÿñíþâàâ
äèðåêòîð êîìåðö³éíèé ÀÒ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» Îëåêñ³é Òàðàðàêà:

— ßêùî ëþäèíà âçàãàë³ íå ïåðåäàëà ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà,
òî ¿é íàðàõîâóþòü ïëàò³æêó ç
óðàõóâàííÿì òîãî îáñÿãó ñïîæèâàííÿ, ÿêèé áóâ â ìèíóëîìó
ì³ñÿö³. ßêùî ïîêàçíèêè áóëè
ïåðåäàí³ ç çàï³çíåííÿì, òî ñóìà
äî îïëàòè áóäå ñôîðìîâàíà
íà îñíîâ³ ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ ñïîæèâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿
çà îñòàíí³ ì³ñÿö³, ÿêà ïåðåâèùóâàòèìå íà ê³ëüêà ê³ëîâàò ãîäèí
àêòóàëüíå çíà÷åííÿ ïîêàçó, —
ãîâîðèâ Òàðàðàêà.
Òàê òàêîæ ïîÿñíþþòü â «Åíåð³» âèíèêíåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
ó 6214 ãðèâåíü ó ïåíñ³îíåðêè..
«ßâîðñüêà íåðåãóëÿðíî ïîäàâàëà ôàêòè÷í³ ïîêàçè ë³÷èëüíèêà, òîìó îïåðàòîð ñèñòåìè
ðîçïîä³ëó ì³ã çä³éñíþâàòè ôîðìóâàííÿ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ
â îêðåìèõ ðîçðàõóíêîâèõ ïåð³îäàõ ïî ñåðåäíüîìó ñïîæèâàííþ, ÿê³ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ôàêòè÷íèõ», — éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³
íà íàø çàïèò.
Åíåðãåòèêè ðîçêàçóþòü ïðî

òå, ÿê öå âèïðàâèòè: ïîòð³áíî
çâåðíóòèñÿ äî ÐÅÑ ç çàÿâîþ ïðî
êîðèãóâàííÿ îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ôàêòè÷íèõ ïîêàç³â ïðèëàäó îáë³êó. ßê
ò³ëüêè ñêîðèãîâàí³ ïîêàçíèêè
âíåñóòü äî áàçè åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêà, òî «Åíåðà Â³ííèöÿ»
çðîáèòü ïåðåðàõóíîê çàáîðãîâàíîñò³.
Îò ò³ëüêè ïåíñ³îíåðêà Íàä³ÿ
ßâîðñüêà êàæå, ùî íà íå¿ âæå
ïîäàëè äî ñóäó.
— ß çâåðòàëàñÿ äî ÐÅÑ ç âåðåñíÿ 2019 ðîêó, í³÷èì íå äîïîìîãëè. À ç æîâòíÿ æèëà â äîíüêè. Íåùîäàâíî îòðèìàëà ïîçîâíó çàÿâó â³ä «Åíåðè Â³ííèöÿ»,
ùî ìàþ ñïëàòèòè 6000 ç ëèøí³ì
áîðãó, ³íàêøå âîíè ñòÿãíóòü
öþ ñóìó ÷åðåç ñóä. ² ùå òîä³
2200 ãðèâåíü ÿ ìàþ ñïëàòèòè
øòðàôó. Çàðàç çáèðàþ âñ³ äîêóìåíòè, âñ³ ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà, ùîá äîâåñòè, ùî ÿ íå áðåøó ³
«Åíåðà» ïðîñòî äîïèñàëà ìåí³ ö³
ïîêàçíèêè, — ðîçïîâ³ëà 81-ð³÷íà
ïåíñ³îíåðêà ïî òåëåôîíó.

Самі зносять сміття. Хто відповідатиме за стихійне
сміттєзвалище на вул. Катукова, 29?
АНДРІЙ МОРДЮК

 Äî ðåäàêö³¿ «RIA-Êîçÿòèí»
çâåðíóëàñÿ íåáàéäóæà ìåøêàíêà áóäèíêó íà âóë. Êàòóêîâà,
29 òà ç áîëåì ðîçïîâ³ëà, ùî
íà ¿õí³é âóëèö³ âêîòðå âëàøòóâàëè ñòèõ³éíå ñì³òòºçâàëèùå,
à â³äïîâ³äàòè í³êîìó — âñ³ì
áàéäóæå.
— Òàì ìåøêàíö³ òðüîõ ñóñ³äí³õ áóäèíê³â âëàøòóâàëè îáàá³÷

äîðîãè ñïðàâæíº ñòèõ³éíå ñì³òòºçâàëèùå, — á³äêàºòüñÿ æ³íêà. — ×îãî òàì ò³ëüêè íåìàº —
äèâàí, â³äõîäè â³ä áóä³âíèöòâà,
íàâ³òü çð³çàí³ äåðåâà.
ßê ñòâåðäæóº æ³íêà, ìóäð³ñòþ í³õòî íå â³äçíà÷èâñÿ: çàì³ñòü òîãî, ùîá ðàçîì âèâåçòè
âñå ñì³òòÿ, ìåøàíö³ íàñèïàëè
ùå á³ëüøå, äåìîíñòðóþ÷è çíåâàãó íå ëèøå äî ñóñ³ä³â, àëå ³

³íøèõ ìåøêàíö³â ì³êðîðàéîíó.
Â ðåçóëüòàò³ ïðîñòèé ñàìîñêèä
ñì³òòÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà âåëèêó
ïðîáëåìó, äå íå òå ùî ëþäÿì,
à ìàøèíàì âæå âàæêî ïðî¿æäæàòè ë³âîþ ÷àñòèíîþ äîðîãè.
Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì äî íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ
ÆÊÃ ªâãåí³ÿ Ìàëàùóêà. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî òàì ïðî ïðîáëåìó
çíàþòü, àëå öÿ ³ñòîð³ÿ — º çî-

íîþ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ÷àñòèí³ êîíòðîëþ òà âæå ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â. Öþ ïðîáëåìó ëþäè
ñòâîðèëè øòó÷íî. Çàì³ñòü òîãî,
ùîá ³í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ îðãàí³çîâàíî ç³áðàòè ³ âèâåçòè
íåïîòð³á, ðîçïî÷àëè ðîáèòè
âèãëÿä, ùî í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ. Äîòè, ïîêè ìàëåíüêà
êóïà ñì³òòÿ íå ñòàëà âåëèêîþ
ïðîáëåìîþ.

ßê ñòàëî â³äîìî, ìåøêàíö³
öüîãî ðàéîíó ñòâîðþþòü òàêó
ñèòóàö³þ âæå âòðåòº.
ßê ïèøå êëàñèê: «Ëþäè —
áóäüòå âçàºìíî êðàñèâèìè».
Äàâàéòå ïîâàæàòè îäíå îäíîãî
³ æèòè â ÷èñòîò³. À ôàêò ëþäñüêî¿ áàéäóæîñò³ ï³äòâåðäæóº
â³äîìå óêðà¿íñüêå ïðèñë³â’ÿ:
«Ìîÿ õàòà ñêðàþ, í³÷îãî
íå çíàþ».
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Якби забрати каміння та трохи землю зворушити —
була б непогана клумба

КВІТНИК БІЛЯ БАСЕЙНУ, ЖИТТЯ
ПЕНСІОНЕРІВ ТА «ЦАР ХЛІБ»
Козятин у фото  Щотижня
ми виходимо на вулиці міста з
фотоапаратом, щоб зафіксувати,
чим живе нині Козятин. Що побачили
цього разу — читайте у репортажі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëè ìè íàøó ïðîãóëÿíêó
ì³ñòîì ç çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.
Òàì ëþäè ç ñåëà, ñïðîäàâøè
ìîëî÷êó, ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó. Êàæóòü, äîáðå, ùî îæèëî
çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åííÿ, òåïåð
âîíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïîä³ëèòèñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîþ
ïðîäóêö³ºþ ç ìåøêàíöÿìè ì³ñ-

Так живеться пенсіонерам,
яким нікому допомогти

òà. Ôîòîãðàôóâàòèñÿ, íà æàëü,
â³äìîâèëèñü.
Ùå íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³
â ïîëå íàøîãî çîðó ïîòðàïèëè
ñîíÿõè, ÿêèõ í³õòî íå ñàäèâ. Âèðîñëè âîíè á³ëÿ áàñåéíó «Äåëüô³í». Ãàðí³ êâ³òè, ïðèðîäà í³áè
ñàìà ïîêàçóº ëþäÿì — çàáåð³òü
çâ³äñè êàì³ííÿ ³ áóäå òóò êëóìáà.
Ç âîêçàëó ìè ïî¿õàëè íà Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò. Íà ñàìîìó

ìîñò³ âñå ïîêè áåç çì³í. Íåêâàïëèâî íèì ¿çäÿòü àâò³âêè. Ïîòðàïèëà â îá’ºêòèâ íàøèõ ê³íîêàìåð áàáóñÿ ñîë³äíîãî â³êó.
Âåçëà âîíà êðàâ÷ó÷êîþ ðå÷³ äîìàøíüîãî âæèòêó. Ó äðóã³é ðóö³
âîëîêëà çà ñîáîþ äîùå÷êó. Òàê
æèâóòü á³ëüø³ñòü ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, â ÿêèõ íåìàº ä³òåé,
÷è ò³ ä³òè äàëåêî.
Ïðî¿õàëè Á³ëîöåðê³âñüêîþ,
8-îþ Ãâàðä³éñüêîþ, âóëèöåþ
Äîâæåíêà ³ íà ñåëî Êîçÿòèí.
Çà äîðîãó ìîâ÷èìî, âîíà æ
çà ìåæàìè ì³ñòà.
Á³ëÿ ñ³ëüðàäè ñåëà Êîçÿòèíà
â ìàãàçèí õë³á ïðèâåçëè. Ô³ðìà,
ùî ïðèâåçëà «Öàð õë³á» íàçèâàºòüñÿ. Ïðîäóêö³ÿ Áåðäè÷³âñüêîãî õë³áîêîìá³íàòó çàïàêîâàíà
çà ñòàíäàðòîì óìîâ êàðàíòèíó.

Íàøèì çåìëÿêàì äîâîäèòüñÿ çàïàñòèñÿ òåðï³ííÿì ³ íàä³ÿòèñü,
ùî é â Êîçÿòèí³ ñêîðî áóäóòü
õë³á ñàìå òàê ïàêóâàòè.
Ç³ ñì³òòºâîãî áàêà, ùî íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî, ñîáàêè
ä³ñòàëè âèêèíóòèé ëþäüìè
øìàòîê áàòîíà. Òâàðèíà, ìàáóòü, çà ³íñòèíêòîì çêóìåêàëà, ùî êîëè õàð÷ éîìó íå ï³äõîäèòü, âîíà ìîæå ç ïòàõàìè
ïîä³ëèòèñÿ. Ïåñ â³äí³ñ ÷àñòêó
áóëêè íà ³íøó ñòîðîíó äîðîãè
òà é êèíóâ, à ïðåçåíò â³ä ñîáàêè
îáñ³ëè ãîðîáö³. Ñîáàêà ïîêàçàâ
ëþäÿì, ÿê òðåáà ïîâîäèòèñÿ ç
õë³áîì.
Íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Íåçàëåæíîñò³ òà Ïèëèïà Îðëèêà ï³äíÿëè ðåø³òêó êðèíè÷êè ñò³÷íèõ
âîä. Òåïåð âîä³ÿì íå äîâåäåòüñÿ

Знову перекинули контейнери зі сміттям.
Так в нашому місті розважаються підлітки

âè¿æäæàòè íà ñåðåäèíó ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, óòâîðþþ÷è ñêëàäíó ñèòóàö³þ íà äîðîç³.
Íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó â³äêðèëè ìîëî÷íèé ïàâ³ëüéîí.
Ôîðìàëüíî éîãî â³äêðèëè â òîé
äåíü, êîëè é ðèíîê. Ò³ëüêè ç
ìîëîêîì ó ïàâ³ëüéîí äîâãî í³õòî íå çàõîäèâ. Îò ³ öüîãî ðàçó
òóò áóëà ëèøå îäíà ïðîäàâ÷èíÿ.
Â³ääàâàëà ìîëî÷êó òðîõè á³ëüøå
ÿê 10 ãðèâåíü çà ë³òð ìîëîêà.
Ïîâåðòàþ÷èñü äîäîìó, ïîì³òèëè íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó
ïåðåâåðíóòèé êîíòåéíåð çáîðó
ïëàñòèêîâèõ ïëÿøîê. Öå ìàéæå
äîðîñë³ ä³òè ïåðåä ðîâåñíèöÿìè
ïîêàçóþòü ñâ³é ô³çè÷íèé ïîòåíö³àë. Êîëè â ðóêàõ ñèëà º, òî é
ðîçóìó, ùîá ïåðåâåðíóòè áàê ç
ïëÿøêàìè, íå òðåáà.

Молочний павільйон на центральному ринку.
Ні покупців, ні продавців
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ЗАЛІЗНИЧНЕ РЕТРО: ПЕРШІ ВАГОНИ
Цікаво  Залізниця працює вже майже
дві сотні років. За цей час поїзди, які
курсують коліями, мінялися. Колись
були вагони-акваріуми для перевезення
живої риби. А пасажирські вагони
навіть не мали туалету. Розповідаємо,
якими були перші вагони і які з них
можна побачити у Козятині

Ïåðø³ âàãîíè òà ïàðîâîçè
ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, äî ñêëàäó
ÿêî¿ òîä³ âõîäèëè íàø³ çåìë³,
ïî÷àëè áóäóâàòè çàäîâãî äî òîãî,
ÿê ó Êîçÿòèí³ ç’ÿâèëàñÿ çàë³çíèöÿ. Óñå ïî÷àëîñÿ ó 1845 ðîö³
ç òîãî, ùî ëèâàðíî-ìåõàí³÷íèé
çàâîä ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ ïðèñòîñóâàëè äëÿ âèïóñêó ïàðîâîç³â
³ âàãîí³â.
Çãîäîì ç’ÿâèëèñÿ ³íø³ çàâîäè, íà ÿêèõ òàêîæ âèãîòîâëÿëè
êîíñòðóêö³¿ äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ
çàë³çíèö³. Ïðîòå óñ³ âîíè âèïóñêàëè ð³çí³ âàãîíè: çà ðîçì³ðîì,
êîíñòðóêö³ºþ òîùî. Òîìó âèíèêàëè ïðîáëåìè, êîëè ¿õ òðåáà
áóëî ðåìîíòóâàòè. Öå ïðèçâåëî
äî òîãî, ùî ïðèíöèïè âèãîòîâëåííÿ âàãîí³â âèð³øèëè ïåðåãëÿíóòè.
Ó 1875 ðîö³ âèäàëè äîêóìåíò,
ÿêèì âñòàíîâëþâàëèñÿ òàê çâàí³
«íîðìàëüí³ ðîçì³ðè» êðèòèõ òîâàðíèõ âàãîí³â. Çãîäîì ¿õ òðîõè
ï³äêîðèãóâàëè. Ðàìó îäíîãî ç òàêèõ âàãîí³â 1900-ãî ðîêó âèïóñêó ÷îòèðè ðîêè òîìó çíàéøëè
ó íàøîìó ì³ñò³ ïðåäñòàâíèêè
ñåêòîðó ç ïèòàíü çáåðåæåííÿ
ðåòðî-çàë³çíè÷íî¿ òåõí³êè.

Ùîá ïàñàæèðè
âçèìêó íå ìåðçíóëè
â íîãè, íà ï³äëîãó
êëàëè ìåòàëåâ³
êîðîáêè ç íàãð³òèìè
öåãëèíàìè
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ПИВНІ ВАГОНИ З
«ХОЛОДИЛЬНИКАМИ»
Îñíîâíèì òèïîì òîâàðíèõ
âàãîí³â áóëè êðèò³. Ïðîòå áóëà
íèçêà ï³äâèä³â òîâàðíèõ âàãîí³â.
Àäæå ó ò³ ðîêè íå áóëî ôóð, ÿê

ЩО РОБИВ КОНДУКТОР
У ТОВАРНОМУ ПОЇЗДІ?
Êîëèñü ó òîâàðíèõ ïî¿çäàõ
áóâ êîíäóêòîð. Äëÿ á³ëüøîñò³ ç
íàñ öå ñëîâî îçíà÷àº ïðàö³âíèêà
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, ÿêèé
ïðîäàº êâèòêè. Ïðîòå íà çàë³çíèö³ ö³ êîíäóêòîðè âèêîíóâàëè
çîâñ³ì ³íøó ôóíêö³þ. Âîíè çóïèíÿëè ðóõîìèé ñêëàä.
Ïàðîâîç áóâ îñíàùåíèé ãàëüìàìè, àëå ¿õ áóëî íåäîñòàòíüî
äëÿ òîãî, ùîá øâèäêî çóïèíèòè ïîòÿã. Ñàìå òîìó äîäàòêîâî
ãàëüìóâàâ ðóõîìèé ñêëàä ùå é
êîíäóêòîð. Àâòîìàòèçîâàíèì
öåé ïðîöåñ çðîáèëè äåùî ï³çí³øå.

ñüîãîäí³, òîìó âàíòàæ³ ïåðåâîçèëè çàë³çíèöåþ ÷è çà äîïîìîãîþ ê³ííîãî òðàíñïîðòó.
Ðàí³øå ó âàíòàæíèõ ïîòÿãàõ
ìîæíà áóëî ïåðåâîçèòè íàâ³òü
êîíåé ÷è âåëèêó ðîãàòó õóäîáó.
Êîíåé ïåðåñòàëè òðàíñïîðòóâàòè çàë³çíèöåþ íà ïî÷àòêó
2000-èõ ðîê³â. À äî òîãî ÷àñó
åøåëîíè ç ê³íüìè, õóäîáîþ,
ñâèíüìè, â³âöÿìè ïðèéìàëè
â íàø Ñõ³äíèé ïàðê òà íàïóâàëè âîäîþ. Òàê³ ïîòÿãè íàçèâàëè
ñêîòîâîçàìè.
Âèãîòîâëÿëè ³ â³äêðèò³ âàãîíè
äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ êàðåò, ñàí³òàðíèõ ôóðãîí³â.
Çàë³çíèöÿ òàêîæ øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ç â³éñüêîâîþ
ìåòîþ. Òîìó âàíòàæíèìè ïîòÿãàìè ïåðåâîçèëè ïîðîõ ³ âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè. Ççîâí³ òàê³ âàãîíè
îáøèâàëè çàë³çîì, âñåðåäèí³ —
ïîâñòþ.
Ïîæåæí³ âàãîíè º ³ ñüîãîäí³.
Ùîïðàâäà, âîíè âèãëÿäàþòü
³íàêøå. À îñü äåÿê³ ç òîâàðíèõ
âàãîí³â ìîæíà ïîáà÷èòè õ³áà
ùî â ìóçå¿ ÷è ó äîêóìåíòàëüíèõ
ñòð³÷êàõ. Öå âàãîíè-ëüîäíèêè,
âàãîíè-áàí³, âàãîíè-àêâàð³óìè
ç ðåçåðâóàðàìè äëÿ æèâî¿ ðèáè.
Êîëèñü áóëè íàâ³òü ñïåö³àëüí³
âàãîíè äëÿ ñïèðòó ³ ïèâà. Ó òàêèõ âàãîíàõ áóâ ïîäâ³éíèé äàõ
ç ïîâ³òðÿíîþ ³çîëÿö³ºþ. Äëÿ
îõîëîäæåííÿ âñåðåäèíó âàãîíó
ñòàâèëè çàë³çí³ êîðîáêè, íàïîâíåí³ ëüîäîì. Òàê ³ ï³äòðèìóâàëè òåìïåðàòóðó, ïîçàÿê õîëî-

Рама нормального товарного вагона. Їй 120 років

Êîíäóêòîð³â áóëî äâà: ñòàðøèé ³ ãîëîâíèé. Êð³ì íèõ áóâ
ïî¿çäíèé âàãîííèé ìàéñòåð,
ÿêîãî æàðòîìà íàçèâàëè ïîìàçêîì. Ñòàðøèé êîíäóêòîð ¿õàâ
ó õâîñòîâîìó âàãîí³. Òàì áóâ
ñïåö³àëüíèé ìàéäàí÷èê ç îãîðîæåþ, çà ÿêîþ ñòîÿëî ñèä³ííÿ
äëÿ ñòàðøîãî êîíäóêòîðà. Öåé
ìàéäàí÷èê íàçèâàâñÿ «òàìáóð».
Ñòàðøèé êîíäóêòîð ñòåæèâ
çà âîãíåì ó òðüîõ ãàñîâèõ ë³õòàðÿõ, ÿê³ êð³ïèëèñÿ íà áîêîâèõ
ãàêàõ òàìáóðà ³ íà áóôåðíîìó
áðóñ³ õâîñòîâîãî âàãîíà. Ãîëîâíèé êîíäóêòîð ç «ïîìàçêîì»
ïåðåáóâàëè âñåðåäèí³ ïîòÿãà
³ â³äïîâ³äàëè çà áåçïåêó ðóõó
ãàðàíò³éíîãî ïëå÷à. Íà ò³ ÷àñè
öå áóëà â³äñòàíü â³ä Êîçÿòèíà äî Ïîï³ëüí³ ³ â³ä Êîçÿòèíà
äî Ïå÷àí³âêè.
Òåïåð ðîçïîâ³ìî, ÿê êîíäóêòîð ãàëüìóâàâ ïîòÿã. Êîëè
çâó÷àâ ïîòð³éíèé ñèãíàë, êîíäóêòîð çàêðó÷óâàâ ãàëüìà. Êîëè
ãàëüìà òðåáà áóëî â³äïóñòèòè,
ìàøèí³ñò ïîäàâàâ äâà êîðîòêèõ
ñèãíàëè.
Êîíäóêòîð òåæ ì³ã ïîñèëàòè
ñèãíàëè ìàøèí³ñòó. ×åðåç óâåñü
ïî¿çä ïðîõîäèëà ñèãíàëüíà ìîòóçêà, ÿêîþ êîðèñòóâàâñÿ êîíäóêòîð ó ðàç³ ïîòðåáè. Ìàøèí³ñò
îòðèìóâàâ ñèãíàë ³ âèçèðàâ ç
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äèëüíèê³â òîä³ íå áóëî.
Òàêîæ áóëè âàãîíè ìîëî÷í³,
äëÿ æèâî¿ ïòèö³, ôðóêòîâ³, äëÿ
ñìîëè, äëÿ ãàøåíîãî âàïíà,
âàãîíè-ôîòîãðàô³¿. ² öå äàëåêî íå ïîâíèé ïåðåë³ê. Äî ðå÷³,
ó íàñ º åêçåìïëÿð ôðóêòîâîãî
âàãîíà 1910 ðîêó âèïóñêó. Ùîïðàâäà, éîãî ïåðåîáëàäíàëè
íà ïàñàæèðñüêèé âàãîí. Ñüîãîäí³ éîãî âèêîðèñòîâóþòü ÿê
ïðèì³ùåííÿ äëÿ ³íñòðóìåíò³â
òà çàï÷àñòèí.

Вагон для перевезення фруктів 1910 року.
Його переробили під пасажирський

Пошту сортували на ходу
У пасажирських поїздах були
також і багажні вагони, де пасажири перевозили свої валізи.
Перші такі вагони мали будку
для кондуктора, яку будували
вище даху.
Ще були поштові вагони. Для
тих гілок залізниці, де не було
багато поштових перевезень,
будували своєрідні гібриди:
одну половину вагона робили
як для поштового, іншу — як для
â³êîíöÿ ïàðîâîçà, ùîá ïîãëÿíóòè, ùî òðàïèëîñÿ.
Òàêîæ ìàøèí³ñò ç êîíäóêòîðîì ïåðåäàâàëè îäíå îäíîìó
ñèãíàëè çà äîïîìîãîþ ïðàïîðö³â. Ïîä³áíå ìîæíà ïîáà÷èòè ³
ñüîãîäí³, ùîïðàâäà íå ç êîíäóêòîðàìè-ãàëüìóâàëüíèêàìè, à ç
ïðîâ³äíèêàìè. Âîíè òåæ ïåðåäàþòü ìàøèí³ñòó ñèãíàë çà äîïîìîãîþ æîâòîãî ³ ÷åðâîíîãî
ïðàïîðö³â. Çãîðíóòèé æîâòèé
ïðàïîðåöü îçíà÷àº, ùî âàãîí
â ñêëàä³ ïîòÿãà ìîæå âè¿õàòè ç³
ñòàíö³¿ íà ïåðåãîí. ×åðâîíèé
ïðàïîðåöü — öå ñèãíàë «ðóõ çàáîðîíåíî».
ЦЕГЛА ЗАМІСТЬ ПЕЧІ
Ïåðø³ ïàñàæèðñüê³ âàãîíè
ïðèâåçëè ç Âåëèêîáðèòàí³¿.
Âîíè áóëè ² òà ²² êëàñó. Â³äð³çíÿëèñÿ îäíå â³ä îäíîãî òèì, ùî
â³êíà òà äâåð³ âàãîí³â ïåðøîãî
êëàñó áóëè çàñêëåí³. Ñò³íè ì³æ
âàãîíàìè áóëè ãëóõèìè. Òîìó
íå ìîæíà áóëî ç îäíîãî âàãîíà
ïåðåéòè â ³íøèé, ÿê ìè öå ðîáèìî ñüîãîäí³. Òðåáà áóëî ñõîäèòè
íà ïëàòôîðìó.
Ó ò³ ÷àñè ïàñàæèðñüê³ âàãîíè
íàçèâàëèñÿ êàðåòàìè. Öå ñëîâî
çàïîçè÷èëè ó áðèòàíö³â, ó ÿêèõ

товарного чи пасажирського
вагона.
Всередині поштовий вагон мав
три відділення — дві комори для
пошти та сортувальну кімнату,
а також вбиральню. У сортувальній кімнаті стояв стіл з шафою,
до якої складали листи. Тож
пошту сортували прямо під час
руху. Сортувальна кімната мала
пічне опалення, комори для кореспонденції не обігрівалися.
³ ïðèäáàëè ïåðø³ ðóõîì³ ñêëàäè äëÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â.
À îñü âàãîíàìè òîä³ íàçèâàëèñÿ
ëèøå òîâàðí³. Ïàñàæèðñüê³ âàãîíè ïåðåñòàëè íàçèâàòè êàðåòàìè ó 70-õ ðîêàõ Õ²Õ ñòîë³òòÿ,
êîëè âèïóñòèëè âàãîíè IV êëàñó
äëÿ ïðîñòèõ ëþäåé.
Ïîëè÷îê äëÿ âàë³ç, îïàëåííÿ
òà òóàëåò³â òîä³ íå áóëî. Åëåêòðèêè ó ò³ ðîêè òåæ ùå íå áóëî,
òîìó äëÿ îñâ³òëåííÿ âèêîðèñòîâóâàëè ñàëüí³ ñâ³÷êè. Âáèðàëüí³
òà ï³÷êè äëÿ îïàëåííÿ ñïåðøó
áóëè ëèøå ó ñëóæáîâèõ âàãîíàõ.
Ùîá ïàñàæèðè âçèìêó
íå ìåðçíóëè â íîãè, íà ï³äëîãó
êëàëè ìåòàëåâ³ êîðîáêè ç íàãð³òèìè öåãëèíàìè. Êîëè öåãëèíà îõîëîäæóâàëàñÿ, ¿¿ ì³íÿëè.
Òàêà ïðèâ³ëåã³ÿ áóëà äîñòóïíà
ëèøå äëÿ ïàñàæèð³â ïåðøîãî
òà äðóãîãî êëàñó. Òóàëåòè ³ ïå÷³
äëÿ îïàëåííÿ ïî÷àëè ñòàâèòè
ó 1863 ðîö³.
Ïåðøèé âàãîí, ïîä³áíèé
äî ñó÷àñíîãî ïëàöêàðòó, âèïóñòèëè ó 1892 ðîö³. Ñïàëüíèé âàãîí çðîáèëè ç³ çâè÷àíîãî âàãîíó
²²² êëàñó ç æîðñòêèìè ñèä³ííÿìè. Òàê ñàìî, ÿê ³ â ñó÷àñíîìó
ïëàöêàðò³, òàì òåæ áóëè ì³ñöÿ
íà âåðõí³õ òà íèæí³õ ïîëèöÿõ.
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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 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова,
м.Київ. 093-774-81-64
Здам офісне приміщення до 30 кв.м.
в центрі. 093-766-78-49
Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí áàðìåí òà ïðîäàâåöü â ïðîäîâîëü÷èé
ìàãàçèí. 063-234-29-75
 Â ïåðóêàðíþ ïî âóë.Ïèëèïà Îðëèêà ïîòð³áåí ïåðóêàð òà ìàñòåð
ìàí³êþðà. 067-791-11-73
 Â ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ç\ï ã³äíà. 096-11518-11, 093-596-40-46
 Ïðàö³âíèêè â ÷åñüêó ô³ðìó. ×îëîâ³êè, æ³íêè, ñ³ìåéí³ ïàðè íà çàâîäè
òà ñêëàäè. Ç/ï ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Æèòëî íàäàºìî áåçêîøòîâíî.
Ë³ö. ÌÑÏÓ ¹1743 â³ä 6.11.2017. 097-270-99-74, +42-072-541-7600, 067-240-22-28
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ oïåðàòîð-êàñèð,
ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-02-80
 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà
ì³ñÿöü. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó.
097-392-86-44

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Óêëàäêà òðîòóàðíî¿ ïëèòêè â³áðîìàøèíîþ. Âñòàíîâëåííÿ çàáîð³â òà
âîð³ò ç ìåòàëîïðîô³ëþ òà ¿õ âèãîòîâëåííÿ. Ôóíäàìåíòè, ñòÿæêà ïîë³â,
ðåìîíò òà ïîêp³âëÿ äàõ³â. Âñ³ âèäè çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò. 063-736-44-94
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â, îòêîñè âíóòð³øí³ òà íàðóæí³, ïëèòêà, ïîäøèâà
òà ³íøå. Äîñâ³ä ðîáîòè. 098-980-41-38
 Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè.
ßê³ñíî, ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

ÏÐÎÄÀÌ
 2 ñò³íêè, êð³ñëà, ñò³ëüö³, 4 êèëèìè, äîðîæêè êîâðîâ³, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð,
àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ, ñàìîâàð, ñò³ëåöü òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88
 3 ì³øêè øêàðàëóïè ãîð³õà, äîñêè — äðîâà, íîâèé îïðèñêóâà÷ ðàíöåâèé.
093-926-11-79
 Àïàðàò äëÿ ñîëîäêî¿ âàòè, ÷àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 Áàíêè 3-õ ë., 0.5 ë., äåøåâî. 073-003-81-34, 067-657-68-31
 Áäæîëîñ³ì’¿ Äîäàíîâñüê³é ðàìö³. 067-368-56-12
 Á³äîí àëþì. 20 ³ 40 ë., âèòÿæêà êóõíÿ á/ó, ÷àâóííà ïëèòà äëÿ ï³÷íîãî
îïàëåííÿ, øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, êèëèì 2 õ 3 ì., òåëåâ³çîð Soni. 098-60082-43, 063-790-59-13
 Áîéëåð íà 60 ë., ñóõèé òåí 3 500 ãðí. 096-779-60-83
 Âåëîñèïåä «Òà÷êè» òà ñàìîêàò äëÿ õëîï÷èêà á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063541-10-96, 096-160-11-85
 Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
 Âåíòèëÿòîð íàïîëüíèé, â³êíà ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³, ñò³ë-ïàðòà äëÿ øêîëÿðà
6-10 ðîê³â, ìóç.öåíòð, øåðñòÿíà äîð³æêà çåëåíà, êð³ñëî-ðîçêëàäíå, êèëèì
2 õ 3 ì. 098-993-35-42
 Âóëèêè, äðîâà. 067-445-75-52
 Ãàçîâà ïëèòà ç åëåêòðè÷íîþ äóõîâêîþ (8 ïðîãðàì, òàéìåð) 60 ñì., êîë³ð
á³ëèé, ñòàí äîáðèé 2 400 ãðí .093-752-02-92
 Ãàðàæ â öåíòð³ çà ìàãàçèíîì «Ãîñïîäàðî÷êà», 19 êâ.ì. ç äîêóìåíòàìè.
063-300-68-68
 Ãàðàæ â öåíòð³, ó÷àñòîê 10 ñîò. ç ãàðàæåì, êðèíèöÿ, ìîëîäèé ñàä,
ñ.Êîçÿòèí. 098-993-35-42
 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
 Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, âóëèêè á/ó, ñò³ë êóõîííèé á/ó, øàôà. 093-437-22-16
 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 097-751-80-75
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî
ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà 1 000 ãðí. 063-781-02-47
 Äèòÿ÷ó ñïîðòèâíó ñò³íêó, äèâàí, øàôó, ïèñüìîâèé ñò³ë, òóìáî÷êè. 097431-45-70
 Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà
ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
 Äîðîñë³ êóðè «Õîëìîãîðè», êóðè, ³íäîêà÷êè, ð³çíîãî â³êó, ìîëîäèõ ãóñåíÿò. 067-684-09-51
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. âóë.Æèòîìèðñüêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-32032-07
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. íåäîðîãî, äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä, íåäîðîãî. 073429-56-52
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. ñ.Ñåñòðèí³âêà öåíòð. 067-587-91-62
 Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 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

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 Будинок 50 кв.м., є газ, світло,
вода, центр міста, 5 сот. зем. діл-ка.
063-058-78-88
Продам кіоск «Юлія» разом з будинком,
розглянемо пропозиції, центр.
063-754-61-56
 Êîáèëà. 097-390-21-26
 Êîçè, êîçåíÿòà. 095-400-61-30
 Êîçî÷êà 3 ðîêè ìàìà ³ êîçåíÿòà 2 øò. ïî 1 ì³ñ. 095-758-15-45
 Êîçî÷êó ä³éíó, 3 ðîêè. 068-592-09-10
 Êîëèñêà äåðåâ’ÿíà ç âåëèêîþ øóõëÿäîþ äëÿ îäåæ³, ìàíåæ. 063-69252-91
 Êîëÿñêà 2/1 ñ³ðîãî êîëüîðó, íåäîðîãî, àâòîëþëüêà 2 â 1 (ëþëüêà +
àâòîêð³ñëî) â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-520-78-71
 Êîëÿñêà ç/ë â äîáðîìó ñòàí³. 096-757-91-04
 Êîìîä á/ó â äîáðîìó ñòàí³, âåëîñèïåäè: ÷îë. òà æ³í. á/ó, åëå.ìÿñîðóáêà,
ñò³íêà ê³ìíàòíà 4 ì., âñå â õîðîøîìó ñòàí³. 063-629-52-33
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-512-47-72
 Êîíòåéíåð 5 ò., íà ðèíêó Êîëãîñïíèé. 063-068-37-53
 Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 063-024-41-68, 067-462-87-91
 Êîïè ôóòáîëüí³ Naike, ìåá³ëü, ìåõàí³÷íèé êîìáàéí, ïðàëüíà ìàøèíêà
àâòîìàò Àðäî. 068-044-24-68
 Êîðîâà ç 2 òåëÿì. 093-410-13-05, 097-878-11-81
 Êóðåé Äæåðñ³éñüêèé ã³ãàíò, Âèëåôåëüäåðè, êîìá³êîðì. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë
- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Îâåöü Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä ³ íà ìÿñî ð³çíîãî â³êó. 096-96945-99
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ â õîðîøîìó ñòàí³ 6 ì., 5 ì., 4 ì., ôóíäàìåíòí³ áëîêè.
093-026-46-99
 Ïàðèêè, áàíêè 0.5 ë. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Ïèñüìîâèé ñò³ë, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 115 õ
60. 063-288-72-37
 Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 067-602-24-87
 Ïîðîñÿòà (ñâèíêè) ïîðîäè Äþðîê, Ïåòðåí. 096-078-63-82, 096-636-22-45
 Ïîðîñÿòà Êîíòîð 25 êã. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà ìàë³ Ìàêñòåð 2 ì³ñ. 098-726-57-71, 097-850-97-47
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ. 097-021-19-64
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-722-99-65
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 067-300-17-72, 098-132-44-35
 Ïîðîñÿòà, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 067-977-38-36
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàìñóíã íà 3 êã. àâòîìàò â ðîáî÷îìó ñòàí³ 1 500 ãðí.
093-513-17-12
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. 067-319-08-49
 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
 Ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, ìåäîãîíêà 4 ðàìêè í/ñ âåëèêà,
ëîæêè, âåäåëêè ïîñåðåáðåí³ 6 ïåðñîí. 093-849-93-36
 Ñ³íî ëþöåðíè íå òþêîâàíå. 093-052-02-38
 Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³, òóìáà ï³ä ìîéêó íîâà, åë. ïëèòà
âèð.-òâà Ãåðìàí³ÿ. 097-494-15-89, 093-353-67-33
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 4 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
 Ñò³íêà ìåáëåâà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 Ñò³íêà Þí³îð äîâæ. 3.0 ì., âèñîòà 2.50 ì., ãëèáèíà 0.5 ì. (øàôà +
ïèñüìîâèé ñò³ë + êíèæêîâà ïîëèöÿ + ïåíàë) 800 ãðí. 097-935-98-77, 093017-75-08, 097-966-44-02
 Ñòîëåøíÿ êóõîííà 60 õ 300 ñì., êîë³ð á³ëèé äóá, ñòàí äóæå äîáðèé,
âîëîãîñò³éêå ïîêðèòòÿ 1 000 ãðí. 093-752-02-92
 Ñóòî÷íèõ êóð÷àò áðîéëåðà ì³ñÿ÷íèõ ³ òóøêó. 097-354-76-66
 Òåëèöÿ 1.5 ð. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 097-682-51-48
 Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, òåëè÷êà ÷îðíî ðÿáà â³ê 6 ì³ñ. 096-772-01-94
 Òåëè÷êà 2 ì³ñ., äîáðî¿ êîðîâè. 093-767-92-80
 Òèòàí á/ó, êîìïëåêò ÷àâóííèõ âèðîá³â äî ï³÷êè (ïëèòè). 097-307-53-59
 Òþêè ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³ 15-17 êã. 1 òþê. 007-827-81-95
 Ôàöåë³¿ íàñ³ííÿ î÷èùåíå ñ³äåðàò ìåäîíîñ. 067-368-56-12
 Ôðåçåðóâàëüíèé âåðñòàò Ô-1 2002 ð. 25 000 ãðí. 097-512-00-94
 Õîëîäèëüíèê ðîáî÷èé íåäîðîãî 1 000 ãðí. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã 2-õ êàìåðíèé â ÷óäîâîìó ñòàí³ 4 500 ãðí. 096779-60-83
 Õîëîäèëüíèê. 093-437-22-16
 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
 Øàôà ç àíòðèñîëëþ 2.20 õ 90 õ 60, òðèëÿæ íà 3 â³ää³ëè 1.30 õ 45 õ 70.
098-222-98-54
 Øàôè ç àíòðèñîëÿìè 2 øò., ìîæëèâî ïðîäàæ ïî 1 øò. 063-113-22-18
 Øâåäñüêà ñò³íêà â õîðîøîìó ñòàí³, ïèñüìîâèé ñò³ë. 063-189-51-63
 Øâåéíà ìàøèíêà ç íîæíèì ïðèâîäîì á/ó, ñò³íêà Êàëèíà á/ó, äèòÿ÷à
êîëÿñêà ç/ë á/ó. 073-004-04-45
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 Øóáà êàðàêóëü, êîñòþìè æ³í., áëóçêè, êîôòè òà ïàëüòî âñå â äîáðîìó
ñòàí³, êíèãè çàðóá³æíèõ òà ðàäÿíñüêèõ ïèñüìåííèê³â. 093-998-07-38
 Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 2 ì³ñÿöÿ. 097-247-99-12, 097-688-62-01
 ß÷ì³íü ÿðèé 2019 ð. 068-170-50-29, 063-946-29-77
 Êîíâåêòîð íîâèé ÀÎÃ-4-ÑÏ Ïðàò ìîäóëü Ì. 068-061-43-07,068-51822-70 (28-31)
 Êîíâåêòîð íîâèé ÀÎÃ-4-ÑÏ Ïðàò ìîäóëü Ì. 068-061-43-07,068-518-22-70
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 097-572-10-76, 068-586-30-68
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 097-572-10-76, 068-586-30-68
 ×àí ï³ä çåðíî. 096-89-71-941, 063-464-08-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 êâ.ì. 093704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1. 063-736-88-54
 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., 33 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ì.Êèºâ. 093-774-81-64
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, ç ðåìîíòîì ³ ìåáëÿìè, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 4/5.
093-785-66-23, 097-969-71-01
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó. 067-991-36-91, 067-311-71-84
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067457-08-87
 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. 096213-33-39, 063-131-86-02
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 46 êâ.ì. 093704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, õðóùîâêà, ³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 063-675-93-04
 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
 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
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ºâðî-ðåìîíò, ï³äâàë, ñàðàé, 1 ïîâ., 41 êâ.ì.,
ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³. 097-147-84-88
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 2-õ ïîâ. áóäèíîê, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³.
093-704-31-57
 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
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, º ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí,
ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, ñòàí æèëèé. 067-963-17-30
 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
 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
 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 4 ïîâ. 096-443-32-38, 063-857-86-20
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., 62 êâ.ì., ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 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
 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 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 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 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 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 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 70 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàäîê, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ
+ ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèí 60 êâ.ì.), ð-í âîºíêîìàòó âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â
38, äîêóìåíòè ãîòîâ³, íåäîðîãî, ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99,
063-458-34-35
 Áóäèíîê 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 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, ãàðàæ,
ñàðàé. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á. 093-704-31-57
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
 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 â öåíòð³ 105 êâ.ì., ãàðàæ, ñàóíà, 14 ñîò. çåìë³. 063-042-05-93
 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 âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á.
096-394-91-37
 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ãîñï. áóä³âë³, 0.40 ãà. 098-394-47-36
 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, 097-431-2307, 097-056-19-78
 Áóäèíîê æèëà ïëîùà 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç., 0.25 ñîò. çåìë³,
ñ.Êîçÿòèí. 097-997-03-23
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. 097-45344-55
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ.
093-596-41-56, 098-597-08-78
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà,
àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 097-186-99-34
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, 15 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà,
º ï³÷íå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåìåëüíîà ä³ëÿíêà 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³.Òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå).
097-60-57-822
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34.
067-271-67-99
 Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. â Êîçÿòèí³, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà
ê³ìíàòà, âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., äâ³ð âèêëàäåíèé òðîòóàðíîþ ïëèòêîþ, 2 ñàðà¿, ï³äâàë, ñàäèáà äîãëÿíóòà, çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ.
098-740-51-13
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 0.06 ãà
çåìë³. 067-972-22-83, 063-606-61-24
 Áóäèíîê íà 2 âëàñíèêà, ïîãð³á, ñàðàé, 2-õ ïîâ. ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà,
âóë.ß.Ìóäðîãî 157. 067-966-05-48
 Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí. 093-677-47-68
 Áóäèíîê ïðèâàòèç., âóë.Äæåðåëüíà 116, ì.Êîçÿòèí, ãàç, ïîãð³á, êðèíèöÿ.
063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
 Áóäèíîê ñ.Âåëèêå, 76.2 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäîã³í, êðèíèöÿ ç
íàñîñ. ñòàíö³ºþ, âàííà, òóàëåò, 3 ê³ìí., ìåáë³, ãîñï. êîðïóñ ç ãàðàæåì, ëüîõ,
ñàðàé, íàäâ³ðíèé òóàëåò, ë³òí³é äóø, ñàä, âèíîãðàäíèê, ä³ëÿíêà (25+17) ñîò.,
âèõîäèòü äî îçåðà. 066-044-74-90
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ë³òíÿ
êóõíÿ ç ïîãð³áîì, ñàðàé, ïîðÿä ñòàâîê, õîðîøå ì³ñöå. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.Ãëóõ³âö³. 096-878-25-71
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ öåíòð, º âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, äóø, òóàëåò - â áóäèíêó, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, âåëèêèé ð³âíèé
ãîðîä. 098-421-87-88
 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï.
áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25
ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ (öåíòð), ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñàäîê.
0097-978-21-88
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 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.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2
ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò. 093-849-93-36
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè
16 ãà. 098-499-08-59
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, 90 êâ.ì., ó÷àñòîê 19 ñîò., ñàäîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿.
093-353-69-38
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü ïî öåíòðàëüí³é äîðîç³, 60 ñîò. çåìë³, äåøåâî,
òåðì³íîâî. 096-295-09-54, 097-029-94-02, 073-206-32-46
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 100 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. êîòåë) +
ï³÷íå (2 ãðóáêè), â áóäèíêó ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 0.65
ãà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, õë³â, ãàðàæ, ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, ôðóêòîâ³
äðåâà, ïîäâ³ðÿ âåëèêå àñôàëüòîâàíå. 097-421-67-37, 063-845-37-85
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
476231

476232

476234

476681

476546
476783

 Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿, 60 ñîò. ãîðîäà äî ñòàâêà, ñàäîê, ìàë³íà,
êëóáí³êà, êðèíèöÿ íà âóëèö³. 093-822-90-19, 098-229-45-50
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, íåäîðîãî. 067-838-81-21
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 063-189-40-61
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà.
098-254-37-48
 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
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ïî öåíòðàëüí³é äîðîç³, ãàç, âîäà. 096-205-09-54
 Áóäèíîê ñòàðèé, öåíòð, 15 ñîò. 093-153-21-72
 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 öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí
âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³
êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 ãðí. áåç òîðãó.
067-705-00-22 Äìèòðî
 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 öåãëÿíèé 68.7 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ç çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ ïîæàðêè, àáî
îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí. 063-653-96-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, â áóäèíêó âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ãàç. êîòåë çàêîëüöîâàíèé ç êîòëîì äðîâà, 2 ãðóáêè,
ãàðàæ, ñàðàé, ì/ï â³êíà, çàáîð íàâêîëî áóäèíêó îãîðîäæåíèé, ìîæëèâèé
îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92, 2-85-33
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ
ê³ìí. êâ. 098-702-68-18, 068-898-10-84
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Äà÷à ïðèâàòèç. ð-í Ïëàíîâîãî â êîîï.ßáëóíüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé
(ê³ìíàòà, êóõíÿ ç ãðóáêîþ, ï³äâàë, äàõ ç ìàíñàðäîþ), íà ä³ëÿíö³ öåãëÿíèé
òóàëåò, ìåòàëåâèé êîíòåéíåð, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 067-662-26-42
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, õîðîøå ì³ñöå, äî öåíòðà 5 õâ. 093704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
 Ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-796-11-99,
063-458-34-35
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º ñêâàæèíà. 098-918-03-39,
098-918-03-38
 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Ïðîëåòàðñüêà (ïîðó÷ á³ëÿ øêîëè ¹3), º
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 098-829-60-34, 067-689-75-60
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10
 Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57

476233

476784

476554
476901
477190

 Ñàäèáà âïîðÿäêîâàíà ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, ñòàí áóäèíêó æèëèé, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê, ãîðîä. 068-203-63-63
 Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé ï³ä îäíèì äàõîì, ôóíäàìåíò ï³ä áóäèíîê, ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà
öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò, âàííà, º 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-09165-42, 097-642-08-12
 ×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
 ×àñòèíà áóäèíêó ð-í Õë³áîäàð, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà íîâà. 063020-88-40
 Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ïîãð³á, ãàðàæ, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò., âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1. 067-198-70-95

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 098-270-07-01
 ÂÀÇ 2115 2003 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, äâèãóí 1.5, êîðîáêà 5 ñò., àâòî â äîáðîìó ñòàí³. 096-346-39-45
 Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
 Ô³àò Ô³îð³íî 2011 ð.â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó 180 000 ãðí. 093-037-92-48
ôîòî ïî Viber

ÊÓÏËÞ
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ
òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç.
097-793-55-95
 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
 Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
 Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ïà¿, çåðíî. 067-199-86-20 Æåíÿ
 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, 067-10389-90 Íåëÿ
 ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè,
îðäåíè, ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³.
067-161-61-62
 Øèôåð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 30 øò. 096-908-25-50
 Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

Ì²ÍßÞ
 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê. 068-519-07-04
 Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. çåìë³, â ì³ñò³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ.
093-704-31-57

Ð²ÇÍÅ
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 096-886-25-27, 063406-23-10
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò: òðîº õëîï÷èê³â, îäíà ä³â÷èíêà, 2 ì³ñ., äóæå
ãàðí³, øóêàºìî ëþáëÿ÷èõ ãîñïîäàð³â äëÿ ñòåðèë³çîâàíî¿ ê³øêè â³êîì 1.5 ð³ê,
äóæå ëàã³äíà. 063-736-46-77
 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
 Â³ääàì ãðàéëèâèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
 Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-626-45-12
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó.063-628-59-25,
063-628-59-15
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà ¹063902 íà ³ì’ÿ Ðîìàøêàí Âëàäèñëàâ Àíäð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé ÷ëåíà êîëåêòèâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà, ñåð³ÿ ÂІ ¹631 íà ³ì’ÿ
×îðíîêóëüñüêîãî Â³òàë³ÿ Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ ìàéíà.
067-812-94-73
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó (äîãëÿä, íÿíÿ, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó), ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-192-67-78, 063-238-23-61
 Çàáèðàéòå íà äðîâà ðîç³áðàíèé äåðåâÿíèé áàëêîí öåíòð. 067-831-5286, 063-828-27-83
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëà. 093-849-93-36
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ºâðî ðåìîíò, ìåáë³ - 2 600 ãðí. 098-92508-77, 067-242-04-48
 Çäàì áóäèíîê äâ³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, çëèâ, ãàç. 096-258-75-22,
073-052-93-37
 Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà.
063-065-45-94
 Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî
³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57
 Çäàì â îðåíäó â³ää³ë ìàãàçèíó 22 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèíà
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 097-449-53-71, 063-319-56-31
 Çäàì â îðåíäó òóâè âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
 Çäàì ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 067-79611-99, 063-458-34-35
 Çí³ìó êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-398-86-38

476544

 Ìîëîäà ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå êâàðòèðó, ìîæëèâà îïëàòà íà ï³â ðîêó.
067-365-21-17
 Ñàìîòí³é ÷îëîâ³ê 54 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòíüîþ æ³íêîþ 50-54 ð.
097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ñ³ì’ÿ òåðì³íîâî çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, â öåíòð³, ïëàòà ñâîº÷àñíî
ãàðàíòîâàíà. 066-663-94-89, 068-815-13-34
 ×îëîâ³ê 58 ð. (âä³âåöü) áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê ç Êîçÿòèíà ïîçíàéîìèòüñÿ
ç æ³íêîþ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê â³êîì 55-60 ð. äëÿ ñï³ëüíîãî ïðîæèâàííÿ.
067-456-21-19
 ×îëîâ³ê 62 ð. øóêàº æ³íêó. 093-024-03-81
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè, ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
 Øóêàþ æ³íêó äëÿ äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó (æ³íêà), öåíòð ì³ñòà.
096-490-39-54, 063-640-01-45
 Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ ³ äîìðîá³òíèö³. 067-975-76-38, 093-169-68-13
 Äàòà ñîðòèðîâêè: 22.7.2020
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RIA-Ê, ×åòâåð, 23 ëèïíÿ 2020
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ГОРОСКОП
НА 23-29 ЛИПНЯ

ОВЕН
Настають помітні зміни
в професійній сфері. Від
вас буде потрібна здатність
до співпраці та юридична
грамотність.

ТЕЛЕЦЬ
Настає сприятливий період
для реалізації кар'єрних
планів, не пропустіть важливу інформацію.

БЛИЗНЮКИ
Не слід кидатися в крайнощі, уважніше прислухайтеся
до свого внутрішнього
голосу, він обіцяє підказати
правильне рішення.

Тепер юні футболісти
мають де проявити свої
спортивні таланти

РАК

ТРЕНЕР ЗНАЙШОВ ПОЛЕ
ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ «ЛЕВІВ»
Ініціатива  У нашому місті є два штучні
майданчики для гри номер один. Тільки
обидва вони підходять для гри в мініфутбол, а не для повноцінних тренувань.
Тому що в такій «коробці» можна грати
лише у форматі 4 плюс один. Інші
учасники тренувального процесу чекають
свого виходу на манеж під час заміни
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ùîá âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, òðåíåð «Ëåâ³â» ïðèãëåä³â ôóòáîëüíå
ïîëå â øêîë³-ë³öå¿. Ïåðåãîâîðèâ
ç äèðåêòîðîì ó÷áîâîãî çàêëàäó
Îëåíîþ Á³ëÿíåöü. Âîíà ñêàçàëà
éîìó: «ß ò³ëüêè çà, êîëè õòîñü
áóäå äîãëÿäàòè çà øê³ëüíèì
ñïîðòèâíèì ìàéäàí÷èêîì ï³ä
÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë ³ êàðàíòèíó».
Òðåíåð ñïî÷àòêó ñêîñèâ òðàâó, ïîò³ì âêàòàâ çåìëþ çåëåíîãî
ãàçîíó, äå âæå ãîñïîäàðþâàëè
êðîòè ³ ð³çíîãî ðîäó êîìàõè, òà
çðîáèâ íà íüîìó ðîçì³òêó. Ï³ä

ñòàíäàðòíå ïîëå 50 íà 35 äëÿ
âîñüìèð³÷íèõ ôóòáîë³ñò³â Ðóñëàí Ãóìåíþê ïîñòàâèâ ñòàíäàðòí³ âîðîòà 2 íà 5 ìåòð³â.
Ùå 17 ëèïíÿ íà ôóòáîëüíîìó
ïîë³ éøëè êîñìåòè÷í³ ðîáîòè,
à äíåì ï³çí³øå ãðàòè íà íüîìó
âèÿâèëè áàæàííÿ ðîâåñíèêè
«Ëåâ³â», êîìàíäè «Îë³ìï³ºöü»
ç Æèòîìèðà, «Íèâà» ç Â³ííèö³
òà «Ñïîðòèâíèé êëóá», Áåðäè÷³â. Âîíè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ
ó ôîðìàò³ 7+1 ïðîâåëè òóðí³ð
³ãðîâî¿ ïðàêòèêè.
Ïåðøèìè íà ôóòáîëüíå ïîëå
âèéøëè ãîñò³ ñóñ³äíüî¿ îá-

ëàñò³ êîìàíäè «Îë³ìï³ºöü» òà
ñïîðòñìåíè Áåðäè÷åâà. ¯õí³é
çàõîïëþþ÷èé ïîºäèíîê çàâåðøèâñÿ í³÷èºþ 3:3. Ö³êàâèì
ó ìàò÷³ º òå, ùî âñ³ 6 ì’ÿ÷³â
âëåò³ëè â îäí³ âîðîòà. Ïåðøèé
òàéì áóâ çà æèòîìèðÿíàìè 3:0,
à äðóãèé — çà ñïîðòèâíèì êëóáîì Áåðäè÷åâà.
Ó íàñòóïí³é çóñòð³÷³ íà ïîëå
âèéøëè ñåìèð³÷í³ ôóòáîë³ñòè
«Íèâè» ³ «Ëåâ³â». Ãðàâö³ ç Â³ííèö³ ïðîâåëè ó âîðîòà «Ëåâ³â»
äâà øâèäê³ ì’ÿ÷³. Ï³äîï³÷í³
Ãóìåíþêà â³ä³ãðàëèñÿ ³ áóëè
áëèçüê³, ùîá çàáèòè ïåðåìîæíèé ì’ÿ÷. Òà ñïðàöþâàëî ôóòáîëüíå ïðàâèëî: íå çàáèâàºø
òè — çàá’þòü òîá³. Ç³ øòðàôíîãî
óäàðó íà îñòàíí³é õâèëèí³ ìàò÷ó
«Íèâà» âèðâàëà ïåðåìîãó.
Íà ãðó ç êîìàíäîþ Áåðäè÷åâà «Ëåâè» âèéøëè âæå ïîñïîðòèâíîìó çëèìè ³ ïåðåìîãëè
ôóòáîë³ñò³â ç Æèòîìèðùèíè ç
ðàõóíêîì 4:1.
Ó ïîºäèíêó êîìàíä îáëàñíèõ
öåíòð³â æèòîìèðñüêèé «Îë³ì³ºöü» ïåðåãðàâ àêàäåì³þ â³ííèöüêî¿ «Íèâè» 3:1. Ó ìàò÷³ ç
«Ëåâàìè» æèòîìèðñüêèé «Îë³ì-
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ï³ºöü» ïîñòóïèâñÿ ç ðàõóíêîì
2:4. «Íèâà» â ñâî¿é íàñòóïí³é
ãð³ áóëà ñèëüí³øîþ çà êîìàíäó
ç Áåðäè÷åâà.
Êîëè âñ³ êîìàíäè ç³ãðàëè
ïî òðè ìàò÷³, ø³ñòü î÷îê íàáðàëè ïðåäñòàâíèêè Â³ííè÷÷èíè
«Ëåâè» ³ «Íèâà». Â «Îë³ìï³éöÿ» — ÷îòèðè áàëè, ó êîìàíäè
Áåðäè÷åâà — îäíå î÷êî. Ñàì³
îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó í³ î÷îê, í³
çàáèòèõ ì’ÿ÷³â íå ï³äðàõîâóâàëè.
— Ìè ñüîãîäí³ íå ãðàºìî íà ïåðåìîãó, — ñêàçàâ ïåðåä ïî÷àòêîì
òóðí³ðó Ðóñëàí Ãóìåíþê. — Ìè
ãðàºìî íà ðåçóëüòàò, à ñàìå: äîáðå
íàâ÷èòèñÿ ãðàòè â ôóòáîë.
Ó öèõ ³ãðàõ áóëî âñüîãî, àëå
êîëè ôóòáîë³ñò ó ñåìèð³÷íîìó
â³ö³ âèêîíóº ô³íò àëÿ «Ç³äàí»,
òî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
ôóòáîë³ñòè-ïî÷àòê³âö³ ìàþòü
ìîæëèâ³ñòü âèðîñòè â ìàéñòð³â
âèñîêîãî ð³âíÿ. Ò³ëüêè óìîâ äëÿ
ðîñòó ìàéñòåðíîñò³ ôóòáîë³ñò³â
ó Êîçÿòèí³ ìàéæå íåìàº. ª ñâÿòî ôóòáîëó, ÿêå âëàøòîâóº äèòÿ÷èé òðåíåð ñâî¿ì ï³äîï³÷íèì.
À íàéòàëàíîâèò³øèõ ðåêîìåíäóº
íàñòàâíèêàì ç õîðîøîþ ñïîðòèâíîþ áàçîþ.

Постарайтеся дивитися
на світ філософськи. Вас
може турбувати внутрішнє
напруження, готове в будьякий момент вирватися.

ЛЕВ
Ваш авторитет може врятувати від краху одну дуже
важливу справу, будьте
готові взяти на себе відповідальність.

ДІВА
Постарайтеся зосередитися
на найголовнішому, тоді
дрібні неприємності не завадять здійсненню ваших цілей.

ТЕРЕЗИ
Рішучість і стрімкість — ось
ваші основні козирі, а зволікати і сумніватися — значить
програти.

СКОРПІОН
Тиждень пройде під знаком
дотепності і дару переконання — ви легко досягнете
бажаного, якщо дійсно
цього захочете.

СТРІЛЕЦЬ
На початку тижня підвернеться можливість проявити
себе в новій справі, що
може принести прибуток.

КОЗЕРІГ
Наведіть лад у думках і
справах. Сім разів подумайте, перш ніж влазити в якісь
конфлікти.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся намітити плани
на тиждень і чітко їх дотримуватися. Захистіть себе від
непотрібних контактів.

РИБИ
На роботі можуть виникнути дрібні неприємності,
як результат невпевненості
в своїх власних силах.

