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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

КОЗЯТИНЧАНИН 
ПРО ФІНЛЯНДІЮ

«ЕНЕРА» ВИЗНАЛА ВИНУ 
ПЕРЕД ПЕНСІОНЕРКОЮ

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК НЕ ПРОДАДУТЬ
с. 3

с. 4 с. 8

 У Куманівці по хатах 
ходили підозрілі перевіряючі. 
Вони представлялися 
працівниками Вінницького 
управління газового 
господарства, перевіряли стан 
димовентиляційних каналів, 
брали за це 90 гривень і ніяких 
квитанцій не виписували. 
А тим, хто не погоджувався 
на перевірку, погрожували 
відключити газ

— Я їх ледве виставив, — 
розповідає пан Олександр, 
який зателефонував 
до редакції і повідомив про 
візитерів. — У сусідки були, так 
вона їм каже: «Пишіть акт чи 
випишіть квитанцію, по акту 
чи по квитанції розрахуюся», 
а вони: «Ні, тільки «налічкою»

РЕКЛАМА

с. 5

«ДЯКУЮ, ЩО 
ВРЯТУВАЛИ ДІМУ!» 

 Чоловік хотів дістати відро з 
криниці та опинився у воді. Як 
сусіди не старалися допомогти 
йому вилізти звідти – нічого не 
виходило, поки за  справу не 
взялися професіонали с. 2

ЛАЗИЛИ ПО ДИМАРЯХ 
І «ЗАГЛЯДАЛИ» У КИШЕНІ

477941

Перш, ніж допустити фахівця до перевірки, варто перевірити його посвідчення
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ÍÎÂÈÍÈ

Знайшли 
боєприпаси
 Ó â³âòîðîê, 4 ñåðïíÿ, 
ï³ðîòåõí³êè ï³ä³ðâàëè 
26 âèáóõîíåáåçïå÷íèõ 
ïðåäìåò³â. Öå 19 àðòñíà-
ðÿä³â êàë³áðó 122 ìì, 
6 àðòñíàðÿä³â êàë³áðó 
76 ìì òà ðó÷íó ãðàíàòó 
Ô-1. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿº Ãîëîâíå óïðàâë³í-
íÿ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³.
«Âñ³ áîºïðèïàñè º «â³ä-
ãîëîñêîì» ÷àñ³â Äðóãî¿ 
ñâ³òîâî¿ â³éíè, ¿õ áóëî 
âèÿâëåíî 3 ñåðïíÿ, íà òå-
ðèòîð³¿ ïðèâàòíîãî äîìî-
âîëîä³ííÿ ó ñ. Ìàõí³âêà 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Áîºïðèïàñè çíàéøîâ 
ì³ñöåâèé ìåøêàíåöü 
Áîãäàí Öâèê, êîëè êîïàâ 
òðàíøåþ.

Підроблені 
документи 
 Ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
çóïèíèëè âîä³ÿ àâò³â-
êè Volkswagen Golf, ÿêèé 
ïîðóøèâ ïðàâèëà äîðîæ-
íüîãî ðóõó. Ï³ä ÷àñ ïåðå-
â³ðêè äîêóìåíò³â ïðàâî-
îõîðîíö³ ïîì³òèëè îçíàêè 
ï³äðîáêè ñâ³äîöòâà ïðî 
ðåºñòðàö³þ òðàíñïîðòíîãî 
çàñîáó. Ïîä³ÿ òðàïèëàñÿ 
4 ëèïíÿ, áëèçüêî 4 ãî-
äèíè ðàíêó íà ïîñòó á³ëÿ 
Ìàõí³âêè.
«Ïîë³öåéñüê³ âèð³øèëè 
ïåðåâ³ðèòè íîìåðè êóçî-
âà òà âèÿâèëè ðîçá³æí³ñòü 
³ç áàçàìè äàíèõ. Íà ì³ñöå 
ïîä³¿ ïàòðóëüí³ âèêëè-
êàëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó 
ãðóïó äëÿ âñòàíîâëåííÿ 
óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
íà ñàéò³ Ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

БОГДАН, ОХОРОНЕЦЬ:

— Відзначаю День залізнич-
ника по-новому — 4 листо-
пада. Коли припадає ви-
хідний, тоді виїжджаємо 
на природу. 

ВОЛОДИМИР, МАЙСТЕР ЦЕХУ З 

РЕМОНТУ ВАГОНІВ:

— Ми живемо за іншим ка-
лендарем. Виконали план 
по ремонту вагонів, тоді й 
святкуємо. 

РУСЛАН, БРИГАДИР КОЛЕКТИВУ 

РЕМОНТНИКІВ:

— Відмічати це свято не за-
вжди вдається. Коли наша 
зміна має вихідний, то свят-
куємо в колі друзів.

НАТАЛІЯ, ЧЕРГОВА ПО ПЕРЕЇЗДУ:

— Я навіть не знала, що сьо-
годні День залізничника. 
Вийшла на роботу, а мене 
вітають зі святом. Я відзна-
чаю 4 листопада.

МАРІЯ, ПЕНСІОНЕРКА:

— Я відзначаю День заліз-
ничника в першу неділю 
серпня. Цей день часто 
співпадає зі святом десант-
ників та пророка Іллі.

КАТЕРИНА, ПЕНСІОНЕРКА:

— Майже все життя працю-
вала провідником пасажир-
ських вагонів. І перша неді-
ля серпня, і 4 листопада для 
мене — це день привітань.

МИ ЗАПИТАЛИ КОЗЯТИНЧАН Коли ви святкуєте День залізничника?

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïîäðîáèö³ öüîãî âèïàäêó íàì 
ðîçïîâ³ëà äðóæèíà ïîñòðàæäàëî-
ãî Àëüîíà, ÿêà çàòåëåôîíóâàëà 
â ðåäàêö³þ «RIA-Êîçÿòèí», ùîá 
âèñëîâèòè ïîäÿêó á³éöÿì ÄÑÍÑ 
çà ïîðÿòóíîê ¿¿ ÷îëîâ³êà.

— Ìàòè ïîïðîñèëà ä³ñòàòè 
â³äðî, ÿêå âîíà âïóñòèëà ó êîëî-
äÿçü. Ï³øëà íà ðîáîòó, à ÷îëîâ³ê 
âçÿâ òðóáó, íà íå¿ ïîâ³ñèâ äðà-
áèíó ³ õîò³â ä³ñòàòè òå â³äðî. Àëå 
ïåðåìè÷êà íå âèòðèìàëà ³ Ä³ìà 
îïèíèâñÿ â êðèíèö³, — ðîçïî-
â³äàº Àëüîíà.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, êðèíèöÿ 
ãëèáî÷åíüêà — òðè ê³ëüöÿ ó âîä³ 
³ ÷îòèðè íàä âîäîþ. ×îëîâ³ê 
ñòîÿâ ó âîä³ íà âåðõíüîìó ùà-
áë³ äðàáèíè.

Íà ïåðåïîëîõ ïîçá³ãàëèñÿ ñó-
ñ³äè, àëå í³õòî í³÷èì çàðàäèòè 
íå ì³ã.

— Øóêàëè ìîòóçêó. Îäíà ñó-
ñ³äêà ïðèíåñëà äðàáèíó, àëå òà 
âèÿâèëàñÿ çàìàëà. Íàìàãàëèñÿ 
éîãî âèòÿãòè, àëå â íàñ í³÷î-
ãî íå âèõîäèëî, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Ä³ìà îñëàá ó õîëîäí³é 
âîä³, àëå êàçàâ: «Âñå íîðìàëüíî, 
ÿ òðèìàþñü».

Íà âèêëèê ïðè¿õàëè ðÿòóâàëü-
íèêè.

— ßê³ æ âîíè ìîëîäö³! Õî÷ó 
ïîäÿêóâàòè ïðàö³âíèêàì ÌÍÑ 
(÷è ÿê òåïåð öÿ ñëóæáà íàçèâà-
ºòüñÿ) çà ¿õíþ ðîáîòó. Õëîïö³ 
âñå äóæå øâèäêî ³ ïðîôåñ³éíî 
çðîáèëè. Íàâ³òü íå çíàþ, ùî ìî-
ãëî á ñòàòèñÿ, ÿêáè íå âîíè, — 
êàæå Àëüîíà. — Øêîäà, ùî 

íå çíàþ, ÿê ¿õ çâàòè, ìè íå ïî-
çíàéîìèëèñÿ, íå äî òîãî òîä³ 
áóëî. Ìè ¿ì äóæå âäÿ÷í³, — äå-
ê³ëüêà ðàç³â ïîâòîðþâàëà äðó-
æèíà Äìèòðà.

Òî êîìó àäðåñóâàòè ö³ ñëîâà 
ïîäÿêè? Ïðî öå ìè ä³çíàëèñÿ 
â Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîííîìó 
ñåêòîð³ ÃÓ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³. Ï³äïîëêîâíèê Ñåðã³é 
Âîéòþê ðîçêàçàâ, ùî â ñåðåäó, 
29 ëèïíÿ, ì³æ 16-îþ òà 17-îþ 
ãîäèíàìè êîçÿòèíñüê³ ðÿòóâàëü-
íèêè îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ, 
ùî â îäíîìó ç ïðèâàòíèõ ïî-
ìåøêàíü ì³êðîðàéîíó ÏÐÁ 

íà âóëèö³ Çîðÿí³é ó êðèíèöþ 
âïàâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé íå ì³ã ç íå¿ 
âèáðàòèñÿ ñàìîòóæêè. Íà ì³ñöå 
ïîä³¿ íàïðàâèëè ÷åðãîâèé êàðà-
óë ó ñêëàä³ îäíîãî â³ää³ëåííÿ, 
ÿêèé î÷îëþâàâ íàø ñï³âðîç-
ìîâíèê. Êð³ì ï³äïîëêîâíèêà 
Âîéòþêà, íà ì³ñöå ïîä³¿ ïðè-
áóëè ðÿò³âíèêè Îëåã Â³ùóê, 
Îëåêñàíäð Íå÷èïîðóê, Îëåã 
Ñòåïàíþê, Ìàêñèì Òóðáàí³ñò 
òà Ñåðã³é Ãàâðèëþê. Ðÿòóâàëü-
íèêè ñïóñòèëè ïîñòðàæäàëîìó 
íà ìîòóçêàõ äðàáèíó. Ò³ëüêè 
÷åðåç ñèëüíå ïåðåîõîëîäæåííÿ 
Äìèòðî âæå íå ì³ã âõîïèòèñÿ 

«ДЯКУЮ, ЩО ВРЯТУВАЛИ 
МОГО ЧОЛОВІКА!» 
Така робота  Чоловік хотів дістати 
відро з криниці та опинився у воді. Як 
сусіди не старалися допомогти йому 
вилізти звідти — нічого не виходило, 
поки за справу не взялися професіонали

çà ðÿò³âí³ ùàáë³. Â³í ïðîäîâæó-
âàâ ñòîÿòè íà äðàáèí³, ç ÿêî¿ 
ï³ðíóâ ó âîäó. Òîä³ Îëåêñàíäð 
Íå÷èïîðóê ñïóñòèâñÿ â êðèíè-
öþ äî Äìèòðà ³ ïåðåâ³â éîãî 
ðóêè íà ùàáë³ äðàáèíè. Äëÿ ãà-
ðàíò³¿, ùîá çíåñèëåíèé ÷îëîâ³ê 
íå çâàëèâñÿ ó âîäó, Îëåêñàíäð 
ïðèâ’ÿçàâ éîãî äî äðàáèíè, ÿêó 
îïóñòèëè â êðèíèöþ ðÿò³âíèêè. 
Çà äåê³ëüêà ìèòòºâîñòåé Äìèòðî 
âæå ñòîÿâ íà ïîäâ³ð’¿ âëàñíîãî 
áóäèíêó.

Òåïåð Àëüîíà çíàº ³ìåíà «àí-
ãåëà-ñïàñèòåëÿ» ñâîãî ÷îëîâ³êà 
³ âñ³õ ðÿò³âíèê³â, ÿê³ ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê.

À ìè ïðèºäíóºìîñÿ äî ñë³â 
äðóæèíè Äìèòðà ³ äÿêóºìî ðÿ-
òóâàëüíèêàì çà ¿õíþ ðîáîòó.

Íå çàëèøèâñÿ öåé ôàêò íåïî-
ì³÷åíèì ó êåð³âíèöòâà Êîçÿ-
òèíñüêîãî ðàéîííîãî ñåêòîðà 
ÃÓ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Êåð³âíèêîì Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîííîãî ñåêòîðà Äìèòðîì Ñâ³ò-
ëèøèíèì íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà 
ÃÓ ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
áóâ ïîäàíèé ðàïîðò äëÿ ðåà-
ãóâàííÿ çà ôàêòîì ïîðÿòóíêó 
ëþäèíè.

À ùî æ ç Äìèòðîì? Çà ñëî-
âàìè Àëüîíè, ìåäèêè øâèäêî¿ 
äîïîìîãè îãëÿíóëè âðÿòîâàíî-
ãî Äìèòðà, í³ÿêèõ ïîøêîäæåíü 
íà ò³ë³ âîíè íå çíàéøëè. Çàô³ê-
ñóâàëè ò³ëüêè çàãàëüíå ïåðåîõî-
ëîäæåííÿ. Àëå â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ 
÷îëîâ³ê â³äìîâèâñÿ ³ çàðàç ïî-
÷óâàºòüñÿ äîáðå.

У криницю за Дмитром спустився Олександр Нечипорук 

– Õëîïö³ âñå äóæå 
øâèäêî ³ ïðîôåñ³éíî 
çðîáèëè. Íàâ³òü íå 
çíàþ, ùî ìîãëî á 
ñòàòèñÿ, ÿêáè íå âîíè, 
– êàæå Àëüîíà
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó â³âòîðîê, 4-ãî ñåðïíÿ, â ðå-
äàêö³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
íàä³éøîâ ëèñò-çàÿâà â³ä ³ìåí³ 
ìåøêàíö³â âóëèö³ 8-à Ãâàðä³é-
ñüêà. Ùîïðàâäà, â çàÿâ³ íå áóëî 
í³ ïð³çâèù, í³ ï³äïèñ³â.

Ó ëèñò³ éäåòüñÿ: «Ìè, ìåø-
êàíö³ áóäèíê³â ¹ 61, 63, 65, 71, 
73 âóëèö³ 8-à Ãâàðä³éñüêà ðàéî-
íó ÏÐÁ, ïðîñèìî âàñ ïðîâåñòè 
æóðíàë³ñòñüêå ðîçñë³äóâàííÿ 
ùîäî ïðîäàæó çåìë³ ñïîðòèâ-
íîãî ìàéäàí÷èêà, á³ëÿ ñàäî÷êà 
«Ãîðîáèíêà» ï³ä ãàðàæ³ ì³ñüêèì 
ãîëîâîþ Îëåêñàíäðîì Ïóçèðîì 
òà äåïóòàòàìè ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äîïîìîæ³òü íàì âðÿòóâàòè 
ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê. Ä³òÿì 
â³í äóæå ïîòð³áåí äëÿ çàíÿòòÿ 
ñïîðòîì. Ìàéäàí÷èê áàãàòî ðîê³â 
íå ðåìîíòóâàëè, çëàìàí³ ëàâî÷êè, 
ëåæèòü ìåòàëåâà ñ³òêà, ÿêà ñëó-
ãóâàëà çàãîðîæåþ ìàéäàí÷èêà. 
Íà æàëü, âëàäà êîøòè íå âèä³ëÿº 
³ ä³òÿì ì³êðîðàéîíó ÏÐÁ í³äå çà-
éìàòèñÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè.

Äóæå âàñ ïðîñèìî çðîáèòè 

ôîòî ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà ³ 
âçÿòè êîìåíòàð ç öüîãî ïðèâîäó 
ó ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ äåïóòàò³â.

Â³äðåäàãóéòå íà íàøå çâåðíåí-
íÿ ³ äàéòå â³äïîâ³äü ÷åðåç ãàçåòó.

Ìåøêàíö³ ðàéîíó ÏÐÁ» 
Ó òîé æå äåíü ìè âè¿õàëè 

çà âêàçàíîþ àäðåñîþ. Íà ìàé-
äàí÷èêó áóëà ë³òíÿ æ³íêà ç 
îíóêîì, ÿêèé íà ëàâö³ ¿çäèâ 
³ãðàøêîâîþ àâò³âêîþ. Áàáóñþ 
âíóêà çàïèòàëè, ùî âîíà çíàº 
ïðî ïðîäàæ çåìë³ íà ì³ñö³ ñïîð-
òèâíîãî ìàéäàí÷èêà ï³ä ãàðàæ³?

— Ïåðøèé ðàç ÷óþ, — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ñê³ëü-
êè ïàì’ÿòàþ, òî íàø äåïóòàò 
îá³öÿâ â³äðåìîíòóâàòè ìàéäàí-
÷èê. Êàçàâ, ùî çàëàòàþòü ïàðêàí 
³ çààñôàëüòóþòü.

— À õòî ïàðêàí ïîâàëèâ 
íà çåìëþ? — çàïèòóºìî.

— Òàê öå êîëè çð³çàëè òîïî-
ëþ, òîä³ é ïîøêîäèëè éîãî. Òîä³ 
äåïóòàò êàçàâ, ùî íà ñåñ³¿ ïðè-
éìóòü ð³øåííÿ, ùîá âèä³ëèëè 
êîøòè íà ðåìîíò ñïîðòèâíîãî 
ìàéäàí÷èêà.

— À õòî âàø äåïóòàò?

ОЛЕНА УДВУД 

 Ó â³âòîðîê, 4 ëèïíÿ, â³äáóëîñÿ 
çàñ³äàííÿ Ì³ñüêî¿ ðàäè âåòåðà-
í³â. Íà íüîãî çàâ³òàëè ãîñò³ ç 
Â³ííèö³ — ãîëîâà îáëàñíî¿ ðàäè 
âåòåðàí³â Óêðà¿íè, ãåíåðàë-ìà-
éîð Âîëîäèìèð Ìàçóð, éîãî çà-
ñòóïíèêè Àíàòîë³é Ïàëàìàð÷óê 
òà Ë³ë³ÿ Áàëàêàíîâà, â³äïîâ³äàëü-
íèé ñåêðåòàð Âàëåíòèíà Âîëîõà.

Íà çáîðàõ îíîâèëè ïðåçèä³þ 
îðãàí³çàö³¿ òà çàòâåðäèëè íîâèõ 
÷ëåí³â. Ëàâè ïðåçèä³¿ ïîïîâíèëè 
äèðåêòîð ó÷èëèùà Àíäð³é Ñòå-
öþê, Ðîñòèñëàâ Àíäðóñåíêî, ãî-
ëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó Íàä³ÿ 
Ëîáîçèíñüêà òà Âàñèëü Ìèõàéëîâ.

Êð³ì òîãî, íîâèìè ÷ëåíàìè 
ïðåçèä³¿ ñòàëè Âàñèëü ×óïëàêîâ 
³ç ñåëà Êîçÿòèíà òà Ïåòðî Çà-
öåðêîâíèé ç Ìàõàðèíåöü. Öå 
ïðåäñòàâíèêè äâîõ ç 12 ñ³ë, ÿê³ 
óâ³éäóòü äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ.

Ïåðåä çàñ³äàííÿì ÷ëåíè âå-
òåðàíñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ¿çäèëè 

ñåëàìè, ñï³ëêóâàëèñÿ ç ëþäüìè 
òà âèâ÷àëè òàìòåøí³ ïðîáëåìè, 
ùîá çíàòè, ÿêà ñèòóàö³ÿ ó òîìó 
÷è ³íøîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³.

— Ó á³ëüøîñò³ ñ³ë äîðîãè â³ä-
ñóòí³, áóäèíêè êóëüòóðè â³äñóò-
í³. Áåçäîð³ææÿ ñêð³çü, íå ëèøå 
íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ. ß íà-
âîäæó ïðèêëàä ïî Ïèêîâö³. Çà-
¿æäæàþ â Ïèêîâåöü. Îäèíàäöÿòà 
ãîäèíà äíÿ — ñ³ëüñüêà ðàäà íà àì-
áàðíîìó çàìêó. Íàâïðîòè êëóá, 
ãàðíèé êëóá ïîáóäîâè 70 ðîê³â. 
Ãàðíà ñïîðóäà, àëå â³êîí íåìàº, 
äâåðåé íåìàº. Òàì æå áóëè ³ ìå-
áë³, âñå áóëî. Ç äâîõ ñòîð³í ðóé-
íóºòüñÿ. Äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ïî êî-
ë³íà áóð'ÿí — ïðî¿õàòè íå ìîæíà. 
Ïåðåä ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íàñòèë ç 
îáàïîë³â. Îòàì âîíè ïðîâîäÿòü 
ñâî¿ çàõîäè — íà òèõ îáàïîëàõ 
òðè íà ÷îòèðè ç äîùå÷îê. ² òàê 
ïî áàãàòüîõ ñåëàõ. Çà âåòåðàí³â 
òàì âçàãàë³ íå ïàì’ÿòàþòü, ùî 
òàê³ º, ùî âîíè áóëè. Í³õòî ïðî 

íèõ íå ï³êëóºòüñÿ, — ñêàçàâ ï³ä 
÷àñ çàñ³äàííÿ Ôåä³ð Êðîïèâà, 
î÷³ëüíèê Ì³ñüêî¿ ðàäè âåòåðàí³â.

Ó êîæíîìó ñåë³, ÿêå ïðèºäíà-
ºòüñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, 
ñòâîðèëè ïåðâèííó âåòåðàíñüêó 
îðãàí³çàö³þ òà îáðàëè ïðåä-
ñòàâíèêà.

Òàêîæ íà çàñ³äàíí³ ïðèçíà-
÷èëè íîâîãî çàñòóïíèêà ãîëîâè 
ðàäè âåòåðàí³â ç ïèòàíü ³äåîëî-
ã³¿. Íèì ñòàëà Íàä³ÿ ßêèìîâà, 
äåïóòàòêà ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êð³ì òîãî, íà çáîðàõ ïîðóøèëè 
ïèòàííÿ ðàéîíóâàííÿ Â³ííè÷-
÷èíè. Âåòåðàíè íàðàç³ ãîòóþòü 
çâåðíåííÿ äî Ïðåçèäåíòà, Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè, Êàáì³íó òà î÷³ëüíèêà 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ ç ïðîïîçèö³ºþ 
óòâîðèòè Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí 
ó ñêëàä³ Êîçÿòèíùèíè, Êàëè-
í³âùèíè òà Õì³ëüíè÷÷èíè. Àäæå 
Â³ííè÷÷èíó âèçíà÷èëè îäí³ºþ 
ç ï’ÿòè îáëàñòåé, äå ìîæëèâèé 
ïåðåãëÿä ðàéîíóâàííÿ.

ІНФОРМАГЕНЦІЯ RIA 

 Çã³äíî ç íàêàçîì ÓÒÌÐ (Óêðà-
¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â òà 
ðèáàëîê) â Óêðà¿í³ áóäå ðîçïî-
÷àòå ïîëþâàííÿ íà ïòàõ³â äèêî¿ 
ïðèðîäè. Ó êîæí³é îáëàñò³ ñâî¿ 
òåðì³íè ïîëþâàííÿ. Íàïðèêëàä, 
íà Êè¿âùèí³ ïîëþâàííÿ ðîçïî-
÷íåòüñÿ ç 18 ãîäèíè 8 ñåðïíÿ. 
ßê áóäå ïðîõîäèòè ïîëþâàííÿ 
íà Êîçÿòèíùèí³, ðîçïîâ³â ãîëî-
âà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ îðãà-
í³çàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà 
ìèñëèâö³â òà ðèáàëîê Îëåêñàíäð 
Ïîë³ùóê. Çà éîãî ñëîâàìè, ïî-
÷èíàºòüñÿ ïîëþâàííÿ íà äèêó 
ïòèöþ ç 16 ãîäèíè 8-ãî ñåðïíÿ 
³ áóäå òðèâàòè âêëþ÷íî äî 7-ãî 
ëèñòîïàäà.

Ïîëþâàòè ìîæíà áóäå òðè÷³ 
íà òèæäåíü: ó ñåðåäó òà ó âè-
õ³äí³ äí³ — ñóáîòó ³ íåä³ëþ.

Çà íîðìàìè â³äñòð³ëó îäíî-
ãî äíÿ ìèñëèâåöü ìîæå âïî-
ëþâàòè îäíîãî ãóñàêà, îäíîãî 
íîðöÿ âåëèêîãî, 5 êà÷îê, 6 ëè-
ñîê, 10 êóëèê³â, 10 ãîëóá³â òà 
15 ïåðåï³ëîê.

Âèçíà÷åíî é ì³ñöÿ, ó ÿêèõ 
ïîëþâàòè çàáîðîíåíî. Öå 
ñòàâîê «Êóðî÷êà» â Çáàðàæ³, 
ñòàâêè ñåëà Ëîç³âêà, î÷èñí³ 
ñïîðóäè ñòàíö³¿ Êîçÿòèí-1.

Êð³ì òîãî, çàáîðîíåíå ïî-
ëþâàííÿ íà â³äòâîðþâàíèõ 
ä³ëüíèöÿõ, à ñàìå Áðîäåöüêå, 
Ãëóõ³âö³, ðàéîí «Ìàñà» ïëî-
ùåþ 237, Ìàõàðèíö³.

Çàáîðîíÿºòüñÿ ïîëþâàòè 
ó ìåæàõ íàñåëåíîãî ïóíêòó 
(ì³ñò, ñ³ë, ñåëèù, äà÷íèõ ä³-
ëÿíîê) ³ çà 200 ìåòð³â äî íà-
ñåëåíîãî ïóíêòó ÷è â ì³ñöÿõ, 
äå ìîæóòü ïåðåáóâàòè ëþäè.

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК НА 8-Й 
ГВАРДІЙСЬКІЙ НЕ ПРОДАДУТЬ 
Земельне питання  Мешканці 
району ПРБ звернулися в редакцію з 
листом, у якому йдеться, що землю, 
на якій зараз розміщений спортивний 
майданчик, хочуть продати під гаражі. 
Чи так це, дізнавалися наші журналісти

— Äåïóòàò òà é äåïóòàò, ïð³ç-
âèùà éîãî íå çíàþ.

Íà ìàéäàí÷èê ïðèéøëà Ñâ³ò-
ëàíà ç âóëèö³ Êîøîâîãî.

— Í³õòî öþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
íå äóìàº ïðîäàâàòè, à öåé ëèñò 
ó âàñ, í³áè â³ä ìåøêàíö³â, íå ùî 
³íøå, ÿê ïåðåäâèáîð÷à òåõíîëî-
ã³ÿ, — ñêàçàëà æ³íêà.

Ùî òóò ñêàæåø, êîæåí ìàº 
âëàñíó äóìêó. Ïîâåðíóëèñÿ 
â öåíòð òà ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ.

— Ïåðøèé ðàç ÷óþ, ùî òàì 
çåìëÿ ïðîäàºòüñÿ, òà ùå é ï³ä 
ãàðàæ³. Í³ ÿ îñîáèñòî, í³ íà ñå-
ñ³éíîìó çàñ³äàíí³ òàêå ïèòàííÿ 
íàâ³òü íà ïîðÿäîê äåííèé íå âè-
íîñèëîñü, — êàæå Îëåêñàíäð Ïó-
çèð. — Ïëàíóâàëè â öüîìó ðîö³ 
öåé ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê â³äðå-
ìîíòóâàòè. Ò³ëüêè òàê ñòàëîñü, ùî 
÷åðåç êàðàíòèíí³ çàõîäè ìàºìî 
ñîë³äíèé äåô³öèò áþäæåòó. Äî-
âîäèòüñÿ â³äìîâèòèñü â³ä áàãàòüîõ 
ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì. Õî÷ ìàºìî 
ì³ëüéîíè íåäîîòðèìàíèõ êîøò³â, 
ãðîø³ íà ñ³òêó òàêè çíàéäåìî ³ 
çàãîðîäèìî ñïîðòèâíèé ìàéäàí-
÷èê, — ï³äñóìóâàâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Ç äåïóòàòîì Ìàëèøåâñüêèì 
ìè ùå íà íîâèé ð³ê ìàëè ðîç-
ìîâó. Â³í çàïåâíèâ, ùî ñïîðòèâ-
íèé ìàéäàí÷èê â³äðåìîíòóþòü 
ï³ñëÿ ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Ò³ëüêè 
êîðîíàâ³ðóñ «âë³ç», óñå â³äòåðì³-
íóâàëîñÿ. Íà äàíèé ìîìåíò çðî-
çóì³ëî ò³ëüêè îäíå, ùî í³ÿêèõ 
ãàðàæ³â íà ì³ñö³ ñïîðòèâíîãî 
ìàéäàí÷èêà íå íàì³÷àºòüñÿ.

Зі сторони вулиці 8-ї Гвардійської паркан є, його тільки, 
як кажуть у народі, на ноги поставити 

Скоро відкриють 
полювання

В раді ветеранів поповнення

Паркан на спортивному майданчику — не головне. 
Головне для спортсмена, що у нього з боків і під ногами
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 

(063)77558334 

Ó ãàçåò³ RIA ¹ 29 â³ä 23 ëèï-
íÿ ìè ïèñàëè ïðî ³ñòîð³þ 
81-ð³÷íî¿ Íàä³¿ ßâîðñüêî¿, ÿê³é 
ó ïëàò³æêó çà ñâ³òëî «äîïèñàëè» 
6214 ãðèâåíü áîðãó çà åëåêòðî-
åíåðã³þ. Æ³íêà ðîçïîâ³äàëà, ùî 
öÿ çàáîðãîâàí³ñòü º íàäóìàíîþ, 
áî ¿¿ çàïèñàëè òîä³, êîëè âîíà 
íå æèëà ó ñâîºìó áóäèíêó, à çè-
ìóâàëà ó äîíüêè.

Â «Åíåð³ Â³ííèöÿ» íàì ïî-
ÿñíèëè, ùî ëþäè ñàì³ ìàþòü 
ïîäàâàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíè-
êà íà îáëåíåðãî. Çâ³äòè «Åíå-
ðà» îòðèìóº äàí³ äëÿ íàðàõóâàíü 
ïëàò³æîê. À îò âèíèêíåííÿ ïî-
íàä øåñòè òèñÿ÷ áîðãó ìîãëî 
áóòè ÷åðåç òå, ùî ïàí³ Íàä³ÿ 
íåðåãóëÿðíî ïîäàâàëà ïîêàç-
íèêè ñâîãî åëåêòðîë³÷èëüíè-
êà. Òîæ ¿é ìîãëè íàðàõóâàòè 
çà ñåðåäíüîäîáîâèì îáñÿãîì 
ñïîæèâàííÿ.

Áîðãîâèé êîíôë³êò ïåíñ³îíåð-
êè ç åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêîì ìàâ 
ðîçãëÿíóòè ñóä. Àëå âæå ï³ñëÿ 
âèõîäó ìàòåð³àëó â äðóê, æ³íêà 
çàòåëåôîíóâàëà æóðíàë³ñòó òà 
ðîçïîâ³ëà, ùî åíåðãåòèêè ñâîþ 
ïðîâèíó âèçíàëè, é òåïåð áîðãóº 
çà åëåêòðèêó íå âîíà, à âèíí³ 
¿é — ïåíñ³îíåðêà ìàº ïåðåïëàòó.

ПРОСТО НЕ ВНЕСЛИ 
ПОКАЗНИКИ 

— Ç ñ³÷íÿ ìîÿ äîíüêà ïåðåäàº 
ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà ïî âàéáå-

ðó. ßê ç'ÿñóâàëîñÿ, ö³ ïîêàçíè-
êè ïåðåäàâàëè íà ßìï³ëüñüêèé 
ÐÅÑ ³ äàë³ âîíè ïðîñòî «çàãó-
áèëèñÿ»: ïðàö³âíèê íå çàíîñèâ 
ö³ ïîêàçíèêè â áàçó, áî áóëî 
áàãàòî ³íøî¿ ðîáîòè! Âîíè íà-
â³òü íå âíåñëè íàø³ äàí³ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ìè äâ³÷³ ïðèõîäèëè 
ñêàðæèòèñÿ äî êåð³âíèêà ÐÅÑó. 
À ÿ íàòîì³ñòü îòðèìóâàëà ïëà-
ò³æêè íà òèñÿ÷³ ãðèâåíü, õî÷à 
ìîº¿ âèíè òóò íå áóëî àáñîëþò-
íî, — ãîâîðèòü Íàä³ÿ ßâîðñüêà.

Áîðîòèñÿ ç íåñïðàâåäëèâèì 
áîðãîì æ³íêà ç äîíüêîþ âè-
ð³øèëè çà äîïîìîãîþ ñêàðã. ² 
öå, ÿê âèÿâèëîñÿ, åôåêòèâíèé 
ìåòîä áîðîòüáè. Äîíüêà Íàä³¿ 
ßâîðñüêî¿ ðîçïîâ³ëà, ùî íàä³-
ñëàëè ëèñòè ç³ ñêàðãàìè íà ä³¿ 
«Åíåðè Â³ííèöÿ» äî Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ (çâ³äêè îòðèìàëè ïî-
â³äîìëåííÿ, ùî ÎÄÀ òðèìàº 
ïèòàííÿ íà êîíòðîë³ — àâò.), 
äî «Â³ííèöÿîáëåíåðãî», «Åíåðà 
Â³ííèöÿ» ³ ïðîäóáëþâàëè ñêàð-
ãè íà ñòðóêòóðí³ îäèíèö³ öèõ 
êîìïàí³é â ßìïîë³. Íàä³ñëàëè 
êîï³þ ñêàðãè äî Íàöêîì³ñ³¿ 
ÍÊÐÅÊÏ. Òà ùå â³äïðàâèëè 

Для достовірного врахування обсягів 
використаної електроенергії, показники 
лічильника необхідно передавати за два 
календарні дні до кінця місяця по третій 
календарний день наступного розрахун-
кового періоду (календарного місяця), 
кажуть в «Енері Вінниця». Для прикладу, 
дати подачі показників за серпень — це 
з 29 серпня і по 3 вересня.
Подавати фактичні показники лічильника 
можна через один з цих засобів:
 кол-центр АТ «Вінницяобленерго» за те-
лефонами 0–800–217–217, (0432)65–
95–95, (0432) 65–85–85;

 SMS-повідомлення за номерами 066–
0-217–217, 068–0-217–217, 073–0-
217–217, 
 електронна пошта pokaznyk@voe.com.ua, 
 надіслати за допомогою VIBER, Telegram 
(повний перелік сервісів є на сайті «Ві-
нницяобленерго»: voe.com.ua).
Якщо постійно подаватимете показники 
за світло вчасно, то буде приємний бонус 
від обленерго. В рамках конкурсу «Най-
сумлінніший споживач-2020» дарують 
смартфони, поповнення мобільного. І ще 
суперприз — планшет.
Щоб стати учасником конкурсу, потрібно 

подавати показники через VIBER (vb.voe.
com.ua) і TELEGRAM (t.me/pat_voe_bot).
У першому етапі конкурсу по смартфону 
отримали Світлана Степанюк із Ксаверів-
ки та Анатолій Нароган з села Одаї. Ще 
10 переможців отримали по 100 гривень 
на мобільний рахунок. Їх обрали випадко-
вим чином серед 22 тисяч 348 споживачів 
з нашої області через ресурс random.org.
Другий етап завершиться наприкінці серп-
ня, коли розіграють ще два смартфони 
та 10 поповнень на мобільний. Анало-
гічно пройде і третій етап, де також буде 
12 переможців. Плюс, наприкінці вересня 

енергетики планують провести суперро-
зіграш планшета. Але з врахуванням до-
даткових умов:
— Для участі в конкурсі споживач протягом 
трьох місяців мав сумлінно передавати 
покази електролічильника через VIBER і 
TELEGRAM та хоча б один раз мав наді-
слати фотофіксацію даних приладу об-
ліку саме через ці чат-боти, не мати за-
боргованості за спожиту електроенергію. 
Також обов’язкова умова — реєстрація 
в особистому кабінеті АТ «Вінницяобле-
нерго», — розповів директор комерційний 
АТ «Вінницяобленерго» Олексій Тарарака.

Як подати показники та отримати за це смартфон?

ПЕНСІОНЕРКА ОСКАРЖИЛА 
6214 ГРИВЕНЬ БОРГУ ЗА СВІТЛО 
Комуналка  Одинока пенсіонерка 
з Ямпільського району Надія Яворська 
отримала від «Енери» понад шість тисяч 
боргу. З ним вона не погодилася і стала 
писати скарги до контролюючих органів, 
обленерго та ЗМІ. І не дарма: енергетики 
визнали, що це була помилка. 
У результаті в жінки тепер переплата

ëèñòè äî ê³ëüêîõ ÇÌ².
Çâåðíåííÿ ç³ ñêàðãîþ ðîç-

ãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³ â³ííèöü-
êîãî óïðàâë³ííÿ Íàöðåãóëÿòîðà, 
22 ÷åðâíÿ.

— Òàì áóëè ïðåäñòàâíèêè 
îáëåíåðãî òà «Åíåðè» ³ âèçíà-
ëè ñâîþ ïðîâèíó. Ï³äòâåðäèëè, 
ùî öå áóëà õàëàòí³ñòü ç áîêó 
ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàáóëè âíåñòè 
ìî¿ ïîêàçíèêè. ² ùå âèÿâèëîñÿ, 
ùî öå íå ÿ òåïåð âèííà, à âîíè 
ìåí³ — ÷è 400, ÷è 500 ãðèâåíü 
ïåðåïëàòè óòâîðèëîñÿ. Îá³öÿþòü 
çðîáèòè ïåðåðàõóíîê íà ïî÷àòêó 
ñåðïíÿ, ïðî ùî âæå áóëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ, — êàæå äîíüêà 81-ð³÷íî¿ 
ïåíñ³îíåðêè.

Ùîäî ïîçîâó â ñóä, ÿêèé 
«Åíåðà Â³ííèöÿ» ïîäàëà 
íà ßâîðñüêó, òî þðèñò åëåêòðî-
ïîñòà÷àëüíèêà ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó 
ñóïåðå÷êè â ÍÊÐÅÊÏ ðîçêàçàâ 
ïåíñ³îíåðö³, ùî çàÿâó äî ñóäó 
âîíè ùå íå ïîäàâàëè.

ВИНУВАТЦІВ ПОКАРАЛИ 
Ó îáëåíåðãî ðîçïîâ³ëè, ùî 

ï³ñëÿ ñêàðãè ïåíñ³îíåðêè ïðî-
âåëè âíóòð³øíº ðîçñë³äóâàííÿ, 
ùîá îá’ºêòèâíî ç’ÿñóâàòè îá-
ñòàâèíè ñèòóàö³¿. ² â ðåçóëüòàò³ 
ï³äòâåðäèëè õàëàòí³ñòü ç áîêó 
ïðàö³âíèê³â ì³ñöåâîãî ÐÅÑó.

— Âñòàíîâèëè íåäáàëå ñòàâ-
ëåííÿ äî îáîâ'ÿçê³â ñåðåä íà-
øîãî ïåðñîíàëó. Ñâîþ ïðîâèíó 
ìè âèçíàºìî. À âèíóâàòö³ âæå 
ïîíåñëè ïîêàðàííÿ. ² öå íå äî-
ãàíà. Ïîêàðàííÿ áóëî äóæå 
ñóòòºâå, — êàæå êîìåðö³éíèé 
äèðåêòîð «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» 
Îëåêñ³é Òàðàðàêà.

— Òîáòî, öå ñïðàâä³ áóëà ïî-
ìèëêà ëþäèíè â íàðàõóâàííÿõ, 
à íå ïðîãðàìíèé çá³é? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Ïðîãðàìíîãî çáîþ íå áóëî. 
Â ³ñòîð³¿ ïàí³ Íàä³¿ ç ßìï³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó áóâ «ëþäñüêèé 
ôàêòîð» — êåð³âíèöòâî ìàëî 

çâåðíóòè óâàãó íà ¿¿ ïðîáëåìó, 
òîìó ùî âîíà äâ³÷³ ïðèõîäèëà 
äî ÐÅÑó ñêàðæèòèñÿ íà äîíà-
ðàõóâàííÿ. Àëå, íà æàëü, öüîãî 
íå áóëî çðîáëåíî, ÷åðåç ùî ïî-
ñòðàæäàëà íàøà ñïîæèâà÷.

Ïèòàºìî, ÷è öÿ ³ñòîð³ÿ çìó-
ñèòü ñòâîðèòè â îáëåíåðãî íî-
âèé íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿, êóäè á 
ñïîæèâà÷³ ïîâ³äîìëÿëè ïðî ïî-
ä³áí³ âèïàäêè, ÿê ó ïåíñ³îíåðêè 
Íàä³¿ ßâîðñüêî¿?

— Íàä öèì ÿêðàç ì³ðêóºìî. 
Ùå îáèðàºìî ôîðìó òàêîãî 
çâ’ÿçêó — ÷è òåëåôîíîì, ÷è 
íà åëåêòðîííó ïîøòó, — êàæå 
Îëåêñ³é Òàðàðàêà. — Ñåðåä 
íàøîãî ïåðñîíàëó ìè ñòàðà-
ºìîñÿ ïðîâîäèòè íàâ÷àííÿ ³ 
ðîç'ÿñíåííÿ ïðî òå, ÿê ïîòð³áíî 
ðîçìîâëÿòè ç³ ñïîæèâà÷åì. Ùîá 
â íàñ áóëà ñïðàâæíÿ êë³ºíòîî-
ð³ºíòîâàí³ñòü. Çâ³ñíî, ïîìèë-
êè áóâàþòü. Àäæå âñ³ ìè ëþäè, 
à íå ðîáîòè.

У «Енері» говорили, що пенсіонерка могла нерегулярно подавати показники. 
Як з’ясувалося, показники передавали щомісячно, а їх просто не вносили в РЕСі 

Ïîêàçíèêè ïåðåäàâàëè 
íà ßìï³ëüñüêèé ÐÅÑ 
³ äàë³ âîíè ïðîñòî 
«çàãóáèëèñÿ»: 
ïðàö³âíèê íå çàíîñèâ 
ö³ äàí³ â áàçó 
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ åê³ï³ðó-
âàëüíèê ïàðêó åëåêòðîïî¿çä³â 
Îëåíà Àíäðîùóê. ¯é ïîòð³áíà 
ô³íàíñîâà äîïîìîãà çåìëÿê³â 
ó çâ’ÿçêó íåîáõ³äí³ñòþ ïðîâå-
äåííÿ äîðîãîâàðò³ñíî¿ îïåðàö³¿ 
íà ïðàâîìó êóëüøîâîìó ñóãëîá³. 
Ðîäèíà Îëåíè ç³áðàëà ÷àñòèíó 
êîøò³â, àëå ¿õ íåäîñòàòíüî äëÿ 
ë³êóâàííÿ.

— Ìè ïðîäàëè âñå, ùî ìîãëè, 
àëå íå íàçáèðàëè é ïîëîâèíó 
íåîáõ³äíî¿ ñóìè, — ãîâîðèòü 
ìàìà Îëåíè Ðà¿ñà Çàâåðþõà.

Ä³àãíîç, ÿêèé ïîñòàâèëè 
38-ð³÷í³é çàë³çíè÷íèö³ Îëåí³, 
íåâò³øíèé — äèñïëàñòè÷íèé 
äåôîðìóþ÷èé àðòðîç ²²² ñòó-
ïåíÿ ç áîëüîâèì ñèíäðîìîì. 
Áåç îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ 
õâîðîáà áóäå ò³ëüêè ïðîãðåñó-
âàòè òà çàëèøèòü ìîëîäó æ³íêó 

ç äâîìà ä³òüìè ³íâàë³äîì íà óñå 
æèòòÿ. Ö³íà îïåðàòèâíîãî âòðó-
÷àííÿ — 88 òèñÿ÷ 275 ãðèâåíü. 
Òàêèõ ãðîøåé ó îäèíîêî¿ ìàòåð³ 
íåìàº. Êîøòè íà îïåðàö³þ, ÿêó 
ìàº ïðîâåñòè â³éñüêîâî-ìåäè÷-
íèé êë³í³÷íèé öåíòð, ÷åêàþòü 
âæå ñüîãîäí³.

Ìàìà Îëåíè Àíäðîùóê çâåð-
òàëàñÿ çà äîïîìîãîþ çà ì³ñöåì 
ðîáîòè äîíüêè. Ò³ëüêè â çâ’ÿçêó 
ç êîðîíàâ³ðóñîì âñ³ âèïëàòè ñî-

ö³àëüíî¿ äîïîìîãè íà çàë³çíèö³ 
ïðèïèíåí³. Òà é êîëè á âîíè 
áóëè, Îëåíà îòðèìàëà á ëèøå 
òèñÿ÷ó ãðèâåíü â³ä ñèëè, à ïî-
òð³áíî òðîõè á³ëüøå 88-ìè.

Óñ³õ íåáàéäóæèõ äî ÷óæî¿ á³äè 
ïðîõàííÿ äîïîìîãòè. Ïåðåðà-
õóâàòè ãðîø³ ìîæíà íà êàðòêó 
ÏðèâàòÁàíêó ìàìè Îëåíè Àí-
äðîùóê.

Çàâåðþõà Ðà¿ñà ²âàí³âíà — Íî-
ìåð êàðòêè — 5168 7554 5254 6555.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïàí Îëåêñàíäð, ÿêèé ïîâ³äî-
ìèâ ðåäàêö³þ ïðî â³çèòåð³â ó 
Êóìàí³âö³, ðîçïîâ³â, ùî âîíè 
íå ïðåä’ÿâèëè í³ÿêèõ äîêóìåí-
ò³â. ªäèíå, ùî â íèõ áóëî — öå 
â îäíîãî ç ÷îëîâ³ê³â êóðòêà áåç 
íàïèñó ç äâîìà îðàíæåâèìè 
âñòàâêàìè.

— ß ¿ì êàæó: «Õëîïö³, 
ó ìåíå áåçäèìîõ³äíèé êîòåë, 
ÿ âàì í³÷îãî ïëàòèòè íå áóäó». 

À âîíè: «Íå çàïëàòèòå — ìè âàñ 
â³ä’ºäíàºìî â³ä ãàçîïîñòà÷àííÿ». 
ß ¿õ ëåäâå âèñòàâèâ. Ó ñóñ³äêè 
áóëè, — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð, — 
òàê âîíà ¿ì êàæå: «Ïèø³òü àêò 
÷è âèïèø³òü êâèòàíö³þ, ïî àêòó 
÷è ïî êâèòàíö³¿ ðîçðàõóþñÿ», 
à âîíè: «Í³, ò³ëüêè «íàë³÷êîþ».

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåðåâ³ðêó ³ 
ïðî÷èùåííÿ äèìîâèõ òà âåíòè-
ëÿö³éíèõ êàíàë³â ïðîâîäÿòü ñïå-
ö³àë³çîâàí³ îðãàí³çàö³¿, ÿê³ ìàþòü 
äîçâ³ë íà ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðîá³ò. 

ЛАЗИЛИ ПО ДИМАРЯХ 
І «ЗАГЛЯДАЛИ» В КИШЕНІ 
Будьте обачними  У Куманівці по хатах 
ходили підозрілі перевіряючі. Вони 
представлялися працівниками Вінницького 
управління газового господарства, 
перевіряли стан димовентиляційних 
каналів, брали за це 90 гривень і 
ніяких квитанцій не виписували. А тим, 
хто не погоджувався на перевірку, 
погрожували відключити газ

АТ «Вінницягаз» офіційно повідомляє, що 
не надає послуг з перевірки димових та 
вентиляційних каналів. Будьте уважними. 
На сьогодні у області працюють компанії, 
співзвучні за назвою з АТ «Вінницягаз», 
але жодним чином не пов’язані з нею. 
Працівники АТ «Вінницягаз» завжди ма-
ють службові посвідчення.
Відповідно до п. п. 6.1. п. 6 розділу 5 Пра-
вил безпеки систем газопостачання, без-
печну експлуатацію та технічне обслуго-
вування димових і вентиляційних каналів 
житлових і громадських будинків забез-
печує власник.
Перевірка і прочищення димових та вен-
тиляційних каналів повинні виконувати-
ся спеціалізованою організацією, яка має 
дозвіл або декларацію на виконання цих 

робіт від Держпраці України відповідно 
до Постанови Кабінету Міністрів України 
№ 1107 від 26.10.2011 р. (із змінами).
Відповідно до п. п. 6.8 п. 6 розділу 5 Пра-
вил безпеки систем газопостачання періо-
дичній перевірці і прочищенню підлягають:
 димоходи опалювальних печей, ємкіс-
них газових водонагрівачів і опалювальних 
котлів, які працюють сезонно, — не рідше 
ніж один раз на рік, які працюють цілий 
рік, — два рази на рік (навесні і восени);
 димоходи від газових проточних і єм-
кісних газових водонагрівачів для гарячо-
го водопостачання, ресторанних газових 
плит (залежно від матеріалу) — не рідше 
ніж один раз на 6 місяців (цегляні, цегляні 
і азбестоцементні, цегляні і керамічні ди-
моходи) і не рідше, ніж один раз на рік 

(металеві — з товщиною стінки не менше 
3 мм, азбестоцементні, керамічні та із жа-
ростійкого бетону).
Обслуговування димоходів газового об-
ладнання з відведенням продуктів згорян-
ня через зовнішню стіну будинку необхідно 
проводити одночасно з обслуговуванням 
газового обладнання за документацією з 
експлуатації заводів-виробників.
Вентиляційні канали підлягають перевірці 
і прочищенню одночасно з димовими. 
У разі відсутності димових каналів, вен-
тиляційні канали підлягають перевірці 
один раз на рік.
Перевірка і прочищення димових і венти-
ляційних каналів комунально-побутових 
об’єктів, житлових та громадських будин-
ків оформляються актом, рекомендована 

форма якого наведена у Правилах без-
пеки систем газопостачання.
Один примірник акту перевірки і про-
чищення димових каналів передається 
газорозподільному підприємству. Строк 
зберігання актів — 12 місяців.
У випадку виявлення несправних та не-
придатних до подальшої експлуатації 
димових і вентиляційних каналів, особа, 
яка виконує їх перевірку, зобов’язана по-
передити власника (балансоутримувача 
та/або орендаря (наймача) про заборону 
користування газовим обладнанням, не-
відкладно направити газорозподільному 
підприємству акт перевірки технічного 
стану димових та вентиляційних каналів 
для подальшого відключення газових при-
ладів від системи газопостачання.

Коли треба перевіряти і прочищати димохід 

ßê ïðàâèëî, öå ïðèâàòí³ êîì-
ïàí³¿, ÿê³ íàäàþòü ñâî¿ ïîñëóãè 
íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³. Ñàìà æ 
òàêà êîìïàí³ÿ, ùîá íàñåëåííÿ 
íå ñïðèéìàëî ¿õ çà øàõðà¿â, ìàº 
ïîâ³äîìèòè æèòåë³â ïðî òàê³ ïå-
ðåâ³ðêè, çàçäàëåã³äü ðîçì³ñòèâøè 
³íôîðìàö³þ â ìàñ ìåä³à ïðî òàê³ 
ðîáîòè òà ïîïåðåäèòè êåð³âíè-
öòâî ì³ñöåâî¿ ÷è ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

Ìè ç öüîãî ïðèâîäó çâåðíóëè-
ñÿ â Êîçÿòèíñüêó ä³ëüíèöþ ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç». Ïðîêîìåíòóâàâ 
ñèòóàö³þ êåð³âíèê Êîçÿòèíñüêî¿ 
ä³ëüíèö³ Îëåêñàíäð Êàøïåðî-
âåöüêèé.

— Ó Êóìàí³âêó ìè ïðàö³âíè-
ê³â íàøîãî ãàçîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà íå ïîñèëàëè.

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» îô³ö³éíî ïî-
â³äîìëÿº, ùî íå íàäàº ïîñëóã ç 
ïåðåâ³ðêè äèìîâèõ òà âåíòèëÿ-
ö³éíèõ êàíàë³â. Áóäüòå óâàæíèìè. 
Íà ñüîãîäí³ ó îáëàñò³ ïðàöþþòü 
êîìïàí³¿, ñï³âçâó÷í³ çà íàçâîþ 
ç ÀÒ «Â³ííèöÿãàç», àëå æîäíèì 
÷èíîì íå ïîâ’ÿçàí³ ç íåþ. Ïðà-
ö³âíèêè ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàâæäè 
ìàþòü ñëóæáîâ³ ïîñâ³ä÷åííÿ.

Допоможіть матері двох діток, 
38-річній залізничниці. Треба не багато 

Перш, ніж допустити фахівця до перевірки, варто 
перевірити його посвідчення 
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Якщо не зробити операції, 
Олена Андрощук не 
зможе ходити



6 RIA-Ê, ×åòâåð, 6 ñåðïíÿ 2020                                              Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ШАНОВНІ ПРОФЕСІОНАЛИ БУДІВЕЛЬНОЇ СПРАВИ!
Від усієї територіальної громади вітаю вас із професійним 

святом — Днем будівельника України! Для суспільства 
ваша місія є надзвичайно важливою та неоціненною.

У будівельній галузі є величезна кількість професій. І 
завдяки людям, які наполегливо працюють, з’являються 

нове житло, торговельні центри, мости та дороги, лікарні, 
школи та дитячі садки.

Будівельників по праву називають творцями «історії 
в камені». Нехай все збудоване вами буде гордістю всіх 

українців!

З нагоди професійного свята бажаю робітникам 
будівельної галузі нових перспективних проектів, 

надійних партнерів, фінансового благополуччя 
та міцного здоров'я.

З повагою, міський голова Олександр Пузир
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Гордість міста 

Всі, кому необхідно зробити 
такий тест — можуть зверта-
тися у міську лікарню. Вартує 
така медична послуга 117 грн 
(з ПДВ). Якщо порівняти цей 
тариф з тарифами приватних 
лабораторій, то протестуватися 
в міській лікарні вийде вчетве-
ро дешевше — 117 грн проти 
500–600 грн.

Наразі в міській лікарні тестують 
медичних працівників комуналь-
них медзакладів та персоналу 
дитячих садочків, які незабаром 
розпочнуть свою роботу. Перед 
початком нового навчального 
року пройдуть тестування також 
усі освітяни. Крім того, тестують 
усіх пацієнтів, які госпіталізуються 
в лікарню.

Окремі категорії хворих, чиє ліку-

вання неможливо відтермінувати 
за станом здоров’я, а для госпіталі-
зації в заклад вимагається ІФА-тест 
на COVID-19, можуть пройти таке 
обстеження без оплати, бо за раху-
нок благодійних коштів закуплено 
тест-системи для 150 досліджень. 
Проведення такого тестування 
буде здійснюватися в лабораторії 
КП «Міська лікарня» Козятинської 
міської ради» за направленнями 
лікарів загальної практики — сімей-
ної медицини КП «Козятинський 
міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Козятинської 
міської ради, які скеровують паці-
єнтів для подальшого лікування.

Безоплатно тестування буде про-
водитись:
 учасникам бойових дій;
 особам, що потребують про-

ведення гемодіалізу (перед про-
веденням зазначеної процедури);
 пацієнтам, які проходять етапне 

лікування онкозахворювань;
 неповнолітнім з числа соціаль-

но незахищених верств населення, 
які потребують лікування в спеці-
алізованих лікувальних закладах, 
що не можна відтермінувати.

Зауважимо, що ІФА-тест на коро-
навірус дає змогу виявити антитіла 
до коронавірусної інфекції. Тести 
визначають імуноглобуліни, які 
виробляються в організмі людини 
на різних етапах захворювання та 
зберігаються в організмі певний 
час після одужання.

Здати тест на наявність антитіл 
до коронавірусу виявив бажання 
і міський голова Олександр Пузир 
та вже отримав результат.

31 липня яскравіше за сонце 
сяяли юні козятинські зірки — 
кращі з кращих випускників 
2020 року. У душевній атмос-
фері з обмеженою кількістю 
учасників в міському Будинку 
культури відбулось урочисте 
нагородження одинадцяти-
класників. 28 золотих та 3 сріб-
них медалісти — випускники 
2020 року отримали заслужені 
нагороди з рук міського голови 
Олександра Пузира.

19 представників талановитого 
учнівства за здобуття призових 
місць на міських, обласних, всеу-
країнських та міжнародних спор-
тивних змаганнях, олімпіадах, 
творчих конкурсах теж стали учас-
никами зібрання. Усі винуватці свята 
отримали подарункові набори.

Звертаючись до молоді, міський 
голова Олександр Пузир наголо-
сив, що вони є гордістю не лише 
своїх батьків, а й усього міста, 
а численні відзнаки — це результат 
старанної та наполегливої роботи 
вчителів та учнів. А те, що у ви-
пускників досить високий рівень 
знань, довели підсумки зовніш-
нього незалежного оцінювання.

«Ми пишаємося вашими твор-

чими, спортивними здобутками, 
успіхами у навчанні, горді вашою 
впевненою громадянською пози-
цією», — такими словами привітав 
усіх випускників 2019–2020 на-
вчального року Олександр Дми-
трович.

Міський голова також подякував 
усім педагогічним працівникам 
за працю, зазначивши, що вони 
зуміли швидко перебудуватися і 
продовжити навчати дітей в умо-
вах карантинних обмежень, і поба-
жав їм подальших успіхів і наснаги. 
Слова подяки за виховання і під-
тримку від міського голови про-
звучали і на адресу батьків.

Розділила радість цього дня із 
випускниками і начальник управ-
ління освіти та спорту Олена Ка-
саткіна.

Вона привітала усіх медалістів з 
високими результатами багато-
річної праці і побажала щасливої 
дороги у доросле самостійне жит-
тя. Висловила сподівання, що всі 
випускники обов’язково стануть 
студентами, і, отримавши вищу 
освіту, повернуться працювати 
до рідного міста, будуть розбу-
довувати нашу державу, стануть 
творцями щасливого майбуття.

З вітальним словом до присут-
ніх звернувся і начальник відді-
лу з питань фізичної культури та 
спорту Павло Луцюк, який вручив 
цінні подарунки кращим спортс-
менам — випускникам 2020 року.

І хоча, незважаючи на карантин-
ні обмеження, не вдалося зібрати 

усіх разом — а це 175 випускни-
ків — та закружляти у прощально-
му святковому вальсі, це не привід 
сумувати, адже пройшовши ди-
вовижний шлях довжиною в ди-
тинство та юність, попереду на ви-
пускників чекає не менш цікавий та 
насичений новий життєвий етап.

Решта випускників отримали 
свідоцтва про здобуття повної за-
гальної середньої освіти в стінах 
рідних шкіл.

Бажаємо вам, дорогі учні, кро-
кувати вперед до нових здобут-
ків впевнено та вірити у свої сили, 
адже ви — найкращі!

У Козятині невдовзі відкри-
ють дитячі садочки. Через 
карантинні заборони заклади 
дошкільної освіти не працю-
вали кілька місяців.

Планується, що свої двері від-
криють усі 6 дитячих садочків Ко-
зятина, які нині активно готуються 
до прийому діток з 10 серпня. Осві-
тяни міста раціонально використа-
ли час, коли діти навчалися дис-
танційно, і вже нині школи та дитячі 
садочки майже готові до нового 
2020–2021 навчального року.

Зі слів міського голови Олексан-
дра Пузира, у рамках підготовки 
до відкриття садочків буде про-
тестована уся дошкільна ланка 
міської освіти на коронавірус 
методом ІФА.

Тести на антитіла до COVID-19 
робитимуть і педагогічним пра-
цівникам усіх закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти 
міста безпосередньо перед по-
чатком нового навчального року.

При вході до закладу дошкіль-
ної освіти працівники та діти ма-
ють проходити температурний 
скринінг. Також протягом дня, 
щонайменше раз на 4 години, 
працівники повинні вимірювати 
температуру дітям. Вихованців та 
працівників, у яких температура 
тіла вища ніж 37,2 С, та наявні 
симптоми гострого респіратор-
ного захворювання, мають тим-

часово ізолювати.
На вході до дитячого садка буде 

облаштовано місце для обробки 
рук спиртовмісним антисептиком.

У період карантину в дитячих 
садках буде заборонено:
 використовувати багатора-

зові рушники, м’які іграшки та 
килими з довгим ворсом;
  перебувати в приміщенні 

у вуличному взутті;
 проводити заходи за участю 

дітей більше, ніж з однієї групи;
 проводити батьківські збори, 

крім тих, що проводять дистан-
ційно.

Заклади дошкільної освіти по-
винні забезпечити працівників 
засобами індивідуального за-
хисту, проводити дезінфекцію 
поверхонь щонайменше раз 
на 2 години, вологе прибирання 
двічі на день, а також провітрю-
вати приміщення упродовж дня.

З відкриттям дитячих садків 
працівники дошкільних закладів 
мають приділяти особливу увагу 
дезінфекції рук: мити їх з милом 
або обробляти спиртовмісними 
антисептиками щонайменше раз 
на 2 години.

Сподіваємося, що всі учасники 
освітнього процесу відповідаль-
но поставляться до дотримання 
карантинних заходів, щоб не до-
пустити розповсюдження коро-
навірусної хвороби.

Міські садочки готуються 
до відкриття

ІФА-тест на COVID-19 можна зробити 
в Козятинській міській лікарні 
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ОЛЕНА УДВУД 

  Ó ï’ÿòíèöþ, 31 ëèïíÿ, 
íà íàøîìó âîêçàë³ êèÿíè çà-
ãóáèëè ñâîãî áîéîâîãî äðóãà — 
ñîáàêó Ïóëþ. Òâàðèíà çëÿêà-
ëàñÿ çâóêó ïî¿çäà ³ íå âñòèãëà 
çàñòðèáíóòè ó âàãîí. ¯¿ øóêà-
þòü âæå ê³ëüêà äí³â, àëå ïîêè 
áåçðåçóëüòàòíî.

Ãîñïîäàð³ äóæå õâèëþþòü-
ñÿ, àäæå Ïóëÿ íå ëèøå ¿õ 

áîéîâèé òîâàðèø, âîíà ùå é 
ìàìà ³ âäîìà íà íå¿ ÷åêàþòü 
öóöåíÿòà. Â³ðíèé äðóã Ïóëÿ 
¿çäèòü ç íàøèìè â³éñüêîâèìè 
äî çîíè ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿ 
îá’ºäíàíèõ ñèë âæå ï’ÿòü ðîê³â. 
Äîïîìîæ³òü çíàéòè òâàðèíêó. 
ßêùî âè çíàéøëè Ïóëþ, ÷è 
äåñü áà÷èëè ¿¿, òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì (067) 579–84–73 
(Àíàñòàñ³ÿ Ðèæàíîâà).

ОЛЕНА УДВУД 

Ïîêè çîîçàõèñíèêè ç ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ñ³ðîìàøêà» øó-
êàëè ÷åðåç ñîöìåðåæ³ ê³øêó, ÿêà 
ìîæå âèãîäóâàòè êîøåíÿò, ÷îòè-
ðèëàïèõ çàáðàëè äî ïåðóêàðí³. ̄ ì 
êóïèëè ìîëîêî ³ ïî¿ëè ç ï³ïåòêè. 
Çîâñ³ì ñêîðî íà îäíå ç ïîâ³äî-
ìëåíü çîîçàõèñíèê³â â³äãóêíóëèñÿ 
Òåòÿíà òà Îëåêñàíäð. Âîíè ñêàçà-
ëè, ùî ¿õíÿ ê³øêà Ìàðôà ãîòîâà 
ïðèõèñòèòè êîøåíÿò.

— Äóæå ãàðí³ ëþäè ç äîáðèìè 
ñåðäå÷êàìè, — ðîçïîâ³äàº Ëþä-

ìèëà Øâåöü, çîîçàõèñíèöÿ. — 
Ìàðôà ùå ãîäóâàëüíèöÿ, àëå 
â íå¿ âæå êîøåíÿòà ñâî¿ ïîï³ä-
ðîñòàëè. Äÿêóâàòè Áîãó, âîíà 
¿õ ïðèéíÿëà.

Ìàëþêè çðîñòàëè á³ëÿ íî-
âî¿ ìàìè. Ìàðôà äóæå òóðáî-
òëèâà ³ ïðèéíÿëà êîøåíÿò, ÿê 
ñâî¿õ ð³äíèõ. Ùîéíî ¿õ ïîêëà-
ëè äî íå¿, ïî÷àëà ¿õ âìèâàòè. 
Ïðîòå ó ê³øêè ïðîïàëî ìîëîêî, 
òîìó äëÿ êîøåíÿò çíîâó øóêà-
þòü ìàìó-ãîäóâàëüíèöþ. ßêùî 
ìîæåòå äîïîìîãòè, òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì (063) 605–92–04.

ШУКАЮТЬ ДЛЯ КОШЕНЯТ 
КИЦЮ-ГОДУВАЛЬНИЦЮ
Небайдужість  Зоозахисники 
шукають кішку-годувальницю для 
маленьких кошенят. Тваринок знайшли 
хлопчики, які гралися на вулиці. Маму 
кошенят збила машина. Самі кошенята 
ще зовсім маленькі — вони 
тільки-но розплющили очі

Ëþäìèëà êàæå, ùî ó âåñíÿíî-
ë³òí³é ïåð³îä ïîä³áí³ âèïàäêè, 
êîëè êîøåíÿòàì ÷è öóöåíÿòàì 
äîâîäèòüñÿ øóêàòè ìàìó-ãîäó-
âàëüíèöþ, òðàïëÿþòüñÿ äîâîë³ 
÷àñòî. Ò³ëüêè çà öå ë³òî áóëî âæå 
÷îòèðè ïîä³áí³ ñèòóàö³¿. Áóâàº, 
ùî ìàìó-òâàðèíó çáèâàº ìàøè-
íà. ×àñîì öóöåíÿò òà êîøåíÿò 
ïðîñòî âèêèäàþòü íà âóëèöþ. 
Çîâñ³ì íåùîäàâíî ìàëåíüêèõ öó-
öèê³â çíàéøëè ó ñåë³ Êîçÿòèí³ 
á³ëÿ êëàäîâèùà. ¯õ ïðèõèñòèëè 
ó Âåðáîëîçàõ.

— Ùåíÿòêà áóëè ùå ñë³-
ï³, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà. — 
Íå çíàþ, ñê³ëüêè âîíè òàì 
ïðîëåæàëè. Àëå ìè ¿õ çàáðàëè 
³ â³äìèëè. Ùîäâ³ ãîäèíè âíî÷³ 
âñòàâàëè ãîäóâàòè. Íà ðàíîê 
ÿ ïðî÷èòàëà ÑÌÑêó, ä³â÷èíêà 
íàïèñàëà, ùî ìîæíà ¿é ïðè-
âåçòè. Òî ìè ç ÷îëîâ³êîì øâè-
äåñåíüêî, áî êîæíà õâèëèíêà 
äîðîãà, çàâåçëè ¿õ ó Âåðáîëîçè.

Ùåíÿòà ïðîáóëè òàì ïåâíèé 
÷àñ. À ïîò³ì ¿õ â³ääàëè ó äîáð³ 
ðóêè.

Марфа — дуже турботлива матуся. Вона вигодовувала 
кошенят кілька днів, але у неї зникло молоко, тож тепер 
малюкам шукають нову годувальницю 

Допоможіть знайти 
бойову подругу Пулю

Собачку Пулю загубили на нашому вокзалі. 
Вдома на неї чекають дітки 

Котики чекають господарів
Õî÷åòå çàâåñòè ãðàéëèâîãî, 

ïóõíàñòîãî äðóãà? Òåëåôîíóé-
òå (063) 605-92-04. Öèõ ìèëèõ 
ìàëþê³â ãîòîâ³ â³ääàòè ó äîáð³ 
ðóêè àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî.

Дуже гарний муркотунець. 
Він лагідний і ніжний

Дівчинка-тигрюля. 
Грайлива і добра

Красуня черепашкового 
окрасу. Обожнює людей і 
щиро зазирає у вічі

Красуня Шакіра. 
Грайлива та ніжна

Крихітка Чарлі. 
Дуже грайливий

Вихована аристократка. 
Мудра та лагідна. Їй один 
рік, стерилізована

Веселий забіяка Марсік. 
Надзвичайно грайливий

Руденький хлопчик. 
Лагідний муркотун

ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ
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ОЛЕНА УДВУД 

Ó êðà¿í³ òèñÿ÷³ îçåð Àðòåì 
Îëüõîì’ÿê ïðàöþâàâ íà ïîëó-
íè÷í³é ôåðì³. Õî÷à äëÿ íüîãî 
òàê³ ïîäîðîæ³ — öå íå ñò³ëüêè 
áàæàííÿ çàðîáèòè, ñê³ëüêè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîáà÷èòè ³íøó êðà¿íó òà 
ïåðåéíÿòè äîñâ³ä. Ñâîºð³äíèé 
«work&travel», êîëè òè ³ ïðàöþ-
ºø, ³ ïîäîðîæóºø îäíî÷àñíî.

— Çàðàç â êàðàíòèí ³íàêøå ³ 
íå ïîòðàïèø çà êîðäîí, — ðîç-
ïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Ìè îôîðì-
ëÿëè ðîáî÷èé ñåðòèô³êàò ³ â³í 
äàâàâ îñíîâó, ùîá ìè ìîãëè 
ïåðåòíóòè êîðäîí ³ ïðèëåò³òè 
ó Ô³íëÿíä³þ. Áàãàòî ëþäåé 
¿çäÿòü íà çàðîá³òêè, àëå êîëè 
ëþäèíà íàö³ëåíà íà ïðèáóòîê, 
âîíà æèâå íà îäí³é ôåðì³, áà-
ãàòî ïðàöþº ³ â íå¿ íåìàº ìîæ-
ëèâîñò³ ùîñü ïîáà÷èòè, êóäèñü 
âèðâàòèñÿ. Îñíîâíèé íàïðÿìîê, 
÷îìó ÿ òóäè ¿çäèâ — öå ðåêðå-
àö³éíèé. ß á³ëüøå â³äïî÷èâàâ 
â³ä çì³íè ñåðåäîâèùà.

Âïåðøå äî Ô³íëÿíä³¿ ÷îëîâ³ê 
ïî¿õàâ ê³ëüêà ðîê³â òîìó ðàçîì 
ç³ ñâîºþ äðóæèíîþ çà ïîðàäîþ 
òîâàðèøà. Òåïåð â³í ÷àñ â³ä ÷àñó 
ïðè¿çäèòü òóäè íà ðîáîòó. Öüîãî 
ðàçó ïî¿õàâ ðàçîì ç ìàìîþ.

Àðòåì ðîçïîâ³â íàì, ùî Ô³í-
ëÿíä³ÿ, òàê ñàìî ÿê ³ Óêðà¿íà, 

ïîä³ëåíà íà ðåã³îíè. ª ùîñü 
íà êøòàëò íàøèõ îáëàñíèõ öåí-
òð³â — öå âåëèê³ ì³ñòà. ² ùîñü 
íà êøòàëò íàøèõ ðàéîííèõ 
öåíòð³â. Öå ì³ñòà ç íàñåëåííÿì 
5 òèñÿ÷ îñ³á. Öå òðîõè á³ëüøå, 
í³æ íàø³ Ãëóõ³âö³. Òàê³ íàñå-
ëåí³ ïóíêòè ìàþòü ðîçâèíåíó 
³íôðàñòðóêòóðó. Íàâêîëî òàêèõ 
ñâîºð³äíèõ ðàéîííèõ öåíòð³â — 
õóòîðè. Â îäíîìó ç òàêèõ õóòîð³â 
³ ìåøêàâ íàø çåìëÿê. Öå áóâ 
õóò³ð, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ 
ì³ñòå÷êó ï³ä íàçâîþ Ñóîíåíéîê³.

— Òàì íàâ³òü ãåðá ì³ñòà — 
ëèñòî÷îê ïîëóíèö³, — ðîçïîâ³-
äàº Àðòåì. — Âîíè ïåðø³ ïî÷àëè 
âèðîùóâàòè ïîëóíèöþ íà òåðè-
òîð³¿ Ô³íëÿíä³¿ ³ çðîçóì³ëè, ùî 
öå ðåàëüíî. Òàì çà ðàõóíîê á³ëèõ 
íî÷åé âîíà äîñòèãàº âíî÷³. 

Çàéìàòèñÿ ñ³ëüñüêèì ãîñïî-
äàðñòâîì ó Ô³íëÿíä³¿ íå òàê 
ïðîñòî. Ô³íàì äîâîäèòüñÿ áî-
ðîòèñÿ ç ïðèðîäîþ çà ïðàâî 
âèðîùóâàòè ãîðîäèíó. Àäæå 
òàì íåìàº ðîäþ÷èõ ´ðóíò³â ³ 
ñïðèÿòëèâèõ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ. 
Äîâîäèòüñÿ êóïóâàòè äîðîãîâàð-
ò³ñíó òåõí³êó. Òîìó ïðîäóêòè, 
âèðîùåí³ ó Ô³íëÿíä³¿, êîøòó-
þòü íå äåøåâî. Äî ïðèêëàäó, 
1 ê³ëîãðàì ïîëóíèö³ êîøòóº 
11–12 ºâðî. Íà íàø³ ãðîø³, öå 
ïðèáëèçíî 358–390 ãðèâåíü. Òà, 

WORK&TRAVEL У ЄВРОПІ: 
ДОСВІД КОЗЯТИНЧАНИНА 
Наші за кордоном  Тиждень 
тому наш земляк Артем Ольхом’як 
повернувся з Фінляндії. Там він встиг 
і попрацювати, і поїздити країною. 
Чому середньостатистичний фін ніколи 
не викине в смітник алюмінієву банку, 
як людей рятують від депресії і який 
улюблений транспорт фінів — про це 
розповів нам козятинчанин

çâ³ñíî, òðåáà çâàæàòè íà ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ö³í ó ìàãàçèíàõ äî äî-
õîäó ëþäåé.

— Ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëà-
òà — áëèçüêî 3 òèñÿ÷ ºâðî. 
ßêùî ëþäèíà íå ïðàöþº, âîíà 
îòðèìóº äîïîìîãó. Íàø³ åì³-
ãðàíòè, ÿê³ ¿äóòü òóäè, ïðîõî-
äÿòü ïåð³îä, ïîêè íàâ÷àþòüñÿ 
ìîâè. Äî äâîõ ðîê³â ìîæíà 
îòðèìóâàòè äîïîìîãó. Öå äåñü 
â³ä 600 äî 900 ºâðî. Öüîãî âè-
ñòà÷àº, ùîá çàäîâîëüíèòè áàçîâ³ 
ïîòðåáè ó õàð÷óâàíí³, îäÿç³ òà 
îðåíä³ æèòëà, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Ïðèâîçí³ ïðîäóêòè êîøòóþòü 
ó Ô³íëÿíä³¿ çíà÷íî äåøåâøå. 
Àëå ô³íè ñïðàâæí³ ïàòð³îòè ³ 
êóïóþòü ñâîº.

Ðèíîê çåìë³ ó ö³é êðà¿í³ 
â³äêðèòèé. ² êóïóþòü çåìëþ 
íå ëèøå ô³íè, à é ³íîçåìö³. 
Ìîæíà íàâ³òü ïðèäáàòè ñîá³ 
ë³ñ. Àëå öå âñå êîíòðîëþºòüñÿ 
íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Íàïðè-
êëàä, ë³ñ íå ìîæíà ïðîñòî âè-
ðóáàòè, òðåáà îáîâ’ÿçêîâî çà-
ñàäèòè ïåâíó ä³ëÿíêó.

АСФАЛЬТ — РІДКІСТЬ 
Ìîæëèâî, âè çäèâóºòåñÿ, àëå 

á³ëüø³ñòü äîð³ã ó Ô³íëÿíä³¿ íåàñ-
ôàëüòîâàí³. Àñôàëüò òàì ó âå-
ëèêèõ ì³ñòàõ ³ íà äîðîãàõ, ÿê³ 

ñïîëó÷àþòü ì³æ ñîáîþ ì³ñòå÷êà 
òà öåíòðè ðåã³îí³â. À ó õóòîðàõ 
çâè÷àéí³ ´ðóíòîâ³ äîðîãè. Ùî-
ïðàâäà, âîíè äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ 
â³ä íàøèõ. Æîäíîãî ïèëó ³ êà-
ëþæ, êîëè éäå äîù. Âåñü ñåêðåò 
ó ïðàâèëüíîñò³ ïðîåêòóâàííÿ.

— Ñïî÷àòêó â³äñèïàþòüñÿ 
âàëóíè, ïîò³ì äð³áíèé ùåá³íü, 
ïîò³ì ãðàíâ³äñ³â, — ïðîäîâæóº 
íàø ñï³âðîçìîâíèê. — Öå ïðî-
êàòóºòüñÿ êàòêàìè ³ íàñò³ëüêè 
ñèëüíî ñïðåñîâóºòüñÿ, ùî ïî-
âåðõíÿ ñòàº ãëàäêîþ. Â³ä öåíòðó 
äîðîãè éäå íàõèë ó äâà áîêè, ÿê 
ó äâîñõèëîãî äàõó. Ïî óçá³÷÷ÿõ 
îáîâ’ÿçêîâî ðîáëÿòü êþâåòè. 
Òóäè ñò³êàº âîäà. Áóâàº òàêå, 
ùî òèæäåíü ìîæóòü éòè äîù³, 
àëå äîðîãà ñóõà.

Âçäîâæ äîð³ã ðîñòå ãàçîí. ² 
æîäíèõ êóù³â. Òîìó ÿêùî òðåáà 
çðîáèòè àâàð³éíó çóïèíêó, ïðî-
ñòî ç¿æäæàºø ñîá³ íà óçá³÷÷ÿ. 

Óëþáëåíèé òðàíñïîðò ô³í³â — 
âåëîñèïåä. Õî÷à â êîæí³é ñ³ì’¿ 
º àâòîìîá³ëü. Àëå âåëîñèïåä³â 
ìîæå áóòè ï’ÿòü, ïðè÷îìó óñ³ 

âîíè ð³çíîãî âèäó — äëÿ êàòàí-
íÿ ó ãîðàõ, øîñåéí³ òîùî.

НА «ТИ» ЗІ ЗБРОЄЮ 
Ô³íè ïîëþáëÿþòü ïîäîðîæó-

âàòè âñåðåäèí³ ñâîº¿ êðà¿íè. ² 
â áóäí³ äí³, ³ ó âèõ³äí³ íà äî-
ðîãàõ áàãàòî òðåéëåð³â.

— Ñàìà ïðèðîäà öüîìó ñïðè-
ÿº. Òàì º äóæå ãàðí³ ì³ñöÿ, — 
ïðîäîâæóº ÷îëîâ³ê.

Âçäîâæ òðàñ òóò ÷àñòî ìîæíà 
ïîáà÷èòè çíàê ³ç êîíþøèíîþ. 
Öå îçíà÷àº, ùî âè ïðî¿æäæà-
ºòå ì³ñöå â³äïî÷èíêó. Ó òàêèõ 
ì³ñöÿõ ìîæíà ïîñìàæèòè øàø-
ëèêè.

— Òàì ïðîñòî ìîæå ëåæàòè 
áåòîííå ê³ëüöå, ãðóäà êàì³ííÿ, 
÷è ìåòàëåâà äåòàëü â³ä ôóðè. 
Âîíè îáëàäíàí³ äðîâàìè, ãðî-
ìàäñüêèì òóàëåòîì. Òóàëåòè òàì 
áåçêîøòîâí³ ³ ç ïîðó÷íÿìè. Òàê, 
ùî ¿õ çðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè 
ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, — ïðîäî-
âæóº íàø ñï³âðîçìîâíèê.

Ó ö³é êðà¿í³ íàâ³òü çîíè â³äïî-
÷èíêó ó ì³ñòàõ ðîáëÿòü «ç ðîçó-
ìîì». Ïðè ÷îìó äëÿ ð³çíèõ â³êî-
âèõ êàòåãîð³é: ³ äëÿ ìîëîäøîãî, 
³ äëÿ ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ. Ùå 
ó Ô³íëÿíä³¿ áàãàòî ãðîìàäñüêèõ 
á³áë³îòåê ³ õàá³â.

— ßêùî òàì º á³ë³ íî÷³, òî º ³ 
ïîëÿðíà í³÷. Öå íå ïîâíîö³ííà 
ïîëÿðíà í³÷, àëå âñå îäíî ñóò³í-
êè ³ ñîíöå ôàêòè÷íî íå âñòàº. 
Öå äîñèòü äåïðåñèâíî âïëèâàº 
íà ëþäåé. Ó öåé ïåð³îä âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü ñàìîãóáñòâ. Äëÿ öüî-
ãî ñòâîðþþòü õàáè, ùîá ëþäè 
ìîãëè ÷èìîñü çàéìàòèñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Àðòåì.

Òîæ êîæåí ìàº ñâîº õîá³. Íà-
ïðèêëàä, ôåðìåð, ó ÿêîãî ïðà-
öþâàâ íàø çåìëÿê, çàõîïëþºòü-

ñÿ àñòðîíîì³ºþ. Ó íüîãî íàâ³òü º 
òåëåñêîï. À ùå ô³íè îáîæíþþòü 
ïîëþâàòè.

— Ó ôåðìåðà áàãàòîä³òíà 
ñ³ì'ÿ — ï’ÿòåðî ä³òåé. Òðîº ä³-
â÷àò ³ äâîº õëîïö³â. Ùî ä³â÷à-
òà, ùî õëîïö³ — âñ³ âîëîä³þòü 
çáðîºþ, — äîäàº ÷îëîâ³ê.

ЗАРОБЛЯЮТЬ НА СМІТТІ 
Ñì³òòÿ ñîðòóþòü ñêð³çü, 

íå ëèøå ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, à é 
íà õóòîðàõ. Íàâ³òü êîíñåðâí³ 
áàíêè ìèþòüñÿ ³ çáèðàþòüñÿ 
îêðåìî.

Ïî ì³ñòó ³ á³ëÿ ñóïåðìàðêå-
ò³â ñòîÿòü ñïåö³àëüí³ àâòîìàòè 
ç³ çáîðó ïëàñòèêó. Òîæ íà ñì³òò³ 
ó ö³é êðà¿í³ ìîæíà ³ çàðîáèòè. 
Ìàëåíüêà àëþì³í³ºâà áàíî÷êà 
êîøòóº 15 ºâðîöåíò³â, ïëàñòè-
êîâà ï³âòîðà÷êà — 40 ºâðîöåí-
ò³â. Öå ïðèáëèçíî 12 ãðèâåíü. 
Àâòîìàò âèäàº ÷åê, ÿêèì ìîæíà 
ðîçðàõóâàòèñÿ ó ñóïåðìàðêåò³. 
Òîæ ÿêùî ðàïòîì çàëèøèòåñÿ 
ó Ô³íëÿíä³¿ áåç ãðîøåé — âèõ³ä 
çàâæäè çíàéäåòüñÿ.

— Òàì ïðè¿æäæàþòü ëþäè 
íà ìåðñåäåñàõ ç ö³ëèì ïàêåòîì 
öèõ áàíî÷îê ³ öå íå ñîðîì-
íî, — ïðîäîâæóº íàø ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Õî÷à ôåðìåðè äà-
ëåêî íå á³äí³ ëþäè. Àëå éîìó 
íå ñîðîìíî ï³äíÿòè áàíêó, ÿêó 
õòîñü òàì êèíóâ, ÷è íåäîïàëîê 
³ âèêèíóòè â óðíó. Ó íèõ òàêèé 
ï³äõ³ä äî ñâîº¿ çåìë³, äáàéëèâèé. 
Òè íå çíàéäåø òàì ïëàñòèêó, 
ÿêèé ïëàâàº á³ëÿ áåðåãà. ×è öå-
ëîôàíîâîãî êóëüêà, ÿêèé áóäå 
âàëÿòèñÿ íà óçá³÷÷³.

Ó âñ³õ ãðîìàäñüêèõ ì³ñöÿõ 
òóò º óðíè. Âîíè ðîçòàøîâàí³ 
íà çðó÷í³é âèñîò³. À áàêè äëÿ 
ñì³òòÿ ñòàâëÿòü ï³ä íàêðèòòÿ.

Êîæåí ìàº ñâ³é 
äîùîâèê òà ãóìîâ³ 
÷îáîòè. À ùå ô³íñüê³ 
ä³òè êóïàþòüñÿ â 
îçåð³, íàâ³òü ÿêùî 
òåìïåðàòóðà +13 

Такі місця відпочинку облаштовують поблизу трас. 
Тут є спеціально відведене місце, щоб посмажити шашлики. 
А ще біотуалет та приміщення з дровами

Артем Ольхом’як приїздив до Фінляндії вже не вперше. 
Чоловік захоплюється природою цієї країни
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ОЛЕНА УДВУД 

ª ó íàøîìó ì³ñò³ âóëèöÿ, 
íåìîâ ðîçä³ëåíà ì³æ äâîìà ³ñ-
òîðè÷íèìè ïåð³îäàìè. Ïðàâî-
ðó÷ òóò àðõ³òåêòóðà ÷àñ³â ³ìïåð³¿, 
ë³âîðó÷ — ñïîðóäè ðàäÿíñüêî¿ 
äîáè. Öÿ íåâåëèêà âóëèöÿ òÿã-
íåòüñÿ âçäîâæ çàë³çíèö³ ³ íîñèòü 
íàçâó Âèííè÷åíêà.

БУДИНКИ СТАРШІ ЗА ВОКЗАЛ 
Ïåðø³ áóäèíêè òóò ç’ÿâèëèñÿ 

ï³âòîðà ñòîð³÷÷ÿ òîìó. Ñàìå 
òîä³, êîëè ÷åðåç Êîçÿòèí ïðî-
êëàëè êîë³¿ â³ä Êèºâà äî Îäåñè 
³ çàïóñòèëè çàë³çíè÷íèé òðàí-
ñïîðò. Óñå ïî÷àëîñÿ ç íåâåëè-
êîãî êâàäðàòó íàâïðîòè ñó÷àñ-
íî¿ ïåðøî¿ øêîëè. Òàì çâåëè 
ïåðø³ íà ö³é âóëèö³ íåâåëèê³ 
äâî-òðèïîâåðõîâ³ æèòëîâ³ áó-
äèíêè òà áàðàêè. Òóò ìåøêàëè 
çàë³çíè÷íèêè.

Äåÿê³ ç áóäèíê³â ó öüîìó 
êâàäðàò³ íàâ³òü ñòàð³ø³ çà íàø 
âîêçàë. Â îäí³é ç äâîïîâåðõ³âîê 
êðó÷åí³ ñõîäè, ùî äëÿ áóäèíê³â 
ï³çí³øî¿ äîáè ð³äê³ñíå ÿâèùå.

Íå òàê äàâíî íà ö³é âóëèö³ 
áóëî àæ ñ³ì ãðîìàäñüêèõ òóàëå-
ò³â. Ïðîòå ö³ âáèðàëüí³ áóäóâàëè 
íå äëÿ çðó÷íîñòåé ãðîìàäñüêîñ-
ò³, à äëÿ ñàìèõ ìåøêàíö³â âóëè-
ö³. Ó äîðåâîëþö³éíèõ æèòëîâèõ 
áóäèíêàõ íå áóëî âîäîïðîâîäó. 
Âîäîïðîâ³ä ó íàøîìó ì³ñò³ áóâ, 
àëå êîëèñü â³í âèêîðèñòîâóâàâñÿ 

ëèøå äëÿ çàïðàâêè ïàðîâîç³â. 
Òîìó àí³ âàíí, àí³ òóàëåò³â ó áó-
äèíêàõ íå ðîáèëè. Íàòîì³ñòü 
ìåøêàíö³ êîðèñòóâàëèñÿ ãðî-
ìàäñüêèìè âáèðàëüíÿìè. Ïðîòå 
âîíè âæå äàâíî íå ôóíêö³îíó-
þòü. Á³ëüø³ñòü ç íèõ àáî ðîçâà-
ëèëè, àáî çàêðèëè. Íàïðèêëàä, 
òóàëåò á³ëÿ ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
âö³ë³â, àëå çà÷èíåíèé íà çàìîê.

À îñü íà áàíí³ ïðîöåäóðè 
õîäèëè äî ëàçí³, ùî òåæ ðîçòà-
øîâóâàëàñÿ íà ö³é âóëèö³. Âîíà 
ôóíêö³îíóâàëà äîñèòü äîâãî — ¿¿ 
çàêðèëè âæå â íàø ÷àñ. Ñüîãîäí³ 
öå ïðèì³ùåííÿ çäàþòü â îðåíäó.

ЧОМУ ВУЛИЦЯ НАЗИВАЛАСЯ 
СТАРОВОКЗАЛЬНОЮ?

Âèííè÷åíêà çà ñâîº ³ñíóâàí-
íÿ ê³ëüêà ðàç³â çì³íþâàëà íàçâó. 
×èìàëî êîð³ííèõ êîçÿòèí÷àí 
ïàì’ÿòàþòü ¿¿ ÿê âóëèöþ Êóéáè-
øåâà ³ äîñ³ òàê íàçèâàþòü. Àäæå 
³ì’ÿ óêðà¿íñüêîãî ïîë³òèêà ÷à-
ñ³â Äèðåêòîð³¿ âóëèöÿ îòðèìàëà 
íå òàê äàâíî — òðîõè ìåíøå 
òðèäöÿòè ðîê³â òîìó.

Ó äîðåâîëþö³éíó ïîðó öÿ âó-
ëèöÿ íàçèâàëàñÿ Ñòàðîâîêçàëü-
íîþ. Áî ñàìå òóò ðîçòàøîâóâàâ-
ñÿ ïåðøèé ó Êîçÿòèí³ âîêçàë. 
Ïðèì³ùåííÿ âö³ë³ëî é äî íàøèõ 
äí³â — öå áóä³âëÿ ì³ñüêîãî àð-
õ³âó òà ïåíñ³éíîãî ôîíäó.

Çàë³çíè÷íèé ðóõ ÷åðåç Êîçÿ-
òèí â³äêðèëè ó 1870 ðîö³, à íàø 
âîêçàë çâåëè àæ ó 1889-ìó. ² âñ³ 

ВУЛИЦЯ ДВОХ ЕПОХ: ВИННИЧЕНКА 
Цікаве  Вулиця Винниченка раніше 
називалася Куйбишева, а до цього — 
Старовокзальна. Тут був перший у місті 
вокзал, чи не найбільша кількість 
громадських вбиралень, клуб. А ще тут 
з’явився на світ відомий український 
режисер Віктор Іванов. Ми зібрали для 
вас 6 фактів про вулицю нашого міста

ö³ 19 ðîê³â âîêçàë áóâ íà âóëèö³ 
Âèííè÷åíêà. Ï³çí³øå òàì çðî-
áèëè òîâàðíó ñòàíö³þ.

Ì³ñöåâ³ íàçèâàëè öþ âóëèöþ 
ïðîñòî àëåéêîþ. Ó äîðåâîëþ-
ö³éí³ ÷àñè òóò ðîñëî áàãàòî òî-
ïîëü. Ó òó ïîðó âóëèöÿ éøëà 
âïðèòóë äî çàë³çíèö³. ² ñüîãîäí³ 
áàãàòî áóäèíê³â ïðàâîðó÷ ðîç-
òàøîâàí³ äóæå áëèçüêî äî êîë³é. 
Íèí³ âóëèöÿ Âèííè÷åíêà çíà-
÷íî øèðøà, í³æ áóëà êîëèñü.

ТУТ БУВ КЛУБ 
Ïîáëèçó ñòàðî¿ áóä³âë³ âîêçàëó 

çâåëè çàêëàä êóëüòóðè. Öå áóâ 
îäèí ç ïåðøèõ êëóá³â ó íàøî-
ìó ì³ñò³. Â ðàäÿíñüê³ ÷àñè â³í 
íîñèâ ³ì’ÿ áðàò³â Âàëäàºâèõ, ðå-
âîëþö³îíåð³â-çàë³çíè÷íèê³â, ÿê³ 
îðãàí³çóâàëè ó Êîçÿòèí³ ñòðàéê 
³ áóëè ðîçñòð³ëÿí³ æàíäàðìàìè.

Êëóá ³ìåí³ áðàò³â Âàëäàºâèõ 
áóâ ïîïóëÿðíèé ñåðåä ìîëîä³. 
Ó íüîìó áóëè ð³çíîìàí³òí³ ãóðò-
êè — äðàìàòè÷íèé, ìóçè÷íî-âî-
êàëüíèé, ãóðòîê ïðîôòåõí³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè. ², çâ³ñíî, êëàñèêà 

æàíðó ðàäÿíñüêî¿ äîáè — àíòè-
ðåë³ã³éíèé ãóðòîê.

Òàêîæ ïðè êëóá³ ôóíêö³îíó-
âàëà á³áë³îòåêà. ¯¿ êíèæêîâèé 
ôîíä ñòàíîâèâ 6 òèñÿ÷ åêçåìï-
ëÿð³â. Ó öüîìó çàêëàä³ ÷èòàëè 
ëåêö³¿ ç àñòðîíîì³¿ òà ìåäèöèíè. 
Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ñóïðîâî-
äæóâàëè ïðåçåíòàö³ÿìè. Çâ³ñíî, 
âîíè íå áóëè ñõîæèìè íà ñó÷àñ-
í³, àäæå òîä³ òåõí³êà áóëà íå òà-
êîþ ðîçâèíåíîþ. Çîáðàæåííÿ 
ïðîåêòóâàëè íà ñò³íó çà äîïî-
ìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïðèñòðî¿â.

Ó 20-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ ó êëóá³ áðàò³â Âàëäàºâèõ 
ïðîâåëè íàòóðàëüíó ìåäè÷íó 
âèñòàâêó. ¯¿ â³äâ³äàëî áëèçüêî 
15 òèñÿ÷ îñ³á. 

Äî ñüîãîäí³ çàêëàä êóëüòóðè 
íå çáåð³ãñÿ. Ï³ä ÷àñ â³éíè â áó-
ä³âëþ ïîòðàïèâ ñíàðÿä ³ âîíà 
ðîçâàëèëàñÿ.

ПРИКРИЙ ВИПАДОК 
Ç âóëèö³ Âèííè÷åíêà ìîæíà 

ïîòðàïèòè ó ñõ³äíó ÷àñòèíó ì³ñ-
òà, àáî, ÿê êàæóòü ì³ñöåâ³, íà òó 
ñòîðîíó. Òóò º ì³ñò òà ñëóæáî-
âèé ïåðåõ³ä, ÿêèì òàêîæ ÷àñ-
òî êîðèñòóþòüñÿ êîçÿòèí÷àíè. 
Äî ðå÷³, ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ òóò 
áóâ ùå ó äîðåâîëþö³éíó ïîðó. 
Ùîïðàâäà òîä³ â³í áóâ çíà÷íî 
íèæ÷èì. Êîëè æ ïàðîâîçè çà-
ì³íèëè åëåêòðîâîçàìè, ì³ñò äî-
âåëîñÿ ï³äí³ìàòè. Ñüîãîäí³ â³ä 
ñòàðî¿ êîíñòðóêö³¿ çàëèøèëèñÿ 
ëèøå îïîðè.

Áóëî íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà 
ùå îäíå ì³ñöå, ÿêèì êîðèñòó-
âàëèñÿ êîçÿòèí÷àíè, ùîá ïî-
òðàïèòè ó ñõ³äíó ÷àñòèíó ì³ñòà. 
Öå âîðîòà á³ëÿ äèñòàíö³¿ êîë³¿, 
ùî ì³ñöåâèì á³ëüøå â³äîìà ÿê 
Ï×-7. Ðàí³øå ÷åðåç ö³ âîðîòà 
ìîæíà áóëî ïîòðàïèòè äî êî-
ë³é, ïåðåéòè ¿õ ³ âèéòè íà «ïî-
ñüîëêó».

Çâ³ñíî, ïåðåõîäó òàì îáëàäíà-
íîãî íå áóëî. Àëå äëÿ åêîíîì³¿ 
÷àñó ÷åðåç ö³ âîðîòà õîäèëè ³ 
äîðîñë³, ³ ìàë³. Àäæå ÿêùî éòè 
÷åðåç «ïåðåõîäêó» ÷è ì³ñò, äî-
âîäèòüñÿ ðîáèòè âåëèêå êîëî.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè ÷åðåç âîðîòà 
á³ëÿ Ï× ùîäíÿ õîäèëè øêîëÿð³. 
Ä³òâîðà ç «ïîñüîëêà» íàâ÷àëà-
ñÿ ïåðåâàæíî ó ïåðø³é øêîë³, 
³ ùîá íå ðîáèòè òå âåëè÷åçíå 
êîëî, ä³òè êðîêóâàëè êîë³ÿìè.

Ó 80-èõ ðîêàõ íà öèõ êîë³ÿõ 
òðàïèëîñÿ íåùàñòÿ ç õëîïöåì. 
Øêîëÿð ïîâåðòàâñÿ äîäîìó 
ç³ øêîëè. Éîãî íîãó çàòèñëî 
ó ñòð³ëö³. Âèòÿãíóòè ê³íö³âêó â³í 
òàê ³ íå çì³ã. Âàíòàæí³ âàãîíè, 
ÿê³ ïóñòèëè ïî êîë³¿, ïåðå¿õàëè 
éîìó îáèäâ³ íîãè. Ïðîòå íàâ³òü 
ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó êîçÿòèí-
÷àíè íå ïåðåñòàëè õîäèòè íà-
âïðîñòåöü ÷åðåç êîë³¿.

ХРАМ НАУКИ 
Ïðàâîðó÷ íà âóëèö³ Âèííè-

÷åíêà áóäèíêè ïåðåâàæíî ðà-
äÿíñüêî¿ äîáè. Òóò äåê³ëüêà 
÷îòèðèïîâåðõîâèõ «õðóùîâîê» 
ç ÷åðâîíî¿ öåãëè. Ì³æ íèìè ñòî-
¿òü îäíà ç ïåðøèõ ðàäÿíñüêèõ 
ñïîðóä íà ö³é âóëèö³ — øêîëà 
¹ 1. Öåíòðàëüíó ÷àñòèíó áóä³âë³ 
çâåëè ó 1937 ðîö³, ïðàâå òà ë³âå 
êðèëî äîáóäóâàëè äåùî ï³çí³øå. 
²ñòîð³ÿ ö³º¿ ñïîðóäè ìàº îäíó 

ö³êàâó äåòàëü.
Ó äîðåâîëþö³éíó äîáó â íà-

øîìó ì³ñò³ áóâ ðèìî-êàòîëèöü-
êèé êîñòåë. Â³í ðîçòàøîâóâàâñÿ 
ïîáëèçó ñó÷àñíîãî ïðèì³ùåííÿ 
ïîøòè. Ïðî³ñíóâàëà öÿ êóëüòî-
âà ñïîðóäà ìåíøå ï’ÿòíàäöÿòè 
ðîê³â. Êîëè äî âëàäè ïðèéøëè 
á³ëüøîâèêè, âîíè ï³ä³ðâàëè êîñ-
òåë âèáóõ³âêîþ.

Óñå, ùî çàëèøèëîñÿ â³ä ñâÿ-
òèí³ — ðàêóøíÿê òà öåãëà. Áó-
ä³âåëüí³ ìàòåð³àëè ïåðåâåçëè 
çà áàçàðíó ïëîùó (ñüîãîäí³ öå 
òåðèòîð³ÿ, ùî îõîïëþº ì³ñüêèé 
ñêâåð òà ïëîùó) ³ ïî÷àëè çâî-
äèòè íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Òîæ 
âèñë³â ïðî «õðàì íàóêè» òóò 
íàáóâàº îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, 
àäæå øêîëó çáóäóâàëè ³ç çàëèø-
ê³â õðàìó.

ТУТ ЖИВ РЕЖИСЕР ФІЛЬМУ 
«ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 

Ïðàâîðó÷ íà ö³é âóëèö³, òðîõè 
áëèæ÷å äî ìîñòó ðîçòàøîâàíà 
áóä³âëÿ äîðàäÿíñüêî¿ äîáè. Êî-
ëèñü òóò áóëà àïòåêà ¹ 7. 

Ó äîðåâîëþö³éí³ ÷àñè öå áóâ 
êîðïóñ çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³. Òî÷-
í³øå, ïðèéìàëüíèé ïîê³é. Ùîñü 
íà êøòàëò íèí³øíüîãî â³ää³ëåí-
íÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè. ² ñàìå 
òóò íàðîäèâñÿ â³äîìèé óêðà¿í-
ñüêèé ðåæèñåð Â³êòîð ²âàíîâ, 
ùî çíÿâ «Çà äâîìà çàéöÿìè».

Áàòüêî ðåæèñåðà áóâ ôåëü-
äøåðîì ³ ïðàöþâàâ ó çàë³çíè÷-
í³é ë³êàðí³. Ïåðøèé ïîâåðõ ö³º¿ 
áóä³âë³ áóâ îáëàäíàíèé ÿê ôåëü-
äøåðñüêèé ïóíêò ç äâîìà ïàëà-
òàìè. Íà äðóãîìó ïîâåðñ³ æèëè 
ïðàö³âíèêè ë³êàðí³ ç ñ³ì’ÿìè.

Ñüîãîäí³ öå ïðèì³ùåííÿ 
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Òàì ïðî-
âîäÿòü ðåìîíò.

Це був перший вокзал станції Козятин. Сьогодні тут 
розмістилися Міський архів та Пенсійний фонд Âèñë³â ïðî «õðàì 

íàóêè» òóò íàáóâàº 
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ. 
Àäæå øêîëó ¹1 
çáóäóâàëè ³ç çàëèøê³â 
êàòîëèöüêîãî êîñòåëó

Один із перших будинків у місті. 
У цій двоповерхівці кручені сходи
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ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó äîùîâó ïîãîäó íà «Êàï³òàí-
ö³» ÷è â ïåð³îä òàíåííÿ ñí³ãó 
çàâæäè áóëî áàãàòî âîäè. Âîäà 
çíàõîäèëà ñîá³ ì³ñöå, íåêâàïëè-
âî ÷åðåç âîäí³ êàï³ëÿðè ñò³êàëà 
â ð³÷êó. Òàê áóëî äî òîãî ÷àñó, 
êîëè ÷àñòèíó «Êàï³òàíêè» íå çà-
ñèïàëè çåìëåþ.

Çà ïåðøîþ âåðñ³ºþ, «Êàï³òàí-
êà» — öå êîëèøí³é ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê, ÿêèé ñòâîðèëè ñàì³ 
ä³òè. Íå ñòàíäàðòíå ôóòáîëüíå 
ïîëå ç á³ëüø ð³âíèìè øòàíãà-
ìè ³ êðèâèìè ïîïåðå÷èíàìè 
íà îáîõ âîðîòàõ. Íà «Êàï³òàíö³» 
ãðàëè ó ôóòáîë ³ ëîâèëè êàðàñ³â, 
òàì âçèìêó êàòàëèñÿ íà ëèæàõ ³ 
îñâ³ä÷óâàëèñü â êîõàíí³. Ìåø-
êàíåöü ÏÐÁ, â ÿêîãî ïðîéøëî 
äèòèíñòâî â ðàéîí³ «Êàï³òàíêè», 
ðîçïîâ³â, ÿêó â³í ÷óâ âåðñ³þ íà-
çâè öüîãî ì³êðîðàéîíó.

— ßêîñü â îäèí ³ç ë³òí³õ äí³â 
íà «Êàï³òàíö³» ïðîõîäèâ òóðí³ð 

ì³æ ãðóïàìè çàë³çíè÷íîãî ó÷è-
ëèùà, ³ êàï³òàíè êîìàíä ï³øëè 
äèâèòèñÿ ïîëå. Ïîëå íå ò³ëüêè 
ïîäèâèëèñÿ, à é ïåðåâ³ðèëè. 
Â ó÷èëèùå â³äïðàâèëè êóð’ºðà 
êàï³òàí³â. Êîëè ãîíåöü ïðèéøîâ 
â ó÷èëèùå, éîãî çàïèòàëè, à äå 
êàï³òàíè? «Êàï³òàíè — òàì», — 
â³äïîâ³â òîé. Òàê ³ âèíèêëà «Êà-
ï³òàìêà». À âæå ïîò³ì ïåðåéìå-
íóâàëè íà «Êàï³òàíêó». ßê³ òàì 
òóðí³ðè ò³ëüêè íå ïðîâîäèëè! Çìà-
ãàííÿ ñåðåä ãðóï ó÷èëèùà. Øêîëà 
íà øêîëó, êëàñ íà êëàñ, âóëèöÿ 
íà âóëèöþ. Çèìîþ òàì ïðîâîäèëè 
çìàãàííÿ ñåðåä ëèæíèê³â.

Ïåðåñòàëè õîäèòè ïàðîâîçè, 
íå ñèïàâñÿ çâåðõó ³çãàð. Ñòàëî 
çàðîñòàòè ïîëå òðàâîþ. À ï³çí³-
øå éîãî çàñèïàëè, çáóäóâàâøè 
íà òîìó ì³ñö³ òåïëèö³ ³ ìàòåð³-
àëüí³ ñêëàäè.

Çà äðóãîþ âåðñ³ºþ, ÿêó òåæ 
íàì ï³äêàçàëè ì³ñöåâ³ æèòåë³, 
íàçâà «Êàï³òàíêà» ï³øëà â³ä 
òîãî, ùî â ò³é ì³ñöåâîñò³ áóëî 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ðîçïî÷àëàñÿ íàøà ùîòèæíå-
âà ïðîãóëÿíêà Êîçÿòèíùèíîþ 
ç ïåðåõðåñòÿ âóëèöü 8-î¿ Ãâàð-
ä³éñüêî¿ òà Á³ëîöåðê³âñüêî¿. Ìè 
÷åðåç äåíü ö³êàâèëèñÿ, ñê³ëüêè 
ïðîêëàëè äîðîãè íà îá'¿çí³é 
âñòàâö³. Ðàí³øå ¿çäèëè íà Òè-
òóñ³âêó. Òåïåð â öüîìó íåìàº 
ïîòðåáè. Äîðîæíèêè âóëèöåþ 
Ñåäîâà âèéøëè íà ô³í³øíó 
ïðÿìó — âñòàâêó ç äâîõ ê³íö³â 
ç’ºäíàëè ç òðàñîþ.

Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ïðàö³â-
íèêàìè äîðîæíüî¿ ñëóæáè. Âîíè 
ðîçêàçàëè, ùî ç çàêëàäêîþ àñ-
ôàëüòó ðîáîòè çàâåðøåí³. Çàðàç 
âîíè íàñèïàþòü óçá³÷÷ÿ. Ùîá 
ïîñòàâèòè áîðäþðè ³ çðîáèòè 
ðîçì³òêó íà äîðîç³, ¿ì ïîòð³áíî 
çà ñïðèÿòëèâî¿ ïîãîäè, ïðèáëèç-
íî òèæäåíü.

Ïðîäîâæóþ÷è òåìó äîð³ã, çàó-
âàæèìî, ùî ùå ìèíóëîãî òèæíÿ 

âæå çà çàìîâëåííÿì ÆÊÃ çà-
àñôàëüòóâàëè ðîçâèëêó âóëèöü 
Äæåðåëüíî¿ ³ Ïåòðà Êðèâîíîñà.

Çàñèïàëè ÿìè ùåáíåì íà ïåðå-
õðåñò³ âóëèö³ Ä. Íå÷àÿ òà ïðîâóë-
êó Ïåòð³âñüêîãî. Âóëèöþ Ïåòð³â-
ñüêîãî ïåðå³ìåíóâàëè íà Êíÿç³â 
Îñòðîçüêèõ, à ïðîâóëîê — í³. 
Ñïðàâà â òîìó, ùî öÿ äîðîãà º 
ãðàíè÷íîþ ì³æ ì³ñòîì ³ ñåëîì 
Êîçÿòèí. Íà ñòîðîí³, ùî äî çà-
ë³çíèö³, æèâóòü ìåøêàíö³ ì³ñòà. 
Ñòîðîíà â á³ê 9-î¿ øêîëè — öå 
âæå ñ³ëüñüêà òåðèòîð³ÿ. ßê ðåìîí-
òóâàòè äîðîãó — âîíà í³áè í³÷èé-
íà. Öüîãî ðàçó ïðî íå¿ çãàäàëè ÷å-
ðåç íåùàñòÿ. Íà âóëèö³ Ä. Íå÷àÿ 
õîðîíèëè â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ 
ªâãåí³ÿ Ëÿñê³âñüêîãî. Ùîá òðà-
óðíà ïðîöåñ³ÿ íå éøëà ÷åðåç êà-
íàâè, Âàäèì Ðîæóê íà ïðîâóëêó 
Ïåòð³âñüêîãî çàñèïàâ ÿìè.

Ïîáóâàëè íà âóëèö³ Öåíòðàëü-
í³é, ùî â ñåë³ Êîçÿòèí³. Á³ëÿ ñòà-

âó äîðîæíèêè ÿìè íå çàëàòàëè.
Â³äâ³äàëè ²âàíê³âö³, Ìàõàðèí-

ö³, Ñèãíàë. Ìàéæå â êîæíîìó 
òðàíñïîðòíîìó çàñîá³, ÿê³ çó-
ñòð³÷àëè äîðîãîþ, â ïðè÷åï³ 
âåçëè çåðíî çà ïà¿. Çåðíî âðî-
äèëî íà ñëàâó ³ éîãî âæå ñåëÿíè 
ñõîâàëè â êîìîðó.

Äðóãîãî ñåðïíÿ áóëî Ñâÿòî 
²ëë³, òîæ ìè ïîñï³øèëè ó õðàì 
ïðîðîêà. Áëèçüêî ï³âñîòí³ ïðè-
õîæàí ïðèéøëè íà ñëóæáó áîæó. 
Ïîáóâàëè é ó âàãîííîìó äåïî, 
àäæå çàë³çíè÷íèê³â, ÿê³ â³äçíà÷à-
þòü ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî â ïåð-
øó íåä³ëþ ñåðïíÿ, òàì âèñòà÷àº. 
Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ìàéñòðîì öåõó 
Âîëîäèìèðîì ²ùóêîì òà áðè-
ãàäèðîì öåõó ç ðåìîíòó âàãîí³â 
Ðóñëàíîì Áåãàíîì.

— Ó íàñ Äåíü çàë³çíè÷íèêà 
êîæíîãî ì³ñÿöÿ, êîëè ïëàí 
çà 100 â³äñîòê³â âèêîíóºìî, — 
æàðòóþ÷è, â³äïîâ³ëè âîíè.

ПАРК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ РАНІШЕ 
НАЗИВАЛИ «КАПІТАНКОЮ» 
Наше минуле  Раніше парк 
залізничників і парком не був. Район 
вокзалу, трикутник між «Західним», 
«Шепетівським» парками та Луговою 
колією — все це мікрорайон «Капітанка». 
Чому його так називали, достеменно 
нам не відомо. Але з допомогою 
місцевих мешканців маємо дві версії і 
обидві мають право на життя

áàãàòî âîäè. ¯¿ áóëî òàê áàãà-
òî, ùî ìîæíà áóëî ïëàâàòè 
â íî÷âàõ. Ëþäè ñòàðøîãî â³êó 
ïàì’ÿòàþòü, ùî íî÷âè — öå 
òàêà ïðÿìîêóòíà áàë³ÿ. Ãîñïî-
äèí³ â í³é á³ëèçíó ïðàëè, à ä³òè 
â íî÷âàõ áóëè óìîâíèìè ìîðÿ-
êàìè. Ïëàâàëè ùå é íà àâòî-
ìîá³ëüíèõ êàìåðàõ, ÷è ÷îâíàõ. 
Áðàêóâàëî ò³ëüêè êàï³òàíà. Â³ä 
òîãî é ï³øëà «Êàï³òàíêà». Òàêà 
âåðñ³ÿ òàêîæ ìàº ïðàâî íà æèòòÿ.

Ó ïàðêó çàë³çíè÷íèê³â â ê³íö³ 
60-èõ çàâæäè áóëî áàãàòîëþäíî. 

Êð³ì àòðàêö³îí³â ³ ðîçâàã ôóíê-
ö³îíóâàâ ñïîðòçàë «Ëîêîìîòèâ». 
Íà ì³ñö³ ðèíêó «Ïðèâîêçàëü-
íèé» áóâ ìàéäàí÷èê äëÿ ãðè 
â ãîðîäêè.

Áóâ ó ò³ ðîêè â ä³òåé çàë³ç-
íè÷íèê³â õîðîøèé ïîêðîâèòåëü 
â îñîá³ íà÷àëüíèêà äîðîãè, íèí³ 
ïîê³éíîãî Ïåòðà Êðèâîíîñà. 
Íå ñòàëî éîãî — âñå ïî÷àëî ðóé-
íóâàòèñÿ. À ³íøîãî Ïåòðà Êðèâî-
íîñà íà òîé ÷àñ íå çíàéøëîñÿ.

Íà ïî÷àòêó Íåçàëåæíîñò³ 
çà ïàðêîì äîãëÿäàëè íà ð³âí³ 
Êîçÿòèíñüêîãî «Â³ää³ëåííÿ» 
òåïåð³øíÿ Äèðåêö³ÿ çàë³çíè÷-
íèõ ïåðåâåçåíü.

Òåïåð íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî 

Мандрівка дорогами Козятина

На об’їзній дорозі вже роблять узбіччя та розмітку дороги 

ïàðê çàë³çíè÷íèê³â çàëèøèëè 
íàïðèçâîëÿùå. Â íüîìó â÷àñíî 
îáêîøóþòü òðàâó. Ïðèáèðàþòü 
ç ïåðåâåðíóòèõ í³÷íèìè â³äïî-
÷èâàëüíèêàìè ñì³òòºâèõ áàê³â 
ñì³òòÿ. Ò³ëüêè öüîãî ìàëî äëÿ 
ïàðêó ç³ ñëàâíîþ ³ñòîð³ºþ.

Ùî äóìàþòü ïðî ïàðê ñàì³ 
çàë³çíè÷íèêè, ðîçïîâ³ëè æóð-
íàë³ñòàì ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
íàø³ çåìëÿêè ñëþñàð ç ðåìîíòó 
âàãîí³â, ÿêèé ïðàöþº â Êèºâ³, 
Áîãäàí, ïîì³÷íèê åëåêòðîâîçà 
Âîëîäèìèð, ïðîâ³äíèêè ïàñ. 

âàãîí³â Â³êòîð³ÿ òà Àííà.
Âñ³ íàø³ ñï³âðîçìîâíèêè ñêà-

çàëè, ùî ïàðê çàë³çíè÷íèê³â, öå 
áóëà á ÷óäîâà çîíà â³äïî÷èíêó, 
ÿêùî ïðèáðàòè â³ä ð³çíîãî íåïî-
òðåáó øòó÷íó âîäîéìó, âèäàëèòè 
àâàð³éí³ äåðåâà ³ ïðèáðàòè ñì³òòÿ, 
ÿêå êèäàþòü ñàì³ æ â³äïî÷èâàþ÷³, 
ÿêèõ ³ â³äïî÷èâàþ÷èìè âàæêî íà-
çâàòè. À Áîãäàí ùå äîäàâ:

— ßêáè ïîñòàâèòè äåê³ëüêà 
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â â ïàðêó, 
òî ïàðê çàë³çíè÷íèê³â çíîâ îæè-
âå â³ä äèòÿ÷îãî ãàëàñó.

«ßêùî ïîñòàâèòè 
òóò äåê³ëüêà äèòÿ÷èõ 
ìàéäàí÷èê³â, òî ïàðê 
çàë³çíè÷íèê³â çíîâ 
îæèâå â³ä äèòÿ÷îãî 
ãàëàñó»

Нині парк занедбаний. Ставок вже давно ніхто не чистив
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Êîðîòêèé ðîëèê ïî÷èíàºòüñÿ 
ç ïðèâ³òàíü Â³êòîðà Áðîíþêà. 
Ë³äåð ãóðòó «Ò²Ê» ïîáàæàâ, ùîá 
äîðîãà, íà ïîðîç³ ÿêî¿ ñòîÿòü âè-
ïóñêíèêè, íå áóëà òåðíèñòîþ.

— Âñå ó âàñ âèéäå êëàñíî 
³ íå õâèëþéòåñÿ. Âñ³ ò³ ïåðè-
ïåò³¿, ÿê³ âíåñëà öüîãî ðîêó 
ïàíäåì³ÿ — öå í³÷îãî ñòðàø-
íîãî. Ó êîæíîãî òðàïëÿºòüñÿ. 
Àëå âîíè â æîäíîìó âèïàäêó 
íå ìàþòü âïëèíóòè íà âàø æèò-
òºâèé øëÿõ. Òàê ùî çäîáóâàéòå, 
ðîñò³òü, ïåðåìàãàéòå! Âñå ó âàñ 
áóäå êëàñíî, — ñêàçàâ Â³êòîð 
Áðîíþê.

Åñòàôåòó ïðèâ³òàíü Áðîíþê 
ïåðåäàâ Îëåêñàíäðó Îíîôð³é÷ó-
êó. Â³í, äî ðå÷³, ³ ñàì íàâ÷àâñÿ 
ó íàø³é äðóã³é øêîë³. Ñâîº ïðè-
â³òàííÿ ñï³âàê çàïèñàâ ó ñàëîí³ 
àâò³âêè.

— Õî÷à öåé ð³ê ïðèí³ñ íàì 
áàãàòî íåñïîä³âàíîê, çì³íèâ 
áàãàòî íàøèõ ïëàí³â, ìè çàðàç 

çíàõîäèìîñÿ íà êàðàíòèí³, àëå 
ìè â³ðèìî â ãàðíå ìàéáóòíº. 
ß áàæàþ âñ³ì âèïóñêíèêàì 
çíàéòè ñåáå ó æèòò³, âèáðàòè 
ñâîþ ïðîôåñ³þ, íàéêðàùå ïðî-
äåìîíñòðóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³ òà 
çíàííÿ, — ïîáàæàâ Îíîôð³é÷óê.

Íàñòóïíà íà â³äåî — â³äîìà 
ðåïåðêà Àëüîíà Àëüîíà. Ñâîº 
ïðèâ³òàííÿ âîíà ïî÷àëà ïî-
ðåïåðñüêè — ç³ ñë³â «éîó-éîó-
éîó».

— Õî÷ó ïîáàæàòè âàì ëåã-
êî¿ äîðîãè äàë³. Ïîáàæàòè âàì 
íå çàáóâàòè, õòî âè º, äëÿ ÷îãî 
âè ïðèéøëè íà öåé ñâ³ò. ² ÿêùî 
âè, ìîæëèâî, öüîãî íå çíàºòå, 
ùîá âè çíàéøëè öå, çíàéøëè 
ñåáå ³ çì³íþâàëè âñå íàâêîëî 
íà êðàùå, — ñêàçàëà Àëüîíà 
Àëüîíà.

Íàñòóïíîþ ïðèâ³òàëà íàøèõ 
âèïóñêíèê³â Íàòàë³ÿ Æèæ÷åíêî, 
ôðîíò-âóìåí ãóðòó «ONUKA».

— ß çè÷ó âàì âïåâíåíîñò³ 
ó çàâòðàøíüîìó äí³, âïåâíå-
íîñò³ ó âàøîìó øëÿõó, ÿ çè÷ó 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ï’ÿòíèöþ, 31 ëèïíÿ, 
175 âèïóñêíèê³â ì³ñòà îòðèìàëè 
àòåñòàòè. Â êëàñ³ áóëè íàñòàíî-
âè ïåäàãîã³â, â³òàííÿ ð³äíèõ ³ 
äðóç³â. Âîñòàííº âèïóñêíèêè 
ïîñèä³ëè çà ïàðòîþ ÿê ó÷í³. 
Ñïîä³âàºìîñÿ, ÷åðåç äåê³ëüêà 
ðîê³â ñüîãîäí³øí³ âèïóñêíèêè 
çíîâ ïåðåñòóïëÿòü ïîð³ã øêîëè. 
Õòîñü ïðèéäå ñþäè, çàê³í÷èâøè 
ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò, â ðîë³ 
ó÷èòåëÿ, à õòîñü ïðèâåäå â ð³äíó 
øêîëó ñâî¿õ ä³òîê.

À ïîêè ùî ä³â÷àòà-âèïóñêíè-
ö³ âæå äîìîâëÿëèñÿ, íà ÿêå ÷èñ-
ëî ¿ì íàñòóïíîãî ðîêó êëàñîì 
çáèðàòèñÿ.

Âèéøîâøè çà ïîð³ã íàé-
ñòàðøî¿ â íàøîìó ì³ñò³ øêî-
ëè, âèïóñêíèêè öüîãî ó÷áîâîãî 
çàêëàäó ï³øëè íà ñòàä³îí. Ñå-
ðåä âèïóñêíèê³â øêîëè ¹ 2 — 
øåñòåðî çîëîòèõ ìåäàë³ñò³â. ª 

áàãàòî òàëàíîâèòèõ ó÷í³â, òîæ 
âîíè øâèäêî çà äîïîìîãîþ 
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó ³ êîëîíîê 
ñòâîðèëè ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä 
äëÿ òàíöþ.

Ï³ñëÿ òàíöþ âèïóñêíèêè 
ñòàëè ôîòîãðàôóâàòèñÿ ç îä-
íîêëàñíèêàìè, ð³äíèìè òà 
áëèçüêèìè äðóçÿìè. Ä³â÷àòà 
âðàæàëè êðàñîþ òà âáðàííÿìè. 
Àíÿ Ïàçþí ó âèøóêàí³é çåëåí³é 
ñóêí³, Ä³àíà Ëîïàò³íà â æîâòî-
ãàðÿ÷îìó âáðàíí³. Íà Îêñàí³ 
Ïîë³ùóê á³ëî- ñð³áëÿñòà ñóêíÿ. 
Íàñòÿ Á³äà ñâ³òèëàñü â³ä ùàñòÿ 
â óêðà¿íñüê³é âèøèâàíö³.

— Òàê ñòàëîñü, ùî 31 ëèïíÿ 
ñòàâ íàéãîëîâí³øèì äíåì, ÿêî-
ãî ìè ÷åêàëè 11 ðîê³â. Ìè õîò³-
ëè âèïóñòèòèñÿ, ìè âèïóñòèëè-
ñÿ, ìè éäåìî â äîðîñëå æèòòÿ, 
äóæå êëàñíèé äåíü. Âàëüñ ìè 
ðåïåòèðóâàëè ìàéæå ö³ëèé ð³ê, 
äî êàðàíòèíó ³ ï³ñëÿ êàðàíòèíó. 

Ïðîñèëè õëîïö³â, à âîíè â³ä-
ìîâëÿëèñÿ. Âàæêî áóëî ç íèìè 
ïðàöþâàòè â îáëàñò³ òàíö³â, àëå 
ìè âïîðàëèñü. Äÿêóºìî Àíòîíó 
Ìàøåâñüêîìó, ùî íå êèíóâ íàñ 
³ ìàéæå äî îñòàííüîãî ÷åêàâ 
âèïóñêíîãî âå÷îðà òà íå äî÷å-
êàâñÿ — õîðîøîãî éîìó â³ä-
ïî÷èíêó íà ìîð³, — ïîáàæàëà 
Îêñàíà Ïîë³ùóê.

— Â ïðèíöèï³ â íàñ âñå âè-
éøëî, âèéøëî òàê, ÿê ìàëî 
áóëî áóòè, — êàæå Àíÿ Ïàçþí. 
– Õî÷ öå íåïîâíîö³ííèé âè-
ïóñêíèé, àëå ÿ ðàäà, ùî â³í 
â³äáóâñÿ, ò³ëüêè ìåí³ íå â³ðèòü-
ñÿ, ùî íàø âèïóñêíèé íàðåøò³ 
â³äáóâñÿ.

Ï³ñëÿ âñ³õ çàïëàíîâàíèõ çà-
õîä³â âèïóñêíèêè â ñóïðîâîä³ 
áàòüê³â ³ áëèçüêèõ ëþäåé ïî-
êèäàëè ìåæ³ ñòàä³îíó «Ëîêî-
ìîòèâ». Òîæ äîáðî¿ äîðîãè âàì 
ó ñàìîñò³éíå æèòòÿ!

ВИПУСКНИКІВ ДРУГОЇ ШКОЛИ 
ВІТАЛИ УКРАЇНСЬКІ ЗІРКИ 
Приємність  Віктор Бронюк, ONUKA, 
Олександр Онофрійчук, реперка Alyona 
Alyona та призер Олімпійських ігор 
Жан Беленюк привітали випускників 
школи №2 зі святом. Зірки записали 
коротке відео, яке виклали у мережу 
в п’ятницю, 31 липня 

âàì éòè äî ñâîº¿ ìåòè, íåçâà-
æàþ÷è íà îáñòàâèíè. À òàêîæ 
âñ³õ áëàã âàì ³ âàøèì ð³äíèì ³ 
íàéêðàùîãî ìàéáóòòÿ äëÿ âñ³õ 
âàñ, — ïîáàæàëà ë³äåðêà ãóðòó 
«ONUKA».

Äîëó÷èâñÿ äî ïðèâ³òàíü ³ 
ñïîðòñìåí Æàí Áåëåíþê.

— Ùîá âàñ ñóïðîâîäæóâàëà 
âäà÷à ï³ñëÿ øêîëè, âè ðåàë³çî-
âóâàëè íàéàìá³òí³ø³ âàø³ ïëàíè. 
² âïåâíåíèé, ùî ç òàêèì âè-
êëàäàöüêèì ñêëàäîì, ÿêèé ó âàñ 

áóâ, âàì óñ³ ãîðè ï³äêîðÿòüñÿ, — 
ñâÿçàâ Áåëåíþê.

Äî ðå÷³, âèïóñêíèêè øêîëè 
òåæ çàïèñàëè â³äåîçâåðíåííÿ 
äî ñâî¿õ âèêëàäà÷³â. Âîíè çà-
÷èòàëè â³ðø Íàä³¿ Êðàñîòê³íî¿ 
«Ïðèéøëà ïîðà ç ãí³çäå÷êà âè-
ë³òàòè». Êîæåí âèïóñêíèê ïðî-
äåêëàìóâàâ ðÿäîê. Äëÿ çéîìîê 
îáðàëè ð³çí³ ëîêàö³¿ — çàë³çíè÷-
íèé ì³ñò, ïîäâ³ð’ÿ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó, ïîëå êîëîñê³â, ñò³íè 
ð³äíî¿ øêîëè.

Ï³ñëÿ â³ðøà çìîíòóâàëè ì³êñ 
ç êàäð³â øê³ëüíîãî æèòòÿ. Òóò 
óðîêè àëãåáðè, ñâ³òëèíè ç âèêëà-
äà÷àìè, âèñòóïè íà êîíêóðñàõ.

Українські зірки записали відеозвернення 
до випускників школи № 2 міста Козятина. На відео 
Віктор Бронюк, Олександр Онофрійчук, Альона Альона, 
ONUKA, Жан Беленюк 

– Õî÷ó ïîáàæàòè âàì 
íå çàáóâàòè, õòî âè º, 
äëÿ ÷îãî âè ïðèéøëè 
íà öåé ñâ³ò, – ñêàçàëà 
â³äîìà ðåïåðêà 
Àëüîíà Àëüîíà

«Карантинний» шкільний випускний

Випускники за мить до прощального шкільного вальсу 
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Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло, вода, 
центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063-058-78-88

Продам 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова, 
м.Києв. 093-774-81-64

Продається Кафе-Бар "Крокус" вул.Неза-
лежності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-82

Здам в оренду торгові приміщення 70 
кв.м.та 30 кв.м. - 2 пов. та 160 кв.м. - 1 пов. 
можливо під піцерію, р-н Училища" Абсо-

лют". 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 2 пов., 
маг. "Абсолют" вул.Грушевського 23, центр, 

вхід з двору. 067-753-67-42

Продам Торгівельне та холодильне облад-
нання б/у. 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 70 кв.м., під 
офіс, магазин, салон, центр міста та пло-

щадка 800 кв.м. 067-252-69-68

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

Здам в оренду приміщення під офіс 26 та 30 
кв. м. в центрі міста, вул. Незалежності, 

42. 073-200-80-44, цілодобово 

ÐÎÁÎÒÀ
  Øâåéíà ôàáðèêà ïî âóë.Äîâæåíêà 20Á, çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó òåõíî-

ëîãà - êîíñòðóêòîðà. 050-444-36-15
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â êàôå "Õóòîðîê" ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, â³ê ç 18 ðîê³â, äîñâ³ä 

íå îáîâ'ÿçêîâî. 093-145-82-34
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî 

áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. 097-392-86-44
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, Ïîì³÷íèê 

áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 
0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ:  Ïðîäàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Äåíü 
í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-8500 ãðí. ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ìàòåìàòèêè, äîïîìîãà â çäà÷³ ÇÍÎ 

òà ÄÏÀ. 097-505-13-36
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Óòåïëåííÿ ôàñàä³ò, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî îáøèâö³ 

ôðàíòîí³â, óòåïëåííÿ äî 3 ïîâ., äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè â ñåðåäèí³ áóä³âë³. 
093-054-98-13, 063-259-54-11, 068-948-37-54

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

  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

ÏÐÎÄÀÌ
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-93-20, 

098-974-29-35
  Ñóòî÷íèõ êóð÷àò áðîéëåðà ì³ñÿ÷íèõ ³ òóøêó. 097-354-76-66
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, 

êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
  Âåëèêó êë³òêó äëÿ ñ³ð³éñüêèõ õîìÒÿê³â. 063-189-51-63
  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
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 067-602-24-87
  Äèòÿ÷ó ñïîðòèâíó ñò³íêó, äèâàí, øàôó, ïèñüìîâèé ñò³ë, òóìáî÷êè. 097-431-45-70     
  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
  ×àí ï³ä çåðíî. 096-89-71-941, 063-464-08-70
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó «Êîðåëëà» âåñíÿíî-îñ³íí³é âàð³³àíò â ãàðíîìó ñòàí³, ïîëüñüêèé äèòÿ-

÷èé ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ. 096-449-14-69, 096-797-77-37
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Ê³ìíàòí³ ìåáë³, êîìîä. 068-042-03-34, 063-784-38-75 

  Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 093-979-47-60
  Êîðîâà òûëüíà 5 ì³ñ. 093-405-50-69
  Çåì. ä³ë-êà 17,5 ñîò. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Öåíòðàëüíà. 093-405-50-69
  Ñò³íêà ìåáëåâà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. âóë.Æèòîìèðñüêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä, íåäîðîãî. 073-429-56-52
  3 ì³øêè øêàðàëóïè ãîð³õà, äîñêè - äðîâà, íîâèé îïðèñêóâà÷ ðàíöåâèé. 093-926-11-79
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 11 ñîò. , ð-í ñîñîíîê, êîíòåéíåð, ïîãð³á, ñàä, ñòàâîê, ï³äñîáíå 

ïðèì³ùåííÿ ó ï³äâàë³, ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà 29. 096-686-17-88, 093-461-68-36
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., âåëîñèïåäè äîðîñëèé 500 ãðí., äèòÿ÷èé 

íà 5-7 ðîê³â 150 ãðí., íà 10-14 ðîê³â 250 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³, òóìáà ï³ä ìîéêó íîâà, åë. ïëèòà âèð.-òâà 

Ãåðìàí³ÿ. 097-494-15-89, 093-353-67-33
  Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, òåëè÷êà ÷îðíî ðÿáà â³ê 6 ì³ñ. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 067-977-38-36
  Êîíòåéíåð 5 ò., íà ðèíêó Êîëãîñïíèé. 063-068-37-53
  Òþêè ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³ 15-17 êã. 1 òþê. 097-827-81-95
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà. 

093-375-06-61
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
  Ãàðàæ â öåíòð³ çà ìàãàçèíîì «Ãîñïîäàðî÷êà 19 êâ.ì. ç äîêóìåíòàìè. 063-300-68-68
  Ñòîëåøíÿ êóõîííà 60 õ 300 ñì., êîë³ð á³ëèé äóá, ñòàí äóæå äîáðèé, âîëîãîñò³éêå 

ïîêðèòòÿ 1 000 ãðí. 093-752-02-92
  Ïîðîñÿòà ìàë³ Ìàêñòåð 2 ì³ñ. 098-726-57-71, 097-850-97-47
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. 067-319-08-49
  Êîëÿñêà ç/ë â äîáðîìó ñòàí³. 096-757-91-04
  Ïèñüìîâèé ñò³ë, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 115 õ 60. 063-

288-72-37
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-722-99-65
  Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã 2-õ êàìåðíèé â ÷óäîâîìó ñòàí³ 4 500 ãðí. 096-779-60-83
  Áîéëåð íà 60 ë., ñóõèé òåí 3 500 ãðí. 096-779-60-83 
  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, 093-017-75-08, 097-966-44-02
  Êðîë³ «Áàáî÷êà» Êàë³ôîðí³éñüê³. 096-671-08-14, 073-058-60-67
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà áàãàòîôóíêö³îíàëüíà (ñòîëèê, òóàëåò, ï³äãîëîâíèê), íîâà Ïîëüñüêà 

â óïàêîâö³ - 7 000 ãðí. 093-920-77-06, 098-429-91-94
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 067-369-13-23
  Êîçî÷êà ìîëîäà, äóæå äîáðà. 096-124-95-62
  ×àéíèé ãðèá ³ âàçîí äóæå ïëåòþ÷èé ãàðíèé, âåëèêèé «Ïàñèôëîðà». 096-124-95-62
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. õîðîøî¿ ïîðîäè, ñïîê³éíà, îêðàñ áåæåâî - á³ëà - 25 000 ãðí. 

096-297-54-21
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãà 12-15 êã., ñ.Êîçÿòèí. 097-906-39-64
  Äðîâà íåäîðîãî ð³çí³ ñàìîâèâ³ç (äëÿ ðîçòîïêè ÷è ïëèòè), àëþì³í³ºâå êîðèòî âåëèêå, 

óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé åìàë³ðîâàíèé, âèðîáíè÷å øâåéíå îáëàäíàíííÿ, îâåðëîã «ßìà-
ñòî», ïåòåëüêà «Ìèíåðâà», ãëàçêîâà øâ. ìàøèíêà Ñèíãåð. 093-058-78-43
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Êîðîâà ÷îðíî ðÿáà ç 4 òåëÿì. 073-326-41-56
  Іíäè÷àòà ïðîñò³, äîìàøí³, ïðîïîºí³, â³ê äî 7-ìè äí³â. 097-283-89-78, 093-878-31-44
  2-õ ÿðóñíà äèòÿ÷à êðîâàòü 2 500 ãðí. â õîðîøîìó ñòàí³. 067-646-72-63
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, â³êíà, äâåð³ á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 097-436-73-95
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Áàíêè 3-õ ë., á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-551-45-26
  Áåíçîêîñà íîâà, áåíçîïèëà á/ó 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà íîâèé ç îöèíêîâàíî¿ 

æåñò³ 1.5 ìì., ßâà-350-634, áîëãàðêà 180 êðóã íîâà, åë.äðåëü, ïðîôåñ³éíèé ôåí, âî-
äÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ð. 068-216-34-20

  ×àñíèê âèñîêîâðîæàéíèé çèìîâèé Ëþáàøà, ìîæëèâà äîñòàâêà ìîÿ, ñîëîìà ïøå-
íè÷íà, ñ³íî. 068-216-34-20

  Øòàõåòè äëÿ çàáîðà 1.8 âèñîòà, øë³ôîâàí³ 40 øò. 097-978-21-88
  Êîíòåéíåð, äçåîêàëî 3 øò. 1.25 õ 35 ñì. 097-978-21-88
  Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20 ìì; ðåëüñè 12, 24, äîâæ. 1ì60ñì., 

äîñêè äóáîâ³, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 
093-031-24-52

  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ, á³ëà ãëèíà, øâåéíà ìàøèíêà 
ðó÷íà, áàíêè ñóë³ÿ ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

  ß÷ì³íü 5 ì³øê³â. 093-704-06-26, 098-992-40-27
  Âîðîòà ãàðàæí³, ïëóã ê³ííèé, áîðîíà âåëèêà, ñ.Òèòóñ³âêà. 096-295-09-54
  Êîçà. 098-388-10-71
  Ïàðèêè, ë³êóâàëüíèé âàçîí Êàëàíõîé òà ³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Øàôà ç àíòðèñîëÿìè, âàçîí Àëîº 5 ðîê³â. 063-113-22-18
  Âåëîñèïåä ÷îë. òà æ³í. á/ó â äîáðîìó ñòàí³, 3-õ æèëüíèé ì³äíèé áðîíüîâàíèé 

ïðîâ³ä 50 ì., ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë., òðóáà à/ö 4 ì., âñå íåäîðîãî. 068-334-66-72, 
093-940-96-11

  Áàëîíè ãàçîâ³, ºìí³ñòü í/æ 140-45 ë., òà÷êà, ë³æêî äèòÿ÷å, åëåêòðîïëèòà 3-õ êàìôîðíà 
Ëèñüâà, á³äîí àëþì. 45-25 ë., áàíêè ñêëÿí³, ñêðèíÿ ìåò. äëÿ çåðíà, ñò³ë ïèñüìîâèé, 
â³êíà, äâåð³ á/ó. 096-161-87-73

  Âàííà, ðåéñè äîâæ. 4.20 ì., öåãëà 5 òèñ. 2 ãðí./øò. 068-951-87-17
  Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì 6 ñîò. âóë.Êàòóêîâà, ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 097-254-

55-49 ï³ñëÿ 17:00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðò³â, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ 300 ãðí. 

2-30-43, 987-255-51-60
  Äèâàí 400 ãðí. 063-781-02-47
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-354-76-54
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà Ïîäîëêà, øòîðè àòëàñí³ âèøíåâîãî êîëüîðó, àòëàñíå 

ïîêðèâàëî ðîæåâîãî êîëüîðó íà 2-õ ñïàëüíå ë³æêî. 097-873-72-47
   Ìåäîãîíêà 4 ðàìêè í/ñ, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, íàá³ð ëîæêè, 

âåäåëêè ïîñåðåáðåí³ 6 ïåðñîí. 093-849-93-36
  Â³êíà äåðåâÿí³ á/ó. 097-362-81-21
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé. 097-362-81-21
  Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë. 3.50 ãðí., 1ë. 9 ãðí., 3-õ ë. 14 ãðí. 063-736-47-19
  Òåëåâ³çîð â äîáðîìó ñòàí³. 093-063-15-44, 073-428-52-24
  Âàçîí Àãàâà 3 ðîêè, ë³êóâàëüíèé. 2-24-60 ç 17:00 äî 20:00
  Öåãëà ÷åðâîíà, âóã³ëëÿ ÀÊ, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí á/ó, êàáà÷êè äëÿ êîðìà òâà-

ðèíàì. 063-695-30-20
  Òåëÿ (òåëè÷êà), 5 ì³ñ. 096-014-42-21
  Êóõíÿ á/ó ó íîðìàëüíîìó ñòàí³, äèâàí ðîçæâèæíèé, â³êíî ñòàíäàðòíå çàñò³êëåíå. 

093-997-94-80
  Êîíÿêà ðîáî÷à â³êîì 7 ðîê³â, âèêîíóº âñ³ ñ/ã ðîáîòè, ìàøèí íå áî¿òüñÿ. 096-840-01-02
  Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà á/ó JAGUAR, äëÿ äîìàøíüîãî âè-

êîðèñòàííÿ íåäîðîãî, íîæè òî÷í³, ïàðîâàðêà á/ó BRAUN â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
093-831-77-40, 097-900-04-23

  Îâåöü ð³çíîãî â³êó íà ðîçâ³ä òà ìÿñî, áàðàíè ïîñòðèæåí³ òà êàñòðîâàí³ ç äèòèíñòâà. 
096-969-45-99 Іãîð.

  Äèâàí ç³ ñïèíêîþ òà ïîäóøêàìè íåäîðîãî, ñò³íêà - ãîðêà ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, 
êë³òêà äëÿ ïàïóãè, ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèíêàìè, àêâàð³óì, òåëåâ³çîð á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà 
Â³ðïóë á/ó. 097-643-40-14

  Âóëèêè â ãàðíîìó ñòàí³. 098-225-46-43, 063-155-26-43
  Êîçî÷êà ä³éíà. 068-592-09-10
  Òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè 90 øò. ïî 15 ãðí. 097-910-27-64
  Äóáëÿíêà ð.52-54 á/ó 1 000 ãðí., êîâäðà-ïîêðèâàëî 250 ãðí., êîìïëåêò äèâàí 200 

ãðí., ëèæíèé æ³í. êîìá³íåçîí ð.44-46 250 ãðí., êîâäðà çèìîâà 1.50 ì. 200 ãðí., â³çîê 
êðàâ÷ó÷êà 250 ãðí., êîíâåðò äèòÿ÷èé 200 ãðí. 063-754-61-56

  Ñåðâ³ç êàâîâèé 6 ïåðñîí 350 ãðí., â³äð³ç øòîðè (ïàð÷à 3õ7ì; òþëü 3õ11ì; øòîðè 2 øò. 
2õ3ì; òþëü 2 øò. 2õ3ì), êàðòèíà á³ñåðîì «Âîâêè» 42õ33 250 ãðí., âîëüºð õàòí³é ìåòàë. 
60õ90 ñì. 700 ãðí., ïîñò³ëü 105 ñì. 200 ãðí., ñêàòåðòèíà 2õ4 ì. øîâê âèøèâêà 1 200 ãðí. 
063-754-61-56 

  Øàôà ç àíòðèñîëÿìè, òðè êóõîíí³ øàôè ç ìèéêîþ. 067-963-17-30
  Êîçà õîðîøî¿ ä³éíî¿ ïîðîäè, ìîëîêî äóæå äîáðå, áåç çàïàõó, íåäîðîãî. 098-563-

75-95
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 35 ãðí./ðåáðî. 063-298-50-36
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³ äëÿ ä³â÷èíêè. 063-298-50-36
  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè, ñòàí ³äåàëüíèé 3 500 ãðí. 063-752-09-18
  Êîòÿòà â³ñëîâóõ³. 063-191-91-27
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 093-592-01-96, 098-132-44-35
  Òåëèöÿ 1 ð³ê 3 ì³ñ., ñ,Ñåñòðèí³âêà. 068-198-99-90, 050-642-70-29
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  2-õ ê³ìí êâ. íà 2 ïîâ. 45 êâ.ì. ç áóäîâàíîþ êóõíåþ 7,3 êâ.ì, ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, 

ºâðîðåìîíò, íîâ. áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò. 096-213-33-39, 063-131-86-02
  Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà, â áóäèíêó 

âîäà, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 êâ.ì. çåìåëü-

íà ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 
093-0186-181, 067-58-36-894 

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà, º ï³÷íå îïà-
ëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåìåëüíîà ä³ëÿíêà 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. 
æèâíîñò³.Òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå).  097-60-57-822

  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí 2-õ ê³ìí, âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, ãàç, ³íòåðíåò, ä³ëÿíêà 10 ñîò., 
àáî ïðîäàì 5 ñîò. îêðåìî - 2500. 067-427-27-47

  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  60 

êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 
063-255-21-63, 096-451-95-94

  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38

  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò, âàííà, º 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-
642-08-12

  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà, íà 
îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03

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

  Íåçàê³í÷åíà êîðîáêà 15 ñîò., Ïîëå ×óäåñ, º ñêâàæèíà. 098-918-03-39, 098-918-03-38
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 

êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
  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.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54
  Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ö/âîäîã³í, 

âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 067-731-02-20
  Áóäèíîê 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.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 16 ãà. 
098-499-08-59

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.Ñèãíàë, º ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå (êîíâåêòîð, ãðóáêà), ñàäîê ç õîðîøèìè ñîðòàìè ÿáëóê. 093-
520-76-06, 097-271-06-23

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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñó÷àñíèé, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, º êóõíÿ - ñòîëîâà, êîòåëü-
íÿ, 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 ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-596-41-
56, 098-597-08-78

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

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  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 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ñàðàé. 2-23-
74, 067-368-56-14

  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, 90 êâ.ì., ó÷àñòîê 19 ñîò., ñàäîê, âñ³ êîìóí³êàö³¿. 093-353-69-38
  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

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

  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  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

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó. 067-
991-36-91, 067-311-71-84

  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

  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 4 ïîâ. 096-443-32-38, 063-857-86-20
  1-ê³ìí. êâ., 33 êâ.ì., íîâîáóäîâà, ì.Êèºâ. 093-774-81-64
  Áóäèíîê â öåíòð³ 105 êâ.ì., ãàðàæ, ñàóíà, 14 ñîò. çåìë³. 063-042-05-93
  Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ (öåíòð), ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñàäîê. 0097-978-21-88
  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 ñ.Ñåñòðèí³âêà, íåäîðîãî. 067-838-81-21
  Áóäèíîê ïðèâàòèç., âóë.Äæåðåëüíà 116, ì.Êîçÿòèí, ãàç, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-069-

64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 100 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. êîòåë) + ï³÷íå (2 ãðóá-

êè), 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

  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïîãð³áîì, ñàðàé, ïîðÿä ñòàâîê, õîðîøå ì³ñöå. 096-334-88-14

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

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 096-394-91-37
  Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 9 õ 9 ç ìàíñàðäîþ, òåïëèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðíà îãîðîäæåíà 

ä³ëÿíêà 9 ñîò., äåðåâà, âèíîãðàä. 067-587-91-62
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà 

êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., â áóäèíêó ãàç, ñâ³òëî, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çðî-

áëåíà íîâà êàíàë³çàö³ÿ, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàç. îïàëåííÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 
097-302-85-55

  Áóäèíîê 45 êâ.ì., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà) ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ñàðà¿, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãîðîä 15 ñîò., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ - 252 000 ãðí. 093-920-77-06, 
098-429-91-94

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

  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, 
ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 067-415-23-49

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

  Áóäèíîê âåëèêèé ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) ç 2-õ ïîëîâèí ç îäíèì âõîäîì, 
çàã. ïëîùà 90 êâ.ì., ãàç.,  ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ö/âîäîïîñòà÷àííÿ 
ó áóäèíêó, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

  4-õ ê³ìí. êâ., 86 êâ.ì., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ê³ìíàòè ïðîñòîð³, íå êóòîâà, â³êíà, 
äâåð³, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, 2-õ êîíò. êîòåë, ³íòåðíåò, á³ëÿ áóäèíêó 2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-
176-45-23

  Áóäèíîê ÿêèé ïîòðåáóº ðåìîíòó, â áóäèíêó º ãàç, âîäà, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
ð-í Á³ëà Êàçàðìà. 096-566-64-53, 063-896-77-35, 097-029-05-79

  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 48.9 êâ.ì., ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, 
âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 11. 098-225-48-80, 063-254-08-06

  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, òåðì³íîâî, çàã. ïëîùà 66.7 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ, â äâîð³ 

472810

477180 477189

477603

477603 477467

477436

477437

476912

476902
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êðèíèöÿ, 8 ñîò. ãîðîäó, ïîðÿä ð³÷êà, â öåíòð³. 097-739-68-31
  ×àñòèíà áóäèíêó - êâàðòèðà 58.2 êâ.ì., ð-í ÇØ  ¹3, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, òóàëåò, 

âàííà, ïîãð³á, º çåìëÿ. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ç ñòàðèì áóäèíêîì, ñàðàé, ïîãð³á, ñ.Ïëÿõîâà. 097-453-44-55
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. ãîðîäà, äâà ñàäêà, ãàðàæ, âîäà ãàðÿ÷à - õî-

ëîäíà, òóàëåò, âàííà - â áóäèíêó, ñàðàé. ãîð³õè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13, 
073-058-41-21

  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, 
ñò³ë, ñêëîïàêåòè, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-597-08-40

  Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç. 068-216-34-20

  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  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
  Ê³ìíàòà ó ãóðòîæèòêó 18 êâ.ì., ÏÐÁ, º âîäà, ãàçîâèé êîíâåêòîð. 067-592-43-32, 

093-020-23-02
  Áóäèíîê íîâèé ³ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ì.Êîçÿòèí. 093-677-47-68
  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðè-

âàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 50 êâ.ì. çàã. ïëîùà, ìîæëèâèé âàð³àíò 

äîáóäîâè, âóë.Ï.Îðëèêà. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, 0.25 ãà çåìë³, ãàç, âîäà, ïî öåíòðàëüí³é äîðîç³, â³ä Êîçÿòèíà 

1.5 êì. 096-295-09-54
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãîðîä âèõîäèòü äî 

ñòàâó. 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà á³ëÿ ë³êàðí³. 068-019-30-65
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 11 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñóâîðîâà 3. 

097-311-97-02
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ãîí÷àðîâà 1. 093-013-27-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 5/5. 067-

466-75-40
  1-ê³ìí. êâ., 37 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 093-917-88-10
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 êâ.ì. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 46 êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 

093-704-31-57
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, 15 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57
  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, õîðîøå ì³ñöå, äî öåíòðà 5 õâ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., 62 êâ.ì., ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, õðóùîâêà, ³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, íåäîðîãî. 093-

704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57   
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17.  093-704-

31-57
  Áóäèíîê â öåíòð³ öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, îïàëåííÿ, 

êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 
ñîò., ñàä, ãîðîä. 067-409-35-37

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., öåíòð, º ä³þ÷èé á³çíåñ. 063-754-61-56

477433 477418 477566 477601

477952477993

477565

476783

476784

476901

477940

477190

477434

  3-õ ê³ìí. êâ., 63 êâ.ì., ñòàí æèëèé, 5 ïîâ. 063-578-91-77
  Áóäèíîê æèëà ïëîùà 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç., 0.25 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 097-997-03-23
  Áóäèíîê ñ.Êàøïåð³âêà, 66 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà 80 ñîò. 096-936-86-15
  Áóäèíîê æèëèé ãàç., 10 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Äåïîâñüêèé 2.063-646-35-22, 063-462-60-29
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Ìîòîáëîê Êåíòàâð íîâèé 10 ê.ñ., äèçåëü, øèðèíà ôðåçè 1.40 ñì., ç åëåêòðî ñòàð-

òåðîì. 093-925-93-80
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  Ðåíî Êåíãî 2, 2008 ð.â., 66 ÊÂ, 1.5 äèçåëü. 097-021-19-64, 067-745-69-92
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
  DAEWOO NEXIA 2005 ð.â., ÃÓÐ, ãàç 2, âïèñàíèé, êîë³ð ñ³ðèé, åëåêòðîïàêåò, öåíòð.

çàìîê, êîëåñà R14 - 66 000. 068-023-95-94
  Ìîïåä «Ìóñòàíã» º äîêóìåíòè, íå ïðàöþº âåíòèëÿòîð. 097-978-21-88
  Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
  Êàìàç 5410. 097-362-81-21
  Ìîòîáëîê ZUBR, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-288-42-06
  Ëàäà Êàëèíà 2006 ð.â., ãàç - áåíçèí, 1.6, â³äì³ííèé ñòàí. 063-628-53-08
  ÂÀÇ 2114, 2013 ð.â., ãàç - áåíçèí, îáºì 1.6. 068-766-05-18
  Áóñ Ôîëüêñâàãåí Ò-3 ãðóçîâèé + ãàðàæ çà ï³â ö³íè. 097-678-21-55
  ÊÀÌÀÇ (Ñîâîê). 067-265-84-17

ÊÓÏËÞ
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé 

ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿ-

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

ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, îðäåíè, ìîíåòè, 

ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øèôåð á/ó íå áèòèé. 063-304-37-36, 067-844-00-73
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìëèíè, íåâåëèêèé ìîòîáëîê 

àáî ìîòîêóëüòèâàòîð. 068-216-34-20
  Ïðè÷³ï â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ç äîêóìåíòàìè äî ëåãêîâîãî àâòî. 097-560-54-43, 

063-414-89-05
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 

ãàç. ïëèòè ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ðàäÿíñüê³ íàãîðîäè, ìîíåòè ÑÑÑÐ, çíà÷êè òà çíàêè ÑÑÑÐ, ÿíòàðí³ ñòàð³ áóñè. 066-

059-37-39 Ñåðã³é
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-

648-46-69
  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 

098-682-50-85

478003

477696

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
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ ³ äîìðîá³òíèö³.  067-975-76-38, 093-169-68-13
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ ³ äîìðîá³òíèö³.  067-975-76-38, 093-169-68-13
  Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-

45-94
  Ñàìîòí³é ÷îëîâ³ê 54 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòíüîþ æ³íêîþ 50-54 ð. 097-446-20-

46, 063-629-01-49
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî êîòÿò â äîáð³ ðóêè. 097-763-70-02
  Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî ç ïðàâîì âèêóïà, îïëàòà íà ïåðåä, â 

áóäèíêó º ãàç, âîäà, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ð-í Á³ëà Êàçàðìà. 063-896-77-35, 
097-029-05-79, 096-566-64-53

  Ó ëþáëÿ÷³, ïîðÿäí³ ðóêè â³ääàì ãàðí³, ãðàéëèâ³ êîøåíÿòêà (õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà), õëîï-
÷èê - ÷îðíèé, ä³â÷èíêà - òèãðîâà, ä³â÷èíêó â ïîäàëüøîìó ïðè ïîòðåá³ ñòåðèë³çóºìî çà 
âëàñíèé ðàõóíîê. 063-784-17-02

  Ïîòð³áíà ëþäèíà, ùîá çð³çàòè ãîð³õà, ÿáëóíþ, êîìó ïîòð³áíî íà äðîâà. 067-
387-27-20

  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíà 22 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15 
(íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó Ïàí Åêîíîì). 097-449-53-71, 063-319-56-31

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó.063-628-59-25
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëà. 093-849-93-36
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³ ³ ò.ä., ðîçãëÿíó âñ³ 

âàð³àíòè, òàêîæ äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó. 067-192-67-78
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 063-722-71-69
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Âàñüêîâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, íà òðèâàëèé 

òåðì³í, áàæàíî ñ³ìåéí³é ïàð³. 098-225-46-43, 063-155-26-43
  Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî ³íø³ âèäè 

ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 093-892-27-23, 099-777-03-24
  Øóêàþ ïðîôåñ³îíàëà ç³ ñâî¿ì ³íñòðóìåíòîì ïî ðîáîò³ ç ïàðêåòíîþ ï³äëîãîþ. 068-

033-67-67, 063-969-65-04
  Äîáðèé ãîñïîäàð â³äãóêíèñü, 1.5 ì³ñ. öóöåíÿòà øóêàþòü ñ³ì’þ (1 õëîï÷èê ³ 3 

ä³â÷èíêè), 2-º ç íèõ áóäóòü íåâåëèêèìè. 063-662-07-55, 067-777-68-03
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 097-358-08-40, 

093-127-40-34
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Варто звернути увагу на зна-
ки, які вам посилає доля. 
Пориньте з головою в поточ-
ні справи, так ви уникнете 
інтриг і пліток.

ТЕЛЕЦЬ 
Поповніть коло спілкування 
корисними для вас людьми. 
Для успішної роботи вам 
знадобиться терпіння, 
незворушність і витримка. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають доленосні події 
в особистому житті. Ви від-
чуєте прилив енергії, легко 
опинитеся на вершині успіху. 

РАК 
Постарайтеся бути спокійні-
шими, не втрачайте контр-
олю над своїми емоціями. 
Можливо, тиждень буде 
досить напруженим.

ЛЕВ 
Постарайтеся не встрявати 
в чужі конфлікти. Ситуація, 
ймовірно, кардинально 
зміниться, і це буде сприяти 
підвищенню працездатності.

ДІВА 
Якщо ви будете спокійно і 
зосереджено працювати, то 
обов'язково досягнете успіху. 
Зірки будуть на вашому боці. 

ТЕРЕЗИ 
Уміння слухати і чути до-
поможе вам налагодити 
стосунки з колегами. Саме 
зараз буде важливим умін-
ня працювати в команді. 

СКОРПІОН 
Тиждень сприяє підведен-
ню деяких підсумків. Але 
не шкодуйте про втрачені 
можливості, ви ще можете 
виправити всі помилки.

СТРІЛЕЦЬ 
Успіх обов'язково прийде, 
але вам необхідно докласти 
певних зусиль. Проявити 
ініціативу, не лінуватися. 

КОЗЕРІГ 
Доля неодмінно чимось вас 
обдарує, але головне за-
вдання — зрозуміти, що це 
саме те, що вам потрібно.

ВОДОЛІЙ 
Залиште в спокої старі про-
блеми і сконцентруйтеся 
на нових ідеях. 

РИБИ 
Постарайтеся змінити систе-
му цінностей, і ви побачите, 
як зміниться ваше сприй-
няття світу. 

ГОРОСКОП 
НА 6-12 СЕРПНЯ 

477943

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 11 ÑÅÐÏÍß

  + 17 0Ñ   + 19 0Ñ
  + 22 0Ñ   + 27 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 10 ÑÅÐÏÍß

  + 16 0Ñ    + 18 0Ñ
  + 22 0Ñ    + 25 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 8 ÑÅÐÏÍß

  + 19 0Ñ    + 22 0Ñ
  + 21 0Ñ    + 26 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 7 ÑÅÐÏÍß

  + 16 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 23 0Ñ   + 28 0Ñ

ÍÅÄІËß, 9 ÑÅÐÏÍß

  + 16 0Ñ    + 19 0Ñ
  + 21 0Ñ   + 25 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 6 ÑÅÐÏÍß

  + 18 0Ñ    + 21 0Ñ
  + 23 0Ñ    + 29 0Ñ

Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ìàò÷ó ôóò-
áîë³ñòè «Ëîêîìîòèâà» çàâîëî-
ä³ëè ³í³ö³àòèâîþ. Âîíè á³ëüøó 
÷àñòèíó ³ãðîâîãî ÷àñó òðèìàëè 
êîíòðîëü íàä ì’ÿ÷åì. ̄ õí³ àòàêè 
áóëè ïðîäóìàíèìè, áðàêóâàëî 
ò³ëüêè âåç³ííÿ â çàâåðøàëüíîìó 
óäàð³. Ñâîþ ïåðåâàãó ðåàë³çóâàëè 
çàë³çíè÷íèêè ìàéæå ï³ä ê³íåöü 
ïåðøîãî òàéìó. Öå Âîëîäèìèð 
Ïîë³ùóê, îòðèìàâøè ì’ÿ÷à â³ä 
ïàðòíåðà, íåâ³äïîðíèì óäàðîì 
ðîñïèñàâñÿ ó âîðîòàõ ãîñòåé.

Äî ïåðåðâè ãðàâö³ «Ëîêî-
ìîòèâà» ùå òðè÷³ ìàëè íàãîäó 
çá³ëüøèòè ðàõóíîê. Ó ïåðøîìó 
åï³çîä³ ñòðàæ âîð³ò ç³ãðàâ íàä³é-
íî. Ó äâîõ íàñòóïíèõ ãîëüîâèõ 

ìîìåíòàõ øê³ðÿíà êóëÿ îìèíóëà 
âîðîòà ãîñòåé. Çà ðàõóíêó 1:0 êî-
ìàíäè ï³øëè íà ïåðåðâó.

Ó äðóãîìó òàéì³ ìàëþíîê ãðè 
íå çì³íèâñÿ. Êîçÿòèí÷àíè àòà-
êóâàëè òî ç öåíòðàëüíî¿ çîíè, 
òî íàìàãàëèñÿ ïðîðâàòèñÿ äî âî-
ð³ò «Âåë-Êîìó» ôëàíãàìè. Ãðàâö³ 
«Ëîêîìîòèâà» â³ä÷óâàëè, ùî âîíè 
çà êëàñîì âèù³ çà ñóïåðíèêà, òîìó 
íåð³äêî áðàëè ³í³ö³àòèâó íà ñåáå ³ 
ãð³øèëè ³íäèâ³äóàëüíèìè ä³ÿìè.

À ãîñò³ òèì ÷àñîì âäàëî îãðèç-
íóëèñÿ ³ çð³âíÿëè ðàõóíîê. Ãîë 
ó â³äïîâ³äü ò³ëüêè ðîç³çëèâ ãîñ-
ïîäàð³â ïîëÿ. Ñïî÷àòêó Âëàäèñ-
ëàâ Íå÷èïîðåíêî çðîáèâ ðàõó-
íîê 2:1, à ßðîñëàâ Êîðí³þê 
çàêð³ïèâ óñï³õ êîìàíäè. Ç:1 — 
÷åðãîâà ïåðåìîãà â ÷åìï³îíàò³.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ï³ñëÿ êàðàíòèíó â³äíîâèëèñÿ 
çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Ïåð-
øèé ÷åìï³îíàò êîðîëåâè ñïîðòó 
ïðîéøîâ ó Â³ííèö³ 24–25 ëèïíÿ 
íà ñòàä³îí³ ïàðêó ³ì. Ãîðüêîãî.

Íà â³äêðèòèõ ÷åìï³îíàòàõ 
îáëàñò³ ñïîðòñìåíè íàøîãî 
êðàþ òðàäèö³éíî âèñòóïàþòü 
äâîìà ñêëàäàìè. Öå ì³ñüêà ³ 
ðàéîííà êîìàíäè, ÿê³ âèéøëè 
íà ñòàðò ï³ñëÿ òðèâàëî¿ ïåðåðâè, 
ïîâ’ÿçàíî¿ ç åï³äåì³ºþ êîðîíà-
â³ðóñó.

Ïåðøèìè ðîçïî÷àëè çìàãàííÿ 
ä³â÷àòà òà æ³íêè â ñåêòîð³ äëÿ 
ñòðèáê³â ó âèñîòó. Â öüîìó âèä³ 
ïðîãðàìè äðóãå ì³ñöå, ç ðåçóëü-
òàòîì 160 ñì, ïîñ³ëà Õðèñòèíà 
Çà¿÷êî, à ¿¿ ïîäðóãà ïî êîìàíä³ 

ªëèçàâåòà ×îðíà òàêîæ ïîäîëà-
ëà 160 ñì, àëå çà ñïðîáàìè ïî-
ñ³ëà 3 ì³ñöå. Äàøà Ñ³ðèê ï³ñëÿ 
äâîð³÷íî¿ ïåðåðâè ïîäîëàëà âè-
ñîòó 155 ñì.

Ñåðåä þíàê³â íàø Âëàäèñëàâ 
ªãîðîâ, ç ðåçóëüòàòîì 195 ñì, 
ïîñ³â äðóãå ì³ñöå. Éîãî äàâ-
í³é ñóïåðíèê ³ äðóã ïî êîìàíä³ 
Êèðèëî Ëóöåíêî, ç ðåçóëüòàòîì 
190 ñì, ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçå-
ðîì. Ïîâòîðèâ ñâîº äîñÿãíåí-
íÿ Ìàêñèì Ãàéäó÷îê (180 ñì). 
Îëåêñàíäðó Âàõí³âñüêîìó òà 
Âëàäó Ïîë³ùóêó ïëàíêà ï³äêî-
ðèëàñü íà âèñîò³ 175 ñì.

Ç á³ãó íà 400 ì òðè íàøèõ 
ó÷àñíèö³ äîëàëè öþ äèñòàí-
ö³þ âïåðøå. Àíàñòàñ³ÿ Áåñàðà-
áà — ïåðøà. ¯¿ ðåçóëüòàò 1,09. 

ªëèçàâåòà Çàáåë³íà, ïðîãðàâøè 
ïåðåìîæíèö³ îäíó ñîòó, ïîñ³ëà 
äðóãå ì³ñöå, à Äàøà Ïåðåâåðçîâà 
ç ðåçóëüòàòîì 1.13 ô³í³øóâàëà 
òðåòüîþ. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî 
Äàøà ê³ëüêà ðîê³â ïðîñëàâëÿº 
Êîçÿòèíùèíó â ñåêòîð³ äëÿ 
ñòðèáê³â 

Ñåðåä á³ãóí³â íà ñåðåäí³ òà 
äîâã³ äèñòàíö³¿ Âàäèì Ï³äðó÷-
íèé ç á³ãó íà 3000 ì ïîñ³â òðå-
òº ì³ñöå, ç ðåçóëüòàòîì 9.03.4. 
À íà äèñòàíö³¿ 1500 ì éîãî 
÷àñ — 4.01.9. Ïåðøèì íà ö³é 
äèñòàíö³¿ ô³í³øóâàâ òîâàðèø 
Âàäèìà ïî çá³ðí³é îáëàñò³ Àí-
äð³é Êðàêîâåöüêèé. Â³ííèöüêà 
êîçÿòèí÷àíêà Þëÿ ×åõîâñüêà 
äîëàëà äèñòàö³þ íà 800-ìåòð³âö³. 
¯¿ ðåçóëüòàò — 2 õâ. 17 ³ 24 ñîòèõ 

ñåêóíäè. Êðàùå çà Þëþ çà åëåê-
òðîííèì ñåêóíäîì³ðîì ³ ôîòîô³-
í³øåì íà ÷îòèðè ñîòèõ ñåêóíäè 
ïðîá³ãëà ¿¿ ïîäðóãà ïî çá³ðí³é 
ëåãêîàòëåò³â Â³ííè÷÷èíè Òåòÿíà 
Äîðîøåíêî.

Ìàøà Øïàòê³âñüêà âèñòóïàëà 
ó äâîõ äèñöèïë³íàõ: øòîâõàííÿ 
ÿäðà — 11 ì 30 ñì òà ìåòàííÿ 
ñïèñà 18 ì 97 ñì. Â îáîõ äèñöè-
ïë³íàõ Ìàøà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. 
Òàêîæ õî÷åòüñÿ â³äçíà÷èòè Âàäè-
ìà Àäàì÷óêà (øòîâõàííÿ ÿäðà — 
13.93, ìåòàííÿ äèñêà 42.13.) 

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ïåðøå 
ì³ñöå — çà ëåãêîàòëåòàìè Â³-
ííèö³. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà êî-
ìàíäà Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. 
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ íàøà ì³ñüêà 
êîìàíäà.

ВЕЛКОМІВЦІ ОГРИЗАЛИСЯ, 
АЛЕ НАШИХ НЕ ЗДОЛАЛИ 
Футбол  У минулі вихідні футболісти 
козятинського «Локомотива», які 
виступають в чемпіонаті Калинівського 
району, приймали на своєму полі гравців 
команди «Вел-Ком» з Черепашинець. 
Наші земляки перемогли з рахунком 3:1

Вдало виступили на чемпіонаті області

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ìàò÷ó ñâî¿-
ìè âðàæåííÿìè â³ä ãðè ïîä³ëèâ-
ñÿ ãðàâåöü êîìàíäè çàë³çíè÷íè-
ê³â Îëåêñàíäð Êîâàëü.

— «Ëîêîìîòèâ» — ìîëîäà 
êîìàíäà, íàì íå âèñòà÷àº êî-
ìàíäíîãî äîñâ³äó, ùîá ïîâ³ðèòè, 
íà ùî ìè çäàòí³. ²íäèâ³äóàëüíî 
íàø³ ãðàâö³ áàãàòî ÷îãî âì³þòü. 
À ôóòáîë ñàìå êîìàíäíà ãðà, òîæ 

òðåáà íàì ïðàöþâàòè íàä êîìàíä-
íèìè ä³ÿìè, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð.

Ó íà÷àëüíèêà êîìàíäè Âîëîäè-
ìèðà Äîáðæàíñüêîãî ìè çàïèòà-
ëè, ÷èì â³í á³ëüøå çàäîâîëåíèé — 
ãðîþ êîìàíäè, ÷è ðåçóëüòàòîì? 
Íàñòàâíèê ñêàçàâ: «50 íà 50. ² 
ãðîþ, ³ ðåçóëüòàòîì ÿ çàäîâîëå-
íèé. ß çíàþ ³ ãðàâö³ çíàþòü, ùî 
íàì º íàä ÷èì ïðàöþâàòè».

Небезпечний момент для взяття воріт гостей 


