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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

СКЛАЛА ТРИ ЗНО 
НА ВІДМІННО 

ОДРУЖЕНІ ВЖЕ 70 РОКІВ. 
В ЧОМУ СЕКРЕТ?

ВЕТЕРАНИ — ЗА КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. 4

с. 11 с. 8

 У Козятині відновили 
роботу всі дитячі садочки. 
Цього, мабуть, найбільше 
чекали батьки, які 
змушені були працювати 
та слідкувати за малечею 
одночасно

 Дитсадкам дозволили 
працювати за новими 
умовами: температуру 
міряють кожні чотири 
години, за столиком — 
не більше двох дітлахів 
та поставили бутлі з 
антисептиками

 І ще на час карантину з 
приміщень прибрали всі 
м’які іграшки та килимки. 
Розказуємо, як коронавірус 
змінив життя дошкільних 
закладів, та як нових правил 
дотримуються вихователі

РЕКЛАМА

с. 5

ХТО З ДЕПУТАТІВ 
ПРОПУСКАЄ СЕСІЇ?

 У міській раді Козятина 
сьомого скликання маємо 33 
депутати. Порахували, хто з них 
найрідше з’являвся на засіданнях 
в 2020 році. Як виявилося, двоє 
обранців «прогуляли» все с. 4

САДОЧКИ ЗНОВУ ПРАЦЮЮТЬ
БЕЗ ІГРАШОК ТА В МАСКАХ

477941

У дитсадку №6 слідкують 
за гігієною рук вихованців. 
Дмитро зі старшої групи 
миє руки під наглядом 
виховательки Оксани 
Завальної
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ÍÎÂÈÍÈ

Перекинувся 
трактор 
 Âðàíö³ 9 ñåðïíÿ ïî-
áëèçó ñåëà Þð³âêà ñòàëàñü 
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà 
ïðèãîäà. Ïåðåêèíóâñÿ 
òðàêòîð Ò-25. Ïåíñ³îíåðà, 
ÿêèé ïåðåáóâàâ çà êåðìîì, 
ãîñï³òàë³çóâàëè äî ðåàí³-
ìàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ.
Ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíî, 
ùî òðàêòîð ïåðåêèíóâñÿ 
ï³ä ÷àñ áóêñèðóâàííÿ ïðè-
÷åïà, îñê³ëüêè â³í áóâ çà-
âàæêèì äëÿ ö³º¿ ìàøèíè.
ßê êàæóòü â ïîë³ö³¿, âîä³é 
ç ò³ëåñíèìè óøêîäæåí-
íÿìè ïåðåáóâàº ó ë³êàðí³. 
Ïðàâîîõîðîíö³ ðîçïî÷àëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 
286 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè (ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüî-
ãî ðóõó àáî åêñïëóàòàö³¿ 
òðàíñïîðòó îñîáàìè, ÿê³ 
êåðóþòü òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè). Çà òàêå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî 
äî 3-õ ðîê³â îáìåæåííÿ 
âîë³.

Відновили 
прийом 
безробітних
 Ç ïîíåä³ëêà, 10 ñåðï-
íÿ, ïðèéîì êë³ºíò³â 
äåðæàâíî¿ ñëóæáè çà-
éíÿòîñò³ ïðîâîäèòüñÿ 
â óñ³õ öåíòðàõ íà òåðè-
òîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Íàãàäàºìî, ùî äî öüîãî 
óñ³ öåíòðè çàéíÿòîñò³, 
âêëþ÷íî ç Êîçÿòèíñüêèì, 
÷åðåç êàðàíòèí ïðàöþ-
âàëè ó ðåæèì³ çàêðèòèõ 
äâåðåé. Òîáòî, íå ïðî-
âîäèëè ïðèéîì ãðîìàäÿí, 
à äîêóìåíòè ïðèéìàëè 
ó ðåæèì³ îíëàéí.
— Îáëàñíà ñëóæáà çà-
éíÿòîñò³ ãîòîâà ñïðèÿòè 
áåçðîá³òíèì ó ïîøóêó 
ðîáîòè íå ò³ëüêè îíëàéí, 
à é áåçïîñåðåäíüî â ïðè-
ì³ùåííÿõ öåíòð³â çà-
éíÿòîñò³ ç äîòðèìàííÿì 
óñ³õ ñàí³òàðíèõ íîðì. 
Ïðîõàííÿ äî âñ³õ, õòî â³ä-
â³äóâàòèìå öåíòð çàéíÿ-
òîñò³, îáîâ’ÿçêîâî ìàòè 
çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó. À íà çàïëàíîâà-
íèé îñîáèñòèé ïðèéîì 
äî êàð’ºðíîãî ðàäíèêà íå 
çàáóäüòå âçÿòè ç ñîáîþ 
îðèã³íàëè íàñòóïíèõ äî-
êóìåíò³â: òðóäîâà êíèæêà, 
ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³é-
íèé íîìåð òà äîêóìåíò 
ïðî îñâ³òó, — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД 

Íàâïðîòè äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9 ðîñòå âå-
ëèêà âåðáà. Ìèíóëîãî òèæíÿ 
äåðåâî çð³çàëè. Â³ä íüîãî çàëè-
øèâñÿ ò³ëüêè ãîëèé ñòîâáóð. Ï³ä 
÷àñ îáð³çêè ïîøêîäèëè ëàâêó, 
ÿêà ñòî¿òü ï³ä âåðáîþ.

Ï³â äíÿ ðîá³òíèêè òðóäèëèñÿ 
á³ëÿ äåðåâà ç åëåêòðîïèëêîþ. 
À òîä³ ñ³ëè òà é ïî¿õàëè, çàëè-
øèâøè ã³ëêè òà òèðñó íà òðî-
òóàð³ òà òðàâ³ íàâêîëî äåðåâà. 
Òîæ ïðîéòè àëåéêîþ íàâïðîòè 
áóäèíêó áóëî ùå òå âèïðîáó-
âàííÿ. Ïðèáðàëè öå âñå ëèøå 
íàñòóïíîãî äíÿ.

Ö³êàâî, ùî íåïîäàë³ê ö³º¿ 
âåðáè ðîñòå àëè÷à, ó ÿêî¿ îäèí 
ñòîâáóð ïî÷àâ â³äêîëþâàòèñÿ â³ä 
³íøîãî. Àëå ¿¿ ÷îìóñü íå îáð³çà-
ëè. À ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó îäíå ç 
äåðåâ íà ö³é àëåéö³ âïàëî ïðîñòî 

íà ëàâêó íàâïðîòè «Îùàäáàí-
êó», êîëè çä³éíÿâñÿ ñèëüíèé 
â³òåð.

Ìè ïîö³êàâèëèñÿ, õòî æ îá-
ð³çàâ âåðáó? Íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ó ðîçä³ë³ äîêóìåíòè çíà-
éøëè ðîçïîðÿäæåííÿ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè ïðî ñêëèêàííÿ êîì³ñ³¿ 
äëÿ îáñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðè-
òîð³¿ ÎÑÁÁ «Þâ³ëåéíèé». Ñàìå 
äî öüîãî îá’ºäíàííÿ íàëåæèòü 
áóäèíîê ¹ 9 íà âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó.

Àëå ãîëîâà ÎÑÁÁ íå çâåð-
òàâñÿ ç ïðèâîäó îáð³çêè âåðáè. 
Íà ï³äñòàâ³ çâåðíåííÿ ãîëîâè 
«Þâ³ëåéíîãî» îáñòåæèëè ÷îòèðè 
ãîð³õè òà àëè÷ó íà ïðèáóäèí-
êîâ³é òåðèòîð³¿ é äàëè äîçâ³ë 
íà âèäàëåííÿ ç ðåêîìåíäàö³ºþ 
ïîñàäèòè çàì³ñòü çð³çàíèõ äåðåâ 
íîâ³. Öå â³äîìî ç ð³øåííÿ âè-
êîíàâ÷îãî êîì³òåòó.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëèñÿ ïàéîâè-
êè Ñåñòðèí³âêè, Ìàõàðèíåöü òà 
Ñèãíàëó. Âîíè îáóðåí³ òèì, ùî 
â ³íòåðíåò-âèäàíí³ «Íà Ïàðè-
æ³» àâòîð ñòàòò³ Ìàêñ Ìåëüíèê 
íàçâàâ ¿õ íå âëàñíèêàìè çåìë³, 
à çâè÷àéíèìè ì³òèíãàðÿìè.

«Í³õòî ç òèõ ëþäåé, ùî «ì³-
òèíãóâàëè» ï³ä ÷àñ çáîðó ïøå-
íèö³, íå º âëàñíèêîì ö³º¿ çåìë³. 
Ó òîâàðèñòâà ï³äïèñàí³ äîãîâîðè 
îðåíäè ïà¿â ç ³íøèìè ñåëÿíà-
ìè, ³ ñïðàâæí³ âëàñíèêè îáóðåí³ 
òèì, ÿê ãàëüìóºòüñÿ ðîáîòà ï³ä-
ïðèºìñòâà», — êàçàâ æóðíàë³ñòó 
Ìåëüíèêó ñï³ââëàñíèê òîâà-
ðèñòâà «Ñàíàãðîñ³ä» Ñòàí³ñëàâ 
Âîéöåõîâñüêèé.

Ïàéîâèêè, ÿê³ çâåðíóëèñÿ 

äî íàøî¿ ðåäàêö³¿, çäèâîâàí³ 
òàêèìè ñëîâàìè. Áî òîä³ íà ïîë³ 
áóëè Ìèêîëà Áîíäàðåöü, Þð³é 
Ìîòðîíþê, Ðà¿ñà Øâåöü, Îëåíà 
Áåðåæíþê ³ öåé ñïèñîê ïð³çâèù 
ïàéîâèê³â ìîæíà áóëî á äîâãî 
ïðîäîâæóâàòè. Áî íà ïîë³ áóëè 
íå «í³õòî», à ïàéîâèêè.

Äàë³ àâòîð ïîðòàëó «Íà Ïàðè-
æ³» ïèøå, ùî ñèòóàö³ÿ â Ìàõà-
ðèíöÿõ íà÷å ñ³ìåéíèé êîíôë³êò, 
â ÿêèé ïîë³ö³ÿ íàìàãàºòüñÿ 
íå âòðó÷àòèñÿ.

«Ïðîòå ç ³íøîãî áîêó ïðî-
áëåìà ñåðéîçí³øà, í³æ «ñâàð-
êà» ïàðòíåð³â ³ âèõîäèòü çà ìåæ³ 
öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ â³äíîñèí. Áî 
ÿêùî îäèí ç íèõ ñïðàâä³ ïî-
òàéêè ïðîäàâàâ çåðíî, ïðî ùî 
ãîâîðèòü ðåøòà ñï³ââëàñíèê³â, 
òî òàêèìè ä³ÿìè ëþäèíà ðîçî-

ðþâàëà ï³äïðèºìñòâî, çàëèøàëà 
áåç ïîäàòê³â ì³ñöåâèé áþäæåò, 
à ïàéîâèê³â áåç äîõîäó â³ä îðåí-
äè», — ïèøå Ìàêñ Ìåëüíèê.

Íàòîì³ñòü ó òåêñò³ Ìåëüíèêà 
âñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ö³ á³äè 
ïåðåêèíóòà íà Ñåðã³ÿ Áåíåäè-
÷óêà, ÿêèé ðàí³øå âîëîä³â ÷àñò-
êîþ ô³ðìè «Ñàíàãðîñ³ä», à òåïåð 
î÷îëþº «Ìàõàðèíåöüêå Àãðî». 
Óò³ì, êîãî Áåíåäè÷óê çàëèøèâ 
áåç äîõîäó â³ä îðåíäè çåìë³, íàì 
íåâ³äîìî, õî÷à íà ïîë³ â Ìàõà-
ðèíöÿõ òà Ïèêîâö³ ìè øóêàëè 
òàêèõ.

Äèðåêòîð àãðîï³äïðèºìñòâà 
êàæå, ùî äî áþäæåòó â³í ñïëà-
÷óº 13 â³äñîòê³â â³ä ïðèáóòêó, 
ÿêèé ðîçä³ëÿþòü ì³æ ñ³ëüñüêîþ 
³ ðàéîííèìè ðàäàìè. ßê ðîçðà-
õîâóºòüñÿ ç ïàéîâèêàìè Ñåñòðè-

í³âêè òà Ìàõàðèíåöü öåé àãðà-
ð³é, íàì íåâ³äîìî. Àëå ä³çíàëè-
ñÿ, ÿê ðîçðàõîâóâàâñÿ Áåíåäè÷óê 
ç ïàéîâèêàìè ó Ñèãíàë³:

— Ìèíóëîãî ðîêó Ñåðã³é 
çà òîííó çåðíà äàâàâ 8 700 ãðè-
âåíü. Ó öüîìó ðîö³ çåðíî ïî-
äîðîæ÷àëî ³ â³í ñàì ñêàçàâ, ùî 
áóäå ïëàòèòè ïî 10 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Â Ñèãíàë³ íàë³÷óºòüñÿ 
31 ïàéîâèê ³ âæå âñ³ ïàéîâèêè 
ïðèáóòîê â³ä îðåíäè çåìë³ îòðè-
ìàëè. Õòî çà ïàé ãðîøèìà âçÿâ, 
à õòî çåðíî îòðèìàâ.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, â÷åð-
ãîâå çâåðòàºìîñÿ äî ïàéîâè-
ê³â, ç ÿêèìè Ñåðã³é Áåíåäè÷óê 
íå ðîçðàõóâàâñÿ. Ìîæå ä³éñíî 
çíàéäåòüñÿ òàêèé, ÿêèé ç òî¿ àð-
ì³¿ ïàéîâèê³â ó äèðåêòîðà «Ìà-
õàðèíåöüêîãî àãðî» çàãóáèâñÿ.

ХТО ОБРІЗАВ ВЕРБУ 
НА ГЕРОЇВ МАЙДАНУ?
Благоустрій  Минулого четверга, 
6 серпня, обрізали вербу навпроти 
ОСББ «Ювілейний». У процесі 
пошкодили ще й лавку, що стоїть під 
деревом. Хто і чому обрізав вербу — 
дізнавалися наші журналісти

Ç ð³øåííÿ âèêîíêîìó çà 16 
ëèïíÿ ä³çíàëèñü, ùî âåðáó äî-
çâîëèëè ïî÷èñòèòè â³ä ã³ëëÿ 
âëàñíèêó êàôå, íàâïðîòè ÿêîãî 
äåðåâî ðîñòå.

Ï³äïðèºìåöü òà âëàñíèê êàôå 
Îëåêñàíäð Ïðèñÿæíþê êàæå, 
ùî âåðáà áóëà çàââèøêè 30 ìå-
òð³â. ² êîëè äóâ ñèëüíèé â³òåð, 
äåÿê³ ã³ëêè ëàìàëèñÿ ³ ïàäàëè. 
Ñàìå òîìó ï³äïðèºìåöü çâåðíóâ-
ñÿ äî ì³ñüêðàäè, ùîá ïðîâåñòè 
îáð³çêó äåðåâà.

— Ôîðìóâàííÿ â³ä ÷îòèðüîõ 
äî øåñòè ìåòð³â. Öå âèêîíóâàëî 
ðîáîòó çåëåíå ãîñïîäàðñòâî, ÷è 
ÿê òàì. ß ñàì íå ð³çàâ. ² âè áà÷è-
òå, ùî âîíà òàêà ñòî¿òü, âñå îäíî 
ÿê â àâàð³éíîìó ñòàí³ âîíà áóëà. 
¯¿ ð³çàëè ³ òî òàì, òî òàì âñå 
ïîçà÷³ïëþâàëîñÿ. À ÿêáè âïà-
ëî, ïîáèëî â³êíà, õòî á òîä³ ùî 

ðîáèâ? — ïîÿñíþº Ïðèñÿæíþê.
Ï³äïðèºìåöü òàêîæ êàæå, ùî 

ïëàíóº îáëàãîðîäèòè öþ òåðè-
òîð³þ.

— ß õî÷ó òàì ïîñàäèòè äåðåâ-
öÿ òàê³, ùîá âîíè áóëè ïðèäàòí³. 
Ùîá íå âèðîñòàëè ³ íå ïàäàëè 
íà ïðèì³ùåííÿ. ß ³ ç ãîëîâîþ 
ÎÑÁÁ ãîâîðèâ. Ìè õî÷åìî îá-
ëàãîðîäèòè òåðèòîð³þ, ïîêëàñ-
òè ïëèòêó, — äîäàº Îëåêñàíäð 
Ïðèñÿæíþê.

— Â³í, çâ³ñíî, äóæå æîðñòêî 
çðîáèâ ôîðìóâàííÿ. ß ò³ëüêè 
ñüîãîäí³ ïîáà÷èëà. Â³í â÷èíèâ 
òàê, ÿê òðåáà çà ïðîöåäóðîþ — 
ïîäàâ çàÿâó. Âñ³ äîêóìåíòè 
ï³øëè íà âèêîíàâ÷èé êîì³òåò. 
Âèêîíêîì äàâ éîìó äîçâ³ë, — 
êàæå ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò ³ç 
áëàãîóñòðîþ Óïðàâë³ííÿ ÆÊÃ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåíà Øàöüêà.

Пайовики образилися на видання Вінниці

Якщо ви бачите, що хтось про-
водить обрізку чи видалення 
дерев, ви можете запитати у ви-
конавців робіт про дозвільні до-
кументи. Це має бути рішення 
виконавчого комітету на ви-

далення чи обрізку та висно-
вок лісопатолога, якщо дерево 
зрізають повністю. Якщо ж до-
кументів немає або їх відмов-
ляються вам показати, потрібно 
викликати поліцію.

Порада від редакції 

Голий стовбур без жодної гілки. Такий тепер має вигляд 
верба навпроти ОСББ «Ювілейний» 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ПРЕССЛУЖБА 

ПАРТІЇ «СИЛА 

ЛЮДЕЙ»

Íà çáîðàõ 1 ñåðïíÿ áóëî 
ö³êàâî òà ïðîäóêòèâíî. Ä³-
ëèëèñÿ ³äåÿìè òà äîñâ³äîì. 
Êîëè ðàçîì çáèðàþòüñÿ 
åíåðã³éí³, êðåàòèâí³ òà ïî-
çèòèâí³ ëþäè — ñòâîðþºòüñÿ 
íåéìîâ³ðíî êðóòà àòìîñôå-
ðà äëÿ ïðàö³! Îáãîâîðþâà-
ëè ãîëîâí³ ïðîáëåìè ì³ñòà 
òà àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè ¿õ 
âèð³øåííÿ, ãîòóâàëè ïåðåä-

âèáîð÷ó ïðîãðàìó.
ßê âñ³ âæå çðîçóì³ëè, òàê, 

ÿ éäó íà âèáîðè. Ó ì³ñò³ áà-
ãàòî íþàíñ³â òà ïðîáëåì, àëå 
öå íå ïðèâ³ä éîãî íå ëþáèòè. 
Ó íàñ º âñ³ ìîæëèâîñò³ ñòàòè 
ïðèâàáëèâèì, çàòèøíèì òà 
ì³ñòîì êîìôîðòíèì äëÿ ïðî-
æèâàííÿ. Ùèðî â öå â³ðþ! Áî 
öå ìîº ð³äíå ì³ñòî ³ ÿ ïðîñòî 
éîãî ëþáëþ.

Õî÷ó ïîäÿêóâàòè ïðèñóòí³ì 
íà ïåðøèõ çáîðàõ çà âèñîêå 
ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó ³ ãðîìàä-

ñüêó ïîçèö³þ, ÿê³ ñòàíóòü 
ãîëîâíîþ çàïîðóêîþ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó ì³ñòà.

Äî ðå÷³, íàø³ çóñòð³÷³ â³ä-
êðèò³, êîæåí áàæàþ÷èé ìîæå 
ïðèéòè. Áóäåìî âàì ðàä³. Ìè 
øóêàºìî â³äïîâ³ä³ íà ïèòàí-
íÿ: «ßê çì³íèòè ì³ñòî ³ çðî-
áèòè éîãî êîìôîðòí³øèì? 
Ó ÿêîìó íàïðÿìêó éîãî ðîç-
âèâàòè?» Ïðèºäíóéòåñÿ òà 
ä³ë³òüñÿ ³äåÿìè. Êîçÿòèí — 
öå íàøå ì³ñòî ³ íàì ðàçîì 
âèð³øóâàòè éîãî äîëþ!

Відбулася перша зустріч 
нашої команди «Сила людей»
БЛОГ

Вадим Рожук (у центрі) братиме участь у місцевих 
виборах як кандидат на посаду голови Козятинської ОТГ

ПРЕССЛУЖБА 

«ПАРТІЇ ВІННИЧАН»

Òåïåð ó êîçÿòèí÷àí 
º ñâîÿ ïàðò³ÿ! Ïåðøà ì³ñöåâà 
ïàðò³ÿ Â³ííè÷÷èíè — «Ïàðò³ÿ 
Â³ííè÷àí»! Âïåðøå êîæåí ìåø-
êàíåöü íàøîãî ðàéîíó, ÿêèé ìàº 
â³äïîâ³äíó êâàë³ô³êàö³þ, äîñâ³ä 
òà áàæàííÿ, ìîæå ñòàòè äåïóòà-
òîì àáî î÷îëèòè ñâîþ ãðîìàäó

Íåùîäàâíî â Óêðà¿í³ 
ç’ÿâèëàñü ïåðøà ì³ñöåâà ïàð-
ò³ÿ Â³ííè÷÷èíè — «Ïàðò³ÿ Â³-
ííè÷àí». Ïàðò³ÿ îòðèìàëà îô³-
ö³éíó ðåºñòðàö³þ òà ðîçïî÷àëà 
ï³äãîòîâêó äî ì³ñöåâèõ âèáîð³â. 
Çàñíîâíèê ³ ãîëîâà ïàðò³¿, ì³ñ-
öåâèé ïîë³òèê òà ãðîìàäñüêèé 
ä³ÿ÷ Ìèêîëà Ô³ëîíîâ, ñï³âçàñ-
íîâíèêîì â³ííèöüêî¿ ïàðò³¿ ñòàâ 
â³äîìèé àðòèñò, âîëîíòåð òà ãðî-
ìàäñüêèé ä³ÿ÷ Â³êòîð Áðîíþê.

Ì³ñöåâà ïîë³òè÷íà ñèëà ìàº 
íà ìåò³ îá’ºäíàòè âñ³õ ìåøêàí-
ö³â îáëàñò³ íàâêîëî êëþ÷îâèõ 
ïðîáëåì: çóïèíèòè ðîçêðàäàííÿ 
ì³ñöåâèõ áþäæåò³â òà êàäðîâó 
÷åõàðäó âèïàäêîâèõ ëþäåé ïðè 
âëàä³, çàáåçïå÷èòè óìîâè äëÿ 
áåçïå÷íîãî, êîìôîðòíîãî ³ ïåð-
ñïåêòèâíîãî æèòòÿ â êîæíîìó 

êóòî÷êó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
— Ìè ñòâîðèëè ïîë³òè÷íó 

ïëàòôîðìó, ùîá äàòè ìîæëè-
â³ñòü â³ííè÷àíàì, ÿê³ íå ìàþòü 
äåñÿòê³â òèñÿ÷ äîëàð³â, àáî îñî-
áèñòèõ çâ’ÿçê³â ç³ ñòîëè÷íèìè 
ïàðò³éíèìè ôóíêö³îíåðàìè, 
ñòàòè äåïóòàòàìè òà ðîçâèâà-
òè ñâî¿ ãðîìàäè. Íàøå çàâäàí-
íÿ — ñïðèÿòè ïåðåìîç³ íà âè-
áîðàõ ôàõ³âö³â ³ ïàòð³îò³â ñâîãî 
êðàþ, — êàæå Ìèêîëà Ô³ëîíîâ.

Ñüîãîäí³ â³ííèöüêà ïàðò³ÿ 

ï³äòâåðäèëà ñâî¿ íàì³ðè âçÿòè 
ó÷àñòü ó âèáîðàõ ³ çàáåçïå÷èòè 
ìàêñèìàëüíó ïðèñóòí³ñòü â³-
ííè÷àí ó ì³ñöåâ³é âëàä³.

Çà âñ³ ðîêè íåçàëåæíî¿ Óêðà-
¿íè êîæíà íîâà âëàäíà êîìàí-
äà ³ ïðîâ³äí³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ 
ñòâîðèëè çàêðèòèé åë³òàðíèé 
êëóá. Ïåðåñ³÷íèé óêðà¿íåöü 
áóâ ôàêòè÷íî ïîçáàâëåíèé 
ìîæëèâîñò³ ñòàòè äåïóòàòîì. 
Äëÿ öüîãî óêðà¿íñüê³ ïîë³òè-
êè äåñÿòèë³òòÿìè ñòâîðþâàëè 

øòó÷í³ ïåðåïîíè: ââîäèëè çà-
õìàðí³ ãðîøîâ³ çàñòàâè, à äëÿ 
òîãî, ùîá áàëîòóâàòèñü, ïî-
òð³áíî áóëî éòè «íà ïîêë³í», 
äîãîäæàòè íà÷àëüñòâó, ïëàòèòè 
çà ì³ñöå â ñïèñêó.

Âñ³ ö³ òà ³íø³ îáìåæåííÿ çà-
áåçïå÷èëè ïîâíó ìîíîïîë³þ 
íà âëàäó òà ïîë³òè÷íó ãåãåìî-
í³þ ô³íàíñîâî-ïðîìèñëîâèõ 
ãðóï, âèõ³äö³â ç ðàäÿíñüêî¿ 
ïàðò³éíî¿ íîìåíêëàòóðè, ì³ñ-
öåâèõ êëàí³â, ïðåäñòàâíèê³â 

êðèì³íàëüíîãî ñåðåäîâèùà òà 
îë³ãàðõ³÷íèõ ãðóï âïëèâó.

«Ïàðò³ÿ Â³ííè÷àí» — öå â³ëü-
íèé ³ ìàêñèìàëüíî â³äêðèòèé 
ïîë³òè÷íèé ìàéäàí÷èê äëÿ â³-
ííè÷àí, ÿê³ ìàþòü â³äïîâ³äíó 
êâàë³ô³êàö³þ ³ áàæàííÿ ñòàòè 
äåïóòàòàìè, àáî î÷îëèòè ãðî-
ìàäè. Ìè â³äêðèâàºìî âèáîð-
÷³ ñïèñêè äëÿ âñ³õ, õòî çäàòåí 
ñôîðìóëþâàòè àðãóìåíòîâàíó 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó ñâîãî íàñå-
ëåíîãî ïóíêòó. Äðóãèé êðèòåð³é 
äëÿ ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â — 
ðîçóì³ííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïå-
ðåä òåðèòîð³àëüíîþ ãðîìàäîþ. 
Òðåò³é — â³äñóòí³ñòü íåãàòèâ-
íîãî áåêãðàóíäó.

Ìè ïåðåêîíàí³, ùî â êîæ-
íîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ìè çàëó÷èìî 
êðàùèõ ôàõ³âö³â ñâîº¿ ñïðàâè, 
³ ïðåäñòàâíèêè íàøî¿ êîìàíäè 
îáîâ’ÿçêîâî âèãðàþòü íàñòóïí³ 
ì³ñöåâ³ âèáîðè, áî òåïåð ó â³-
ííè÷àí º âèá³ð — ãîëîñóâàòè 
çà ñåáå, ÷è çà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, 
ÿê³ ðîêàìè ëèøå îá³öÿëè ðåôîð-
ìè òà çì³íè, à ñàì³ ïðîñòî âî-
þâàëè çà âëàäó ³ äîñòóï äî áþ-
äæåòíèõ êîøò³â òà ðåñóðñ³â.

Коли нарешті на виборах виграють 
козятинчани, а не київські політики?
БЛОГ

Засновником і головою 
партії є Микола Філонов. 
Співзасновником став 
відомий артист, волонтер 
та громадський діяч Віктор 
Бронюк

«Партія Вінничан» є першою місцевою партією 
Вінниччини. Політична сила ставить на меті забезпечити 
комфортне життя в кожному куточку нашої області

ПРЕССЛУЖБА 

КОЗЯТИНСЬКОГО 

МВПУЗТ

Êîçÿòèíñüêå 
ì³æðåã³îíàëüíå 

âèùå ïðîôåñ³éíå 
ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî òðàí-
ñïîðòó, ùî íà âóëèö³ Êàòóêî-
âà, 44, ñï³ëüíî ç ÀÊÂ Óêðà-
¿íñüêå êàîë³íîâå òîâàðèñòâî 
çàïðîøóº âèïóñêíèê³â 11 êëà-
ñ³â çäîáóòè ïðîôåñ³þ ÷åðåç 

äóàëüíó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñ-
òþ åëåêòðîìîíòåð ç ðåìîíòó 
òà îáñëóãîâóâàííÿ ïðèñòðî¿â 
ñèãíàë³çàö³¿, öåíòðàë³çàö³¿, 
áëîêóâàííÿ.

Îòðèìàºòå ñó÷àñíó ïðî-
ôåñ³þ ç ïåðñïåêòèâîþ ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. À ùå — äî-
äàòêîâó ñòèïåíä³þ, ïðàêòèêó 
íà í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêîìó 
ï³äïðèºìñòâ³ òà ãóðòîæèòîê 
ç äîñòóïîì äî ²íòåðíåòó.

²íôîðìàö³éíà ï³äòðèìêà — 
Í³ìåöüêî-óêðà¿íñüêà ïðî-
ìèñëîâî-òîðãîâåëüíà ïàëàòà 
òà ÀÊÂ Óêðà¿íñüêå êàîë³íîâå 
òîâàðèñòâî

Äåòàë³ çà òåëåôîíîì: 2 00 65 
(êîä Êîçÿòèíà — 04342) àáî 
íà ñàéò³ ó÷èëèùà vpuzt.com.ua, 
à òàêîæ áåçïîñåðåäíüî â ÒÎÂ 
ÀÊÂ Óêðà¿íñüêå êàîë³íîâå 
òîâàðèñòâî (0432) 55–08–04 
(âíóòð³øí³é. ¹ 102).

Шановні абітурієнти!
БЛОГ
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ÏÎË²ÒÈÊÀ

ОЛЕНА УДВУД 

 Çà íîâèì ïîä³ëîì Êîçÿòèí-
ùèíà ìàº óâ³éòè â ðàéîí ³ç 
öåíòðîì ó Õì³ëüíèêó. Äî öåí-
òðàëüíî¿ âëàäè âæå çâåðòàëèñÿ 
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïðîõàí-
íÿì ïåðåãëÿíóòè öåé ïîä³ë ³ çðî-
áèòè ðàéöåíòð ó Êîçÿòèí³. Ñâîº 
çâåðíåííÿ ï³äãîòóâàëà ³ Ì³ñüêà 
ðàäà âåòåðàí³â.

Íàãàäàºìî çà ïîñòàíîâó «Ïðî 
óòâîðåííÿ òà ë³êâ³äàö³þ ðàéîí³â» 
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðîãîëîñóâàëè 

17 ëèïíÿ. Ñïåðøó ïîä³ë íà íîâ³ 
ðàéîíè çàòâåðäèëè ó ïðîô³ëü-
íîìó êîì³òåò³. Íà Â³ííè÷÷èí³ 
çàì³ñòü 27 ðàéîí³â ìàëè ñòâî-
ðèòè ï’ÿòü îêðóã³â: Â³ííèöüêèé, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé, Òóëü÷èí-
ñüêèé, Ãàéñèíñüêèé òà Õì³ëü-
íèöüêèé. Õî÷à ðîçãëÿäàëè ð³çí³ 
âàð³àíòè, çà îäíèì ç ÿêèõ ïåðåä-
áà÷àëîñÿ óòâîðåííÿ Êîçÿòèí-
ñüêîãî ïîâ³òó, êóäè á óâ³éøëè 
Õì³ëüíè÷÷èíà, Êàëèí³âùèíà òà 
Ïîãðåáèùåíñüêèé ðàéîí.

Ñïåðøó äåïóòàòè â³äêëàëè ãî-
ëîñóâàííÿ çà ïîñòàíîâó, ùîá ¿¿ 
äîîïðàöþâàòè. Â³äòàê äî äîêó-
ìåíòà âíåñëè ùå øîñòèé ðàéîí 
íà òåðåíàõ Â³ííè÷÷èíè — Æìå-
ðèíñüêèé. Ïðîòå âñå ³íøå çàëè-
øèëîñÿ áåç çì³í — ÷îòèðè ÎÒÃ, 
ùî óòâîðÿòüñÿ íà Êîçÿòèíùèí³, 
ìàþòü óâ³éòè â ðàéîí ³ç öåíòðîì 
ó Õì³ëüíèêó.

Ç öüîãî ïðèâîäó äåïóòàòè 
ì³ñüêî¿ ðàäè çâåðòàëèñÿ äî Êàá-
ì³íó òà Ì³íðåã³îíó ³ ïðîñèëè 

çðîáèòè öåíòðîì Êîçÿòèí. Ïðè 
÷îìó ùå äî òîãî, ÿê íîâèé ïî-
ä³ë çàòâåðäèëè ó ïðîô³ëüíîìó 
êîì³òåò³. À çà òèæäåíü äî ñåñ³¿ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íà ÿê³é ïðîãî-
ëîñóâàëè çà ïîñòàíîâó ïðî ðà-
éîíè, ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çâåð-
íóòèñÿ ùå é äî Ïðåçèäåíòà òà 
Ãîëîâè ÂÐ. Ïðîòå ö³ çâåðíåííÿ 
íå âðàõóâàëè.

Ñâîº çâåðíåííÿ äî ïðåçèäåíòà 
ï³äãîòóâàëà ³ ì³ñüêà ðàäà âåòåðà-
í³â. Êîï³¿ íàä³ñëàëè Ãîëîâ³ Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè, ì³í³ñòðó ðîçâèòêó 
ãðîìàä òà òåðèòîð³é òà ãîëîâ³ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Ó òåêñò³ çâåð-
íåííÿ âåòåðàíè íàâîäÿòü àðãó-
ìåíòè, ÷îìó Õì³ëüíèê íå ìîæå 
áóòè ðàéîííèì öåíòðîì.

«Òåðèòîð³ÿ äîñòóïíîñò³ äëÿ 
ðàéîíó âèçíà÷àºòüñÿ â 60 ê³-
ëîìåòð³â. Â³ä íàéâ³ääàëåí³øî-
ãî ñåëà Êàøïåð³âêè â³äñòàíü 
äî Õì³ëüíèêà ñêëàäàº 112 ê³-
ëîìåòð³â.

Ì³ñòî (Êîçÿòèí — àâò.) ìàº 
ïîòóæíèé ïðîìèñëîâèé êîìï-

ëåêñ, à, â³äïîâ³äíî, ³ á³ëüøèé 
áþäæåò. Ó ì³ñò³ Êîçÿòèí íàé-
êðàùà ëîã³ñòèêà, ø³ñòü àâòîìà-
ã³ñòðàëüíèõ øëÿõ³â ³ çàë³çíèöÿ, 
ùî ðîáèòü äóæå çðó÷íèì ï³ä’¿çä 
ãðîìàäÿí â ðàç³ ïîòðåáè. Ó íàñ 
íàéêðàùèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÿêî-
ìó íåùîäàâíî áóëî ïðèñâîºíå 
ïåðøå ïî÷åñíå ì³ñöå â Óêðà¿í³, 
ó íàñ çàë³çíè÷íèé äèñïåò÷åð-
ñüêèé ïóíêò, ÿêèé îáñëóãî-
âóº çàë³çíèöþ â³ä Æìåðèíêè 
äî Øåïåò³âêè», — éäåòüñÿ ó òåê-
ñò³ çâåðíåííÿ.

Âåòåðàíè ïðîñÿòü ïðåçèäåíòà 
ïîñïðèÿòè ïðàâèëüíîìó ï³äõîäó 
äî ðåôîðìè äåöåíòðàë³çàö³¿. ² 
ÿê îäèí ³ç ìîæëèâèõ âàð³àíò³â 
ïðîïîíóþòü ïðèºäíàòè äî íàñ 
Ïîãðåáèùåíñüêèé òà Êàëèí³â-
ñüêèé ðàéîíè. À Õì³ëüíèê â³ä-
íåñòè äî Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
À ùå ïðîñÿòü ïðèºäíàòè äî Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ Æóðáèíåöüêó 
òà Äóáîâîìàõàðèíåöüêó ñ³ëüñüê³ 
ðàäè, ìåøêàíö³ ÿêèõ õî÷óòü óâ³-
éòè äî íàøî¿ ãðîìàäè.

Ветерани борються за Козятинський район

ОЛЕНА УДВУД 

Ïðîòÿãîì ñåìè ì³ñÿö³â 
2020 ðîêó â ì³ñüê³é ðàä³ âñòè-
ãëè ïðîâåñòè ñ³ì ñåñ³é. Âïåðøå 
ó ïîòî÷íîìó ðîö³ äåïóòàòè ç³-
áðàëèñÿ íà ïî÷àòêó ëþòîãî ÷åðåç 
ï³äâèùåííÿ ö³í íà âîäó. Îñòàí-
íÿ íà ñüîãîäí³ ñåñ³ÿ â³äáóëàñÿ 
ó ñåðåäó, 12 ñåðïíÿ. 

×åðåç ðåçóëüòàòè ïî³ìåííèõ 
ãîëîñîâóíü, ÿê³ âèêëàäåí³ íà 
ñàéò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè, 
çìîãëè ïîáà÷èòè, õòî ÷àñòî ïðî-
ãóëþâàâ çàñ³äàííÿ ì³ñüêðàäè. 
Òàê³ îáðàíö³ â ñïèñêó ìàþòü 
ïðèì³òêó «Â³äñóòí³é».

У КОГО ПО ОДНОМУ 
«ПРОГУЛУ» 

Â³êòîð Ìàëèøåâñüêèé, äå-
ïóòàò â³ä Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿, 
ïðîïóñòèâ ëèøå îäíó ñåñ³þ. 
Â³í â³äïîâ³äàº çà äâà âèáîð÷èõ 
îêðóãè — ¹ 24 òà ¹ 25, ùî 
íà ÏÐÁ. Öå ÷àñòèíà âóëèöü 8-ìà 
Ãâàðä³éñüêà òà Êîøîâîãî.

Ïî îäíîìó çàñ³äàííþ òàêîæ 
ïðîïóñòèëè ÷îòèðè äåïóòàòè 
â³ä ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» — öå 
Ëþäìèëà Ãàâðèëþê, Ëàðè-
ñà Ñàâ÷óê, Ðîìàí Ìàñèðà òà 

Ïàâëî Ëóöþê. Ãàâðèëþê â³ä-
ïîâ³äàº çà îêðóã ¹ 29 ó ñõ³äí³é 
÷àñòèí³ ì³ñòà: ÷àñòèíà âóëèö³ 
Ìàòðîñîâà, Ãðèáàëüîâà, Ñà-
ãàéäà÷íîãî, 9 Ñ³÷íÿ òà âóëèöÿ 
Ñîê³ëåöüêà. ¯¿ îäíîïàðò³ºöü 
Ìàñèðà â³äïîâ³äàº çà 30 îêðóã, 
ÿêèé çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ âó-
ëèöü Âàñüêîâñüêîãî, ÷àñòèíè 
Äæåðåëüíî¿, Ïðîëåòàðñüêî¿, 
Ãîãîëÿ òà 9 Ñ³÷íÿ. Íàòîì³ñòü 
çà Ñàâ÷óê çàêð³ïëåíèé 23-³é 
îêðóã â ðàéîí³ ãàçêîíòîðè — 
âóëèöÿ Êîíäðàöüêîãî òà ÷àñ-
òèíà âóëèö³ Äîâæåíêà. Ëóöþê 
â³äïîâ³äàº çà îêðóã ¹ 34, ùî 
íà äðóãîìó Êîçÿòèí³ (ñìò Çà-
ë³çíè÷íå).

Îäíó ñåñ³þ íå â³äâ³äàëà äåïó-
òàòêà â³ä «Êîíêðåòíèõ ñïðàâ» 
Òà¿ñ³ÿ Ðàä³íà. Çà íåþ çàêð³ïëå-
íèé îêðóã ¹ 33 íà ïîñüîëêó.

Ïî îäí³é ñåñ³¿ ïðîïóñòèëè 
äåïóòàòêè «Ñàìîïîìî÷³» Ëåñÿ 
Êðàâ÷óê (îêðóã ¹6) òà Þë³ÿ 
Ðàäîãîùèíà (îêðóã ¹2 ³ 3).

НЕ БУЛИ НА 2–5 СЕСІЯХ 
Äåïóòàòêà â³ä «Ðàäèêàëüíî¿ 

ïàðò³¿» Àëëà Ïèëèï÷óê (îêðóã 
¹15) ïðîïóñòèëà äâ³ ñåñ³¿.

Äâ³ ñåñ³¿ íå â³äâ³äàëî äâîº äå-

— Ні Кабмін, ні Мінрегіон це пи-
тання вже не змінять. Є рішення 
Верховної Ради. Воно визначило 
формат районів. Змінити його 
зараз — технічно складно і часу 
вже немає. Як на мене, питання 
в іншому — а яка різниця мешкан-
цям, де районний центр? Я сам з 
Калинівки, мені може й хотілося 
б, щоб центр був там, але жодних 

послуг район не надає, всі базо-
ві функції перейдуть в ОТГ, тому 
окрім зміни назви району ніяких 
змін для мешканців я не бачу. І 
саме це в першу чергу треба 
людям пояснювати, — каже гро-
мадський діяч Андрій Кавунець.
Чому втрата статусу районного 
центру — це не страшно, то екс-
перт зазначив, що за адмінпос-

лугами до районного центру їз-
дити не доведеться, бо громадян 
обслуговуватимуть у місцевих 
ЦНАПах. Лікарні теж не закри-
ють, оскільки медичні заклади 
фінансуються напряму з Націо-
нальної служби здоров’я. Тому 
для звичайних людей по суті ні-
чого не зміниться, коли центром 
нашого району стане Хмільник.

Думка експерта 

ХТО З ДЕПУТАТІВ ПРОПУСКАЄ СЕСІЇ?
Влада  У міській раді Козятина 
сьомого скликання маємо тридцять 
три депутати. Ми підрахували, хто з 
них найрідше з’являвся у сесійній залі 
у 2020 році. Як виявилося, двоє з них 
поки не відвідали жодної сесії за цей рік

ïóòàò³â â³ä «Ñîë³äàðíîñò³». Öå 
Ìèêîëà Êðàâåöü òà Îëüãà Ïî-
ë³ùóê. Çà Êðàâöåì çàêð³ïëåíèé 
îêðóã ¹ 19 íà ÏÐÁ. Öå ÷àñòè-
íà âóëèöü Ïåðøîòðàâíåâî¿ òà 
Ïåðåìîãè. Çà Ïîë³ùóê — îêðóã 
¹ 28 — ÷àñòèíà âóëèöü Ãîðü-
êîãî, ×êàëîâà, Ïðîëåòàðñüêî¿, 
âóëèö³ Âàëäàºâñüêà, Ëÿòîøèí-
ñüêîãî, ïðîâóëîê 9 Ñ³÷íÿ.

Âàñèëü Ïèëèï÷óê â³ä ïàðò³¿ 
«Íàðîäíèé êîíòðîëü» ïðîïóñ-
òèâ òðè ñåñ³¿. Â³í â³äïîâ³äàº 
çà îêðóã ¹ 7 ó öåíòð³ — ÷àñ-
òèíà âóëèöü Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, Âèííè÷åíêà 
òà ðàéë³êàðíÿ.

Òàê ñàìî òðè ñåñ³¿ ïðîïóñòèâ 
äåïóòàò â³ä ïàðò³¿ «Êîíêðåòíèõ 
ñïðàâ» Ñåðã³é Òðåìáà. Â³í â³ä-
ïîâ³äàº çà îêðóã ¹ 4 ó öåí-
òð³ — ÷àñòèíà âóëèöü Ï³äãîð-
áóíñüêîãî, Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
Ãðóøåâñüêîãî, Ïèëèïà Îðëèêà.

×îòèðè ñåñ³¿ ïðîïóñòèâ  
Îëåêñàíäð Ãâåëåñ³àí³, ùî º 
ïðåäñòàâíèêîì ïàðò³¿ «Íàø 
êðàé». Çà íèì çàêð³ïëåíî îêðóã 
¹ 11 ó öåíòð³ — ÷àñòèíà âóëèöü 
â ðàéîí³ øêîëè-ë³öåþ (÷åòâåðòî¿ 
øêîëè) òà âåëèêîãî áàçàðó.

Ïî ï’ÿòü ñåñ³é íå â³äâ³äàëè 
Âîëîäèìèð Ôóðìàíåöü, ïðåä-
ñòàâíèê ïàðò³¿ «Íàø êðàé» òà 
Àðòåì Ëèñåíêî, ïàðò³ÿ «Ñèëà 
ëþäåé». Ôóðìàíåöü â³äïîâ³äàº 
çà îêðóã ¹ 34 â ñìò Çàë³çíè÷íå 
(äðóãèé Êîçÿòèí). Çà ÿêèé îêðóã 
â³äïîâ³äàº Ëèñåíêî, íàì âñòàíî-
âèòè íå âäàëîñÿ, îñê³ëüêè éîãî 
íåìàº àí³ â ïåðåë³êó äåïóòàò³â, 
àí³ ó ïóáë³êàö³¿ ïðî ðîçïîä³ë 
äåïóòàò³â çà òåðèòîð³àëüíèìè 
îêðóãàìè íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.

ПРОПУСТИЛИ МАЙЖЕ ВСЕ 
Ïî ø³ñòü ñåñ³é ïðîïóñòèëè 

äåïóòàòêà â³ä «Ñîë³äàðíîñò³» 
Ìàð³ÿ Ìóäðà òà ïðåäñòàâíèêè 
«Ñàìîïîìî÷³» Ãåííàä³é Ïàí÷óê 
³ Ñåðã³é Ñè÷. Ìóäðà â³äïîâ³äàº 
çà îêðóãè ¹ 13 òà 14 ó öåíòð³ 
òà â ðàéîí³ òóíåëþ — ÷àñòèíà 
âóëèöü Áåññàðàáîâà, Êóëèê³â-
ñüêîãî, Ãåðî¿â Ìàéäàíó, Ãðó-
øåâñüêîãî, Ì³÷óð³íà, Ïóøê³íà. 
Ïàí÷óê — çà îêðóã ¹ 12 ó öåí-
òð³ — ÷àñòèíà âóëèöü Ì³÷óð³íà, 
Íåçàëåæíîñò³, Âîëîäèìèðà Âå-
ëèêîãî (Êîòîâñüêîãî). Çà ÿêèé 
îêðóã â³äïîâ³äàº Ñè÷, òåæ âñòà-
íîâèòè íå âäàëîñÿ.

Äâà äåïóòàòè ì³ñüêðàäè ùå 
æîäíîãî ðàçó íå áóëè íà ñåñ³¿ 

ó 2020 ðîö³. Öå ïðåäñòàâíèê ïàð-
ò³¿ «Óêðîï» Âîëîäèìèð Ãðèá òà 
äåïóòàò â³ä «Ñèëè ëþäåé» ªâãåí 
Á³ë³íñüêèé. Á³ë³íñüêèé â³äïî-
â³äàº çà îêðóã ¹ 26 íà Òàëèìî-
í³âö³ — âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêà, 
Ëåðìîíòîâà, ×åðíÿõîâñüêîãî, 
Ìîñêîâñüêà, Õàðê³âñüêà, Îñè-
ïåíêî, ÷àñòèíà âóëèö³ Ìàòðî-
ñîâà òà Ñºäîâà. Ãðèá — çà îêðóã 
¹ 18 íà ÏÐÁ — âóëèö³ Êîñ-
ìîíàâò³â, Ñóâîðîâà, Êîçàöüêà, 
Øåïòèöüêîãî, ÷àñòèíà âóëèöü 
Ñêîâîðîäè òà Ïåðåìîãè.

Äî ðå÷³, çà Âîëîäèìèðà Ãðèáà 
ñâ³é ãîëîñ â³ääàëî 37 êîçÿòèí-
÷àí íà éîãî òåðèòîð³àëüíîìó 
âèáîð÷îìó îêðóç³, çà ªâãåíà 
Á³ë³íñüêîãî — 48.

Депутат Володимир Гриб 
не відвідав жодної сесії. 
На минулих виборах його 
похід у владу підтримали 
37 козятинчан 

Депутат Євген Білінський 
також не був ще на 
засіданнях міськради. 
До ради його обрали 
на місцевих виборах 
48 козятинчан 
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ÎÑÂ²ÒÀ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ó Êîçÿòèí³ â³äíîâèëè ðîáîòó 
âñ³ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. Öüîãî ìî-
ìåíòó, ìàáóòü, íàéá³ëüøå ÷å-
êàëè áàòüêè, ÿê³ çìóøåí³ áóëè 
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî ðîáîòè òà 
âèõîâàííÿ îäíî÷àñíî. Òà é ä³òëà-
õè âæå äàâíî ñêó÷èëè çà ñâî¿ìè 
äðóçÿìè, âèõîâàòåëÿìè, ³ãðàìè 
â äðóæí³é êîìïàí³¿ ðîâåñíèê³â. 
Íå âèñòà÷àëî äèòÿ÷îãî ñì³õó ³ 
ïðàö³âíèêàì ñàäî÷ê³â, ÿê³ òàêîæ 
íå ìîãëè äî÷åêàòèñÿ âåñåëîãî ãî-
ìîíó ìàëå÷³.

Ïåðåä òèì, ÿê â³ä÷èíèòè 
äâåð³, äèòçàêëàäè ïðîéøëè ðå-
òåëüíó ïåðåâ³ðêó ñïåöêîì³ñ³¿, 
äî ñêëàäó ÿêî¿ óâ³éøëè ïðåä-
ñòàâíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà 
ñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè, ðàéîííîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâ-
ñëóæáè òà ðàéîííîãî ñåêòîðó 
ñëóæáè ðÿòóâàëüíèê³â ÄÑÍÑ.

Ïåðåâ³ðèëè é ìè.

ТЕМПЕРАТУРУ ЗАПИШУТЬ 
У ЖУРНАЛ 

Çàâ³òàëè äî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà 
¹ 6, ùî íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
29 ó Êîçÿòèí³. Òóò ïðî äîòðè-
ìàííÿ êàðàíòèííèõ ïðàâèë ïî-

ïåðåäæàþòü, ïî÷èíàþ÷è ç âîð³ò. 
«Áåç ìàñîê òà ðóêàâè÷îê íå çà-
õîäèòè». Ïîä³áí³ ðåêîìåíäàö³¿ 
ðîçêëåºí³ íà âñ³õ âõ³äíèõ äâåðÿõ 
â êîæíó ãðóïó. Òà ÷è äîòðèìó-
þòüñÿ ¿õ?

— Ä³òåé áàòüêè ïðèâîäÿòü 
äî âõîäó, — ðîçïîâ³äàº íàì ìå-
äè÷íà ñåñòðà Ëàðèñà Ñîöü. — Òàì 
ìè ïðîâîäèìî òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã ³ ä³òåé, ³ ¿õ áàòüê³â. Âè-
õîâàòåëü ïðè âõîä³ çóñòð³÷àº ñâî¿õ 
âèõîâàíö³â ³ âåäå â ãðóïó. Áàòü-
ê³â, ÿê öå áóëî ðàí³øå, â ñàäî÷îê 
íå ïóñêàþòü. Ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ 
íà âóëèö³. Òåìïåðàòóðà âèì³ðþ-
ºòüñÿ ÷åðåç êîæí³ ÷îòèðè ãîäèíè. 
Âñå çàïèñóºòüñÿ â æóðíàë.

Íà ìîìåíò íàøîãî â³çèòó (à öå 
áóëî ïåðåä îá³äîì îá 11.30), ä³-
òêè òà ¿õ íàñòàâíèêè áóëè ñàìå 
íà ïðîãóëÿíö³. Âñ³ ïðàö³âíèêè 
áåç âèíÿòê³â ó çàñîáàõ ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó. Ïîïðè ñïåêó âñ³ 
â ìàñêàõ òà ðóêàâè÷êàõ. Çäîðîâ'ÿ 
ä³òåé — ïåðø çà âñå. Íà ñòîëàõ, 
ùî âèñòàâèëè íà âóëèö³, — áóòë³ 
àíòèñåïòèê³â òà âîëîã³ ñåðâåòêè. 
Ïåðåä âõîäîì â ãðóïó âîíè º 
òàêîæ.

Çà ñëîâàìè âèõîâàòåë³â, íàðàç³ 
äîøê³ëüíÿò íå áàãàòî. ßñëà ïîêè 

У САДОЧОК ПО-НОВОМУ: БЕЗ 
ІГРАШОК, АЛЕ З АНТИСЕПТИКАМИ 
Відкрилися  Цього тижня 
козятинська малеча після 
чотиримісячного карантину переступила 
поріг дитячого садочка. Без батьків, 
пухнастих іграшок, але з температурним 
скринінгом, дотриманням дистанції 
та обробкою рук антисептиками. 
Розказуємо, як коронавірус змінив 
життя дошкільних закладів

Òåìïåðàòóðó â ä³òåé 
çàì³ðÿþòü êîæí³ 
÷îòèðè ãîäèíè. Íà ÷àñ 
êàðàíòèíó â ãðóïàõ 
íåìàº ì’ÿêèõ ³ãðàøîê 
òà êèëèì³â

ùî íå â³äêðèëèñÿ. Â ñåðåäíüîìó 
ó ãðóïàõ ïî 10 ä³òîê. Àëå ùîäíÿ 
áàòüêè òåëåôîíóþòü, õâèëþþòü-
ñÿ, ö³êàâëÿòüñÿ, ÿê âñå ïðàöþº, 
òîìó ùî ïëàíóþòü ïðèâåñòè äè-
òèíó â ñàäî÷îê.

ЗА СТОЛИКОМ НЕ БІЛЬШЕ 
ДВОХ 

Ñóòòºâ³ çì³íè ðîáîòè äî-
øê³ëüíîãî çàêëàäó â³ä÷óâàþòüñÿ 
â³äðàçó, ëåäü ïåðåñòóïèëè éîãî 
ïîð³ã. Òóò ïîìåíøàëî ³ãðàøîê. 
Ïóõíàñò³ çàéö³ òà âåäìåä³ çà-
õîâàëè äî êðàùèõ ÷àñ³â. Öå ñòî-
ñóºòüñÿ ³ êèëèì³â. ¯õ òóò òåæ 
íåìàº. Öå çàáîðîíåíî ÌÎÇ 

Óêðà¿íè. Íà ïîëèöÿõ ëèøå 
ïëàñòèêîâ³ òà ãóìîâ³ çàáàâêè, 
ò³, ÿê³ ìîæíà îáðîáèòè. Ïî-
íîâîìó, ç äîòðèìàííÿì äèñ-
òàíö³¿, ðîçñòàâëåí³ é ñòîëè 
â ³ãðîâ³é ê³ìíàò³ òà ¿äàëüí³.

— Äîçâîëÿºòüñÿ ñèä³òè 
ïî äâîº çà ñòîëèêàìè, îäèí 
ïðîòè îäíîãî, — çàóâàæóº Ëà-
ðèñà Ñîöü. — Öå ëèøå ïî÷àòîê, 
ä³òåé, çâ³ñíî, ìåíøå. Ìè äóæå 
ñêó÷èëè çà ä³òêàìè. Âîíè éäóòü 
äî íàñ, ÿê äî ð³äíèõ.

Ïîáóâàëè ìè é â îíîâëåíîìó 
õàð÷îáëîö³. Òóò çðîáèëè êàï³-
òàëüíèé ðåìîíò, ïîä³ëèëè öåõè 
òà ïóíêòè âèäà÷³ ¿æ³, â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã ì³æíàðîäíî¿ ñèñòåìè 
ÕÀÑÑÏ, òîáòî àíàë³çó ðèçèê³â 
³ êðèòè÷íî¿ òî÷êè êîíòðîëþ 
ïðîäóêö³¿.

Ïàõíå ðåìîíòîì òà ñóïîì 
ç ãàëóøêàìè. À êóõàð³, ç ïî-
ñì³øêàìè â î÷àõ (íà îáëè÷÷³ 
íå âèäíî ÷åðåç ìàñêó) êàæóòü, 
ùî ïðàöþþòü ÿê â ðàþ.

— Äîøê³ëüíèé çàêëàä âäÿ÷-
íèé äåïóòàòàì òà ãîëîâ³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè çà ðîçóì³ííÿ ó âèä³ëåíí³ 
êîøò³â íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
õàð÷îáëîêó. Àäæå õàð÷îáëîê º 
ïðèñòîñîâàíîþ áóä³âëåþ ³ â³ä-
ïîâ³äíî äî ñàí³òàðíèõ íîðì ïî-
òðåáóâàâ íåãàéíî¿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿. Â õàð÷îáëîö³ ç'ÿâèëèñÿ íî-
âèé öåõ äëÿ õîëîäíî¿ ïðîäóêö³¿ 
òà îêðåìèé âèõ³ä äëÿ ãîòîâèõ 
ïðîäóêò³â. Òàêîæ õî÷ó âèñëî-
âèòè ñâîþ ïîäÿêó áàòüêàì, 
ÿê³ çàâæäè ç ðîçóì³ííÿì ñòàâ-
ëÿòüñÿ äî ïðîáëåì äîøê³ëüíîãî 
çàêëàäó, ìè çàâæäè çíàõîäèìî 
ñï³ëüíó ìîâó òà âçàºìîðîçó-
ì³ííÿ, ùî ïîçèòèâíî âïëèâàº 
íà âèõîâíèé ïðîöåñ, — äîäàëà 
çàâ³äóâà÷êà äèòñàäêà Ëþäìèëà 
Ãàâðèëþê.

У дитсадках слідкують за гігієною рук вихованців. 
Дмитро зі старшої групи миє руки під наглядом виховательки 
Оксани Завальної

Дітки з другої молодшої групи 
охолоджуються напоями

Вихованці «Капітошки» саме на прогулянці. 
Вихователі кажуть, що більшість часу проводять 
на свіжому повітрі

Помічник вихователя Вікторія Слєба 
обробляє руки антисептиками
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ГЛИБОКО СУМУЄМО
з приводу передчасної смерті Козятинського міського голови (2006–
2010 рр.) МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА ВИСОЦЬКОГО, людини 
принципової, далекоглядної та мудрої, що внесла живий струмінь в розвиток 
багатьох сфер нашого рідного Козятина і, в зв’язку з непоправною втратою, 
висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким покійного.

Козятинський міський голова Олександр Пузир, члени виконкому 
та депутати Козятинської міської ради, голова Козятинської міської 
організації ветеранів Федір Кропива

476247

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

КОЗЯТИНЧАНИ ВИСЛОВЛЮЮТЬ СЛОВА ПОДЯКИ
Місто — як людина: щодня 

потребує води і світла, їжі і 
одягу, затишку і відпочинку. 
Як в родині, так і в місті — хтось 
про все це має дбати. 

Для міста, зрозуміло, ці потре-
би — більш масштабні: освітлен-
ня вулиць, ремонт доріг, тран-
спортне сполучення, харчування 
у школах та дитсадках, приби-
рання вулиць, вивезення сміття… 
У Козятині вся ця «господарська 
машина» щодня працює, як «ві-
чний двигун». Та чи часто згаду-
ємо ми про те, хто забезпечує 
нам цей комфорт, затишок і по-
рядок? І хоча всі ми отримуємо 
грошову винагороду за свою 
працю — не менш вагомим для 
кожного є добре слово від тих, 
для кого все це робиться. Слова 
подяки і цінування чиєїсь що-
денної праці.

Добре, що у Козятині вміють 
цінувати працю інших і дякувати 
за неї. І крім скарг та зауважень, 
листи з таким важливим словом 

«Дякую!» від мешканців міста 
все ж таки надходять до адресатів.

Такі листи надійшли на ім’я 
міського голови Олександра 
Пузира — від мешканців будинку 
39 на вул. Катукова, № 15/17, 
на вул. Героїв Майдану, № 7, 
на вул. Незалежності. У листах — 
підписи мешканців будинків і 
подяка — за сприяння ремонту 
асфальтового покриття прибу-
динкових територій. «Дякуємо 
за увагу і небайдуже ставлення 
до проблем громадян нашого 
міста. Бажаємо Вам подальших 
успіхів і благополуччя!», — напи-
сали мешканці.

Міський голова зізнається: що-
дня керівництво міста працює 
над вирішенням безлічі про-
блем міста, дбаючи про затишок 
і комфорт у ньому для кожного 
мешканця. Думка людей для ке-
рівництва міста важлива. А по-
дяка — підтвердження того, що 
людей задовольнило прийняте 
рішення.

Дочекалися!.. Висловлюємо глибокі співчуття…
Печальну звістку приніс 

початок нинішнього тиж-
ня — на 69 році життя помер 
колишній козятинський місь-
кий голова Михайло Воло-
димирович Висоцький. Його 
родове коріння з мальовни-
чого села Іванів Калинівського 
району, де закінчив середню 
школу, вступивши до Київ-
ського залізничного техні-
куму. Але армійська служба 
спонукала перервати науку, 
тому технікум довелося за-
кінчувати згодом.

З Козятином Михайло Ви-
соцький поріднився далекого 
1974 року, прийшовши працю-
вати помічником машиніста локо-
мотивного депо. Тут він пройшов 
щаблі робітничого зростання від 
помічника машиніста, згодом ма-
шиніста, до машиніста-інструкто-
ра локомотивних бригад депо.

У Харківському інституті інжене-
рів залізничного транспорту здо-
був без відриву від виробництва 
інженерний фах. В трудовій біо-
графії Михайла Висоцького робо-
та начальником локомотивного 

відділу Козятинського відділення 
Південно-Західної залізниці та 
тринадцять літ на посаді началь-
ника локомотивного депо Козятин 
Південно-Західної залізниці.

Але найбільше Михайло Володи-
мирович запам’ятався козятинча-
нам як вдумливий, турботливий, 
дбайливий, цілеспрямований та 
послідовний керівник нашого міста, 
котрий за одну каденцію головуван-
ня з 2006 по 2010 рік вніс чимало 
новизни в розвиток Козятина. Про-
тягом цього часу було реконструйо-
вано фасади школи № 1 та міського 
Будинку культури, розпочато рекон-
струкції міського скверу та стадіону 
«Локомотив». Відкрито сучасний 
обласний соціальний центр матері 
та дитини. Відновив роботу давно 
не працюючий плавальний басейн 
«Дельфін». На місці недобудова-
ного банно-прального комбінату 
зведено 66-квартирний житловий 
будинок. Здійснено чимало інших 
добрих справ, починань та пере-
творень.

Після закінчення каденції місь-
кого голови, Михайло Володи-
мирович обіймав високі посади 

в керівних структурах столичних 
підприємств залізничного тран-
спорту.

Михайло Висоцький багато років 
обирався членом виконавчого ко-
мітету Козятинської міської ради.

Його суспільно-економічна, 
господарська та громадська ді-
яльність пошановані державою, 
адже має звання Почесний заліз-
ничник України. Нагороджений 
Почесною відзнакою Козятинської 
міської ради, нагрудним знаком 
«За заслуги перед громадою».

Вдячні козятинчани будуть завжди 
пам’ятати теплу довірливу посміш-
ку, щире дружнє слово, турботли-
вість та далекоглядність керівника 
нової генерації, який дбав про 
людей, про місто, котре стало йому 
рідним і кожним прожитим днем 
стверджуючи в нім добрі справи.

Непомірна втрата болюча 
не тільки для рідних та близьких 
покійного, а й трудових колек-
тивів, де він працював, багатьох 
людей, які знали і шанували цьо-
го багатого життєвим досвідом, 
працьовитого, мудрого та дбай-
ливого нашого земляка.

З 10 серпня у місті Козятин 
відновлено роботу усіх дитя-
чих садків. Після чотиримісяч-
ного карантину місцеві дітлахи, 
нарешті, повернулися до сво-
їх друзів та вихователів. Утім, 
відкрилися дошкільні заклади 
з певними карантинними пра-
вилами.

Таке рішення прийняте комісією, 
створеною відповідно до рішення 
міського голови Олександра Пу-
зира, яка комплексно перевірила 
готовність усіх закладів дошкільної 
освіти до роботи. До складу комісії 
увійшли представники управлін-
ня освіти та спорту міської ради, 
районного управління Держпрод-
споживслужби та районного сек-
тору ГУДСНС України у Вінницькій 
області. Очолив роботу комісії 
секретар міської ради Костянтин 
Марченко.

Роботу розпочали 5 комуналь-
них закладів дошкільної освіти, які 
готові прийняти близько 900 ви-
хованців.

На вході до дошкільних закла-
дів встановлено санітарні пункти. 
У медичних масках зустрічають 
директорки закладів та медичні 
сестри, які проводять дітям тем-
пературний скринінг. Батьків все-
редину не пускають.

— Іграшки м’які та килими з ве-
ликим ворсом заховали, зали-
шили лише ті іграшки, які можна 
було обробити. Столи розставлені 
на відстані, за столом розміщує-
мо по одній дитині. Ліжечка також 
розставлені, аби дотримуватись 
дистанції, — розповідає заступник 
начальник управління освіти та 
спорту Людмила Кондратюк.

Напередодні відновлення ді-
яльності ЗДО міста провели від-
повідну роботу та виконали низ-
ку вимог. Усі працівники закладів 
пройшли щорічні медичні огляди, 
а також дослідження на COVID-19. 
Працівники, які контактують з ді-
тьми, мають бути у масках і зміню-
вати їх згідно з правилами.

З метою створення безпечних 
умов для учасників освітнього 
процесу в умовах адаптивного 
карантину, заклади дошкільної 
освіти за кошти місцевого бюдже-
ту придбали необхідні деззасоби, 
антисептики, безконтактні термо-
метри, паперові рушники тощо.

У двох ЗДО проведено капітальні 
ремонти харчоблоків, які відпо-
відають вимогам системи НАССР 
(ХАССП).
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ЩИРО ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЙНИМИ 

ДНЯМИ НАРОДЖЕННЯ

директора Білопільської СЗШ, 
депутата районної ради 

ШАМРО Олену Іванівну 
(14.08) 

державного реєстратора 
УПЕРЧУК Анастасію 

Володимирівну (19.08) 

Бажаємо, щоб ваше життя було 
осяяне щастям і радісними 
миттєвостями! Натхнення 

вам, невичерпної енергії, хай 
у домівці панують затишок та 

добробут, а душа світиться 
гармонією!

ЩИРО ВІТАЄМО З 
ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ  

заступника начальника 
Козятинського відділу 

обслуговування громадян ГУ 
Пенсійного фонду 

України у Вінницькій області 
ГАЛАК Юлію Олександрівну 

(13.08) 

керівника СФГ “Ранок” 
с. Воскодавинці 

ВАКУЛЮКА Василя 
Степановича (16.08) 

Бажаємо вам безмежного 
щастя, гарного здоров’я, 

сонцесяйної радості, 
здійснення мрій та планів! Хай 

легко працюється, а в оселі 
панують любов, злагода, 

затишок та добробут!

19 СЕРПНЯ — ДЕНЬ 
ПАСІЧНИКА. ВІТАЄМО 

БДЖОЛЯРІВ!
Бути спостережливими, 

невтомно працювати, 
розвідувати нове, збагачувати 
свій дім, а всі загрози долати 

згуртовано — ця бджолина 
мудрість притаманна і 

пасічникам.
Кожен із вас має свої секрети 

майстерності, як здобути 
запашний та цілющий мед. 

Коли ви радієте повним 
вуликам, то й аграрії 

радіють, бо кожна бджола 
за один виліт запилює 

до сотні квітів.
Зичимо вам сприятливої 

погоди, багатих медозборів, 
вдячних покупців солодкого 

товару!

З повагою, 
голова районної ради Віктор 

СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови 

райдержадміністрації Ігор 
БУЛАВСЬКИЙ 

5 та 6 серпня голова районної 
ради Віктор Слободянюк про-
вів виїзний прийом громадян 
у селах Пиковець, Сигнал, Фло-
ріанівка та Прушанка.

Участь у виїзному прийомі взяв 
заступник голови райдержадміні-
страції Ігор Булавський, керівни-
ки відділів райдержадміністрації, 
служб району, депутати сільських 
рад, представники місцевих під-
приємств, жителі.

Як зазначив Віктор Миколайович, 
метою виїзних прийомів є вивчен-
ня проблем громади, допомога 
у їх вирішенні та оцінка стану справ 
у населених пунктах району.

У с. Пиковець жителів хвилює 
відсутність медпрацівника. Свій 
коментар з даного питання надала 
головний лікар районного ЦПМСД 
Валентина Лобченко, зазначивши, 
що був кандидат на дану посаду, 
однак на той момент сільський го-
лова повідомила, що в бюджеті 
немає коштів для співфінансуван-
ня, але наразі фельдшер з Козя-
тинської амбулаторії регулярно 
приїжджає в населений пункт та 
надає необхідну допомогу людям. 
За словами Валентини Петрівни, як 
тільки з’явиться кандидат на дану 
посаду, сільську раду буде повідо-
млено.

Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк нагадав присутнім, що 
на початку каденції розглядалась 
проблема недостатньої укомплек-
тованості штатів сільської первин-
ної медицини. До відома сільських 
голів було доведено інформацію 
про можливість навчання спеціа-
лістів за районний кошт з подаль-
шим працевлаштуванням, однак 
бажаючих практично не було. Тож, 
хоча ФАПи на теренах Козятин-
щини вдалось зберегти завдяки 
спільним зусиллям районної ради 
та сільських рад, але проблема 
нестачі медичних працівників ні-
куди не зникла.

Говорили про необхідність ре-
монту центральної сільської доро-
ги. Начальник філії «Козятинський 
райавтодор» Дмитро Степанишин 
повідомив, що до ремонту даної 
дороги обіцяло долучитись міс-
цеве господарство. Голова ради 

зазначив, що також розгляда-
ється питання виділення коштів 
з дорожнього фонду для прове-
дення ремонтних робіт на дорозі 
до с. Пиковець.

Обговорювалось питання під-
няття орендної плати за паї. 
Люди скаржилися, що тривалий 
час орендна плата від одного з 
місцевих господарств залиша-
ється незмінною, натомість ціни 
постійно збільшуються. Голова ра-
йонної ради Віктор Слободянюк 
з розумінням поставився до про-
блеми, але пояснив, що район-
на рада не має права втручатися 
у дані відносини та висловив своє 
переконання, що орендарі підуть 
назустріч у цьому питанні.

Обговорювали також земельні 
питання, автобусне сполучення, 
проблему відсутності благоустрою 
біля будівлі магазину райспожив-
спілки та можливість його передачі 
на баланс громади з подальшим 
облаштуванням їдальні, нена-
лежний стан електроопор на вул. 
Незалежності.

Поспілкувавшись з громадою, 
Віктор Слободянюк відвідав міс-
цевий ЗНВК І-ІІІ ст., відзначивши 
гарну підготовку закладу до нового 
навчального року.

На прийомі у с. Сигнал жителі 
села також виявили високу актив-
ність. Одразу ж перейшли до най-
болючішого питання — проблеми 
із водою, а саме: відсутності по-
годження документів на буріння 
артезіанської свердловини. Як 
розповів місцевий активіст, про-
блема з водопостачанням виникла 
ще у 2000 році. Вода у домівках є 
вранці та ввечері і лише на перших 
поверхах. Проектно–кошторисну 
документацію на буріння сверд-
ловини переробляли вже 3 рази, 
на що з сільського бюджету виді-
лили більше 200 тис. грн.

За словами сокілецького сіль-
ського голови Валерія Мосійчука, 
Вінниця повернула документи, 
оскільки в проекті було відсутнє 
забезпечення електроенергією. 
Документацію переробили і зараз 
вона знаходиться на погодженні 
в будівельній інспекції у Києві.

Вислухавши усіх, голова ра-

йонної ради Віктор Слободянюк 
запевнив, що проблема з водо-
постачанням буде ретельно ви-
вчена, а вжиті заходи, підсумки 
вирішення найближчим часом 
доведуть до громади під час на-
ступного візиту.

Також жителів Сигналу хвилю-
вало питання вивозу сміття, адже 
трактор є, але сільська рада ще 
не закупила причіп, ремонт до-
ріг, автобусне сполучення та бла-
гоустрій населеного пункту.

На виїзному прийомі голови 
в с. Прушанка жителів хвилювали 
питання подальшої роботи ФАПу 
у зв’язку зі звільненням праців-
ника. Головний лікар районного 
ЦПМСД Валентина Лобченко за-
значила, що на ФАП згідно з гра-
фіком виїжджатиме медсестра з 
амбулаторії, паралельно тривати-
ме пошук фахівця на дану посаду.

У с. Флоріанівка жителі повідо-
мили, що є проблема з переве-
зенням, адже рейсовий автобус, 
який проїжджає Флоріанівку після 
Самгородка і Йосипівки, не зупи-

няється в селі, тому що всі сидячі 
місця зазвичай зайняті. А відпо-
відно до вимог адаптивного ка-
рантину, водії пасажирських авто-
бусів не можуть брати пасажирів 
на стоячі місця. Віктор Слободянюк 
зазначив, що дане питання буде 
вивчене, проводитимуться відпо-
відні перемовини з перевізником.

Крім того, громада висловлю-
вала обурення, що питань, які 
потребують фінансового спри-
яння, в селі вдосталь, але місцеві 
аграрії практично не допомагають 
соціально-культурній сфері. Люди 
звернулись до представників ра-
йонної влади та сільського голови 
з проханням організувати відпо-
відну участь з інвесторами.

На даний час у Флоріанівці завер-
шуються роботи з проведення цен-
трального водопостачання — вже 
готова свердловина та прокладе-
но магістральний водогін селом, 
залишилось встановити насосне 
обладнання та лічильники. Також 
потрібно підключити електропос-
тачання до свердловини. Вартість 
проекту становить 1 млн 900 тис. 
грн. Більшу частину суми буде зібра-
но людьми, 200 тис. грн виділено 
з районного бюджету, обіцяє допо-
могти і сільська рада. Також громада 
сподівається на допомогу інвесторів.

Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк дав відповідь на численні 
запитання, які цікавили присутніх, 
а також запевнив, що ті проблемні 
питання, які озвучені в ході виїзно-
го прийому, будуть вирішуватися 
спільними зусиллями районного 
керівництва, виконавчого коміте-
ту сільської ради, громади села. 
Питання, що потребують деталь-
нішого вивчення, голова районної 
ради взяв під особистий контроль.

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ ВІКТОР СЛОБОДЯНЮК 
ПРОВІВ ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
      телефон 2-16-18
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Цьогоріч майже 400 тисяч абі-
турієнтів взяли участь в осно-
вній сесії ЗНО, з них на від-
мінно (200 балів) ї ї склали 
447 учнів. Це на 63% більше, ніж 
у 2019 році, повідомляє Мініс-
терство освіти та науки України.
Якщо говорити суто про Ві-
нниччину, то в нашій області 
зареєструвалися на незалежне 
оцінювання понад 16 тисяч абі-
турієнтів. З них тільки 12 учнів 
склали незалежне оцінюван-
ня на максимально можливі 
200 балів. Хоча, в порівнянні 
з минулим роком, кількість від-
мінників зросла удвічі.
Традиційно найпопулярнішими 
предметами стали українська 
мова і література, математика 

та історія України. Не поступи-
лись у рейтингу популярності 
англійська мова, географія та 
біологія.
Найменшу кількість охочих 
перевірити свої знання було 
зареєстровано з фізики, хімії, 
іспанської, німецької та фран-
цузької мов.
І про новації. У 2021 році 
на всіх учасників освітнього 
процесу чекає багато нового: 
змінюється формат проведення 
ЗНО з української мови та літе-
ратури, які розділяють на два 
окремих предмети. Іспит з ма-
тематики стане обов’язковим. 
Кожен учасник ЗНО зможе об-
рати тільки п’ять предметів для 
тестування.

Кількість відмінників вдвічі більша, ніж у 2019 році 

ÎÑÂ²ÒÀ

Встановлять 
меморіальну 
дошку 
 Íà âóëèö³ Êàòóêî-
âà ç’ÿâèòüñÿ ïàì’ÿòíà 
äîøêà. ¯¿ âñòàíîâëÿòü 
íà ôàñàä³ áóäèíêó ¹ 33, 
ÿêèé â íàðîä³ â³äîìèé ÿê 
“àôãàíñüêèé”. Êëîïî-
òàííÿ ïðî öå íàä³éøëî 
â³ä ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòå-
ðàí³â Àôãàí³ñòàíó Òåòÿíè 
Äðàìàðåöüêî¿ äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè.
«Â³äïîâ³äíî äî êëîïîòàí-
íÿ ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòå-
ðàí³â Àôãàí³ñòàíó Òåòÿíè 
Äðàìàðåöüêî¿ òà ç ìåòîþ 
çáåðåæåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ 
ïàì’ÿò³ òà ³íôîðìóâàííÿ 
ïðî ³ñòîð³þ áóä³âíè-
öòâà áóäèíêó 33 íà âóë. 
Êàòóêîâà â ì. Êîçÿòèí, 
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò 
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ íàäàòè äîçâ³ë 
Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüêðà-
éîíí³é îðãàí³çàö³¿ Óêðà-
¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â 
Àôãàí³ñòàíó âñòàíîâèòè 
ïàì’ÿòíó äîøêó íà áó-
äèíêó 33 íà âóë. Êàòó-
êîâà â ì. Êîçÿòèí.» — 
éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ 
ì³ñüêðàäè.

Знов палять 
траву 
 Íà Êîçÿòèíùèí³ ïðî-
äîâæóþòü ïàëèòè ñóõó 
òðàâó. Ó ÷åòâåð, 6 ñåðïíÿ, 
ðÿòóâàëüíèêè Â³ííè÷-
÷èíè 12 ðàç³â âè¿æäæàëè 
íà ë³êâ³äàö³þ çàãîðÿíü 
ñóõî¿ ðîñëèííîñò³. Çîêðå-
ìà, ïîæåæ³ â åêîñèñòåìàõ 
áóëè ë³êâ³äîâàí³ ó Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó, ßì-
ï³ëüñüêîìó, ²ëë³íåöüêîìó, 
Òèâð³âñüêîìó, Òåïëèöü-
êîìó, Æìåðèíñüêîìó, Ï³-
ùàíñüêîìó, Áåðøàäñüêî-
ìó, Øàðãîðîäñüêîìó òà 
Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîíàõ 
îáëàñò³. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿº ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³.
Ïîëóì'ÿ çíèùèëî ìàéæå 
18 ãåêòàð³â ñóõî¿ ðîñëèí-
íîñò³. Äî ë³êâ³äàö³¿ ïî-
æåæ â³ä ÄÑÍÑ çàëó÷èëè 
62 ïðàö³âíèêè îñîáîâîãî 
ñêëàäó òà 16 îäèíèöü 
ñïåöòåõí³êè. Éìîâ³ðíà 
ïðè÷èíà ïîæåæ — íåîáå-
ðåæí³ñòü ç âîãíåì íåâñòà-
íîâëåíèõ îñ³á.

КОРОТКОКОРОТКО

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Ðåçóëüòàòè âèïóñêíèö³ ë³öåþ-
øêîëè âðàæàþòü: 199 áàë³â ç 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, 198 áàë³â ç 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè, 194 áàëè ç 
ãåîãðàô³¿.

— ß ìîæó ñêàçàòè ëèøå òå, 
ùî ãîòóâàòèñÿ äî ³ñïèò³â òðåáà 
íå â îñòàíí³é ì³ñÿöü ³ íàâ³òü 
íå â îñòàíí³é ð³ê íàâ÷àííÿ. 
ßêùî âçÿòèñÿ çà ï³äãîòîâêó ðà-
í³øå, òî íåîáõ³äíèé ðåçóëüòàò 
ïðèéäå ëåãêî, à çíàííÿ áóäóòü 
ãëèáîê³ òà ´ðóíòîâí³, — ðîçïî-
â³äàº Ìàðèíà Öèìáàëþê.

Ä³â÷èíà íàéá³ëüøå õâèëþ-
âàëàñÿ ïåðåä òåñòóâàííÿì ç 
óêðà¿íñüêî¿ òà àíãë³éñüêî¿ ìîâ. 
Ìàðèíêà íå áóëà âïåâíåíà, ÷è 
çóì³º ïðàâèëüíî ðîçðàõóâàòè 
÷àñ, ùîá âèñòà÷èëî ³ íà íàïè-
ñàííÿ òâîð÷îãî çàâäàííÿ. Àëå, 
ÿê âèÿâèëîñü, âîíà áëèñêó÷å 
âïîðàëàñü ç³ ñêëàäàííÿì òâî-
ðó, íàâ³òü íàáàãàòî êðàùå, í³æ 
ñïîä³âàëàñÿ.

— Êîëè áóâ ââåäåíèé êàðàí-
òèí, òî ñïî÷àòêó âçàãàë³ í³÷îãî 
íå õîò³ëîñÿ ðîáèòè. Àäæå âñ³ 
äóìàëè, ùî öå äîäàòêîâ³ êàí³-
êóëè íà äâà òèæí³, — ä³ëèòüñÿ 
ñïîãàäàìè àá³òóð³ºíòêà. — À ïî-
ò³ì ïî÷àâñÿ ïîâíèé òðåø: äèñ-

òàíö³éíå íàâ÷àííÿ, ï³äãîòîâêà 
äî ÇÍÎ.

Àá³òóð³ºíòêà çãàäóº, ùî íàé-
ëåãøå áóëî ãîòóâàòèñÿ äî ÇÍÎ 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Áî â íå¿ ÷è-
ìàëèé äîñâ³ä ó÷àñò³ â îë³ìï³àäàõ 
ç öüîãî ïðåäìåòà òà ñåðéîçíà 
ï³äãîòîâêà ðàçîì ç â÷èòåëåì 
Òåòÿíîþ Äîìáðîâñüêîþ.

— ß õî÷ó ïîáàæàòè âñ³ì øêî-
ëÿðàì óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî 
òðåáà ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñü 
ñèñòåìàòè÷íî, — êàæå Ìàðèíêà.

Òåïåð æå âèïóñêíèöÿ ãîòóºòü-
ñÿ äî âñòóïó â ñòîëè÷í³ âèø³: 
îáèðàòèìå àáî Ìîãèëÿíêó ÷è 
óí³âåðñèòåò Øåâ÷åíêà.

ГАРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І 
ЗАВДЯКИ РЕПЕТИТОРАМ 

Äèðåêòîð ë³öåþ-øêîëè Êî-
çÿòèíà Îëåíà Á³ëÿíåöü ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ÇÍÎ çà ðîêè ñòà-
ëî îá’ºêòèâíèì ³íñòðóìåíòîì 
îö³íþâàííÿ. Ïðîòå öüîãîð³÷í³ 
³ñïèòè òàêîæ íàçèâàº «òðåøîì»: 
÷åðåç òðèâàëèé êàðàíòèí, íåâè-
çíà÷åí³ñòü, ïåðåíåñåííÿ òåð-
ì³í³â, ë³òíþ ñïåêó òà âèìîãè 
äî ïðîâåäåííÿ ñåñ³é ó ìàñêàõ.

— Çðîçóì³ëî, ùî çà òàêèõ îá-
ñòàâèí ìè ³ç çàâìèðàííÿì ñåðöÿ 
÷åêàëè ðåçóëüòàò³â, ïðîäîâæóº 
ïàí³ Îëåíà. — Ïðîàíàë³çóâàëè 

ЛІЦЕЙ-ШКОЛА У ТОП-25 
ЗАКЛАДІВ ОБЛАСТІ 
Здобутки  За результатами ЗНО 
випускників, наша ліцей-школа змогла 
посісти 25 місце серед 436 (!) шкіл 
Вінниччини. Це найкращий результат 
серед освітніх закладів нашого міста. Свій 
внесок у рейтинг зробила випускниця 
закладу Марина Цимбалюк, яка 
розповіла, як змогла здобути високі бали

äîñòóïí³ íàì äàí³ òà âïåâíè-
ëèñü, ùî ð³âåíü çíàíü, ïðîäå-
ìîíñòðîâàíèé âèïóñêíèêàìè 
ë³öåþ-øêîëè, âèÿâèâñÿ çíà÷íî 
êðàùèì, í³æ ñåðåäí³ ïîêàçíèêè 
ïî Óêðà¿í³.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, íàéêðàùèé 
ðåçóëüòàò ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè — 
199 áàë³â, ç àíãë³éñüêî¿ — 198. 
Âèñîêèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ïî-
êàçàëè ó÷í³ òàêîæ ç ìàòåìàòèêè, 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ãåîãðàô³¿, á³î-
ëîã³¿ òà ô³çèêè.

— Öå, áåçïåðå÷íî, âàãîìà 
çàñëóãà ó÷í³â, ó÷èòåë³â, áàòüê³â 
òà â òîìó ÷èñë³ é ðåïåòèòî-
ð³â, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè 
êåð³âíèöÿ. — Ñïðàöþâàëè é 
îíëàéí-óðîêè, ÿê³ ìè ïðîâîäèëè 
âïðîäîâæ êàðàíòèíó, ³ êîíñóëü-
òàö³¿, êîòð³ ìè îðãàí³çîâóâàëè, 
ùîéíî äîçâîëèëè â³äâ³äóâàòè 
çàêëàä ãðóïàìè äî äåñÿòè îñ³á.

Íàîñòàíîê äèðåêòîðêà ë³öåþ-
øêîëè Îëåíà Á³ëÿíåöü ïîáà-
æàëà âñ³ì âèïóñêíèêàì çíàéòè 
ñâîº ì³ñöå ³ ñòàòè óñï³øíèìè 
ó òàêîìó áóðõëèâîìó òà íåïå-
ðåäáà÷óâàíîìó ñâ³ò³.

СЕКРЕТИ ПІДГОТОВКИ 
Â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 

ë³òåðàòóðè Òåòÿíà Äîìáðîâñüêà 
êàæå, ùî âñ³ ìåäàë³ñòè ï³äòâåð-
äèëè ñâî¿ ðåçóëüòàòè íà çîâí³ø-
íüîìó òåñòóâàíí³. Ïîÿñíþº ãàðí³ 
ïîêàçíèêè ³ òèì, ùî ç ó÷íÿìè 
ïðîâîäÿòü ñèñòåìíó ðîáîòó.

— Ïî-ïåðøå, öå ³íòåðâàëüíå 
ïîâòîðåííÿ, êîëè âêëþ÷àºòüñÿ 
äîâãîòðèâàëà ïàì’ÿòü, à ïî-
äðóãå — öå ìàñà ð³çíîìàí³òíèõ 
ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ³ âïðàâ, 
âèêîíàíèõ çà çðàçêàìè òåñò³â 
ïîïåðåäí³õ ðîê³â, — êàæå Äîìá-
ðîâñüêà.

Â÷èòåëüêà êàæå, ùî âñ³ êîíòð-
îëüí³ ðîáîòè ïðîòÿãîì íàâ÷àëü-
íîãî ïåð³îäó ìàþòü òåñòîâèé 
ð³çíîð³âíåâèé õàðàêòåð. Êîæ-
íîãî óðîêó âîíà äàº ä³òÿì õî÷à á 
ê³ëüêà òàêèõ âïðàâ, ùîá äîïî-
ìîãòè ¿ì àäàïòóâàòèñÿ äî ïðî-
õîäæåííÿ ÇÍÎ.

— Ñêëàäíèì öüîãîð³÷ âèÿâè-
ëîñÿ òå, ùî ââåëè â çàâäàííÿ 
òâ³ð ïîçà ïðîãðàìîþ, — ðîçïî-
â³äàº â÷èòåëü óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
òà ë³òåðàòóðè. — Ùå íåîáõ³äíî 
áóëî ïðîâîäèòè ïîð³âíÿëüí³ 
àíàë³çè, ðîçï³çíàâàòè àâòîðà 
çà éîãî ³íäèâ³äóàëüíèì àâòîð-
ñüêèì ñòèëåì. Òàêîæ, îäíèì ³ç 
âàæëèâèõ ïóíêò³â ó ï³äãîòîâö³ 
äî òåñòóâàííÿ º íàïðàöþâàííÿ 
ó ä³òåé âì³ííÿ ñêëàäàòè âëàñíå 
âèñëîâëþâàííÿ, ÿêå ïåðåäáà÷àº 
÷³òêó ñòðóêòóðó.

Â÷èòåëü àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
Îëüãà Òðîõèìè÷ äîäàº, ùî ÇÍÎ 
ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè ñêëàäàëè äå-
ñÿòåðî âèïóñêíèê³â ³ á³ëüø³ñòü 
ï³äòâåðäèëè ñâ³é ð³âåíü çíàíü.

— Ìàðèíà Öèìáàëþê íàáðàëà 
ìàêñèìóì áàë³â çà òâ³ð (14 — 
àâò.), à Íàñòÿ Ïàâëþê — 13. Öå 
ðåçóëüòàò êðîï³òêî¿ ïðàö³ ä³òåé, 
â÷èòåë³â òà áàòüê³â, — ãîâîðèòü 
Òðîõèìè÷.

Â÷èòåëüêà äîäàº, ùî ïîêàçà-
òè êðàùèé ðåçóëüòàò íà ÇÍÎ 
âäàºòüñÿ òèì ó÷íÿì, ÿê³ îïà-
íîâóþòü òðè íàïðÿìêè: òåñòó-
âàííÿ, âì³ííÿ ñêëàäàòè òâîðè 
òà àóä³þâàííÿ. Òàêîæ, â÷èòåëü 
ââàæàº, ùî ìîäåëþâàííÿ óìîâ 
ÇÍÎ çà âñ³ìà âèìîãàìè (òàêèé 
âèä ï³äãîòîâêè âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â — àâò.) 
äîçâîëÿº ìàêñèìàëüíî àäàïòó-
âàòè âèïóñêíèê³â äî îñíîâíî¿ 
ñåñ³¿.

Марина Цимбалюк підтвердила на ЗНО свою золоту 
медаль. Дівчина буде вступати у столичні виші — 
Могилянку або університет Шевченка 
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ОЛЕНА УДВУД 

Ìàð³ÿ Ñâ³íö³öüêà îïàíóâàëà ïðîôå-
ñ³þ âåòåðèíàðà ø³ñòü ðîê³â òîìó. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ Á³ëîöåðê³âñüêîãî àãðàðíîãî 
óí³âåðñèòåòó, æ³íêà ð³ê ïðàöþâàëà ó ïðè-
âàòí³é êë³í³ö³ â Áåðäè÷åâ³. Ñüîãîäí³ ïðà-
öþº ó ðîçïë³äíèêó äëÿ ñëóæáîâèõ ñîáàê 
âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè (ÂÎÕÐ).

— Ó íàñ º ñëóæáîâ³ ñîáàêè, ÿêèì ïî-
òð³áíå âåòåðèíàðíå îáñëóãîâóâàííÿ. 
Öå á³ëüøå ïðîô³ëàêòè÷í³ çàõîäè. Ùîá 
ñîáàêè íå õâîð³ëè ð³çíèìè â³ðóñíèìè 
õâîðîáàìè. ², çâè÷àéíî, âèìóøåí³ çà-
õîäè. Ñîáà÷êà ìîæå ïîð³çàòè ëàïêó, ùå 
ùîñü ìîæå áóòè. Òîä³ ë³êóþ ÿ, — ïî-
ÿñíþº æ³íêà.

Áàáóñÿ Ìàð³¿ òåæ áóëà âåòåðèíàðîì, 
ùî ³ âïëèíóëî íà âèá³ð ïðîôåñ³¿ æ³íêè.

— Ó íàñ çàâæäè âîäèëèñÿ òâàðèíè 
ó äâîð³ — áàãàòî ñîáà÷îê òà êîòèê³â. Ö³-
êàâî áóëî çà íèìè ñïîñòåð³ãàòè. ² áóëî 
ñï³â÷óòòÿ äî òâàðèí. Õîò³ëîñÿ äîïîìîãòè, 
— ãîâîðèòü Ñâ³íö³öüêà.

Ìàð³¿ ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ë³êóâàòè äå-

êîðàòèâíèõ òâàðèí. Öå â îñíîâíîìó 
ïåñèêè, êîòè, ÷àñîì õîì’ÿ÷êè, ïàöþêè 
÷è òõîðè. Êàæå, ùî çíàõîäèòè ñï³ëüíó 
ìîâó ç íèìè çîâñ³ì íå ñêëàäíî — òâàðèí 
òåæ ìîæíà çàñïîêî¿òè ñëîâîì, òàê ñàìî, 
ÿê ³ ëþäåé.

Âäîìà ó âåòåðèíàðà º äâ³ ñîáàêè òà 
äâà êîòè. Êàæå, êîëè çàâåëà ñîáàêó, ¿¿ 
æèòòÿ çì³íèëîñÿ â êðàùèé á³ê ³ âîíà 
ñòàëà á³ëüøå ðîçóì³òè ñâî¿õ ïàö³ºíò³â.

— Òâàðèíè, íàïåâíî, ñïðèéìàþòü 
íàáàãàòî á³ëüøå ñë³â ³ ó íèõ íàáàãàòî 
êðàùå ðîçâèíåíå âíóòð³øíº ðîçóì³ííÿ 
òîãî, ùî ç íèìè â³äáóâàºòüñÿ, ÷åðåç òå, 
ùî âîíè íå ãîâîðÿòü. Íàé³ìîâ³ðí³øå, 
â ÿêèõîñü â³äò³íêàõ ó íèõ á³ëüøå åìîö³é. 
Ç íèìè òàê ñàìî ìîæíà äîìîâëÿòèñÿ, ÿê 
³ ç ëþäüìè. Àëå òðåáà ìàòè îñîáëèâèé 
ï³äõ³ä, — ïðîäîâæóº æ³íêà.

Êð³ì ë³êóâàííÿ «õâîñòàòèõ» Ñâ³íö³öüêà 
çàéìàºòüñÿ ùå é ñòðèæêàìè äîìàøí³õ 
òâàðèí. Öå äîïîìîãëî ¿é ³ äëÿ îñíîâíîãî 
ôàõó. 

— ²íñòðóìåíò âåñü ãîñòðèé ³ òðåáà 
òàê äîìîâèòèñÿ, ùîá ³ òâàðèíó íå îá-

ОЛЕНА УДВУД 

 Äíÿìè ó íàøîìó ì³ñò³ õòîñü 
âèêèíóâ ìàìó-ñîáàêó ç ÷îòèð-
ìà ùåíÿòàìè. Òâàðèí âèâåçëè 
äî ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà ³ çà-
ëèøèëè íà ïîäâ³ð’¿ êîçÿòèí-
÷àíêè Í³íè.

— Âîíà, Áîæà ëþäèíà, ¿õ 
ïðèéíÿëà, ÿê ³ ðåøòó, êîãî ¿é 
êèäàþòü ó ïîäâ³ð‘ÿ, — ðîçïîâ³äàº 
çîîçàõèñíèê Ëþäìèëà Øâåöü.

Öå âæå íå ïåðøèé ðàç, êîëè 
êîçÿòèí÷àíö³ ï³äêèäàþòü òâàðèí. 

Æ³íêà äàëà ïðèõèñòîê ïåñèêàì, 
àëå çàðàç ¿ì øóêàþòü íîâó äî-
ì³âêó. Äâîº ç ÷îòèðüîõ ùåíÿò 
âæå çíàéøëè ñâî¿õ ãîñïîäàð³â. 
Ùå äâ³ ìèë³ ä³â÷èíêè ÷åêàþòü, 
íå äî÷åêàþòüñÿ, êîëè ¿õ çàáåðóòü.

— ª ùå äâîº ä³â÷àòîê-âåä-
ìåäèê³â. ßê âîíè ï³äðîñòóòü, 
òî äîïîìîæåìî ç³ ñòåðèë³çàö³-
ºþ, — êàæå Ëþäìèëà Øâåöü.

ßêùî õî÷åòå âçÿòè öóöåíÿ 
â ðîäèíó, òåëåôîíóéòå çà íî-
ìåðîì (063) 605–92–04.

Візьміть тварину у родинуПідкинули собаку 
зі щенятами Õî÷åòå çàâåñòè ãðàéëèâîãî, 

ïóõíàñòîãî äðóãà? ßêùî âæå 
äàâíî ìð³ºòå ïîñåëèòè âäîìà 
õàòíüîãî óëþáëåíöÿ àáî ò³ëüêè 
çàìèñëþºòåñü, çâ³äêè âçÿòè êîòè-
êà, òî òîä³ òåëåôîíóéòå çà íîìå-
ðîì (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

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

Веселий забіяка Марсік. 
Надзвичайно грайливий

Цю красуню і трьох її сестричок разом 
з мамою підкинули у двір козятинчанки. 
Щенятам шукають господарів 

З «ХВОСТАМИ» — СПІЛЬНА МОВА
Наші люди  У неділю, 9 серпня, ми відзначали 
День працівників ветеринарної медицини. З цієї 
нагоди поспілкувалися з ветеринаром Марією 
Свінціцькою. Козятинчанка поділилася з нами 
секретом, як знаходити спільну мову з тваринами, і 
розповіла, чому обрала цю професію

ðàçèòè. Òîìó ùî îäèí ðàç âîíà ïðèéäå 
äî òåáå, àëå ÿêùî òè ç íåþ áóäåø ïî-
âîäèòèñÿ íå òàê ÿê òðåáà, òî ³íøèé ðàç 
âîíà íå áóäå äî òåáå ïðèõèëüíà, — ïðî-
äîâæóº æ³íêà.

Ìàð³ÿ êàæå, ùî âåñü ñåêðåò òóò â åìî-
ö³éíîìó ñòàí³. Òðåáà íå áîÿòèñÿ ³ áóòè 
âïåâíåíèì ó ñîá³, ùîá ïåðåêîíàòè òâà-
ðèíó, ùî íå çàâäàñè ¿é øêîäè.

— Êîëè áîÿòüñÿ ñîáàê, ñîáàêà ñòàº 
àãðåñèâí³øîþ, — ïîÿñíþº íàøà ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Òîìó ùî âîíà â³ä÷óâàº öå 
çà ðàõóíîê ãîðìîíàëüíîãî ôîíó. ß, ÷åñíî 
êàæó÷è, ï³äñâ³äîìî áîþñÿ áåçïðèòóëüíèõ 
òâàðèí. ß ðîçóì³þ òà îö³íþþ ñèòóàö³þ, 
àëå ï³äñâ³äîìèé ñòðàõ º.

×àñîì Ìàð³¿ òðàïëÿþòüñÿ ³ íîðîâëèâ³ 
êë³ºíòè, ÿêèì òàêîæ ïîòð³áíî íàâåñòè 
êðàñó, àëå ³ ç íèìè ìîæíà çíàéòè ñï³ëü-
íó ìîâó.

— Òóò äóæå áàãàòî çàëåæèòü â³ä ãîñ-
ïîäàðÿ ³ âèõîâàííÿ òâàðèíè. Òîìó ùî 
äóæå áàãàòî çàêëàäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
ãîñïîäàðåì. Òå, ùî òâàðèíà ìàº â³ä íà-
ðîäæåííÿ õàðàêòåð — öå ñòî â³äñîòê³â. 
Àëå öåé õàðàêòåð, ÿê ³ â ä³òîê, ìîæíà 
ï³äïðàâëÿòè, — êàæå âåòåðèíàð.

Ê³øêè, äî ðå÷³, á³ëüø íîðîâëèâ³, í³æ 
ñîáàêè. ² ç íèìè ïðàöþâàòè òðîõè ñêëàä-
í³øå.

— ßêùî ñîáàö³ ìîæíà çàáîðîíèòè é 
â³í ä³éñíî öüîãî íå áóäå ðîáèòè, òî ç 
ê³øêîþ òàêå íå ïðîõîäèòü. ̄ é êðàùå ñêà-
çàòè ãàðíå ñëîâî òàì, äå âîíà çðîáèëà 
õîðîøå, í³æ çàáîðîíèòè ¿é òàì, äå âîíà 
çðîáèëà íåãàðíî, — êàæå Ìàð³ÿ.

Марія Свінціцька власниця двох 
собак. Каже, це допомагає у роботі, 
адже завдяки своїм улюбленцям 
почала ще краще розуміти своїх 
пацієнтів
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ç ïî÷åñíèì çàë³çíè÷íèêîì, 
ñòàðøèì äèñïåò÷åðîì çàõ³äíîãî 
íàïðÿìêó Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ë-
êó Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³, 
à íèí³ ïåíñ³îíåðîì Â³êòîðîì 
Òóçîì ìè çíàéîì³ ç ïî÷àòêó 
äåâ’ÿíîñòèõ. Çóñòð³âñÿ ç íèì âè-
ïàäêîâî. Â³í ñèä³â íà ëàâö³ á³ëÿ 
ñâîãî áóäèíêó òà óâàæíî ñòåæèâ, 
ÿê íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó 
ãàñàþòü ó ì’ÿ÷à þíàêè òà ï³äë³òêè.

Ïèòàþ ïàíà Â³êòîðà, ÷è õîò³â 
áè â³í ïîãàíÿòè ì’ÿ÷à ç õëîï-
öÿìè? Â³äïîâ³â, ùî â ôóòáîë 
íå õî÷å. Ðàí³øå ïðîôåñ³éíî çà-
éìàâñÿ âîëåéáîëîì òà âèñòóïàâ 
çà ñïîðòèâíå òîâàðèñòâî «Òðóäî-
â³ ðåçåðâè», ÿêå áóëî ïðèçåðîì 
áàãàòüîõ ÷åìï³îíàò³â ³ òóðí³ð³â.

— Äî ñïîðòó ìè ùå ïîâåðíå-
ìîñü, ðîçêàæ³òü ñïî÷àòêó òðîõè 
ïðî ñåáå, — ïðîäîâæóº ðîçìîâó 
æóðíàë³ñò.

— À ùî òóò ðîçïîâ³äàòè? Äè-
òèíñòâî ïðîéøëî, ÿê ó âñ³õ ä³òåé 
òîãî ïåð³îäó, — êàæå ïåíñ³îíåð.

— Â³éíó äîáðå ïàì’ÿòàºòå?
— Òàê, ïàì’ÿòàþ. Âð³çàâñÿ 

ó ïàì’ÿòü âèïàäîê ç ïîë³öà-
ºì Ñòåïóðêîì. Ìè òîä³ æèëè 
â Ïå÷àí³âö³, ïîðó÷ ç íàìè æèëè 
ºâðåéñüê³ ðîäèíè òàê òîé Ñòå-
ïóðêî çàêèíóâ ìåíå â àâò³âêó 
ðàçîì ç ä³òüìè ºâðå¿â. Ìàìà 
ìîÿ áóëà áîéîâîþ æ³íêîþ, òà 
ñòàëà ñâàðèòèñÿ äî òîãî ïîë³öàÿ. 
ßêèì â³í ï³äëèì íå áóâ, à ìàòè 
íà íüîãî ïîä³ÿëà ³ Ñòåïóðêî 
ìåíå â³äïóñòèâ.

Ï³ñëÿ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ï³-
øîâ äî øêîëè. Ï³ñëÿ 9-ãî êëà-
ñó âñòóïèâ â çàë³çíè÷íå ó÷èëè-
ùå íà ïîì³÷íèêà ìàøèí³ñòà. 
Äî ñëóæáè â àðì³¿ ïðàöþâàâ 
çà ïðîô³ëåì, — êàæå Â³êòîð Òóç.

Ïðî ñëóæáó â àðì³¿ ñïîãàäè 
â íàøîãî ãåðîÿ íåâåëèê³. Çà â³ä-
ì³ííå íàâ÷àííÿ â øêîë³ òà ó÷èëè-
ù³ â³í áóâ íàïðàâëåíèé â ëüîòíó 
øêîëó ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â. Ó ò³é 
øêîë³ çàõâîð³â, íåäîâ÷èâøèñü ³ 
íå äîñëóæèâøèñü äî ìîëîäøîãî 
îô³öåðà, áóâ êîì³ñîâàíèé ç àð-
ì³¿. Íà ùàñòÿ, íà éîãî ïîäàëüøó 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Êîçÿòèíñüêå ì³æðåã³îíàëüíå 
âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå çà-
ë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó îòðèìàëî 
çîëîò³ ìåäàë³ íà ì³æíàðîäíèõ 
âèñòàâêàõ îñâ³òè «Ñó÷àñí³ çà-
êëàäè îñâ³òè» òà «Worid Edu» 

Ùîá îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ 
ç öüîãî ïðèâîäó ç ïåðøèõ óñò, 
ìè çàòåëåôîíóâàëè äî äèðåêòîðà 
ó÷èëèùà Àíäð³ÿ Ñòåöþêà. Ñàìå 
ï³ä éîãî ïàòðîíàòîì áóâ ðîçðî-
áëåíèé ïðîåêò íàøèõ ïåäàãîã³â, 
çà ÿêèé îòðèìàëè ïåðøå ì³ñöå 
â íîì³íàö³¿ «Ì³æíàðîäíå ñï³â-
ðîá³òíèöòâî ÿê âàæëèâèé ôàê-
òîð êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ 
óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè».

— Ïàíå Àíäð³þ, à ÿê âàøå 
ó÷èëèùå ñòàëî ó÷àñíèêîì ì³æ-
íàðîäíî¿ âèñòàâêè?

— Ùå 13 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó 
â ïîëüñüêîìó ì³ñò³ Ïîçíàíü 
íà áàç³ Òåõí³êóìó çâ’ÿçêó òà 
êîìóí³êàö³é ³ì. ². Ñåãåëüñüêîãî, 

â ðàìêàõ ì³æíàðîäíî¿ Àñîö³àö³¿ 
«Îñâ³òà áåç êîðäîí³â», áóëà ï³ä-
ïèñàíà óãîäà ïðî ñï³âïðàöþ ì³æ 
Äåðæàâíèì ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì «Êî-
çÿòèíñüêå ì³æðåã³îíàëüíå âèùå 
ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå çàë³çíè÷-
íîãî òðàíñïîðòó» ³ç çàêëàäàìè 
îñâ³òè ªâðîïè.

— À õòî, êð³ì âàñ, áðàâ ó÷àñòü 
ó âèñòàâö³?

— Áóëè ùå ºâðîïåéñüê³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè, à ñàìå: Òåõ-
í³êóì çâ’ÿçêó òà êîìóí³êàö³é 
³ì. ²ïîëèòà Ñåãåëüñüêîãî ì³ñòà 
Ïîçíàíü (Ïîëüùà), Áºëüöüêèé 
Òåõí³÷íèé êîëåäæ çàë³çíè÷íî-
ãî òðàíñïîðòó (Ìîëäîâà), çà-
ãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà «Îðàíò³» 
(Ãðóç³ÿ), Öåíòð ïðîôåñ³éíî¿ 
îñâ³òè «Äàóãàâï³ëñüêèé òåõí³-
êóì» (Ëàòâ³ÿ), Äîïðàâíà àêàäå-
ì³ÿ ì³ñòà Òðåí÷èí (Ñëîâà÷÷è-
íà) òà Áàêèíñüêèé äåðæàâíèé 
êîëåäæ çâ’ÿçêó òà òðàíñïîðòó 

(Àçåðáàéäæàí) ïðåäñòàâèëè ñâî¿ 
ïðîåêòè òåìàòè÷íèõ íîì³íàö³é. 
Íàø³ ðîáîòè áóëè âèñîêî îö³íå-
í³ åêñïåðòíîþ êîì³ñ³ºþ òà ï³ñëÿ 
âèñòàâêè çàáèðàþòü â àêàäåì³þ 
íàóê ÷è â ³íñòèòóò ³ííîâàòèêè.

— Ùå â öüîìó ðîö³ ïëàíóºòå 
ïî¿õàòè íà ÿêèéñü êîíêóðñ?

— Ìè ùå ó íàñ íå ïðîâîäèëè 
ãàëóçåâèé êîíêóðñ. ² Âñåóêðà-
¿íñüêèé êîíêóðñ ïîì³÷íèê³â 
ìàøèí³ñò³â òåïëîâîçà, äå êð³ì 
ó÷í³â ó÷èëèùà áóäóòü áðàòè 
ó÷àñòü ìîëîäü ëîêîìîòèâíèõ 
äåïî. Â öüîìó ðîö³ äåñü íàïðè-
ê³íö³ îñåí³ ïëàíóºìî ïî¿çäêó 
â Ìîëäîâó. Òàì çáåðóòüñÿ ïðåä-
ñòàâíèêè ì³í³ñòåðñòâ êðà¿í — 
ó÷àñíèê³â «Ïîçíàíñüêî¿ óãîäè», 
äå áóäóòü âèçíà÷åí³ ïëàíè âè-
ñòàâêè íà íàñòóïíèé ð³ê 

Â³ä äèðåêòîðà ó÷èëèùà ìè 
çàâ³òàëè äî êåð³âíèêà ïðîåêòó 
Ìàðãàðèòè Ì³ñüêîâî¿ òà çà-
ïèòàëè ¿¿, ùî ò³ ïðîåêòè, ÿê³ 

ïðèíåñëè ïåðåìîãó îñâ³òíüîìó 
çàêëàäó, äàþòü ñàìå ïðàö³âíèêó 
çàë³çíèö³?

— Âèñòàâêà — öå êîíêóðåí-
ö³ÿ. Êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òà 
³ííîâàö³éíèé ìàòåð³àë êîæíî¿ 
êðà¿íè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü 
â³ä êâàë³ô³êàö³¿ ¿¿ òðóäîâèõ ðå-
ñóðñ³â. Öå ñòîñóºòüñÿ óñ³õ ðîç-
âèíåíèõ êðà¿í. Ñàìå ïðîôåñ³é-
íà îñâ³òà âèñòóïàº ÷èííèêîì, 
çäàòíèì ñòâîðèòè ñòàá³ëüíèé 
çàïàñ êâàë³ô³êàö³¿ ðîá³òíèêà, 
ùî äàñòü éîìó çìîãó ðåàãóâàòè 
íà øâèäêîïëèíí³ çì³íè òåõíî-
ëîã³é òà âèðîáíèöòâà. Çàáåçïå-
÷èòè ³íòåãðàö³þ íàö³îíàëüíî¿ 
ñèñòåìè îñâ³òè â ì³æíàðîäíèé 
îñâ³òí³é ïðîñò³ð ìîæíà çàâäÿ-
êè íàëàãîäæåííþ åôåêòèâíîãî 
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà.

— Âè ç ³íîçåìíèìè íàâ÷àëüíè-
ìè çàêëàäàìè íà âèñòàâö³ îïîíåí-
òè, à ùî ó âàñ º ñï³ëüíîãî ç íèìè?

— Ñï³ëüíèì äëÿ íàâ÷àëüíèõ 

çàêëàä³â, ùî âõîäÿòü â ì³æíà-
ðîäíó ïðîãðàìó «Îñâ³òà áåç êîð-
äîí³â» ³ äî ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó 
ïåäàãîã³â AEDE, º ìîòèâàö³éíèé 
êîìïîíåíò ìàéáóòíüî¿ ïðîôå-
ñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, çîð³ºíòîâàíèé 
íà ðîçêðèòòÿ îñîáèñò³ñíîãî òà 
òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, íàâ÷àííÿ 
³ âèõîâàííÿ âèñîêîêâàë³ô³êî-
âàíîãî ðîá³òíèêà, êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîãî íà óêðà¿íñüêîìó 
òà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó ïðàö³.

Ïðîåêò ìàº íà ìåò³ ïîêàçàòè 
³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè, ùî â³äáó-
âàþòüñÿ ó ïðîôåñ³éíî-òåîðåòè÷-
í³é òà ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷í³é 
ï³äãîòîâö³ ó÷í³â çàâäÿêè ì³æ-
íàðîäí³é ñï³âïðàö³ Äåðæàâíî-
ãî ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó «Êîçÿòèíñüêå 
ÌÂÏÓÇÒ», éîãî ó÷í³â ó ì³æ-
íàðîäíèõ ïðîåêòàõ, êîíêóðñàõ, 
âèñòàâêàõ, ñåì³íàðàõ, — ñêàçàëà 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ìåòîäè÷-
íî¿ ðîáîòè.

Педагогів відзначили на міжнародній виставці

ВІКТОРУ ТУЗУ 85 РОКІВ. 
З НИХ 42 ВІН ВІДДАВ ЗАЛІЗНИЦІ 
Історія життя  Почесний залізничник 
Віктор Туз починав працювати помічником 
машиніста, а потім став «двіженцем». 
Зміну профілю пояснював просто: 
хотів займатися тим, що приносило б 
задоволення. Як жилося і живеться 
тепер 85-річному козятинчанину?

äîëþ çíàéøëàñÿ íàðîäíà ö³ëè-
òåëüêà, ÿêà íåòðàäèö³éíèìè ìå-
òîäàìè ïîâåðíóëà éîãî äî ïîâíî-
ö³ííîãî æèòòÿ.

Òå, ùî íå ñòàâ îô³öåðîì, 
Â³êòîð Õàðèòîíîâè÷ íå æàë³º. 
Â³í ìð³ÿâ ñòàòè ìîðÿêîì, òà 
é íà ãðàæäàíö³ ÷åêàëà ä³â÷è-
íà íà íüîãî. Ïðàâäà, ïîêè â³í 
âèâ÷àâ â³éñüêîâó ñïðàâó, éîãî 
ä³â÷èíà Íàäÿ íàâ÷àëàñÿ â ×åð-
í³ã³âñüêîìó òîðãîâîìó òåõí³êó-
ì³. Ïî¿õàâ ïî íå¿, çàáðàâ ñâîþ 
Íàäþ. Â³äòîä³ âîíà ñòàëà äëÿ 
íüîãî ñóïóòíèöåþ íà âñå æèòòÿ.

Ï³ñëÿ àðì³¿ íàø ñï³âðîç-
ìîâíèê ïîäàâñÿ ó “äâ³æåíö³”. 
Ï³øîâ ïîì³÷íèêîì ñêëàäà÷à 
ïîòÿã³â. Òðîõè ï³çí³øå âæå ç 

äðóæèíîþ Íàä³ºþ Ïåòð³âíîþ 
ïåðå¿õàëè æèòè â Êîçÿòèí. Òóò 
â³í ñòàâ ñêëàäà÷åì ïî¿çä³â, ï³ç-
í³øå ÷åðãîâèì ïî ñòàíö³¿ òà íà-
÷àëüíèêîì ñòàíö³¿ â Ñóõîâîë³, 
ùî íà Õìåëüíè÷÷èí³. Çíîâ 
ïîâåðíóâñÿ äî Êîçÿòèíà, âæå 
äèñïåò÷åðîì — ñïî÷àòêó ñòàí-
ö³éíèì, ï³çí³øå â³ää³ëêîâèì òà 
çãîäîì ñòàâ ñòàðøèì äèñïåò÷å-
ðîì çàõ³äíîãî íàïðÿìêó.

Íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê 

íàø ãåðîé ï³øîâ ó 60. Ì³ã ï³òè 
ðàí³øå òà ïîïðîñèëè ùå ïîïðà-
öþâàòè. Êàæóòü, ùî íåçàì³ííèõ 
ëþäåé íåìàº ò³ëüêè íà ïîñàäó 
ñòàðøîãî äèñïåò÷åðà.

Ç òî¿ ïîðè âæå ïðîéøëî 25 ðî-
ê³â. Ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê ïî÷åñíîìó 
çàë³çíè÷íèêó çàðàç æèâåòüñÿ?

— ßêáè íå ïðîáëåìè ç ñåðöåì, 
òî ìîæíà áóëî á ñêàçàòè, ùî äî-
áðå. Êîëè ¿çäèâ äî äî÷êè â Æè-
òîìèð, òî òàì ìè çðîáèëè ïîâíå 
îáñòåæåííÿ ç êàðä³îëîã³¿. Ä³àãíîç, 
õî÷ ³ ìàëî âò³øíèé, â ïàí³êó 
íå ïàäàþ. Æèâåìî ç äðóæèíîþ 

ñâî¿ì æèòòÿì ³ ðàä³ºìî óñï³õàì 
íàøèõ ä³òåé òà îíóê³â.

Íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ çóñòð³÷³ 
ìè ïîáàæàëè Â³êòîðó Òóçó òàêè 
çâåðíóòèñÿ äî ë³êàð³â ³ ïîêðà-
ùèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ. Îïòèì³çì — 
õîðîøà ðèñà õàðàêòåðó, îäíàê 
êîëè º ïðîáëåìè ç ñåðöåâî-ñó-
äèííîþ ñèñòåìîþ, òî íåõàé âè-
ð³øóþòü ¿¿ ñïåö³àë³ñòè. Éîìó ÿê 
âîëåéáîë³ñòó ç äàëåêèõ ø³ñòäå-
ñÿòèõ õî÷åòüñÿ ïîäóìêè âèéòè 
äî ñ³òêè òà ïåðåáèòè ÷åðåç íå¿ 
ì'ÿ÷à, à äëÿ öüîãî, êð³ì âì³ííÿ, 
ïîòð³áíî ùå ì³öí³øå çäîðîâ’ÿ.

Заслужений залізничник Віктор Туз, сидячи на лавці, 
пригадує своє спортивне минуле  

«Íà ïåíñ³þ íå õîò³ëè 
â³äïóñêàòè. Êàçàëè, 
ùî íåçàì³ííèõ 
ëþäåé íåìàº ò³ëüêè 
íà ïîñàäó ñòàðøîãî 
äèñïåò÷åðà»
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ПРЕССЛУЖБА 

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ 

ЗАЛІЗНИЦІ

Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ëþäüìè Ìè-
õàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ çàâæäè 
êàçàâ, ùî ðîêè ïðîëåò³ëè ÿê 
îäíà ìèòü, çàëèøèâøè ó ïàì’ÿò³ 
çóñòð³÷³, ïîä³¿, ñïîãàäè…

Òàê áóâàº òîä³, êîëè ëþäèíà 
îäåðæèìà ò³ºþ ñïðàâîþ, ÿê³é 
âîíà ñëóæèòü, ³ ðîáèòü ¿¿ ç íà-
òõíåííÿì òà äóøåþ.

Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ 
ïðèñâÿòèâ ñåáå çàë³çíèö³ òà 
ïðîéøîâ òðóäîâèé øëÿõ — â³ä 
ðîá³òíèêà äî êåð³âíèêà âèùîãî 
ðàíãó. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Êè-
¿âñüêîãî åëåêòðîìåõàí³÷íîãî 
òåõí³êóìó ïðàöþâàâ â ëîêî-
ìîòèâíîìó äåïî Êîçÿòèí ³ìå-
í³ áðàò³â Âàëäàºâèõ, à ïîò³ì 
10 ðîê³â î÷îëþâàâ íàéá³ëüøå 
ï³äïðèºìñòâî â íàøîìó ì³ñò³ 

òà íà Ï³âäåííî-Çàõ³äí³é. Ìî-
ëîäîãî, ³í³ö³àòèâíîãî, âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíîãî êåð³âíèêà 
îö³íèëè òà ïðèçíà÷èëè íà-
÷àëüíèêîì ãàëóçåâî¿ ñëóæáè 
ëîêîìîòèâíîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³.

Çáàãà÷åíèé äîñâ³äîì òà ñïî-
âíåíèé òâîð÷èìè ïëàíàìè, 
Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ Âè-
ñîöüêèé ïîâåðòàºòüñÿ ó ñâîº 
ð³äíå ì³ñòî Êîçÿòèí.

Ãðîìàäà ì³ñòà Êîçÿòèíà âè-
çíàëà éîãî êðàùèì ç 11 ïðå-
òåíäåíò³â íà ãîëîâó ì³ñòà. Â³í 
ïåðåì³ã ç³ çíà÷íèì â³äðèâîì â³ä 
ñâî¿õ êîíêóðåíò³â — 30,2% — 
ïåðøå ïîâ³äîìëåííÿ â ì³ñöåâèõ 
ÇÌ² — «Ïåðåì³ã çàë³çíè÷íèê!»

Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷ 
ïîñòàâèâ ñîá³ çà ãîëîâíå — 
ñï³âïðàöþ, íà ð³âí³ ç ³íøèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè òà çàêëàäàìè, 

ç çàë³çíè÷íèìè ï³äðîçä³ëàìè, 
êîòð³ â ì³ñò³ º îñíîâíèìè áþ-
äæåòîóòâîðþþ÷èìè, ãîñïîäàðþ-
þ÷èìè, à â ï³äñóìêó — ïîêðà-
ùåííÿ äîáðîáóòó æèòåë³â ì³ñòà.

Áàãàòî äîáðèõ òà ãàðíèõ 
ñïðàâ çàëèøèâ Ìèõàéëî Âî-
ëîäèìèðîâè÷. Ç òåïëîòîþ 
éîãî çãàäóþòü ãîðîäÿíè. Â³í 
ð³âíîö³ííî áóâ â³ääàíèé çà-
ë³çíèö³ òà ì³ñòó. Íå ñïðèéìà-
ºòüñÿ ðîçóìîì òå, ùî éîãî âæå 
íåìàº ñåðåä íàñ… Íåõàé ñâ³òëà 
ïàì'ÿòü ïðî öþ äîáðó ëþäèíó 
çàëèøèòüñÿ ñåðåä íàñ ³ â íàøèõ 
ñåðöÿõ íà äîâã³-äîâã³ ðîêè.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ 

ïåðåâåçåíü.
Êîçÿòèíñüêà òåðèòîð³àëüíà 

ïðîôñï³ëêîâà îðãàí³çàö³ÿ 
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³

Залізничник з добрим серцем і великою 
душею. Пам'яті Михайла Висоцького
БЛОГ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Ñòåïàíó Ëóêàøóêó 95 ðîê³â, 
éîãî äðóæèí³ Â³ð³ — 90. Êîæåí ç 
íèõ ïðîæèâ ãîëîäí³ ðîêè, â³éíó 
òà ïîâîºííå ëèõîë³òòÿ. Ùå áó-
äó÷è õëîï÷èêîì, Ñòåïàí Ëóêà-
øóê äîãëÿäàâ ïðèêóòó äî ë³æêà 
ìàò³ð. Âàæêî ïðàöþâàâ. Âèð³ñ 
íàï³âñèðîòîþ. Â³éíà çàñòàëà 
éîãî â 16 ðîê³â — ñàìå â òà-
êîìó â³ö³, ó 1943 ðîö³, â³í áóâ 
ìîá³ë³çîâàíèé íà ôðîíò. Ñïî-
÷àòêó ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ç ïî-
â³òðÿíî-äåñàíòíî¿ ï³äãîòîâêè. 
Âàæê³ ôðîíòîâ³ äîðîãè ïðîé-
øîâ ó ñêëàä³ Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. 
Âèçâîëÿâ Óãîðùèíó, Àâñòð³þ, 
Ïîëüùó. Áóâ ïîðàíåíèé. Âè-
çâîëÿâ ì³ñòà ³ ñåëà Óêðà¿íè, 
×åõîñëîâà÷÷èíó, Àâñòð³þ. Çà-
ê³í÷èâ â³éíó â ì³ñò³ Ñîëüíþê, 
ùî â Óãîðùèí³. 

— Ïîçíàéîìèëàñÿ ÿ ç ÷îëîâ³-
êîì ó ñåë³, êîëè â³í ïðèéøîâ ç 
àðì³¿. Öå áóëî êîõàííÿ ç ïåðøîãî 
ïîãëÿäó, — ðîçïîâ³äàº Â³ðà Ëó-
êàøóê. — Â³í â³äðàçó ìåí³ ñïî-
äîáàâñÿ, à ÿ éîìó. Áóâàëî, ³íø³ 
õëîïö³ äî ìåíå çàëèöÿþòüñÿ, 

à Ñòåïàí óñ³õ â³äáèâàâ, í³êîãî 
äî ìåíå íå ï³äïóñêàâ. Ìè ïîâ³í-
÷àëèñÿ ó ñåë³ Ãëóõ³âö³ 6 ñåðïíÿ 
â 1950 ðîö³. Âåñ³ëëÿ áóëî äóæå 
ãàðíå. Ñâÿòêóâàëè äâà òèæí³.

Ñòåïàí Ëóêàøóê ïðàöþ-
âàâ ä³ëüíè÷íèì, îõîðîíöåì 
â³éñüêîâèõ ñêëàä³â, òðóäèâñÿ 
ó ì³ñöåâîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ñàìà 
ïàí³ Â³ðà âñå æèòòÿ ïðàöþâàëà 
ó êîëãîñïí³é ãîðîäí³é áðèãà-
ä³. Äóæå ëþáèëà â’ÿçàòè, øèòè 
òà êóõîâàðèòè. Âì³ëà âåñòè ëàä 
â îñåë³, ñïåêòè ñìà÷í³ ñòðóä-
ë³ òà êîðîâà¿, â’ÿçàòè âíóêàì 
øêàðïåòêè, êîôòî÷êè, áåç-
ðóêàâêè, øèòè ñï³äíè÷êè òà 
ïëàòòÿ÷êà.

— ß çàâæäè äîãîäæàëà ÷îëîâ³-
êîâ³. Ùîäíÿ ïåêëà ïå÷èâî, ïè-
ðîãè, òîðòè. Íà âåñ³ëëÿ ëþäÿì 
êîðîâà¿ ïåêëà. Çàðàç ïå÷ó ñàìà 
õë³á. ×îëîâ³ê çàâæäè â ìåíå ñè-
òèé, ïðàâäà, â³í ð³äêî ç³çíàâàâñÿ 
â ëþáîâ³, âçàãàë³ íå äàðóâàâ êâ³òè. 
ß ³íêîëè îáðàæàëàñü, àëå ç â³-
êîì ïåðåñòàëà. Õîäèëà äî öåðê-
âè, ïåêëà ïðîñêóðêè. Íàâ÷èëàñü 
ëþáèòè òà ïîâàæàòè ñâîãî ÷î-
ëîâ³êà òàêèì, ÿê â³í º. Ïðîùà-

У ГОРІ ТА В РАДОСТІ — 70 РОКІВ!
Стосунки  Подружжя Лукашуків 
із села Гурівці відзначило платинове 
або благодатне весілля. У свої поважні 
роки переконані — найголовніший 
секрет їх довгого шлюбу — це вміння 
прощати одне одного

РЕКЛАМА

ëà éîìó âñ³ ïðîâèíè. Çàðàç ÿê 
ñâàðèìîñü, äîâãî íå ñåðäèìîñÿ 
îäíå íà îäíîãî. ×åðåç ÿêèéñü 
÷àñ çíîâó ãîâîðèìî, ÿê í³÷îãî é 
íå ñòàëîñÿ, — ãîâîðèòü ïàí³ Â³ðà.

Ïîäðóææÿ òðèìàëî ÷èìàëó 
ê³ëüê³ñòü ãîñïîäàðñòâà: ñâèí³, 
êóðè, êîðîâà. Íèí³ äîãëÿäàþòü 
êóðåé.

— Çàðàç íàì îáîì âàæêî õî-
äèòè. ×îëîâ³ê ñàì â ìåíå äî¿â 
êîðîâó, ñàì ¿¿ äîãëÿäàâ, áî 
â ìåíå õâîð³ íîãè. Çàðàç âæå 

é ñàì íå ìîæå. Âñòàíå, äàñòü 
êóðÿì ¿ñòè, âîäè ç êîëîäÿçÿ 
ïðèíåñå, ÿêóñü ëåãêó ðîáîòó 
çðîáèòü. ß íàãîòóþ, íàïå÷ó. 
ßê ñòîìèìîñü, ñÿäåìî ðàçîì 
íà ëàâ³, ïîãîâîðèìî, — êàæå 
Â³ðà Ëóêàøóê.

Ðàçîì ðîäèíà äîâãîæèòåë³â 
âèõîâàëè òðüîõ äîíüîê òà ïå-
ðåæèëè âàæêó âòðàòó äâîõ ³ç 
íèõ. 29 ðîê³â òîìó, ó 40-ð³÷íî-
ìó â³ö³, ï³øëà ç æèòòÿ äîíüêà 
Íåëÿ, à ð³ê òîìó âàæêà õâîðîáà 

çàáðàëà é äðóãó — Çîþ. Çàðàç 
ðàä³ñòþ äëÿ ä³äóñÿ ³ áàáóñ³ º 
ï’ÿòü óæå äîðîñëèõ âíóê³â òà 
äâîº ïðàâíóê³â, à òàêîæ íàé-
ìåíøà äîíüêà Âàëåíòèíà, ÿêà 
ïðîæèâàº ó Â³ííèö³.

Íà çàïèòàííÿ, ÿêèé âàø ðå-
öåïò ïîäðóæíüîãî ùàñòÿ, â³ä-
ïîâ³ëè òàê:

— Òðåáà âì³òè ó ïîòð³áíó õâè-
ëèíó ïîñòóïèòèñÿ, ï³äòðèìàòè, 
âèáà÷èòè, çìîâ÷àòè, — ðîçêàçàëî 
ïîäðóææÿ.

Степан зустрів Віру після війни. Ще 
молодими закохалися одне в одного, 
і досі бережуть це відчуття у сім’ї 

На платинове весілля до подружжя з'їхалася вся 
родина. А це донька, п’ять внуків та двоє правнуків 
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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

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

Продам Спальню «Свалява» терміново 
(можливо по частинам), тумба під мойку 
нова, бідон молочний на 40 л. 097-494-15-89, 

093-353-67-33

ÐÎÁÎÒÀ
  Ïîòð³áíà ïîì³÷íèöÿ äëÿ çàì³ñüêîãî áóäèíêó (á³ëÿ Êèºâà) 40-50 ðîê³â, ïðî-

æèâàííÿ (õàð÷óâàííÿ), ïîíåä³ëîê - ï'ÿòíèöÿ, ïðèáèðàííÿ áóäèíêó, ïðèãîòóâàííÿ 
¿æ³, ïðàñóâàííÿ, äîãëÿä çà êëóìáàìè. 050-477-73-71 Âàëåð³é, 050-351-91-77 Çîÿ

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ êàñèð ç³ çíàííÿì ÏÊ. 067-920-67-94
  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí ñïàö³àë³ñò ïî âèãîòîâëåííÿ òà çáèðàííþ êîðïóñíèõ ìåáë³â. 

068-082-41-33, 097-488-07-65
  Íà ðîáîòó â Êîçÿòèíñüêå âûää³ëåííÿ ÅØÄ ïîòð³áåí ôåëüøåð. Âèìîãè: îñâ³òà 

çà ñïåö³àëüí³ñòþ ôåëüøåð, ñòðåñîñò³éê³ñòü. Çâåðòàòèñü ç 8 äî 16 çà òåë. 063-
259-41-45

  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà ì³ñÿöü. Íàäàºìî 
áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. 097-392-86-44

  Â êàôå "Õóòîðîê" ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè. Â³ê ç 18 ðîê³â, äîñâ³ä íåîáîâ’ÿçêîâèé. 
093-145-82-34

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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: Ïîì³÷íèê êóõàðÿ.  Ïðîäàâåöü 
ç³ çíàííÿì ÏÊ. Ïåêàð. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-8500ãðí. ç ïî-
äàòêàìè. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, Ïîì³÷íèê 
áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü. 

  Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-10000 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

  Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèé ðîá³ò. Ïîñëóãè ñàíòåõí³êà, åëåêòðèêà. 063-
100-13-84

  Øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êîðî¿ä, ñâàðî÷í³ ðîáîòè. 096-
423-75-84 Ñàøà

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

  Ìîíòàæ, ðåìîíò: îïàëåííÿ, âîäîãîíó, êàíàë³çàö³¿, áîéëåð³â, êîëîíîê, íàñîñ³â, 
êîòë³â. 063-288-12-08

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
  Êîðîâó ç 4 òåëÿì. 093-979-47-60
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. âóë.Æèòîìèðñüêà, äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-320-32-07
  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
  Êîíòåéíåð 5 ò., íà ðèíêó Êîëãîñïíèé. 063-068-37-53
  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
  Ïîðîñÿòà ìàë³ Ìàêñòåð 2 ì³ñ. 098-726-57-71, 097-850-97-47
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. 067-319-08-49
  Ïèñüìîâèé ñò³ë, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 115 õ 60. 063-

288-72-37
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-722-99-65
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà áàãàòîôóíêö³îíàëüíà (ñòîëèê, òóàëåò, ï³äãîëîâíèê), íîâà Ïîëüñüêà 

â óïàêîâö³ - 7 000 ãðí. 093-920-77-06, 098-429-91-94
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. õîðîøî¿ ïîðîäè, ñïîê³éíà, îêðàñ áåæåâî - á³ëà - 25 000 ãðí. 

096-297-54-21
  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

  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
  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

  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

  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
  Êîíÿêà ðîáî÷à â³êîì 7 ðîê³â, âèêîíóº âñ³ ñ/ã ðîáîòè, ìàøèí íå áî¿òüñÿ. 096-840-

01-02
  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
  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

  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
  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
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ Іòàë³ÿ, 

åë.÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì.150, êàðòîïëåêîïàëêà, ãðàô³íè, öåãëà âîãíåòðèâêà, 
äâåðö³ äî êîòëà. 096-467-88-03

  Âóã³ëëÿ. 093-022-70-52
  Ñò³íêà Æèòîìèðñüêà íîâà, ïîë³ðîâàíà â óïàêîâö³, êèëèìè 2 õ 3 á/ó, áàíêè 3-õ ë. á/ó, 

âåëîñèïåä ÀÈÑÒ ìàéæå íîâèé. 097-584-28-57
  Ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³, äâåð³ ïðàâ³ äî ãðóçîâîãî àâòî ÃÀÇ-52 ³ êàïîò. 

2-30-43, 097-255-51-60
  Õîëîäèëüíèê á/ó STIHOL íåäîðîãî. 067-959-58-98
  Áåòîíîçì³øóâà÷ 160 ë., êóòèêè àëþì. 30 õ 30 3 ì. 14 øò. òà 50 õ 50 4 øò., òðóáè í/æ 

45, 2 ì., 2, òðóáè äþðàëåâ³ 38, 3 ì., 2 øò., ñ³òêà ðàáèöÿ 1.2 ì., 8, 10 ì. (6 ðóëîí³â), êà-
çàí 70 ë. äþðàëåâèé ç êðèøêîþ, ï³íîïðîï³ëåí 25 òîâù. 5 ñì.,  8 áëîê³â. 066-044-74-90

  Òåëè÷êà 5 ì³ñ., ãîëóáè - ïàâè÷³. 097-756-75-89
  Âàííà ìåòàëåâà 1.50 ñì. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ íà êàðêàñ³ ç ïðîô³ëüíî¿ òðóáè, íåäî-

ðîãî. 093-858-01-52, 093-858-01-47
  2 ñò³íêè, êð³ñëà, 4 êèëèìè, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ Ðàêåòà, 

çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ - ïåíàë, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàòðàöàìè. 098-783-31-54, 073-060-50-62
  Äðîâà, âóëèêè. 067-445-75-52
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà äîâæèíà 4 ì. 093-940-89-32, 097-990-99-41
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ.  093-631-89-49 
  Ñó÷àñíà êíèæíà ïîëèöÿ 120 õ 60. 063-189-51-63
  Ïàðèêè, ë³êóâàëüíèé âàçîí Êàëàíõîé òà ³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Õîëîäèëüíèê. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ, âðîæàé 2020 ð. 067-339-41-22
  Ë³æêî äóá. 2-õ ïîâ. 4 000 ãðí., íîâèé òâåðäîïàëåâíèé êîòåë ÊÑ-16 4 000 ãðí., ë³æêî 

äåðåâ. ï³âòîðà÷íå 1 500 ãðí. 2 øò., íîâà ïàíåëü êðèøè ÂÀÇ 2121 2 000 ãðí., êîëîðèôåð 
3-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 2 øò. 096-803-39-75

  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíó ëîçà, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³ ðîçêëàäí³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò ñòîëèê, 
ëèæ³. 096-512-12-08, 093-510-45-63

  Òåëåâ³çîð Samsung (ìàëåíüêèé íà êóõíþ) â ðîáî÷îìó ñòàí³ 300 ãðí.,  äèâàí - ë³æêî 
2-õ ñïàëüíå 1 500 ãðí. 067-493-93-04

  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë íà 3-õ êîëåñàõ 400 ãðí., ãîäèííèêè ÷àñ³â ÑÐÑÐ, äâèãóíè 0.9 
ÊâÒ. 073-004-04-45

  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 093-885-18-76
  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
  Êàðòîïëÿ âåëèêà âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðò³â. 2-30-43, 097-255-51-60
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò 220 Â, ñåéô, âîñêîòîïêà, á³äîíè 40 ë., áàê í/æ 80 ë. 

098-034-42-59
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî â êîìïëåêò³ , âàííî÷êà äëÿ êóïàííÿ, àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62
  Äèòÿ÷èé ïèñüìîâèé ñò³ë - ïàðòà ç³ ñò³ëüöåì â ãàðíîìó ñòàí³, äëÿ ä³òåé â³êîì äî 

10-òè ðîê³â. 067-672-75-66
  3 ìîðñüêèõ ñâèíêè ä³â÷èíêè ç êë³òêàìè. 093-13-97-04
  Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà á/ó JAGUAR, íîæ³ òî÷åí³ ç íàñàäêàìè 

äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ íåäîðîãî. 093-831-77-40, 097-900-04-23
  Êèëèì 2 õ 3 ì. íàòóðàëüíèé, íåäîðîãî. 098-102-68-62, 093-893-98-11
  2 êîðîâè ³ òåëèöÿ: ÷åðâîíî-ðÿáà ò³ëüíà 5 ì³ñ. 5 òåëÿì, ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 2 ì³ñ. 2 

òåëÿì, òåëèöÿ ÷îðíà ò³ëüíà 4 ì³ñ. 097-626-47-24
  Êîðîâè ä³éí³ ìîëî÷í³ ç 3-ì ³ 7-ì òåëÿì. 063-829-28-68
  Øòåõåòè äóáîâ³ â³äøë³ôîâàí³ 40 øò. 1.8 ì., äçåðêàëî 3 øò. 1.35 õ 35, êîíòåéíåð. 

097-978-21-88
  Âóã³ëëÿ. 093-022-70-52
  Òåëè÷êà ìîëî÷íà, êîòåë ãàçîâèé ³ ï³ä äðîâà. 096-717-97-88
  Áàíêè á/ó (1 ë., 2 ë., 3 ë.), êëåéîíêà íà òêàíèí³, áàê í/æ 50 ë., åëåêòðî äóõîâêà á/ó, 

ñåðâ³ç êàâîâèé, êèëèì, êàñòðþëÿ, òåëåâ³çîð. 063-744-29-92
  Ãàçîâà ïëèòà Ãåôåñò á/ó. 098-597-08-78, 093-596-41-56
  ß÷ì³íü ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-684-19-74, 096-979-20-82
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 12-15 êã. 097-587-92-52
  Ïðè÷³ï 120 õ 185 ñàìîðîáíèé, ïðè÷åïíå ÿáëó÷êî. 068-518-35-71
  Â³êíî ì/ï 50 õ 50. 068-518-35-71
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðîê, Ïåòðåí. 097-659-96-27, 096-078-63-82
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â íà 4 áëîêà. 067-422-36-17
  Ãðóíòîçàöåïè äî ìîòîáëîêà ç âîäÿíèì îõîëîäæóâàííÿì, ñàìîðîáí³ êîëåñà ç äèñêàìè 

äî ìîòîáëîêà ç ì³êðî-àâòîáóñà 12«. 098-400-91-10
  Ñîêîâèæèìàëêà ðó÷íà «Ïðåñ», êîëÿñêà äèòÿ÷à äëÿ ä³â÷èíêè ç/ë 1 200 ãðí. 098-

400-91-10
  Òà÷êà ñàìîðîáíà êîëåñà ç ìîïåäà (Êàðïàòè) áîðòè çí³ìàþòüñÿ. 098-400-91-10
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà 36. 097-567-21-19, 093-

627-79-04
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 500 ãðí., âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 6 ðîê³â 400 ãðí. 097-643-16-14
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äî ìîòîáëîêà íîâà Ïîëòàâñüêîãî âèð.-òâà. 097-643-16-14
  Öèðêóëÿðíî - ôóãîâàëüíèé ñòàíîê íà 380 V, êîìïðåñîð ïðîìèñëîâèé íà 380 V. 

097-643-16-14
  Êîëåñà íà äèñêè íà ÂÀÇ (Íèâà). 097-643-16-14
  Áîðîíà «Àíãë³éñüêà», ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Áî÷êà 1850 ë., ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Êóëüòèâàòîð íàâ³ñíèé äî ÌÒÇ, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Êîòåíÿòà â³ñëîâóõ³, îêðàñ ìðàìîðíèé òà ñ³ðèé, ä³â÷àòêà. 063-191-91-27
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» â ãàðíîìó ñòàí³, äâåð³ äåðåâÿí³, ïëèòà åëåêòðè÷íà Á³ëîðóñüêà. 

063-191-91-27
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Äðîâà êëåí. 067-430-40-65
  Ïîðîñÿòà. 067-492-89-78
  2 ðîçêëàäíèõ êð³ñëà á/ó, òåëåâ³çîð á/ó, øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé á/ó, 10 êâ. òðîòóàðíî¿ 

ïëèòêè «Êèðïè÷», êîìîä, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò, áàíêè ñêëÿí³ 
3-õ ë. 067-264-80-29, 095-896-13-73

  Êàìåðó ñõîâó äëÿ ñóìîê, òðåìïåëÿ. 067-264-80-29
  ×àñíèê çèìîâèé. 096-124-95-62
  Äâèãóí â³ä ÂÀÇ 2106, îáºì 3 ë. ³ 1.6 ë. 098-999-98-73
  Äîìàøí³õ êà÷åíÿò êîðè÷íåâî¿ ³íäîêà÷êè, ìîæëèâî ç êà÷êîþ. 098-599-77-95
  Òðóáà êàíàë³çàö³éíà ïëàñòèê ñ³ðèé ä³àì. 100 ìì. 2 øò. õ 4 ì., òðóáà ìåòàëåâà íîâà 

ä³àì. 50 ìì., 6.7 ì. 400 ãðí., ðàä³î òåëåôîí Ïàíàñîí³ê á/ó ðàä³óñ 100 ì. 1 500 ãðí., 
ïîäóøêè ïóõ, ïåðî. 098-740-51-13

  Ç³ëîâñüê³ ñêàòè íà êàíàë³çàö³þ. 096-030-32-33
  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, õîðîøà. 093-937-65-00
  Ïøåíèöþ 3 ò. 067-953-32-91
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  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      

  1-ê³ìí.êâ. íà 1 ïîâ. 2 ïîâ. áóä. â ð-í³ 1 øêîëè, ³íä îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  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.Ä.Ìàõàðèíö³ öåíòð, º âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, äóø, òóàëåò - â áóäèíêó, àñ-

ôàëüòîâàíå 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
  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 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

  ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí, º âàííà, òóàëåò, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå. 096-082-87-
28, 073-010-90-51

  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

  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 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 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

  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

  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 
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
  ×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
  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.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
  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
  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
  Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 

õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450 
000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð, 068-814-64-66

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, âàííà, òóàëåò, 
0.06 ãà çåìë³. 067-972-22-83, 063-606-61-24 

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íîâèé. 093-677-47-68
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 31 êâ.16. 093-563-31-57
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-

37-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, 

âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ï³äâàëà, ãîñï. áóä³âë³, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà. 096-901-78-23
  Áóäèíîê ç ãàçîì, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 063-289-05-51
  Áóäèíîê íîâèé íåçàê³í÷åíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, õîðîøèé ïîãð³á, 32 ñîò., 

ñ.Іâàíê³âö³ öåíòð. 097-978-21-88
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, 54 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ãàç, âàííà, âîäà, ãàðíèé 

ðåìîíò, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çàáîð æåñòü, ³íòåðíåò, 6 ñîò. çåìë³, ÿáëóí³, êóù³, 
óñå ïðèâàòèç., ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

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

  4-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 9. 096-204-93-77, 063-304-37-05
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, 0.30 ãà çåìë³, ñàäîê, êðèíèöÿ, ì/ï â³êíà, áåòîííèé çàáîð. 097-

239-92-05, 067-883-06-97
  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., 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
  Êâàðòèðà 3-õ ê³ìí., êóõíÿ òà âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, äâà ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, 

çåìåëüíà ïëîùà 38.40 ì., âóë.Äæåðåëüíà 92/2. 098-995-75-15
  Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì.. 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, 

âàííà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà 7 ñîò. 098-740-51-13
  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé â 1-ïîâ. áóäèíêó, â öåíòð³ ì³ñòà. 093-732-76-15

472810
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ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  DAEWOO NEXIA 2005 ð.â., ÃÓÐ, ãàç 2, âïèñàíèé, êîë³ð ñ³ðèé, åëåêòðîïàêåò, öåíòð.

çàìîê, êîëåñà R14 - 66 000. 068-023-95-94
  Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³. 097-556-86-79
  Êàìàç 5410. 097-362-81-21
  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
  ÂÀÇ 21015. 067-943-87-12
  ÌÒÇ-82 ³ âñå äî íüîãî. 097-623-70-91, 096-983-28-78
  Fiat Doblo ïàñàæèð, 2009 ð.â., äèçåëü, â ãàðíîìó ñòàí³. 093-279-47-80 Îëåêñàíäð
  Ìîïåä «Ìóñòàíã» ç äîêóìåíòàìè, íå ðîáî÷èé. 097-978-21-88
  Ì³í³ òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç ìîòîáëîêà, äèçåëüíèé äâèãóí 9 ê.ñ., ôðåçà, ïëóã, äèñêîâ³ 

òîðìîçà 29 000 ãðí. 098-400-91-10
  Ðåíî Ëàãóíà 2005 ð.â., 2.2 òóðá³íà. 096-224-02-58
  Øåâðîëå ÀÂÎ-3 2008 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³. 097-642-10-30
  Ìîñêâè÷ - 412, ãàç-áåíçèí, 1987 ð.â., ôàðêîï, õîðîøèé ñòàí. 067-422-36-17
  Ô³àò Ô³îð³îíî 2008 ð.â., ñ³ðîãî êîëüîðó, 1.3 äèçåëü, ïàñàæèð, çðó÷íèé ñ³ìåéíèé 

àâòîìîá³ëü, åêîíîìíèé äâèãóí 3.7 ë. - òðàñà, 4.8 ë. - ì³ñòî, âñå ïðàöþº, íîâà ãóìà, ñòàí 
õîðîøèé. 093-411-27-92, 098-026-42-45

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
  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
  2 ò. çåðíà ïøåíèö³ íîâîãî âðîæàþ. 2-30-43, 097-255-51-60
  Ðàä³îäåòàë³, ïëàòè, â³äåî-ìàãí³òîôîíè ÂÌ-12 åëåêòðîí³êà, ñàìîâàðè, òà áàãàòî 

³íøîãî. 096-125-57-75 Êîñòÿ
  Êàðòîïëþ ì³ëêó 6-8 ì³øê³â. 2-30-43, 097-255-51-60
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-

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

098-682-50-85

Ì²ÍßÞ
  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
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíó òîðã³âåëüíó ïëîùó, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. âóë. Ñêëÿðîâà, 11à 

ÒÖ «Óêðà¿íà». 097-861-56-14, 063-774-54-74

  Çäàì 2-õ êûìí. êâ., ðåìîíò, ìåáë³. 093-704-31-57
  Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî êîòÿò â äîáð³ ðóêè. 097-763-70-02
  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

  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³ ³ ò.ä., ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè, òàêîæ äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó. 067-192-67-78

  Øóêàþ ïðîôåñ³îíàëà ç³ ñâî¿ì ³íñòðóìåíòîì ïî ðîáîò³ ç ïàðêåòíîþ ï³äëîãîþ. 068-
033-67-67, 063-969-65-04

  Çäàþ â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 063-722-71-69
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25
  Ñàìîòíÿ, ïîðÿäíà æ³íêà ïîçíàéîìèòüñÿ ç äîáðèì ÷îëîâ³êîì, â³êîì 55-65 ðîê³â. 

068-753-34-61
  Çäàì áóäèíîê, îïàëåííÿ, ãàç/ï³÷íå, áåç çðó÷íîñòåé. 063-874-12-59
  Âòðà÷åíî âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Áîãîìàç Äìèòðî Ëåîí³äîâè÷ ââàæàòè 

íåä³éíèì
  Âòðà÷åíî ïðèïèñíå ñâ³äîöòâî â³éñüêîãî êâèòêà íà ³ì’ÿ Іëü÷óê Ìàêñèì Іãîðîâè÷ 

ââàæàòè íåä³éíèì
  Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-328-43-98
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ. 097-235-42-87
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-810-51-38
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà àäðåñîþ âóë.Ëåí³íà 13, êâ.23, 

âèäàíå 22 ëèïíÿ 1993 ð. Êîçÿòèíñüêà äèñòàíö³ÿ öèâ³ëüíèõ ñïîðóä, çàðåºñòðîâàíå çà  
¹20/3823 íà ³ìÿ Âäîâè÷åíêî Ëþäìèëà Ñåðã³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí, àáî ³íø³ âèäè 
ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57

  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ìàþ âèùó ïåäàãîã³÷íó îñâ³òó. 098-790-09-94

478320
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

ОВЕН 
Не бійтеся активних дій для 
досягнення поставлених пе-
ред собою цілей: докладені 
зусилля принесуть результат. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви зумієте подолати перешко-
ди, якщо будете проявляти 
наполегливість. Вам необхід-
но докласти максимум сил, 
щоб не виправдати очікуван-
ня недоброзичливців. 

БЛИЗНЮКИ 
Події, які відбуваються 
навколо вас, свідчать про 
зміни у вашому житті. І це 
зміни на краще. 

РАК 
Брати активну участь в чу-
жих справах точно не слід. 
Спокійна, рутинна робота 
обіцяє несподівано ознаме-
нуватися кар'єрним злетом.

ЛЕВ 
Ви, схоже, знову здивуєте 
оточуючих, постарайтеся 
тільки, щоб подив їх був 
захопленим. Ваші таємниці 
можуть відкритися, так що 
готуйтеся давати пояснення. 

ДІВА 
Зведіть до мінімуму контак-
ти з представниками влади, 
фінансових органів, відкла-
діть все це на осінь.

ТЕРЕЗИ 
У вас з'явиться шанс значно 
просунутися вперед, потріб-
но лише правильно вибрати 
напрямок. 

СКОРПІОН 
Настає успішний, активний, 
наповнений яскравими 
подіями тиждень. Вас чекає 
солідний прибуток і прива-
блива ділова пропозиція. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви відчуєте приплив сил і 
відчуєте себе в прекрасній 
формі, проте все ж не варто 
розбазарювати енергію. 

КОЗЕРІГ 
Ви можете знайти нових 
друзів. Вам може дістатися 
нелегке завдання, однак ви 
вирішите його бездоганно. 

ВОДОЛІЙ 
Нестандартний підхід до ви-
рішення проблем дасть 
позитивний результат. 

РИБИ 
На роботі знадобиться все 
ваше самовладання, щоб 
зберігати спокій, незважаю-
чи на мінливі обставини. 

ГОРОСКОП 
НА 13-19 СЕРПНЯ 

478155

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 18 ÑÅÐÏÍß

  + 19 0Ñ   + 21 0Ñ
  + 23 0Ñ   + 30 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 17 ÑÅÐÏÍß

  + 14 0Ñ    + 16 0Ñ
  + 22 0Ñ    + 28 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 15 ÑÅÐÏÍß

  + 10 0Ñ    + 13 0Ñ
  + 17 0Ñ    + 23 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 14 ÑÅÐÏÍß

  + 11 0Ñ    + 15 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 21 0Ñ

ÍÅÄІËß, 16 ÑÅÐÏÍß

  + 13 0Ñ    + 14 0Ñ
  + 19 0Ñ   + 25 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 13 ÑÅÐÏÍß

  + 11 0Ñ    + 15 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 21 0Ñ

Погода у Козятині 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ

Íåçâàæàþ÷è íà ñòðàõ ï³äõîïè-
òè êîðîíó, çà ñëîâàìè ïåä³àòðà 
Àíäð³ÿ Øèìàíñüêîãî, íàé÷àñò³-
øèé ä³àãíîç âë³òêó — îòðóºííÿ.

— Ó ä³òåé ñèìïòîìè îòðóºí-
íÿ ðîçâèâàþòüñÿ â ñåðåäíüîìó 
÷åðåç 2–4 ãîäèíè ï³ñëÿ âæèâàí-
íÿ íåÿê³ñíî¿ ¿æ³ ÷è âîäè (³íîä³ 
÷åðåç 24–48 ãîäèí), — ãîâîðèòü 
Øèìàíñüêèé. — Ñèìïòîìàìè 
îòðóºííÿ º: á³ëü, ñïàçìè àáî 
äèñêîìôîðò â æèâîò³, íóäîòà ³ 
áëþâàííÿ, ä³àðåÿ, òåìïåðàòóðà. 
² ïåðøå, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè 
â öüîìó âèïàäêó — â³äïîþâàí-
íÿ äèòèíè.

Ë³êàð ðàäèòü ðîáèòè öå ïî-
òðîõó, ùîá íå ñïðîâîêóâàòè 
áëþâàííÿ. Ïî îäíîìó êîâòêó 
êîæí³ 5–10 õâèëèí. Ó ñåðåä-
íüîìó, çà äîáó ïîòð³áíî âèïèòè 
ð³äèíè ç ðîçðàõóíêó 50–100 ìë 
íà ê³ëîãðàì âàãè äèòèíè. Ð³äèíà 
ïîâèííà áóòè òåìïåðàòóðè ò³ëà, 
òàê âîíà øâèäøå âñìîêòóºòüñÿ.

Íàñòóïíèì êðîêîì ïåä³àòð íà-
çèâàº — ñîðáåíòè. ² ðàäèòü êðàùå 
âèêîðèñòîâóâàòè ë³êè íà îñíîâ³ 
êðåìí³þ àáî ä³îñìåêòèò.

Â³ííè÷àíêà Îëåíà, ìàòè òðüîõ 
ä³òåé, ÿêà ïîäîðîæóº ñ³ì’ºþ âæå 
íå îäèí ð³ê, ñòèêàëàñü ç ð³çíèìè 
ñèòóàö³ÿìè. Âîíà, ÿê ³ ïåä³àòð 
Øèìàíñüêèé, ðàäèòü â ïåðøó 
÷åðãó ïîäóìàòè ïðî ë³êè â³ä îòðó-
ºííÿ. Êîðèñòóºòüñÿ ñòàíäàðòíèì 
íèôóðîêñàçèäîì, ðàäèòü éîãî 
áðàòè â òàáëåòêàõ, â³í ï³äõîäèòü 
³ äîðîñëèì, ³ ä³òÿì.

— Äóæå ïðàêòè÷íà ð³÷ åíòåðîñ-
ãåëü â êàïñóëàõ, öå ñîðáåíò, ÿêèé 

çàáèðàº íà ñåáå âñþ «ãèäîòó», — 
êàæå â³ííè÷àíêà. — Ó â³äïóñòö³ 
âêðàé íåîáõ³äí³ æàðîçíèæóþ÷³ 
ïðåïàðàòè äâîõ òèï³â: íóðîôåí 
³ åôåðàëãàí.

Îáîâ’ÿçêîâî æ³íêà ðàäèòü áðà-
òè íî-øïó, àäæå êîëè â äèòèíè 
÷è äîðîñëîãî âèñîêà òåìïåðàòó-
ðà, çáèòè ¿¿ ïðîáëåìàòè÷íî, öåé 
ïðåïàðàò ðàçîì ç³ æàðîçíèæóþ-
÷èì äîïîìàãàº.

— Òàêîæ ïîòð³áíî ùîñü â³ä 
ãîðëà, — ðàäèòü â³ííè÷àíêà. — 
Âàðòî áðàòè òåæ äâîõ òèï³â ë³êè, 
ÿêóñü «áðèçãàëêó», ³ òàêîæ òà-
áëåòêè, ÿê³ ïîòð³áíî ñìîêòàòè. 
Ïîòð³áí³ ë³êè â³ä âóøíîãî áîëþ, 

ä³òè ïîñò³éíî ó âîä³, ó âóõà âîäà 
ïîòðàïëÿº ³ ìîæå âèêëèêàòè 
ÿêùî íå çàïàëåííÿ, òî äèñêîì-
ôîðò òî÷íî. Ç öèì ñïðàâëÿþòüñÿ 
êðàïë³ Îò³ïàêñ.

Äëÿ øê³ðè, îêð³ì ñîíöåçàõèñ-
íèõ êðåì³â òà ñïðå¿â, Îëåíà ðà-
äèòü âçÿòè ùå ñóäîêðåì. Íà ìîð³ 
â ä³òåé ÷àñòî áóâàº àëåðã³÷íà âè-
ñèïêà, òîæ ïðîòèàëåðã³÷í³ ïðåïà-
ðàòè òåæ ïîâèíí³ áóòè ï³ä ðóêîþ. 

— ß áåðó öåòðèí, õî÷à öå ìîæå 
áóòè ³ åäåì, ³ ëîðàòàäèí. Âàðòî 
êèíóòè â àïòå÷êó ïàíêðåàòèí 
(ä³òÿì òàáëåòêà íàâï³ë), — êàæå 
ìàòè òðüîõ ä³òåé Îëåíà. 

ЯКІ ЛІКИ БРАТИ, ЯКЩО 
ПОДОРОЖУЄТЕ З ДІТЬМИ 
Ревізія  Аптечка на відпочинку — це 
серйозне питання, особливо якщо ви 
з малими дітьми. Подбайте про те, 
щоб під рукою завжди були препарати 
екстреної допомоги. Про всяк випадок. 
Адже травму, алергію чи отруєння 
передбачити неможливо, лише лікувати

Äëÿ øê³ðè, îêð³ì 
ñîíöåçàõèñíèõ 
êðåì³â, ðàäÿòü âçÿòè 
ùå ñóäîêðåì. Â³í 
çíàäîáèòüñÿ ïðè 
àëåðã³÷í³é âèñèïö³ 

АПТЕЧКА ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ — 
КОМУ, ЩО САМЕ, І СКІЛЬКИ

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
  Уникати прямих сонячних променів, 

особливо з 10.00 до 16.00. На голові 
повинна бути кепка чи косинка.

  Одяг має бути легким, натуральним.

  Достатня кількість рідини (бутильованої) 

ЗАХИСТ ШКІРИ:
  Якщо у малюка суха атопічна шкіра — 

частіше наносьте зволожуючий засіб 
(емолієнт на шкіру).

  Засіб з індексом SPF 30–50 (наприклад, 
SVR Sun Secure, Uriage Bariesun для 
дітей). Наносити за 20–30 х в. до виходу 
на сонце. І кожні 2–3 години після купання.

  Подряпини, порізи — будь-який 
не кольоровий антисептик — 
Хлоргексидин, Мірамістин 

  Подразнення чи пітниця — мазі чи креми з 
цинком, наприклад, судокрем, деситин 

  Гноячки — антибактеріальна мазь 
(Фузідерм, Бактробан, Левомеколь) 

  Укуси комах — на 10–20 х в. прикласти 
джерело холоду, потім місцево 
гідрокортизонова мазь/крем (локоїд) або 
аналог 1–2 рази на добу, 3–5 днів.

ВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ (СОПЛІ З НОСА):
  Ізотонічний сольовий розчин для 

промивання носика: наприклад, Нормарин 
Бейбі та Нормарин Дейлі 

  Судинозвужуючі краплі (у випадку 
значного порушення носового дихання) 

  Препарати на основі оксиметазоліну 
0.025 % (Називін, Риназолін, Назо-спрей) 
чи ксилометазолину 0.05 % (Фармазолінг, 
Отривін, Мераліс) 

Не застосовуйте краплі більше 2–3 раз 
на добу та триваліше 3 днів.

КОН’ЮКТИВІТ:
  Антибактеріальні очні краплі (Флоксимед, 

Мірамістин, Тобрекс) по 1 краплі в кожне 
око 2–3 рази на добу.

ЖАРОЗНИЖУЮЧІ:
  У педіатрії дозволені — ібупрофен та 

парацетамол 

  При температурі тіла більше 38, 
5 градуса чи больовому синдромі — 
ібупрофен у дозі 100 мг (суспензія 
Нурофен 5 мл, Нурофен Форте 
2.5 мл) чи парацетамол у дозі 150 мг 
(сироп 5 мл) 

Не повторюйте один препарат частіше, 
ніж кожні 8 годин (з рази на добу).

БОЛЯТЬ ВУШКА:
  Вушні краплі з анестетиком (Дроплекс). 

Для більш тривалого ефекту звичайна 
доза ібупрофена, чи парацетамолу (варто 
звернутись до лікаря) 

РОЗЛАДИ ТРАВЛЕННЯ:
  Розчини для оральної регідратації — 

Регідрон Опті, Хумана Електроліт, Біогая 
Електроліт, Іоніка. Розводити на 200–
250 мл води. За добу потрібно випити 
250–500 мл, по 5–10 мл кожні 5–10 х в.

  Ентерол (Сахароміцети Буларді) пробіотик 
з доведеним ефектом, зменшує тривалість 
діареї — 1/2 пакетика 2 рази на добу — 
2–3 дні, розводити на 30–50 мл води.

АЛЕРГІЯ:
  Дезлоратдин (Едем, Еріус) — сироп 2.5 мл 

‘1 раз на добу.

  Левоміцетин (Алерзин, Алерзіс) — 
препарат застосовується з 2 років.

ТАКОЖ ВІЗЬМІТЬ З СОБОЮ:
  Антисептик для рук (Манорм, Стериліум) 

  Пластир, ватні диски, бинт 

  Репелент (засіб від комах) 

Лікар-педіатр Андрій Шиманский 
розробив онлайн-аптечку в подорож. 
(vn.mama-vrach.com/first-and-kit) Для того, 
щоб отримати перелік препаратів, дозування 
та поради, коли їх використовувати, достатньо 
лише ввести вік дитини та її вагу.

Наприклад, дитина — хлопчик 1 рік, вагою 10 кг 

ЕЙ —
КИ

Для того, 
вання 
статньо 

10 кг 


