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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ПЕРЕЇХАВ ПОЇЗД НА 
КИЇВСЬКІЙ ПЛАТФОРМІ

ЗА ШКІЛЬНУ ПАРТУ БЕЗ 
ЗАХИСНОЇ МАСКИ

ЯКА НЕБЕЗПЕКА КРЕДИТІВ ПІД 0%
с. 4

с. 8 с. 2

 З серпня побутовий 
споживач може змінити 
постачальника газу майже 
так само, як оператора 
мобільного зв’язку, 
орієнтуючись на кращу ціну 
та сервіс

 Перейти до нового 
продавця можна навіть 
однією квартирою 
в будинку, адже 
газ постачають за 
індивідуальним договором. 
Одночасно держава більше 
не встановлює ціну на газ 
для населення

 Що буде з ціною на 
газ взимку? Які ризики 
несе нова реформа? І чи 
потрібно буде прокладати 
ще одну трубу під нового 
постачальника?

РЕКЛАМА

с. 5

«МОНОЛІТ» — НА 2 МІСЦІ 
 Наша команда зіграла з 

«Орлівкою». Гра була дуже 
обережною, оскільки вона стала 
вирішальною для підсумку 
в цілому турнірі. У результаті 
гол Микити Ігуменова приніс 
команді срібло в чемпіонаті 

с. 16

ГАЗ — У ІНШОГО ПРОДАВЦЯ
ЧИ ТРЕБА ПРОКЛАДАТИ НОВУ ТРУБУ?

477941

Експерти прогнозують, що суттєвого стрибка цін не буде. 
Адже в Україні та країнах Європи є великі запаси в газосховищах
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ÍÎÂÈÍÈ

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, 14 ñåðïíÿ, 
ïðîâåëè äâ³ ãîäèíè âå÷³ðíüîãî 
÷àñó ç êîçÿòèíñüêèìè ïîë³öåé-
ñüêèìè. Íà÷àëüíèê ñåêòîðó ïðå-
âåíö³¿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåí-
íÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³é Òðàéäàêàëî 
ðîçä³ëèâ ïàòðóëüíèõ ïî ãðóïàõ. 
Ðàçîì ç ÷ëåíàìè ãðîìàäñüêèõ 
ôîðìóâàíü íà âàðòó çàñòóïèëî 
25 ëþäåé.

— Íà òàê³ â³äïðàöþâàííÿ ìè 
çàïðîøóºìî ÷ëåí³â ãðîìàäñüêèõ 
ôîðìóâàíü, — êàæå ïîë³öåé-
ñüêèé. — Ö³ ëþäè óïîâíîâàæåí³ 
ñêëàäàòè ïðîòîêîëè, ïðèïèíÿòè 

ïðàâîïîðóøåííÿ ³ íàâ³òü çàòðè-
ìóâàòè ëþäåé. À òàêîæ ìàþòü 
ïðàâî îòðèìàòè äîçâ³ë íà ïðè-
ñòð³é äëÿ â³äñòð³ëó ãóìîâèõ êóëü.

Çà ñëîâàìè ªâãåíà, ðîáîòè 
¿ì âèñòà÷àº, áî äî ïîë³ö³¿ íàä-
õîäèòü áàãàòî ñêàðã ³ â³ä æè-
òåë³â ì³ñòà ³ â³ä âîä³¿â ïðî òå, 
ùî íà ìîïåäàõ ¿çäÿòü ä³òè. Áåç 
áóäü-ÿêèõ äîêóìåíò³â, áåç ðå-
ºñòðàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
áåç äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó. 

Îòîæ, óâå÷åð³ ìè ïîáà÷èëè, 
ÿê ïðîâîäÿòü ðåéäè ïðîòè ìà-
ëîë³òí³õ ïîðóøíèê³â. Çàëèëè 
â áàêè áåíçèíó ³ äî ðîáîòè. Òà 

Дозволяється їздити мопедом 
чи скутером якщо:
 людині виповнилося 16 років 
  транспортний засіб зареє-
стрований 
 є наявність водійського по-
свідчення категорії А1 
 техпаспорт, автоцивілка 
— Хочу звернутися до батьків, 
щоб дивилися за своїми дітьми. 
Адже, якщо водієві є 16 років — 
відповідальність несе він. Якщо 
немає — на батьків складається 
протокол за частиною 3 статті 

184 Адмінкодексу. Це означає 
неналежне виконання батьків-
ських обов'язків. Потім справа 
передається до суду, який при-
значає штраф від 1700 гривень. 
І наголошую — якщо неповно-
літня дитина, або її батьки, два 
і більше рази буде притягува-
тись до адмінвідповідальності, 
то надалі вона, до 18 років, буде 
поставлена на профілактичний 
облік, — каже начальник сектору 
превенції козятинського відді-
лення поліції Євгеній Трайдакало.

«Керувати мопедом до 16 років — заборонено»

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Òðàãåä³ÿ òðàïèëàñÿ â í³÷ íà 
17 ñåðïíÿ íà ïåðø³é êîë³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ïëàòôîðìè ñòàíö³¿ Êîçÿ-
òèí, íåïîäàë³ê áàñåéíó. ×îëîâ³êà 
ïåðå¿õàâ íàâï³ë ïî¿çä Êè¿â-Îäåñà.

Ïåðøèì çàãèáëîãî ïîáà÷èëà 
÷åðãîâà ïî âîêçàëó. Âîíà ïî-
â³äîìèëà ó ïîë³ö³þ, ùî íà êî-
ë³ÿõ ëåæèòü íàâï³ë ïåðåð³çàíå 
ò³ëî ÷îëîâ³êà, ÿêîìó íà âèãëÿä 
35–40 ðîê³â. Ïîðÿä ç íèì áóëà 
ïëÿøêà ãîð³ëêè.

Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè îñîáó 
çàãèáëîãî: íèì âèÿâèâñÿ ìåø-
êàíåöü Êèºâà, 1979 ðîêó íàðî-
äæåííÿ.

— Ìè çíàéøëè ð³äíèõ çàãè-
áëîãî, ¿ì ïåðåäàëè ò³ëî, — ðîç-
ïîâ³â ãàçåò³ ñë³ä÷èé êîçÿòèí-
ñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Äåíèñ 
Ñàâ÷åíêî. — Òðèâàº ðÿä åêñïåð-
òèç, ñåðåä ÿêèõ ñóäîâî-ìåäè÷íà 
òà ñóäîâî-êðèì³íàë³ñòè÷íà. Ðå-
çóëüòàòè áóäóòü ãîòîâ³ íå ðàí³-
øå, í³æ çà ì³ñÿöü-äâà.

Ïîë³ö³ÿ â³äêðèëà êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòè-
íîþ 3 ñòàòò³ 276 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè «Ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë áåçïåêè ðóõó àáî åêñ-
ïëóàòàö³¿ çàë³çíè÷íîãî, âîäíî-
ãî ÷è ïîâ³òðÿíîãî òðàíñïîðòó». 
Ïîêàðàííÿ çà ö³ºþ ñòàòòåþ — 

óâ’ÿçíåííÿ íà ñòðîê 5–10 ðîê³â.
Äîäàìî, ùî ñìåðò³ íà çàë³ç-

íè÷íèõ êîë³ÿõ íà Êîçÿòèíùèí³, 
íà æàëü, òðàïëÿþòüñÿ ùîðîêó. 
Íàïðèê³íö³ ëþòîãî 2019 ðîêó 
ï³ä êîëåñàìè ïî¿çäà Õìåëüíèöü-
êèé — Êè¿â çàãèíóëà 41-ð³÷íà 
êîçÿòèí÷àíêà. Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ 
ïîáëèçó ïåðå¿çäó ñåëà Òèòóñ³â-
êà. Çà ïîêàçàìè ìàøèí³ñòà, 
ï³ä øâèäê³ñíèé åêñïðåñ âîíà 
êèíóëàñÿ ñàìà — ïî¿çä ðóõàâ-
ñÿ ç³ øâèäê³ñòþ 120 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó.

Ìèíóëî¿ îñåí³ íà êîçÿòèí-
ñüêîìó âîêçàë³ çàãèíóâ ìåø-
êàíåöü Òåðíîïîëÿ Îëåêñàíäð 

Ïîøåëþæíèé, ÿêèé ¿õàâ ç êîì-
ïàí³ºþ íà ôóòáîëüíèé ìàò÷ 
äî Æèòîìèðà. 23-ð³÷íèé òåð-
íîïîëÿíèí íà çóïèíö³ ñòàíö³¿ 
Êîçÿòèí ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí âè-
ë³ç íà âàãîí âàíòàæíîãî ïîòÿãó 
(íàïðóãîþ ó 27 òèñÿ÷ âîëüò). 
Â³ä îòðèìàíèõ òðàâì â³í ïî-
ìåð íà ì³ñö³.

Òàêîæ, íàâåñí³, ó òðàâí³ ìè-
íóëîãî ðîêó íà ïåðåãîí³ ì³æ 
ñòàíö³ÿìè «Êîçÿòèí-Êîðäè-
ø³âêà» çàãèíóâ ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
çàï³çíèâñÿ íà ïîòÿã òà âèð³øèâ 
éîãî íàçäîãíàòè. ×îëîâ³êîâ³ 
áóëî 43 ðîêè. Â³í — æèòåëü 
Çàêàðïàòòÿ.

На вокзалі загинув 41-річний киянин

ДІТИ НА МОПЕДАХ ЇЗДЯТЬ БЕЗ 
ПРАВ. ЯК НА ЦЕ РЕАГУЄ ПОЛІЦІЯ?
Відпрацювання  Одна з проблем 
на дорогах Козятинщини — малолітні 
мопедисти, які їздять без прав і 
створюють аварійні ситуації під час 
руху. Таких часто ловить поліція разом 
з громадськими формуваннями. 
Побували на одному з поліцейських 
рейдів та ділимося враженнями

Вранці цей 18-річний хлопець був у відділенні поліції. 
Його затримали за хуліганство та розпиття алкоголю в парку

âæå ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê â³ä’¿õàëè â³ä â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿, íà î÷³ íàòðàïèâ ìàëî-
ë³òí³é ãîíùèê, ÿêèé ùå é â³ç 
ïàñàæèðà. Óâ³ìêíóëè ìèãàëêè 
òà ïî¿õàëè çà íèìè. Òà õëîïö³ 
çóïèíÿòèñü íàâ³òü ³ íå äóìàëè. 
À íàâïàêè, äîäàëè ãàçó ³ ïî-
ì÷àëèñü íàâòüîêè äî âîäîêà÷êè. 
Äåê³ëüêà ñåêóíä — ³ âîíè âæå 
ó õàùàõ á³ëÿ âîäîéìè.

Ï³ñëÿ öüîãî ïàòðóëü çðîáèâ 
ê³ëüêà ñïðîá, àáè âñå æ òàêè 
çàòðèìàòè õëîïöÿ. Òà òîé âèÿ-
âèâñÿ ñïðàâæí³ì ïðîâîêàòîðîì. 
Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî â³í íà-
âìèñíî âè¿æäæàâ, ÿê íå äî øêî-
ëè-ë³öåþ, òî äî «âåëèêîãî áàçà-
ðó», ïîêàçóâàâñÿ, à ïîò³ì ãàéäà 
ïî ñòåæêàõ äî âîäîêà÷êè çíîâó. 

Âîä³é ìîïåäà çíàâ, ùî òàì àâòî-
ìîá³ëþ íå ïðîáðàòèñÿ. Äëÿ íüî-
ãî, öå ãðà, ÿêà, íà æàëü, ìîæå 
ìàòè òðàã³÷í³ íàñë³äêè. Àäæå, 
ï³ä ÷àñ ïåðåãîí³â ç ïîë³ö³ºþ, ìî-
ïåäèñò ê³ëüêà ðàç³â ñòâîðþâàâ 
íåáåçïå÷íó ñèòóàö³þ íà äîðîç³.

— Ìè éîãî ñï³éìàºìî ³ âè-
ëó÷èìî ìîïåäà. Öå ïèòàííÿ 
÷àñó, — êàæå ªâãåí Òðàéäàêà-
ëî. — Îñîáó ³ ì³ñöå ïðîæèâàííÿ 
ìîïåäèñòà âæå âñòàíîâèëè òà 
â íüîãî áóäóòü «ãîñò³» ó ïîë³öåé-
ñüê³é ôîðì³ ç óñ³ìà ïðàâîâèìè 
íàñë³äêàìè. Òàêîæ äîäàì, ùî 
â íàñ ïî ì³ñòó ¿çäèòü äâà êâà-
äðîöèêëè. Òàì òåæ òðåáà ìàòè 
ïðàâà. Ìè áóäåìî çâåðòàòè íà öå 
óâàãó, ïîêè íà íèõ íåìàº ñêàðã. 

Забороняється ходити по коліях, 
переходити та перебігати через ко-
лію перед поїздом, який рухається 
на відстані менш як 400 метрів, 
переходити колію одразу після 
проходу поїзда, не впевнившись, 
що по сусідньому шляху не їде ру-
хомий склад.
Не можна йти через залізничний 
переїзд, який перекритий шлаг-
баумом чи якщо горить червоний 
сигнал світлофора. На станціях та 
перегонах не можна пролізати під 
вагонами.
Коли прибуває поїзд, не можна 
підходити ближче, ніж на півме-
тра до краю платформи.

ДОВІДКА

Áåç âîä³éñüêèõ ïðàâ 
³ íå äîòðèìóþ÷èñü 
ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó, ä³òè íà ìîïåäàõ 
ñòâîðþþòü íà äîðîãàõ 
àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ 

Ñòàëî òåìí³òè, íà âóëèöÿõ 
ì³ñòà ïî÷àëà ç'ÿâëÿòèñÿ ìîëîäü. 
Îäí³ ïðîñòî â³äïî÷èâàëè, ñï³-
âàëè ï³ñåíü ï³ä ã³òàðó, ñï³ëêó-
âàëèñü. À ³íø³, ³ ¿õ, íà æàëü, 
á³ëüø³ñòü, âèïèâàëè. ², ÿê âè 
âæå çäîãàäàëèñü, íå ïðîñòó âî-
äè÷êó, à àëêîãîëüíó.

Íàéá³ëüøå õëîïö³ òà ä³â÷à-
òà ëîêàë³çóþòüñÿ â ì³ñüêîìó 
ïàðêó. Òàì âîíè ãàëàñóþòü, 
ñì³òÿòü, îäíèì ñëîâîì, ðîçâà-
æàþòüñÿ íà ïîâíó. Ùå îäíèì 
ì³ñöåì í³÷íîãî â³äïî÷èíêó ñòàâ 
ðèíîê «Êîëãîñïíèé». Òàìòåøí³ 
ïàâ³ëüéîíè, ÿê³ êîëèñü âèêî-
ðèñòîâóâàëèñü â ö³ëÿõ òîðã³âë³, 
çàðàç ñëóæàòü ìîëîä³ çà ëàâêè 
òà ñòîëè. Òàì âîíà âëàøòîâóº 
ïîñèäåíüêè ç ïèâîì òà ÷³ïñà-
ìè. Íà çàóâàæåííÿ ïîë³ñìåí³â 
ðåàãóº íåðâîâî, ç òàêèìè ñîá³ 
«ï³äêîëàìè». Ïàòðóëüí³ òàêèì 
ðîáèëè çàóâàæåííÿ òà øòðàôó-
âàëè íà 85 ãðèâåíü.

Ïðè ïàòðóëþâàíí³ â öåíòðàëü-

íîìó ïàðêó, äî ïîë³öåéñüêèõ ï³-
ä³éøëà êîçÿòèí÷àíêà ³ âêàçàëà 
íà ïðèïàðêîâàíèé àâòîìîá³ëü, 
ó ÿêîìó ãðèì³ëà ìóçèêà. Ìîâ-
ëÿâ, òàì ïåðåõîâóþòü íàðêî-
òè÷í³ çàñîáè. Íó ÿê íà òàêå 
íå â³äðåàãóâàòè? Ó âîä³ÿ òà éîãî 
ïàñàæèðà ïåðåâ³ðèëè äîêóìåíòè. 
Îáäèâèëèñÿ ç óñ³õ áîê³â ìàøèíó 
(êèøåí³, áàãàæíèê, ï³ä êèëèì-
êàìè). Í³÷îãî íå áóëî.

Òàêîæ ïåðåâ³ðèëè ñïîðòèâíèé 
ìàéäàí÷èê, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé 
íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêî¿ ñ³ëü-
ñüêî¿ ðàäè. Ïîðóøåíü íå âè-
ÿâèëè.

— Âñå æ òàêè õî÷åòüñÿ, ùîá 
ìîëîäü ïðèõîäèëà òóäè çàéìà-
òèñÿ ñïîðòîì òà ñï³ëêóâàòèñÿ 
â çðó÷íèõ óìîâàõ, à íå ðîçïè-
âàòè ñïèðòíå, ïîøêîäæóâàòè 
ìàéíî ³ ñì³òèòè, — íàãîëîøóº 
ªâãåí Òðàéäàêàëî. — Òàê³ âè-
ïàäêè áóëè òà îñîáè âæå ïðè-
òÿãíóò³ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, êð³ì 
òîãî, òàì º â³äåîñïîñòåðåæåííÿ.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ПРЕССЛУЖБА 

«ПАРТІЇ ВІННИЧАН»

Â³äîìèé â³ííè÷àíèí, àðòèñò, âîëîí-
òåð òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Â³êòîð Áðîíþê 
ïðîêîìåíòóâàâ îñòàíí³ ïîë³òè÷í³ íî-
âèíè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ³ ï³äòâåðäèâ, 
ùî ñòàâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â «Ïàðò³¿ 
Â³ííè÷àí».

Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³.

«Äðóç³! Õî÷ó ðîçâ³ÿòè ÷óòêè. ß ä³é-
ñíî ñòàâ îäíèì ³ç çàñíîâíèê³â «Ïàð-
ò³¿ Â³ííè÷àí». ×îìó? Äëÿ ÷îãî öå 
ìåí³ òà äëÿ ÷îãî öÿ ïîë³òè÷íà ñèëà 
ïîòð³áíà âàì? Ñïðîáóþ ïîÿñíèòè. 
ß îá’¿çäèâ ìàéæå âåñü ñâ³ò. Âñþ 
íàøó êðà¿íó, ªâðîïó, ÑØÀ òîùî. 
ß ìàâ ³ ìàþ ìîæëèâ³ñòü ïåðå¿õàòè 
æèòè ³ ïðàöþâàòè â ñòîëèöþ. Àëå 
ÿ íàðîäèâñÿ íà Â³ííè÷÷èí³, ÿ òóò 
æèâó, æèâ ³ áóäó æèòè. Òîìó ìåí³ 
íå áàéäóæå, ÿê ³ â ÿêèõ óìîâàõ áó-
äóòü æèòè ìî¿ çåìëÿêè òà ìî¿ ä³òè. 
ß, ÿê ³ êîæíèé ç âàñ, õîäèâ íà âè-
áîðè, ³ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ãîëî-
ñóâàâ, àáî îñîáèñòî ï³äòðèìóâàâ òà 
îáèðàâ ìåíøå çëî, àáî êðàùå ç òîãî, 
ùî áóëî â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³. ß, 
ÿê ³ âè, ÷àñòî â³ðèâ ó ïîðÿäí³ñòü òà 
îá³öÿíêè íàøèõ ïîë³òèê³â. ×îìó 

ÿ âèð³øèâ ç îäíîäóìöÿìè ñòâîðèòè 
«Ïàðò³þ Â³ííè÷àí» ³ ñòàòè îäíèì 
ç ¿¿ êåð³âíèê³â? Òîìó ùî ÿ çàâæäè 
íåñó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òå, ùî ðîáëþ 
ñàì, ³ çà òå, ùî ðîáëÿòü ìî¿ êîëåãè, 
òîìó ùî íå õî÷ó çíîâó íà âèáîðàõ 
îáèðàòè ìåíøå çëî, òà ðîáèòè âèá³ð 
ì³æ êîðóïö³îíåðàìè òà ïîïóë³ñòàìè 
íà êîðèñòü êðàùîãî ç ã³ðøîãî. Òîìó 
ùî íà ìàéáóòí³õ ì³ñöåâèõ âèáîðàõ 
âèð³øóâàòèìåòüñÿ ïîäàëüøà äîëÿ íà-
øî¿ îáëàñò³ òà íàøîãî ì³ñòà. Òîìó ùî 
íàì òóò æèòè! Òîìó ùî, ÿ ïèøàþñÿ 
³ õî÷ó íàäàë³ ïèøàòèñü òèì, ùo ÿ 
Â²ÍÍÈ×ÀÍÈÍ. Òîìó ùî ÿ õî÷ó, 
ùîá ñàìå â³ííè÷àíè — ñïðàâæí³ ïà-
òð³îòè ºäèíî¿, ñîáîðíî¿ íåçàëåæíî¿ 
Óêðà¿íè êåðóâàëè ñâî¿ìè ãðîìàäàìè! 
² ùîá äëÿ öüîãî â³ííè÷àíàì íå ïî-
òð³áíî áóëî øóêàòè «ïðîõ³äí³» ïàðò³¿ 
³ ãðàòè çà ¿õ öèí³÷íèì ïðàâèëàìè, 
à ñàìèì ñòàòè ñóá’ºêòîì ïîë³òè÷íîãî 
æèòòÿ. Â íàø³é êðà¿í³ öå ìîæëèâî 
ëèøå øëÿõîì îá’ºäíàííÿ îäíîäóìö³â 
ó ïîë³òè÷íó ïàðò³þ.

Ìè ñòâîðèëè òàêó ïëàòôîðìó — 
â³ëüíó â³ä ãðîøåé òà ³íòåðåñ³â îë³-
ãàðõ³â, â³ëüíó â³ä çàáàãàíîê ñòîëè÷íèõ 
ë³äåð³â, â³ëüíó â³ä êîðóïö³¿ òà ïîë³-
òè÷íîãî ïðèñòîñóâàíñòâà, â³ëüíó â³ä 

íàâ’ÿçàíèõ ë³äåð³â.
ßê ñòàòè ÷ëåíîì «Ïàðò³¿ Â³ííè÷àí» 

òà êàíäèäàòîì â äåïóòàòè? Íàñïðàâä³ 
çîâñ³ì íåñêëàäíî. ßêùî ó âàñ º ³äå¿ 
³ áàæàííÿ ïðàöþâàòè äëÿ ðîçâèòêó 
Â³ííèö³ òà Â³ííè÷÷èíè, ìè ãîòî-
â³ äî ñï³âïðàö³. ² öå ºäèíèé øëÿõ 
äëÿ íàñ ç âàìè, ùîá ïî÷èíàòè çì³-
íè íå íà ãëÿíöåâèõ ëèñò³âêàõ ïåðåä 
âèáîðàìè, à ðåàëüíèìè â÷èíêàìè òà 
ä³ÿìè âæå ñüîãîäí³ é íà äåñÿòèë³òòÿ 
âïåðåä.

Çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³! Ïðèºä-
íóéòåñü! Ïèø³òü íàì íà îô³ö³éíó ñòî-
ð³íêó Ôåéñáóê «Ïàðò³¿ Â³ííè÷àí» àáî 
íà «åëåêòðîíêó»: vinnychanu@gmail.
com. Ç íàìè ìîæíà çâ’ÿçàòèñü ³ ÷åðåç 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí: (067) 316 07 37.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, õî÷ó ïðè-
â³òàòè âàñ, äîðîã³ çåìëÿêè, ç 29 ð³÷-
íèöåþ Íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ Óêðà¿íè! 
Íåõàé öå ñâÿòî äóõìÿíèì ñåðïíåâèì 
çàïàõîì óêðà¿íñüêîãî õë³áà ïðèíåñå 
ó âàø ä³ì ùàñòÿ ³ äîáðî, ïîðîçóì³í-
íÿ òà çãóðòîâàí³ñòü, ìèð òà ëþáîâ! 
Ì³öíîãî âàì çäîðîâ’ÿ, áàäüîðîñò³ 
äóõó, óñï³õ³â ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ ³ â³ðè 
â óñï³õ íàøî¿ Â³ííè÷÷èíè. À óñï³õ 
áóäå, ÿêùî ìè ðàçîì íàä íèì ïðà-
öþâàòèìåìî!»

Обласний керівник «Партії Вінничан» 
Віктор Бронюк: «Нам тут жити!»
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА 

ПАРТІЇ «СИЛА 

ЛЮДЕЙ»

15-ãî ñåðïíÿ â³äáóëèñÿ äðóã³ 
çáîðè «Ñèëè ëþäåé Êîçÿòèí».

Ïåðøèì íîìåðîì ïàðò³¿ ñå-
ðåä äåïóòàò³â áóëî îáðàíî — 
Äìèòðà Æèâ÷èêà, êàíäèäàòîì 
íà ãîëîâó Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ — 
Âàäèìà Ðîæóêà. Âïåâíåí³ñòü 
òà çàãîñòðåíå â³ä÷óòòÿ ñïðà-
âåäëèâîñò³ — öå óí³êàëüí³ 
ðèñè. Öå áóëè ÷è íå îñíîâí³ 
êðèòåð³¿ ó âèáîð³ ïåðøîãî íî-
ìåðà. Äìèòðî Æèâ÷èê çàê³í÷èâ 
Â³ííèöüêèé äåðæàâíèé ïåäà-
ãîã³÷íèé ³íñòèòóò òà Îäåñüêó 
íàö³îíàëüíó þðèäè÷íó àêàäå-
ì³þ. Ïðàöþº çàñòóïíèêîì ãî-
ëîâè — ïðàâîâèì ³íñïåêòîðîì 
Êîçÿòèíñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ïðîôñï³ëêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³.

Îäðóæåíèé, äâîº ä³òåé. Ìàº 
äðóãèé äàí ç êàðàòå, ñóääÿ 
íàö³îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿. Òðå-
íåðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ç 1994-ãî 
ðîêó. Ëþäèíà ç âåëèêèì ñåð-
öåì, ÿêà â³ääàëà äåñÿòêè ðîê³â 
ñâîãî æèòòÿ çàäëÿ ñïîðòèâíîãî 
äóõó òà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ìî-

ëîä³ Êîçÿòèíùèíè. Éîãî ìð³ÿ: 
áåçïå÷íà òà êîìôîðòíà ÎÒÃ; 
Êîçÿòèí — ñïîðòèâíà ñòîëèöÿ 
Ïîä³ëëÿ.

Íàì õî÷åòüñÿ á³ëüøå ðîç-
ïîâ³ñòè âàì ïðî íàøó ïàðò³þ, 
îñê³ëüêè âîíà ìîëîäà ïàðò³ÿ òà 
ìàëîâï³çíàâàíà.

Ñïðàâæí³õ ïàðò³é â óêðà¿í-
ñüêîìó ïîë³òèêóì³ âêðàé ìàëî. 
ßê ïðàâèëî, óêðà¿íö³ çâèêëè 
íàçèâàòè ïàðò³ÿìè ôàí-êëóáè 
îäíîãî ïîë³òèêà àáî ïåðåäâè-
áîð÷³ ïîë³òè÷í³ ïðîåêòè.

«Ñèëà ëþäåé» òà ïàðò³ÿ, 
ó ÿêî¿ âëàñíèêàìè º ¿¿ ÷ëåíè. 
Â³äñóòí³ñòü âîæäÿ. Òà, ùî áó-
äóºòüñÿ â³äêðèòî. Öå ïàðò³ÿ — 
äå âðàõîâóºòüñÿ äóìêà êîæíî-
ãî, äå êîæåí ÷ëåí ïàðò³¿ — öå 
îñîáèñò³ñòü.

Ùîá áóòè ñàìîñò³éíîþ â³ä 
îë³ãàðõ³â ïàðò³ºþ ç ìîæëè-
â³ñòþ âèñëîâëþâàòè âëàñíó 
(à íå íàâ’ÿçàíó çãîðè) äóìêó — 
ñë³ä ñàìîìó áðàòè ó÷àñòü ó ô³-
íàíñóâàíí³ ïàðò³¿. Êð³ì öüîãî, 
«Ñèëà ëþäåé» — öå ÷³òê³ òà 
çðîçóì³ë³ ïðàâèëà.

Ñïåðøó «Ñèëà ëþäåé» áóëà 
ãðîìàäñüêèì ïðîºâðîïåéñüêèì 

ðóõîì, ó÷àñíèêè ÿêîãî îäíè-
ìè ç ïåðøèõ ïîñòàâèëè íàìåòè 
íà ªâðîìàéäàí³ òà äîëó÷èëèñÿ 
äî ñòâîðåííÿ Ìåäè÷íî¿ ñëóæáè 
Ìàéäàíó.

Çà ³í³ö³àòèâè «Ñèëè ëþäåé» 
íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 2013 ðîêó 
áóëî ñòâîðåíî ïðîåêò «ªâðî-
ðåâîëþö³ÿ». 8 ãðóäíÿ 2013 ðîêó 
«Ñèëà ëþäåé» çàêëèêàº óêðà¿í-
ö³â âèéòè íà «Ìàðø ì³ëüéîíà». 

Ï³ä ÷àñ àêö³¿ «Ìàðø ì³ëüéîíà» 
«Ñèëà ëþäåé» ³í³ö³þº íà ªâðî-
ìàéäàí³ àêö³þ «Ãðîìàäÿíñüêèé 
çðîñòîì³ð» ç ìåòîþ âèñëîâëåí-
íÿ ï³äòðèìêè çàòðèìàíèì ï³ä 
÷àñ àêö³é ïðîòåñòó 1 ãðóäíÿ 
íà âóëèö³.

ßê ïàðò³ÿ çàðåºñòðóâàëàñÿ 
â ñåðïí³ 2014 ðîêó.

Ó ì³ñò³ Êîçÿòèí³ «Ñèëà ëþ-
äåé» íà âèáîðè éòèìå âæå 

âäðóãå. Òîä³ ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà ÷è íå âïåðøå ïî÷óëè ïðî 
òàêó ïàðò³þ. Âåëèêèõ ñïîä³âàíü 
íà ïåðåìîãó â íàñ íå áóëî. 
Áóëà íàä³ÿ, àëå ìè ðîçóì³ëè, 
ùî ìàëîâ³äîì³é ïàðò³¿ ç ñàìî-
ô³íàíñóâàííÿì, áóäå âêðàé 
âàæêî êîíêóðóâàòè ç ðîçêðó÷å-
íèìè ïîë³òè÷íèìè ã³ãàíòàìè. 
Êîíêóðåíòè íà íàñ äèâèëèñÿ 
ñêåïòè÷íî. Àëå ìîëîäîãî çà-
ïàëó âèñòà÷èëî íà òðåòº ì³ñ-
öå (10,2%, â³ä «Ñèëè ëþäåé» 
â ì³ñüêó ðàäó çàéøëî ÷îòèðè 
äåïóòàòè). Êàíäèäàò íà ì³ñü-
êîãî ãîëîâó â³ä ïàðò³¿ — Âàäèì 
Ðîæóê, òàêîæ ïîñ³â òðåòº ì³ñöå 
ñåðåä òðèíàäöÿòè ó÷àñíèê³â. 
Öå áóâ íåïîãàíèé ðåçóëüòàò.

Ó ì³ñüêó ðàäó ìè çàéøëè, ÿê 
ïîçèòèâíà ïàðò³ÿ, ÿêà ãîòîâà 
áóëà ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò. Íà 
æàëü, âçàºìíîñò³ íå îòðèìàëè.

«Ì³ðèëîì åôåêòèâíîñò³ âëà-
äè º ð³âåíü çðîñòàííÿ äîáðîáó-
òó ¿¿ ãðîìàäÿí; ÿêùî äîáðîáóò 
ëþäåé ïîã³ðøóºòüñÿ — ìàºìî 
çì³íþâàòè òàêó âëàäó», — Îëåê-
ñàíäð Ñîëîíòàé (ïîë³òè÷íèé 
åêñïåðò, îäèí ³ç çàñíîâíèê³â 
ïàðò³¿ «Ñèëà ëþäåé»).

Партія «Сила людей» — це надія на правильну 
політику з ліберальними цінностями!
БЛОГ

Дмитро Живчик на відкритих зборах 
партії «Сила людей»
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ÃÐÎØ²

ОЛЕНА УДВУД 

Äíÿìè Âàñèëþ (³ì’ÿ çì³íåíå 
íà ïðîõàííÿ ÷îëîâ³êà — àâò.) 
çàòåëåôîíóâàâ êè¿âñüêèé íîìåð. 
×îëîâ³ê ï³äíÿâ ñëóõàâêó. Çàïè-
òàëè, ÷è çíàº â³í òàêó æ³íêó ³ 
íàçâàëè ³ì’ÿ òà ïð³çâèùå éîãî 
êîëåãè.

— Êàæóòü ìåí³: «Âîíà âçÿëà 
êðåäèò». ß ïèòàþ: «À âè ìåí³ 
÷îìó äçâîíèòå?» Ó â³äïîâ³äü — 
«âîíà çàëèøèëà âàø íîìåð ÿê 
çàïàñíèé». Àëå âîíà íå çàëèøà-
ëà. Âîíè çíàõîäÿòü íîìåðè ÷åðåç 
ìåðåæó, ÷è ÿê, íå çíàþ. Ïî êîí-
òàêòàõ, — ðîçêàçóº ÷îëîâ³ê.

Âàñèëü ïîäóìàâ, ùî êîëåãà ³ 
ñïðàâä³ âçÿëà ó áàíêó êðåäèò. 
Êîëè ñïèòàâ ¿¿, âèÿâèëîñÿ, ùî 
æ³íêà ïðîñòî êóïèëà ó ðîçñòðî÷-
êó ìîá³ëüíèé òåëåôîí ³ ðåãóëÿð-
íî ðîáèëà âèïëàòè. Çàëèøèëàñÿ 
íåçíà÷íà ñóìà. Áàíê ï³âðîêó 
ìîâ÷àâ ³ çà ö³ ø³ñòü ì³ñÿö³â 
íàðîñëè òàê³ æ â³äñîòêè, ÿê ³ 
âàðò³ñòü ñàìîãî òåëåôîíà. Ïðè 
öüîìó æ³íêà êàæå, ùî ïîðó÷èòå-
ëåì êîëåãó íå âïèñóâàëà, ïðîñòî 
âêàçàëà îðãàí³çàö³þ, äå ïðàöþº, 
êîëè îôîðìëÿëà äîãîâ³ð.

— Ïîñò³éíî äçâîíÿòü. Ó ñóáî-
òó ÷è â ï’ÿòíèöþ çíîâó äçâîíè-
ëè. Êàæó: «Äçâîí³òü ¿é». À âîíè: 
«Âîíà íå áåðå ñëóõàâêó». Êîëå-
ãà â÷îðà ðîçïîâ³äàëà, ùî äî íå¿ 
äçâîíÿòü ³ êàæóòü: «Ä³â÷èíî, âè 
õî÷åòå, ùîá ìè äî âàñ ïðèéøëè 

òà çàáðàëè õîëîäèëüíèê, òåëå-
â³çîð?» — ïðîäîâæóº êîçÿòèí-
÷àíèí.

Âàñèëü ïîêàçàâ íàì îäíó ç 
ÑÌÑîê â³ä êîëåêòîð³â. «Âè 
ïîðóøèëè çîáîâ’ÿçàííÿ. Çìó-
øåí³ âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè 
áåçïîñåðåäíüî¿ âçàºìîä³¿ äëÿ ïî-
âåðíåííÿ áîðãó». Àëå æ ÷îëîâ³ê 
íå áðàâ ó ðîçñòðî÷êó òåëåôîí. 
Òî ÷îìó äî íüîãî çìóøåí³ çà-
ñòîñîâóâàòè ìåòîäè äëÿ ïîâåð-
íåííÿ áîðãó?

— Ìåí³ íàâ³òü ñìñ-êè ïðè-
õîäÿòü, ÿêà ó íå¿ ñóìà — òðè 
òèñÿ÷³ ç ÷èìîñü. ß êàæó, îò òîá³ 
òåëåôîí îá³éøîâñÿ! Îöå âàðòî 
êðåäèòè áðàòè?! Òè õî÷åø êó-
ïèòè òåëåôîí? Êðàùå êîðèñ-
òóéñÿ ñòàðèì, à ïîò³ì â³äêëàäàé 
ì³ñÿöü, äðóãèé, òðåò³é, — êàæå 
÷îëîâ³ê.

ТРИ СОТНІ ЗАДАРМА 
Ï³ä øòóðì êîëåêòîð³â ïîòðà-

ïèëà ùå îäíà ãåðî¿íÿ íàøî¿ ³ñ-
òîð³¿. Ïðè ÷îìó íå ëèøå âîíà, 
à é ÷èìàëî ¿¿ çíàéîìèõ. Ç äåÿêè-

КОЛЕКТОРИ ВИМАГАЮТЬ ПЛАТУ
ЗА КРЕДИТ У РОДИЧІВ ТА СУСІДІВ
Проблема  Козятинчанам дзвонять 
колектори та вимагають погасити 
борги по кредитах. Вони надокучають 
дзвінками, SMS-ками та погрожують 
розправою. От тільки люди кредитів цих 
не брали! Що робити у такій ситуації?

ìè êîçÿòèí÷àíêà íàâ³òü íå áà-
÷èëàñÿ áàãàòî ðîê³â. Ç åòè÷íèõ 
ïðè÷èí ¿¿ ³ì’ÿ ìè òåæ çì³íèìî.

Ñí³æàíà â òåëåôîííîìó ðå-
æèì³ çàðåºñòðóâàëàñÿ â îäí³é 
³ç ô³ðì, ÿêà äàº ì³êðîêðåäèòè. 
Òîä³ ñàìå áóëà àêö³ÿ — ðåºñòðó-
ºøñÿ òà îòðèìóºø 300 ãðèâåíü 
çàäàðìà. À ÿêùî ïðèâåäåø äðó-
ãà — òîá³ äàäóòü ùå 300 ãðèâåíü 
ïðîñòî òàê. Òàê âñå ³ ïî÷àëîñÿ.

Ñí³æàíà ïðèâåëà ê³ëüêîõ ëþ-
äåé, ÿê³ òåæ çàðåºñòðóâàëèñÿ. 
Ïîò³ì æ³íö³ ïîòð³áí³ áóëè ãðî-
ø³. Âîíà âçÿëà êðåäèò íà âèã³ä-
íèõ óìîâàõ — áåðåø íà ì³ñÿöü 
ïîçèêó ³ â³ääàºø áåç æîäíèõ â³ä-
ñîòê³â. Öå áóëà àêö³ÿ äëÿ òèõ, 
õòî áåðå êðåäèò âïåðøå.

— Êîëè âæå íàñòóïí³ ðàçè 
éäåø, òî òðåáà ç â³äñîòêàìè 
ïîâåðòàòè, — ðîçïîâ³äàº æ³í-
êà. — Âîíè íàðàõîâóþòü âåëèê³ 
â³äñîòêè, òà êîëè òðåáà ãðîø³, 
òîá³ âñå îäíî, ÿê³ âæå òàì â³ä-
ñîòêè. Íå âñòèãàºø â÷àñíî çà-
ïëàòèòè — äçâîíÿòü, ïðîïîíó-

þòü ïðîïëàòèòè õî÷à á â³äñîòêè. 
Òè ïëàòèø ö³ â³äñîòêè, ÿêùî º 
ãðîø³. À êîëèñü òàì âåðòàºø öþ 
îñíîâíó ñóìó. ßêùî òè êàæåø, 
ùî íåìàº ãðîøåé, âîíè êàæóòü: 
«Ó íàñ º êîìïàíüéîíè. Ìîæåòå 
â íèõ ïåðåêðåäèòóâàòèñÿ».

Ñïåðøó æ³íêà â³äìîâëÿëàñÿ, 
àëå ãðîø³ â³ääàâàòè òðåáà áóëî, 
òîæ ïîãîäèëàñÿ íà ïåðåêðåäèòó-
âàííÿ. Âçÿëà ó «êîìïàíüéîí³â» 
ùå îäèí êðåäèò, ùîá ïåðåêðèòè 
ïîïåðåäí³é, ³, âèõîäèòü, ñòàëà 
âèííîþ âæå íå îäí³é, à äâîì 
ô³ðìàì. Òàê Ñí³æàíà ïîòðàïèëà 
íà ãà÷îê ì³êðîô³íàíñîâèõ îð-
ãàí³çàö³é.

«ДОВОДЯТЬ ЛЮДЕЙ 
ДО БЕЗВИХОДІ» 

Ó ö³é ñèòóàö³¿ íàøà ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ îïèíèëàñÿ òîä³, êîëè 
ïî÷àâñÿ êàðàíòèí. Ñàìå òîä³ æ³í-
êà íå çìîãëà â÷àñíî çàïëàòèòè ö³ 
â³äñîòêè. Òåïåð æå ï³äîçðþº, ùî 
íà íå¿ ìîãëè íàáðàòè ùå êðåäè-
ò³â, áî äî íå¿ ïîñò³éíî òåëåôîíó-
þòü ç ð³çíèõ îðãàí³çàö³é.

— Ñïî÷àòêó ùå äî öüîãî âñüî-
ãî ìåí³ ïîñò³éíî ÿê³ñü íîìåðè 
òåëåôîíóâàëè, ðîáîòó ïðîïîíó-
âàëè àáî âêëàñòè ãðîø³, — äîäàº 

Ñí³æàíà. — ß êàæó, ùî â ìåíå 
íåìàº ãðîøåé, ùîá âêëàñòè. 
À âîíè ó â³äïîâ³äü «òî ó íàñ º 
ïàðòíåðè, ÿê³ ìîæóòü âàì äàòè 
êðåäèò, à âè âêëàäåòå ãðîø³».

Òåïåð æ³íö³ íàäîêó÷àþòü êî-
ëåêòîðè. Ìîæóòü òåëåôîíóâàòè 
ö³ë³ñ³íüêèé äåíü ³ íàâ³òü âíî÷³. 
À ñóìè ïðèñèëàþòü ùîðàçó ð³ç-
í³. Çà êàðàíòèí ó æ³íêè âèð³ñ 
ïðîñòî çàõìàðíèé áîðã — ç íå¿ 
õî÷óòü «çäåðòè» ó â³ñ³ì ðàç³â 
á³ëüøå, í³æ áðàëà.

— Âîíè ñòàòò³ òîá³ êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó ïðèïèøóòü 
â ÑÌÑ-êàõ. Áàãàòî õòî íå âè-
òðèìóº. ª òàêå, ùî ëþäè â³øà-
þòüñÿ ³ â ë³êàðíþ ïîòðàïëÿþòü. 
Äîâîäÿòü ëþäåé äî áåçâèõîä³. 
² ëþäè ïðîäàþòü âñå. ßê ìåí³ 
êàçàëè, éä³òü, ïðîäàéòå, áî ó âàñ 
òàì çîëîòî º, ìè áà÷èëè íà âàñ. 
Öå ïðîñòî çâîäèòü ç ðîçóìó, — 
ïðîäîâæóº êîçÿòèí÷àíêà.

Ñí³æàíà ðàäèòü óñ³ì, õòî 
ïîòðàïèâ ó ïîä³áíó ñèòóàö³þ, 
íå ïàí³êóâàòè. À ÑÌÑ-êè òà 
äçâ³íêè êîëåêòîð³â ³ãíîðóâà-
òè. Òîìó ùî ÿêùî â³äïîâ³äàòè 
íà äçâ³íêè é ïðîáóâàòè ùîñü 
ïîÿñíèòè, âîíè âèòÿãóþòü âñå 
á³ëüøå ³íôîðìàö³¿.

Національний банк України 
радить уважно читати договір 
про кредит, який видають з міні-
мальним переліком документів 
чи навіть без паспорта. І звертає 
увагу на три важливих пункти:
Ставка 0% може діяти протягом 
пільгового періоду. Це може 
бути, для прикладу, п’ять днів. 
А потім вам призначать 100, 
700 та навіть 1700% річних, 
про що була примітка в договорі 
«дрібним шрифтом».
Мікрофінансові компанії зазвичай 
вказують відсотки за один день 
користування кредитом. Умовні 
1–2% дійсно виглядають при-
вабливо, однак якщо пропускати 

виплати, спрацьовують штрафи, 
комісії та нараховується пеня.
У деяких випадках простро-
чення платежів автоматично 
збільшують ставку за креди-
том. До того ж, додається ще 
й штраф — наприклад, 2% від 
простроченого платежу в пер-
ший день і ще плюс 2% кожного 
наступного дня та пеня.
На умовному прикладі Нацбанк 
розказав, як формуються бага-
тотисячні борги за невеликий 
кредит:
« В и  в з я л и  м і к р о к р е д и т 
5000 гривень на 30 днів. 
Упродовж пільгового періо-
ду — 5 днів — діє ставка 0,01% 

в день. Решту місяця діє звичай-
на ставка — 2% в день. Ви по-
винні будете повернути повне 
тіло кредиту — 5 тисяч гривень. 
Скільки ви сплатите відсотків? 
Припустімо, що ви не допуска-
ли прострочення і до вас не за-
стосовували жодних штрафів. 
У такому випадку за перші п’ять 
днів ви сплатите всього лише 
2,5 гривні. Але за решту місяця 
проценти складуть — 2,5 тисячі 
гривень. Тобто загальна виплата 
за кредитом становитиме трохи 
більше ніж 7,5 тисячі гривень. 
Проценти складуть половину 
суми взятого кредиту», — йдеться 
в повідомленні Нацбанку.

Як не потрапити на гачок кредиторам 

Якщо до вас телефонують ко-
лектори з приводу чужого кре-
диту, адвокат Дмитро Головко 
радить спокійно пояснити, що 
ви не маєте жодного стосунку 
до боржника і кредиту, який він 
брав і не збираєтеся надавати 
жодної інформації про себе. 
Також радить сказати, що ви-
користовувати ваші особисті 
дані є протизаконним і якщо 
компанія не припинить цього 
робити, то ви звернетеся зі 

скаргою безпосередньо до ор-
ганів захисту прав споживачів, 
в суд чи правоохоронні органи.
Якщо ж колектори телефонують з 
приводу вашого кредиту, адвокат 
Сергій Гула радить не давати кон-
кретних відповідей на запитання, 
адже інформацію можуть вико-
ристати проти вас. А ще реко-
мендує сказати колекторам, щоб 
вони надіслали поштою офіцій-
ний лист на ім’я та адресу того, 
кому вони хочуть подзвонити.

Що радять юристи?

Кредити під 0% можуть перетворити життя на пекло. Козятинчани розповіли, що 
колектори починають телефонувати всім родичам і знайомим, щоб повернути гроші 

«Ùîá â³ääàòè ãðîø³ 
îäí³é êîìïàí³¿, 
äîâåëîñÿ âçÿòè ùå 
îäèí êðåäèò âæå â 
¿õí³õ ïàðòíåð³â», — 
ðîçêàçóº Ñí³æàíà
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ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

Ще з жовтня 2018 року в рахун-
ки вінничан роблять донараху-
вання за газ. На кожні 100 кубів 
газу газовики дописують від 
1 до 8 кубів. У «Вінницягаз» 
казали, що так роблять, бо газ 
у теплі розширяється, а у холоді 
стискається. І як результат — лі-
чильники неправильно обрахо-
вують блакитне паливо.
Для вирівнювання показів ухва-
лили стандартні умови поста-
чання газу: 20 градусів тепла 
за Цельсієм та тиск 760 метрів 
ртутного стовпчика. Якщо ре-
альні показники відрізняються, 
то спожитий об’єм газу потріб-
но множити на коефіцієнти — 
від 0,98 до 1,08.
Проте «попрощатися» з дона-
рахуваннями після зміни поста-
чальника не вдасться. Оскільки їх 

роблять не газзбути, говорить за-
ступник начальника департамен-
ту енергоефективності «Нафтогаз 
України» Олексій Хабатюк.
— Нарахування робить облгаз. 
Тому зі зміною постачальника 
точно не буде вирішена пробле-
ма з завищеними нарахування-
ми з причини температурних 
коефіцієнтів. Потрібно вирішу-
вати корінь проблеми — нараху-
вання облгазу, — каже Хабатюк.
Регулятор (НКРЕКП) намагався 
заборонити використовувати 
облгазам цю методику до по-
бутових споживачів: накла-
дав штрафи, подавав позо-
ви до суду. Проте у першій та 
другій інстанції суд виступив 
на боці «Вінницягазу». Нині 
триває розгляд справи в каса-
ційному суді.

Зміна постачальника не звільнить від «коефіцієнтів»

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ

Óðÿä 1 ñåðïíÿ îñòàòî÷íî ñêà-
ñóâàâ ìåõàí³çì PSO — ñïåö³àëü-
í³ çîáîâ’ÿçàííÿ «Íàôòîãàçó» ç 
ïðîäàæó ãàçó äëÿ ïîáóòîâèõ ñïî-
æèâà÷³â çà ö³íîþ, ÿêó ðåãóëþº 
äåðæàâà. Âîäíî÷àñ íàñåëåííÿ 
îòðèìàëî ìîæëèâ³ñòü çì³íèòè 
ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó, äëÿ ÷îãî 
ùå ó 2015 ðîö³ â³äáóëîñÿ ðîçä³-
ëåííÿ îáëãàç³â íà êîìïàí³þ, ùî 
ïðîäàº ãàç, òà êîìïàí³¿, ùî äî-
ñòàâëÿþòü éîãî ïî òðóáàõ. Ïåð-
øîþ äëÿ â³ííè÷àí º «Â³ííèöÿãàç 
çáóò», à äðóãîþ — «Â³ííèöÿãàç». 
² ÿêðàç ãàççáóò ìîæíà çì³íèòè 
íà ³íøó êîìïàí³þ.

ПЕРЕХІД ДО НОВОГО 
ПРОДАВЦЯ 

Ï³ñëÿ çàïóñêó ðèíêó, íà ñïî-
æèâà÷³â î÷³êóº äâ³ ïðèíöèïî-
âèõ çì³íè. Ïåðøà — â³äìîâà â³ä 
ô³êñîâàíî¿ ö³íè íà ãàç ïðèçâåäå 
äî òîãî, ùî âàðò³ñòü ïàëèâà ôîð-
ìóâàòèìå ðèíîê. ² òåîðåòè÷íî, 
ìîæíà çíàéòè òàêîãî ïîñòà÷àëü-
íèêà, ÿêèé ïðîïîíóâàòèìå ãàç 
çà íàéìåíøîþ ö³íîþ.

Äðóãà — ñïîæèâà÷ó ç 1 ëèï-

íÿ ñïðîñòèëè ïðîöåñ ïåðåõîäó 
äî íîâî¿ êîìïàí³¿ ïîñòà÷àëü-
íèêà. Á³ëüøå íå ïîòð³áíî î÷³-
êóâàòè 100 äí³â íà ïðèºäíàííÿ 
äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà, çáè-
ðàòè äîâ³äêè ïðî â³äñóòí³ñòü 
áîðã³â, î÷³êóâàòè «âîëüíó» â³ä 
ñòàðîãî íàäàâà÷à ïîñëóã.

Â³äòåïåð ñïîæèâà÷ íàäñèëàº 
çàÿâó-ïðèºäíàííÿ, ïàêåò äîêó-
ìåíò³â, ÿêèé âèçíà÷åíèé íà ñàé-
ò³ ïîñòà÷àëüíèêà ïîñëóã, òà î÷³-
êóº â³ä 4 äî 20 äí³â íà ð³øåííÿ 
ïðî ïðèºäíàííÿ äî íîâîãî ïî-
ñòà÷àëüíèêà. Ïîäàòè äîêóìåí-
òè ìîæíà áóäå íà åëåêòðîííó 
ïîøòó ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó ÷è 
â éîãî öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðîòÿãîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³î-
äó ñòàðà êîìïàí³ÿ-ïîñòà÷àëüíèê 
íå ìàº ïðàâà â³äêëþ÷àòè ïî-
ñòà÷àííÿ ãàçó. ßêùî â ëþäèíè 
áóâ áîðã ïåðåä êîëèøí³ì ïîñòà-
÷àëüíèêîì, òî ïåðåéòè äî íîâî¿ 
êîìïàí³¿ ìîæíà, àëå ç áîðãàìè 
äîâåäåòüñÿ ðîçðàõóâàòèñÿ ïðîòÿ-
ãîì 10 äí³â â³ä äàòè âèñòàâëåííÿ 
òàêîãî ðàõóíêó. Àáî îñêàðæèòè 
ðàõóíîê ó ñóä³, ÿêùî êë³ºíò ¿õ 
íå âèçíàº.

Ï³ñëÿ çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà 

В УКРАЇНІ ЗАПРАЦЮВАВ РИНОК ГАЗУ. 
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ КОЗЯТИНЧАН?
Реформа  З серпня побутовий 
споживач може змінити постачальника 
газу майже так само, як оператора 
мобільного зв’язку, орієнтуючись 
на кращу ціну та сервіс. І одночасно 
держава відпустила регулювання 
цін на газ для населення. Як це 
працюватиме, та що буде з цінами на газ?

íîâó òðóáó ïðîêëàäàòè íå òðåáà.
— Îáñëóãîâóâàííÿì ãàçîðîç-

ïîä³ëü÷èõ ìåðåæ çàéìàºòüñÿ «Â³-
ííèöÿãàç». Íîâà êîìïàí³ÿ-ïî-
ñòà÷àëüíèê áóäå çàêóïîâóâàòè 
îáñÿãè ãàçó íà ðèíêó, à ñïîæè-
âà÷ îòðèìóâàòèìå ãàç ïî ò³é æå 
òðóá³, ùî ³ äî çì³íè ïîñòà÷àëü-
íèêà. Ïðîñòèìè ñëîâàìè, òðóáà 
îäíà, à âèêîðèñòîâóâàòè ¿¿ äëÿ 
ïîñòà÷àííÿ ãàçó ìîæóòü ñîòí³ 
ïîñòà÷àëüíèê³â, — ãîâîðèòü ðå÷-
íèöÿ îáëãàçó Ëàðèñà Ëîã³íîâà.

Äî òîãî æ, ïåðåéòè äî íîâîãî 
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà ìîæíà íàâ³òü 
îäí³ºþ êâàðòèðîþ â áàãàòîïî-
âåðõ³âö³, àäæå ãàç äî ñïîæèâà÷à 
ïîñòà÷àþòü çà ³íäèâ³äóàëüíèì 
äîãîâîðîì.

ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ 
Çàðàç ðèíîê ïîâ³ëüíî íàáè-

ðàº îáåðò³â òà ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ 
«ëàñò³âêè», ÿê³ àíîíñóâàëè ñâî¿ 
ïðîïîçèö³¿ ïðî ïðîäàæ ãàçó íà-
ñåëåííþ.

«Íàôòîãàç» ñòâîðèâ äâà ïà-
êåòè äëÿ íàñåëåííÿ — «Ì³ñÿ÷-
íèé» íà ñåðïåíü, äå ãàç ïðîäà-
âàòèìóòü ïî 3,24 ãðèâí³ çà êóá 
³ «Ð³÷íèé», äå ö³íà ãàçó ºäèíà 
ïðîòÿãîì ðîêó — 4,73 ãðèâí³ 
çà êóáîìåòð/íà ì³ñÿöü.

Îãîëîñèâ ïðî íàì³ðè ïðîäà-
âàòè ãàç äëÿ ïîáóòîâèõ ïîòðåá 
³ åíåðãîáðåíä ÄÒÅÊ Àõìåòî-
âà — YASNO. Ñâîþ ïðîïîçèö³þ 
ãîòóº ³ òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿãàç 
çáóò», ÿêå îá³öÿº âæå íåçàáàðîì 
äàòè ñïîæèâà÷àì «íèçüêó ë³òíþ 
ö³íó».

Âàðò³ñòü ãàçó áóäå çì³íþâàòè-
ñÿ ùîì³ñÿöÿ, ââàæàº äèðåêòîð 
â³ííèöüêîãî ãàççáóòó Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

«Êîæíèé ïîñòà÷àëüíèê áóäå 
âèçíà÷àòè ¿¿ çàëåæíî â³ä òîãî 
ðåñóðñó, ÿêèé â³í ñôîðìóâàâ 
ï³ä ñâî¿õ êë³ºíò³â, — öèòóº Ñî-

ï³ëüí³êà ñàéò ãàççáóòó. — Îäíàê 
ðèíêîâà âàðò³ñòü ãàçó â Óêðà-
¿í³ ðîçðàõîâóºòüñÿ íà îñíî-
â³ ³ìïîðòíîãî åêâ³âàëåíòà, áî 
áëèçüêî òðåòèíè ñïîæèâàíîãî 
ãàçó êðà¿íà ³ìïîðòóº». Çà ³íôîð-
ìàö³ºþ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè», 
ñüîãîäí³ 70–80% â³äñîòê³â â ö³í³ 
ãàçó — öå ö³íà ãàçó íà ºâðîïåé-
ñüêîìó õàá³ â Í³äåðëàíäàõ ïëþñ 
òàðèô íà òðàíñïîðòóâàííÿ éîãî 
â Óêðà¿íó.

Îäíàê ð³çêîãî ñòðèáêà ö³í 
íà ãàç íå áóäå, îñê³ëüêè â Óêðà-
¿í³ º âåëèê³ çàïàñè â ï³äçåìíèõ 
ñõîâèùàõ.

— ßêùî íà ðèíêó áàãàòî ãàçó, 
òî ö³íà íå áóäå ñóïåðâèñîêîþ. 

Àëå âîíà áóäå çì³íþâàòèñÿ ùî-
ì³ñÿöÿ, ÿê öå áóëî ùå ç ñ³÷íÿ 
öüîãî ðîêó, — ââàæàº äèðåêòîð 
òîâàðèñòâà «Ãàçîïîñòà÷àëüíà 
êîìïàí³ÿ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» 
Ìàêñèì Ðàá³íîâè÷. — Íèçêà 
êðèçîâèõ ÿâèù íà ñâ³òîâîìó 
ãàçîâîìó ðèíêó îáâàëèëà ö³íè. 
Çàðàç ðèíîê ïîòðîõó â³äíîâ-
ëþº ñâî¿ ñåçîíí³ ðèòìè é ö³íà 
íà áëàêèòíå ïàëèâî áëèæ÷å 
äî îñåí³ çàâæäè çðîñòàëà ³ öüîãî 
ñåçîíó áóäå çðîñòàòè. Àëå í³ÿêèõ 
30+ãðí/êóá. ì âçèìêó íå áóäå.

— ßêùî íå áóäå ñåðéîçíèõ 
âàëþòíèõ ñòðèáê³â, òî ö³íè äëÿ 
ê³íöåâîãî ñïîæèâà÷à âçèìêó 
íå áóäóòü ïåðåâèùóâàòè 6–7 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çà òèñÿ÷ó êóáîìå-
òð³â. Çà íîðìàëüíîãî ðîçâèòêó 
ïîä³é ö³íà ìîæå áóòè é äî 5 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü, — ãîâîðèâ ïðåçè-
äåíò àñîö³àö³¿ «Ãàçîâ³ òðåéäåðè 
Óêðà¿íè» Àíäð³é Ìèçîâåöü.

МОЖЕ ВТРУТИТИСЯ 
ДЕРЖАВА 

Ó òåîð³¿, îáðàòè ïîñòà÷àëü-
íèêà ìîæíà áóäå ç áóäü-ÿêîãî 
ðåã³îíó Óêðà¿íè. Îñê³ëüêè âîíè 
áóäóòü çàêóïîâóâàòè îáñÿãè ãàçó 
³ ïðîäàâàòè éîãî ñâî¿ì ñïîæèâà-
÷àì, à äîñòàâêîþ çàéìàòèìóòüñÿ 
îáëãàçè. Îäíàê ºäèíîãî ñåðâ³ñó, 
äå ìîæíà áóëî á ïîð³âíÿòè âñ³ 
ïðîïîçèö³¿ ïîñòà÷àëüíèê³â, ùå 
íåìàº.

— Â ªÑ ä³º Comparison tool, 
äå ç³áðàí³ âñ³ äàí³ ïðî ïîñòà-
÷àëüíèê³â òà ¿õí³ ö³íè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè. Òàêîãî ³íñòðó-
ìåíòó â Óêðà¿í³ ïîêè íåìàº, àëå 
ìîæëèâî éîãî ñòâîðèòü äåðæàâà 
÷è íàâ³òü ñàì³ ãðàâö³ ðèíêó, — 
ãîâîðèòü êîîðäèíàòîð æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ òà åíåðãåòè÷íèõ 
ïðîãðàì ãðîìàäÿíñüêî¿ ìåðåæ³ 
«ÎÏÎÐÀ» Òåòÿíà Áîéêî. — ² ÿ á 
íå î÷³êóâàëà, ùî â öüîìó ì³ñÿö³ 
âñ³ óêðà¿íñüê³ ñïîæèâà÷³ ïî÷íóòü 
çì³íþâàòè ñâî¿õ ïîñòà÷àëüíè-
ê³â. Ïðîãíîçóþ, ùî ïðîòÿãîì 
íàñòóïíèõ øåñòè ì³ñÿö³â â íàñ 
ç'ÿâèòüñÿ â³ä 50 äî 100 êîìïàí³é, 
ÿê³ áóäóòü ïîñòà÷àòè ãàç íàñåëåí-
íþ íà ðèíêîâèõ óìîâàõ. Çâ³ñíî, 
ÿêùî íå âòðóòèòüñÿ äåðæàâà.

— Ùî âè ìàºòå íà óâàç³? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Âîñåíè ì³ñöåâ³ âèáîðè. ² 
ñêàæ³ìî òàê, ÿêùî ö³íè íà ãàç 
â ºâðîïåéñüêèõ õàáàõ áóäóòü 
çðîñòàòè, òî º ðèçèê, ùî äåð-
æàâà çíîâó â³äíîâèòü ô³êñîâà-
íó âàðò³ñòü ãàçó. ² òàêèì ÷èíîì, 
â íàñ çíîâ íå áóäå êîíêóðåíö³¿ 
ì³æ ïîñòà÷àëüíèêàìè, íå áóäå 
ïîÿâè íîâèõ ãðàâö³â íà öüîìó 
ðèíêó, ÿê³ á ìîãëè çàïðîïîíó-
âàòè íèæ÷³ ö³íè.

Знайти 
нову компанію

Перевірити, 
чи має вона чинну 

ліцензію на 
постачання газу 

(cutt.ly/AdDwFk7) 

Подати заяву-
приєднання

Разом з нею потрібно 
подати копію паспорта, 

ІПН, документи, 
що встановлюють 
право власності 
на житло тощо 

(cutt.ly/mdDwHOn) 

Очікуєте 
повідомлення
Постачальник має 
протягом 20 днів 

розглянути заяву та 
повідомити про дату, 

з якої буде 
здійснюватися 

постачання газу 

Розрахуватися 
з колишнім 

постачальником
Протягом шести тижнів 
отримаєте остаточний 

розрахунок за спожитий 
газ від старої компанії 
постачальника. Його 

потрібно сплатити 
за 10 днів

Åêñïåðòè ââàæàþòü, 
ùî íàâ³òü 
çà íåñïðèÿòëèâî¿ 
ñèòóàö³¿ âàðò³ñòü ãàçó 
ï³äí³ìåòüñÿ ìàêñèìóì 
äî 7 ãðí/êóá. ì

ЯК ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ГАЗУ
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ 
КОЗЯТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ!
Від щирого серця вітаю вас з Днем Державного 
Прапора та Днем Незалежності України.

Саме ці дати нагадують нам про історичний шлях, 
який пройдений українським народом до заповітної 
мрії багатьох його поколінь — створення незалежної, 
могутньої та процвітаючої держави.

Процес державотворення триває.

На сході продовжується боротьба за свободу, 
єдність, демократію та право українців творити своє 
майбутнє. Кращі сини своєї Батьківщини щодня 
віддають життя за мир та спокій на рідній землі.

Ми є свідками подій, що мають великий 
вплив на майбутнє нашої Батьківщини, вони 
загартовують дух патріотизму українців, плекають 
їх любов до рідної землі, виховують повагу 
до своєї країни, її прапора та незалежності.

Дорогі земляки! Від щирого серця бажаю всім 
міцного здоров’я, добра та достатку, щедрої долі 
та наснаги.

Зичу кожній родині благополуччя і процвітання, 
здійснення мрій та сподівань. Нехай у ваших 
домівках панує спокій та взаєморозуміння.

Слава Україні!

З повагою, міський голова Олександр Пузир

476247
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АКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЬКОЇ ВЕТЕРАНСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ — ПРИКЛАД ДЛЯ ІНШИХ 

Козятинська міська рада ого-
лошує конкурс на заміщення 
вакантної посади службовця 
органів місцевого самовряду-
вання — головного спеціаліста — 
бухгалтера управління праці та 
соціального захисту населення 
Козятинської міської ради.

До участі у конкурсі на заміщення 
вакантної посади головного спеціа-
ліста — бухгалтера управління праці 
та соціального захисту населення 
Козятинської міської ради допуска-
ються особи, які мають повну вищу 
освіту відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем не нижче бакалавра; 
вільно володіють державною мо-
вою і не досягли граничного віку 
перебування на службі в органах 
місцевого самоврядування.

Документи для участі в конкурсі 
приймаються протягом 30 днів з 
дня опублікування оголошення 
за адресою: м. Козятин, вул. Ге-
роїв Майдану, 24.

Додаткову інформацію щодо 
проведення конкурсу можна отри-
мати у службі персоналу за теле-
фоном: 2–01–85.

У Козятині сформували програму 
відзначення державних свят 

Оголошення 

Козятинчан попереджають: «Вінницягаз» змушений 
стягувати борги за доставку газу в судовому порядку 

Днями на адресу усіх міських 
та районних ветеранських ор-
ганізацій Вінницької області 
надійшов лист за підписом го-
лови Вінницької обласної ради 
організації ветеранів України — 
генерал-майора у відставці Во-
лодимира Мазура, з проханням 
провести організаційні заходи 
по утворенню первинних ланок 
ветеранських організацій в на-
селених пунктах, які в майбут-
ньому стануть ОТГ, враховуючи 
процес децентралізації.

У зверненні як приклад у дано-
му напрямку зазначена діяльність 

Козятинської міської ветеранської 
організації, яка вже провела 
об’єднавчий пленум з головами 
первинних організацій сіл, які вхо-
дитимуть до Козятинської міської 
об’єднаної територіальної громади 
після 25 жовтня.

— Я хочу подякувати кожному з 
вас, міській організації ветеранів, 
її керівникові — Федору Кропи-
ві — за активну життєву позицію, 
за продуктивну роботу і співпра-
цю з міською владою, — зазначив 
у своєму виступі голова Вінницької 
обласної ради організації ветера-
нів України — генерал-майор у від-

ставці Володимир Мазур під час 
зустрічі з козятинськими людьми 
поважного віку.

Активні та ініціативні — саме так 
можна сказати про голів первинних 
ветеранських організацій. Ці жінки 
і чоловіки піднімають важливі пи-
тання щодо вирішення проблем, 
які виникають у житті ветеранів, 
і відстоюють їх права та інтереси.

Відтепер об’єднання ветеранів 
міста діє в оновленому багаточи-
сельному складі із новими сила-
ми, новими ідеями й широкими 
окресленими планами на пер-
спективу.

Відбулося засідання оргкомі-
тету з підготовки та відзначення 
у Козятині Дня Державного Пра-
пора, 29-ї річниці Незалежності 
України, Дня пам’яті захисників 
України, які загинули в боротьбі 
за незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність.

Секретар міської ради Костянтин 
Марченко ознайомив присутніх з 
пропозиціями від представників 
структурних підрозділів виконав-
чого комітету.

Члени оргкомітету висловили 
свої думки та бачення стосовно 
проведення заходів. Цьогоріч їх 
формат залежатиме від епіде-
мічної ситуації. Робиться акцент 
на дотримання карантинних ви-
мог, уникнення скупчення людей.

На жаль, пандемія коронавірусу із 
запровадженням карантину та низ-
кою обмежувальних заходів внесла 
корективи у більшість свят, серед 
яких і День міста, яке відзначали теж 
не у звичному форматі, а онлайн.

Члени оргкомітету прийняли рі-
шення звернутися до керівників 
підприємств, установ, організацій, 
містян, аби до свят вони вивісили 
на будівлях синьо-жовтні знамена 

як вияв патріотизму і єдності.
Отож, святкування розпочнуть-

ся 21 серпня з покладання квітів 
до пам’ятника М. Грушевському, 
а продовжаться тематичним за-
ходом біля пам’ятного знаку за-
гиблим учасникам АТО/ООС.

24 серпня на центральній площі з 
10.00 год. запрацюють фотозони, 
оформлені у національному стилі, 
де кожен зможе зробити світлину 
на згадку.

Заплановане і проведення спор-
тивних заходів. Зокрема, пройдуть 
футбольні змагання між юнаками 
2007–2009 рр. та 2009–2010 рр. 
народження.

Містяни зможуть побачити свят-
кові вітання від міського голови 
Олександра Пузира та місцевих 
майстрів художньої самодіяльності 
у відео-концерті, який буде розмі-
щений на офіційному сайті міської 
ради та офіційній сторінці Facebook.

28 серпня, напередодні Дня 
пам’яті захисників України, те-
матичний захід розпочнеться 
о 9.30 біля монумента борцям 
за волю України (біля міського 
парку), до підніжжя якого козя-
тинчани покладуть квіти.

Споживачі газу Вінницької об-
ласті на 1 серпня поточного року 
заборгували за доставку газу 
майже 54 млн грн. Кожен десятий 
споживач не заплатив ще жодно-
го разу, а кожен п’ятий затримує 
оплату на 2–3 місяці. Неплатежі 
паралізують роботу АТ «Вінниця-
газ», зокрема ускладнюють під-
готовку газових мереж до опа-
лювального сезону та надання 
послуги доставки газу в регіоні. 
Компанія вимушена вдавати-
ся до стягнення заборгованості 
в судовому порядку.

Понад 50 позовів на загальну 
суму майже 300 тис. грн уже пода-
ні до суду по всій області. Матеріа-
ли стосовно стягнення ще близько 
5,5 млн грн готуються для подачі 
до суду найближчим часом.

Мораторію на стягнення боргів 
в судовому порядку під час ка-
рантину немає.

Компанія постійно нагадує спо-

живачам порядок та строки опла-
ти доставки газу. Зрештою, вживає 
заходів до зменшення заборгова-
ності. З початку року боржникам 
надіслано майже 21 тис. досудо-
вих попереджень про необхід-
ність погашення боргів.

«Вінницягаз» закликає спожива-
чів розрахуватися за послугу роз-
поділу газу, не доводити справу 
до суду, щоб уникнути додатко-
вих витрат на вирішення спору 
в судовому порядку.

Нагадаємо, що сплатити по-
слугу розподілу газу потрібно 
до 20 числа місяця, в якому отри-
муєте послугу. Тобто, до 20 серп-
ня за серпень.

Будьте уважні! Послуга достав-
ки сплачується окремо від пла-
ти за газ як товар, на рахунок 
АТ «Вінницягаз» рівномірними 
щомісячними платежами. При 
цьому не обов’язково чекати 
паперового рахунку.

Клієнти «Вінницягаз» мають 
можливість завантажити рахун-
ки та сплатити за розподіл газу 
дистанційно, у зручний час та 
зі зручного місця за допомогою 
онлайн-сервісів: Особистий ка-
бінет на сайті 104.ua, чат-бот 
«7104ua» у Viber, мобільний 
додаток 104Mobile, Telegram 
7104ua, системи інтернет-пла-
тежів Portmone.com та iPay.ua, 
інтернет-послуги «Ощад 24», 
«ПриватБанк» та ін. Розрахува-
тися можна також у будь-якому 
відділенні «Укрпошти», через 
відділення будь-якого банку або 
термінали самообслуговування.

Закликаємо споживачів дотри-
муватись дисципліни у розрахун-
ках, аби підприємство мало змогу 
надати якісну послугу безпере-
бійної та безаварійної доставки 
газу для півмільйона спожива-
чів регіону та підготувати мережі 
до зими.
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Як пояснив журналісту начальник місь-
кого управління ЖКГ Євгеній Малащук, 
потреба проведення поточних ремонтів 
прибудинкових територій назріла вже 
давно. Але кошти на це не виділяли че-
рез те, що не вистачало фінансування 
на ремонт усіх вулиць міста. Зараз за-
вдяки циклічному підходу до ремонту 
вулиць дороги у кращому стані, тому 
змогли перейти до ремонту прибудин-
кових територій.
Управління склало перелік тих об’єктів, 
які першочергово потребували ремон-

ту, і винесло на розгляд комісії ЖКГ та 
сесії міської ради. До списку увійшли 
найбільш зруйновані двори. При цьо-
му також зважали на такі фактори: ві-
кове зношення асфальту; пошкодження 
покриття через комунальну техніку, яка 
заїжджає у двір.
На сесії виділили кошти на поточний 
ремонт прибудинкових територій. Він 
передбачає ремонт великими картами, 
що й зробили.
— Ми могли всі ці кошти акумулювати 
в капітальний ремонт і зробити одну, 

може, дві прибудинкові території з бор-
дюром і зі всім. Але ви розумієте — у нас 
180 будинків як мінімум і ще є міжквар-
тальні проїзди, як 8-ма Гвардійська-Ко-
шового, де люди просто чекають не знати 
скільки, щоб ці проїзди поробили, — по-
яснює начальник управління ЖКГ Євгеній 
Малащук.
За його словами, перед початком робіт 
управління ЖКГ консультувалося і з го-
ловами ОСББ, і з мешканцями будинків. 
До прикладу, ОСББ «Героїв Майдану 15–
17» заздалегідь замінило бордюри з боку 

«Фори» за власні кошти. А голова ОСББ 
«Грушевського, 23» навіть запропонував 
зробити співфінансування і додати коштів, 
яких не вистачить з міського бюджету, щоб 
повністю оновити асфальтове покриття. 
Але мешканці відмовилися, тому у них 
залишилася невідремонтована ділянка.
Що стосується двору на Мічуріна, 13-А та 
Незалежності, 19–21, то там комуналь-
ники спільно з ОСББ цьогоріч провели 
заміну труб водопостачання та водовід-
ведення і ці ділянки також треба було від-
ремонтувати, щоб у дворі не було болото.

Чому зробили не капітальний, а поточний ремонт?

ОЛЕНА УДВУД 

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà çàìîâèëî 
ðåìîíò ïðèáóäèíêîâèõ òåðè-
òîð³é âîñüìè áàãàòîïîâåðõ³âîê 
ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà — 
öåíòð, ó÷èëèùå, ÏÐÁ, ðàéîí 
çàãîòçåðíà. Ðîáîòè ïðîâîäèëà 
ô³ðìà «Øëÿõáóäìàòåð³àëè». Ìè 
ïîáóâàëè íà ïîäâ³ð’ÿõ øåñòè ç 
òàêèõ áóäèíê³â.

ОДНІ З НАЙДОРОЖЧИХ 
Äðóãå ì³ñöå çà âàðò³ñòþ ðî-

á³ò — ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè íà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 23. Òóò çðîáèëè ÿìêîâèé 
ðåìîíò ³ ïîêëàëè íîâèé àñôàëüò 
â³ä äðóãîãî äî ï’ÿòîãî ï³ä’¿çäó.

Á³ëÿ øîñòîãî ï³ä’¿çäó ìè çó-
ñòð³ëè ìåøêàíêó öüîãî áóäèíêó. 
Íàçâàòè ñâîº ³ì’ÿ æ³íêà â³äìî-
âèëàñÿ.

— Âàì ïîäîáàºòüñÿ, ÿê ïî-
ðåìîíòóâàëè ïðèáóäèíêîâó 
òåðèòîð³þ? — ïèòàºìî íàøó 
ñï³âðîçìîâíèöþ.

— Äóæå! — ñàðêàñòè÷íî â³ä-
ïîâ³äàº æ³íêà. — Ïîäèâ³òüñÿ, 
ÿê âîíî íåàêóðàòíî ïîêëàäå-
íî. Ìàéæå âåñü áóäèíîê íåçà-

äîâîëåíèé. ß íå ðîçóì³þ, ÷îìó 
íå âñå çðîáèëè? Ãðîøåé, íàïåâ-
íî, íå áóëî.

Ðóõàºìîñÿ äàë³. Íà ÷åðç³ 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêà íà Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 15–17. Òóò ïîêëà-
ëè íîâèé àñôàëüò ó äâîð³ ò³º¿ 
ïîëîâèíè, ùî çà íîìåðîì 15. 
À ùå â³äðåìîíòóâàëè ïîêðèòòÿ 
ó òóíåë³. Çà âàðò³ñòþ ðîá³ò öÿ 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ íà òðå-
òüîìó ì³ñö³.

Ìàëå÷à âæå îö³íèëà ïåðåâàãè 
íîâîãî àñôàëüòó — òóò áàãàòî 
ìàëþíê³â êðåéäîþ òà ³ãðîâå 
ïîëå äëÿ êëàñèê³â.

— Ìè çàäîâîëåí³, çâ³ñíî, — 
êàæå Òåòÿíà, ìåøêàíêà áóäèí-
êó. — Àëå õîò³ëîñÿ, ùîá ùå á³ëü-
øå çðîáèëè. Õî÷à ðàä³ çà òå, ùî 
º. ßìè äóæå âåëèê³ áóëè ó íàñ, 
îñîáëèâî íà ïîâîðîò³.

«В КАЛЮЖАХ ГРАЛИСЯ 
ДІТИ» 

×åòâåðòå ì³ñöå çà âàðò³ñòþ — 
áóäèíêè íà âóëèö³ Ì³÷óð³íà, 
13-À òà Íåçàëåæíîñò³, 19–21. 
Öå òðè áàãàòîïîâåðõ³âêè, ùî 
ç’ºäíàí³ ì³æ ñîáîþ.

Òóò ïîëàãîäèëè òðè âåëè-
ê³ øìàòêè: íàâïðîòè áóäèíêó 

НА РЕМОНТ ДВОРІВ — 999 ТИСЯЧ. 
ЧОМУ ЗРОБИЛИ «ШМАТКАМИ» 
Благоустрій  У Козятині зробили 
ремонт прибудинкових територій 
у деяких багатоповерхівках. Загалом на це 
витратили майже 1 мільйон гривень. 
Ми завітали до цих будинків і розпитали 
мешканців, чи задоволені вони ремонтом?

íà Ì³÷óð³íà ³ Íåçàëåæíîñò³ òà 
íà â’¿çä³ ç áîêó âóëèö³ Íåçàëåæ-
íîñò³. À ùå çðîáèëè ÿìêîâèé 
ðåìîíò.

Ó äâîð³ áóäèíêó ìè çóñòð³ëè 
Ìèõàéëà, ÿêèé ñàìå ïîâåðòàâñÿ 
äîäîìó.

— Ñò³ëüêè ìàøèí òóò ¿ç-
äèòü, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Òóò 
áîðäþðè áóëè, ÿìè. Òóò áóëî 
äóæå ïîãàíî.

²íøà ìåøêàíêà öüîãî áóäèí-
êó, Ëåîí³äà, òåæ ï³äòâåðäæóº, ùî 
ìàøèí òóò áàãàòåíüêî. Ñâ³é òðàí-
ñïîðò º ïðàêòè÷íî ó êîæíî¿ äðó-
ãî¿ ñ³ì’¿, ùî ìåøêàº â áóäèíêó.

Àñôàëüò îíîâèëè íà ïî÷àò-
êó ñåðïíÿ. Æ³íêà êàæå, ùî öå 
âïåðøå ðåìîíòóâàëè ïðèáóäèí-
êîâó òåðèòîð³þ.

— Áà÷èòå, ÿê âîíî òóò øìàò-
êàìè. ßêáè ðîáèëè, òî âæå á 
âñå. Òóò íà÷å òàê ãàðíî, àëå 
òðîõè äàë³ íåìàº, à öå æ òåæ 
òåðèòîð³ÿ. Òóò ÿìè áóëè, àëå 
òðîõè çààñôàëüòóâàëè, — ä³-
ëèòüñÿ ñâî¿ìè äóìêàìè ç öüîãî 
ïðèâîäó ïàí³ Ëåîí³äà.

×àñòèíà áóäèíêó íà Íåçà-
ëåæíîñò³, 19–21 âæå ñòâîðèëà 
ÎÑÁÁ ³ ìîæëèâî òóò îáêëàäóòü 
ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ òðîòó-
àðíîþ ïëèòêîþ.

— Çà Ì³÷óð³íà íå çíàþ, áî 
ìè â³ä «Â³äðîäæåííÿ» âæå â³-
ä³éøëè, — äîäàº æèòåëüêà áó-
äèíêó íà Íåçàëåæíîñò³.

À ìè ðóõàºìîñÿ äàë³, äî áó-
äèíêó íà ðîç³ âóëèöü Íåçà-
ëåæíîñò³ òà Áåññàðàáîâà. Òóò 
çðîáèëè äâà êâàäðàòè íîâîãî 
àñôàëüòó. Ó äâîð³ ìè çóñòð³ëè 
æèòåëüêó áóäèíêó Òàìàðó.

— Ó íàñ òóò ÿìè áóëè. Òóò 
âçàãàë³ òàêà êàëüîáóõà áóëà! 

Козятинчанка Тамара живе у будинку 
на Незалежності, 7. Жінка розповіла, що тут 
відремонтували найгірші ділянки асфальту 

БУДИНОК 
ВАРТІСТЬ 
РОБІТ (тис. грн) 

Героїв Майдану, 18 199,7 

Грушевського, 23 199,1 

Героїв Майдану, 
15–17 

197,8 

8-ма Гвардійська, 66 99,8 

БУДИНОК 
ВАРТІСТЬ 
РОБІТ (тис. грн) 

Незалежності, 19–21, 
Мічуріна, 13 А 

141,4 

Незалежності, 7 60,9 

Довженка, 105-А 50,5 

Катукова, 39 50,4 

СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ НА РЕМОНТ ДВОРІВ? 

Õëîï÷èê ç ï’ÿòîãî ïîâåðõó ãðàâ-
ñÿ â í³é, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà ³ 
ïîêàçóº, ùî âîäà áóëà äèòèí³ 
ìàéæå ïî êîë³íà. — Äîáðå çðî-
áèëè. Òîìó ùî ³ òàì òàê³ ïîãàí³ 
ÿìè áóëè. ßêáè ùå âñå çðîáèëè, 
àëå ³ òàê äîáðå.

Ìåøêàíêà áóäèíêó êàæå, ùî 
ìàøèíè ïîðîçáèâàëè àñôàëüò, 
òîìó ïîêðèòòÿ áóëî ó æàõëèâîìó 
ñòàí³.

У НАЙКРАЩОМУ СТАНІ 
Ñåðåä áàãàòîïîâåðõ³âîê, ÿê³ 

ìè â³äâ³äàëè, äâ³ ìàþòü íàéêðà-
ùó ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ. Òóò 
íàâ³òü àñôàëüò, ÿêèé öüîãî ðîêó 
íå ðåìîíòóâàëè, ó ãàðíîìó ñòàí³ 
òà íå ðîçáèòèé. Îäèí ç òàêèõ 
áóäèíê³â ðîçòàøîâàíèé ó öåí-
òð³ ì³ñòà. Öå ï’ÿòèïîâåðõ³âêà 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 18. Öå òàì, 
äå êîëèñü áóâ «Ñâ³òàíîê». Òóò 
îíîâèëè ïîêðèòòÿ â³ä â’¿çäó ç 

âóëèö³ äî ïåðøîãî ï³ä’¿çäó. ² 
ðåìîíò îá³éøîâñÿ íàéäîðîæ÷å 
ñåðåä âñ³õ ³íøèõ äâîð³â, ùî º 
â íàøîìó ñïèñêó.

Á³ëÿ ïåðøîãî ï³ä’¿çäó ìè çó-
ñòð³ëè æèòåëüêó áóäèíêó Íåëëó.

— Òóò êàëþæ³ çàâæäè áóëè, 
ïîâíî, — êàæå æ³íêà.

Ùå îäíà òàêà áàãàòîïîâåðõ³â-
êà ó ðàéîí³ çàãîòçåðíî. Öå áó-
äèíîê íà Äîâæåíêà, 105-À. Òóò 
îíîâèëè ÷àñòèíó â’¿çäó ì³æ 
101 òà 105 áóäèíêàìè.

— Ìàëóâàòî çðîáèëè, õîò³ëî-
ñÿ, ùîá òðîøêè á³ëüøå, — êàæå 
ìåøêàíêà áóäèíêó Ë³ë³ÿ. — ßê-
íå-ÿê, ÿìè. Òóò ä³òè á³ãàþòü, êà-
òàþòüñÿ íà âåëîñèïåäàõ.

Æ³íêà êàæå, ùî íà ò³é ä³ëÿí-
ö³, ÿêó ïîëàãîäèëè, àñôàëüò áóâ 
ïîøêîäæåíèé, àëå íå ðîçáèòèé 
çîâñ³ì. À îò òåðèòîð³ÿ ïåðåä 
ï³ä’¿çäàìè òóò ó ãàðíîìó ñòàí³ 
é çîâñ³ì áåç ÿì.

Â óïðàâë³íí³ ÆÊÃ 
êàæóòü, ùî îáèðàëè 
äëÿ ðåìîíòó íàéá³ëüø 
çðóéíîâàí³ äâîðè. 
Îñòàòî÷íèé ïåðåë³ê 
çàòâåðäèëè íà ñåñ³¿

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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ÎÑÂ²ÒÀ

ТЕТЯНА ГРИНЮК

Áàòüêè, ùî ïåðåæèëè âåñíÿ-
íèé êàðàíòèí òà äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ, íàéá³ëüøå áîÿòüñÿ, 
ùî âîñåíè âñå ïîâòîðèòüñÿ çíî-
âó. Ñîöìåðåæàìè áëóêàº áåçë³÷ 
æàõàëîê, ÿê³ ïåðåäð³êàþòü íîâó 
õâèëþ çàãîñòðåííÿ ïàíäåì³¿, 
ïîâòîðíèé êàðàíòèí òà äèñ-
òàíö³éíå íàâ÷àííÿ ¿õ ÷àä. ² ÷èì 
áëèæ÷å ïåðøèé äçâîíèê, òèì 
âèùèì º ð³âåíü íàêàëó åìîö³é. 
Ðîçáèðàºìîñÿ ó «êîëüîðîâ³é» 
ñõåì³ êàðàíòèíó, ùîá çðîçóì³-
òè, ÷îãî æ íàì óñ³ì ÷åêàòè â³ä 
íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

ШКОЛИ ГОТОВІ
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 

òà ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðà-
äè Îëåíà Êàñàòê³íà ãîâîðèòü, 
ùî âñ³ øêîëè çàáåçïå÷åí³ àíòè-
ñåïòèêàìè, ìàñêàìè, ïàïåðîâè-
ìè ðóøíèêàìè, ð³äêèì ìèëîì, 
òåðìîìåòðàìè, êèëèìêàìè òà 
³íøèì ïðèëàääÿì, ùîá çàïðà-
öþâàòè ç 1 âåðåñíÿ. 

— Ùå òî÷íî íå âèçíà÷åíî, â 
ÿêîìó ðåæèì³ ìàþòü ïðàöþâàòè 

øêîëè, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ îñâ³òè. — Àëå âñ³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè ì³ñòà ãîòîâ³ äî 
çâè÷íîãî ðåæèìó ðîáîòè. Ñïðîã-
íîçóâàòè, ÿê íàñïðàâä³ áóäóòü 
ïðàöþâàòè øêîëè, âàæêî, áî 
âñå çàëåæèòü â³ä åï³äåì³îëîã³÷-
íî¿ ñèòóàö³¿ â íàøîìó ðåã³îí³.

Òî÷íî â³äîìî, çà ñëîâàìè Êà-
ñàòê³íî¿, ùî óðî÷èñòèõ ë³í³éîê 
íà 1 âåðåñíÿ íå áóäå. Ìàñîâ³ 
çàõîäè íà ÷àñ êàðàíòèíó çàáî-
ðîíåí³.

— Ó øêîëàõ â³ä 500 äî 800 ä³-
òåé, ³ ìè íå õî÷åìî íàðàæàòè íà 
íåáåçïåêó í³ ä³òåé, í³ ¿õ áàòüê³â ³ 
òîìó ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ òà-
êèõ çàõîä³â ó àáñîëþòíî íîâîìó 
ôîðìàò³, — ãîâîðèòü ÷èíîâíèöÿ.

Äî ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó â øêîëàõ âñòèãëè 
ïðîâåñòè ðåìîíòè, çàêóïèëè 
íîâ³ ìåáë³. Îäíàê îäíó ç óìîâ 
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè âèêîíàòè 
íå çìîãëè.

— Öå çàáåçïå÷åííÿ äèñòàíö³¿ 
ì³æ ïàðòàìè ó 1,5 ìåòðà, áî ä³-
òåé ó êëàñàõ áàãàòî ³ ðîçñàäèòè 
¿õ òàêèì ÷èíîì íåìàº çìîãè, — 
ãîâîðèòü Îëåíà Êàñàòê³íà.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Äî ðåäàêö³¿ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóâñÿ ìåøêàíåöü 
íàøîãî ì³ñòà Êîñòÿíòèí ç âóëèö³ 
Ñîê³ëåöüêî¿. ×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, 
ùî õîò³â ðîçïî÷àòè ïðèâàòèçàö³þ 
ñâîãî áóäèíêó, àëå ÷åðåç îãð³õè 
â äîêóìåíòàõ, äå âêàçàíî, ùî éîãî 
ä³ì íà «ïðîâóëêó», à íå íà «âóëè-
ö³» Ñîê³ëåöüê³é, òåïåð âèìóøå-
íèé á³ãàòè çà äîâ³äêàìè.

Ïðåòåíç³é íàø ãåðîé àäì³í³-
ñòðàö³ÿì íå ïðåä’ÿâëÿº. À çâåð-
íóâñÿ â³í äî ðåäàêö³¿, ùîá çà-
ñòåðåãòè ³íøèõ êîçÿòèí÷àí ïðî 
ïðîáëåìè, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíó-
òè, ÿê êàæóòü, íà ð³âíîìó ì³ñö³. 
Òà çàêëèêàº âñ³õ çåìëÿê³â, ùîá 
íå ïîòðàïèòè â õàëåïó, ïåðåâ³-
ðèòè ñâî¿ äîêóìåíòè.

— Ìåí³ áóëî áàéäóæå, ùî 
ó ìåíå çíà÷èòüñÿ â ïàñïîðòíèõ 
äàíèõ. ×è ïðîâóëîê Ñîê³ëåöüêèé, 
÷è âóëèöÿ Ñîê³ëåöüêà. ß ñïëà÷ó-
âàâ êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà ïëà-
ò³æêàìè ³ ìåí³ áóëî áàéäóæå, 
íà ÿêó âîíè ïðèõîäèëè àäðåñó. 
Êîëè ïîñòàëî ïèòàííÿ ïðèâàòè-
çàö³¿ áóäèíêó, òîä³ âèíèêëî ïè-
òàííÿ ç íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ïàñïîðò-
íèõ äàíèõ, — ðîçêàçóº Êîñòÿíòèí.

Ùîá âèïðàâèòè ïîìèëêè, 
÷îëîâ³êîâ³ äîâåëîñÿ çâåðíóòèñÿ 
äî ÖÍÀÏó. Òàì â³í ìàº çì³íè-
òè â³äîìîñò³ ç ïðîïèñêè, ³ öÿ 
ïðîöåäóðà òðèâàòèìå äî îäíîãî 
ì³ñÿöÿ. Ïîò³ì â³í ïîâèíåí áóäå 
çâåðíóòèñÿ çà äîâ³äêîþ äî àðõ³-
òåêòóðíîãî â³ää³ëó ì³ñüêî¿ ðàäè. 
² âæå ç öèì ïàêåòîì äîêóìåíò³â 

ìîæå ðîçïî÷àòè ïðèâàòèçàö³þ.
Ùîá ÷èòà÷ó áóëî á³ëüø çðîçó-

ì³ëî, ìè é ñàì³ çâåðíóëèñÿ â àð-
õ³òåêòóðíèé â³ää³ë Êîçÿòèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðèéíÿâ ïðåäñòàâ-
íèêà ïðåñè íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
Îëåêñàíäð Äàâèäîâ.

— Òàê ç âóëèöåþ Ñîê³ëåöüêîþ 
º òàêà ïðîáëåìà, ÿêà âèíèêëà 
øòó÷íî, íàâ³òü íå çà íàøî¿ 
ïàì’ÿò³, — êàæå íà÷àëüíèê â³ä-
ä³ëó. — Çà ð³øåííÿì âèêîíêîìó 
¹ 80 â³ä 28 ëþòîãî 1977 ðîêó 
«Ïðî ïåðåíóìåðàö³þ æèòëîâèõ 
áóäèíê³â ïî ì³ñòó Êîçÿòèí» 
ó ïåðåë³êó âóëèöü òà ïðîâóëê³â 
ì³ñòà çíà÷èâñÿ ïðîâóëîê Ñîê³-
ëåöüêèé. À âæå ó ð³øåíí³ âè-
êîíêîìó çà ¹ 43 â³ä 19 ëþòîãî 

1987 ðîêó «Ïðî íàñë³äêè ïåðåíó-
ìåðàö³¿ áóäèíêîâîëîä³íü ïî ì³ñ-
òó Êîçÿòèí», öÿ æ ä³ëÿíêà ì³ñòà 
çíà÷èëàñü ÿê âóëèöÿ Ñîê³ëåöü-
êà. Òîáòî ïðîâóëîê Ñîê³ëåöüêèé 
ó âóëèöþ Ñîê³ëåöüêó ïåðåíàçâà-
ëè íå òåïåð, à ó 1970–80-õ.

Ùå Îëåêñàíäð Äàâèäîâ ðîç-
êàçàâ ïðî òå, ÿê â ïîä³áíèõ âè-
ïàäêàõ ä³º àðõ³òåêòóðíèé â³ää³ë.

— Òàê³ ïðîáëåìè ìîæóòü 
òîðêíóòèñÿ òèõ ìåøêàíö³â ì³ñ-
òà, ÿê³ âèãîòîâëÿëè äîêóìåíòè 
â 80–90-õ, ìîæëèâî é ðàí³øå. 
Çàðàç âóëèöÿ ìîæå áóòè ïåðå-
éìåíîâàíà é íîòàð³óñ â³äïðàâ-
ëÿº ëþäèíó äî íàñ çà äîâ³äêîþ. 
Òàêà äîâ³äêà âèäàºòüñÿ êîæí³é 
îñîá³ ïåðñîíàëüíî íà ï³äñòàâ³ 
äîêóìåíò³â íà ïðàâî âëàñíîñò³, 

þðèäè÷íèõ ÷è ³íøèõ. Íàøà äî-
â³äêà äîïîìàãàº íîòàð³óñó âèçíà-
÷èòèñü, ÷è â³äïîâ³äàº öÿ àäðåñà 
öüîìó áóäèíêîâîëîä³ííþ.

— À ìîæíà âèð³øèòè ïðîáëå-
ìó, ùîá ëþäèíà ìåíøå çáèðàëà 
äîâ³äîê? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Áåç äîâ³äêè â³ää³ëó ì³ñòî-
áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè ëþäÿì 
íå îá³éòèñÿ. Ñàìå ó íàñ éäå òàêå 
íåâåëè÷êå ðîçñë³äóâàííÿ. Ìè 
çà äîïîìîãîþ êàðò, çà äîïîìîãîþ 
ð³øåíü íàìàãàºìîñÿ âèçíà÷èòè, 
÷è òîé áóäèíîê ç ò³ºþ ñàìîþ 
ïëîùåþ ç ò³ºþ ñàìîþ êîíô³ãó-
ðàö³ºþ â³äïîâ³äàº òîìó áóäèíêó, 
ÿêèé ì³ñòèòüñÿ çà ñòàðîþ àäðå-
ñîþ, — â³äïîâ³â íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
Îëåêñàíäð Äàâèäîâ.

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК В ШКОЛАХ 
БУДЕ БЕЗ УРОЧИСТИХ ЛІНІЙОК
Знову (не) до школи?  Батьки 
виступають за «живе» навчання своїх 
чад. Такої ж думки вчительська спільнота. 
У Козятині готуються розпочати 
навчальний рік в умовах карантину, 
але чи буде це очне або дистанційне 
навчання — зараз спрогнозувати важко. 
Точно відомо, що урочистих лінійок 
на 1 вересня перед школами не буде

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
Óðÿä, Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè, à 

òàêîæ âñÿ îñâ³òÿíñüêà ñï³ëüíîòà 
çà «æèâå» íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ. 
Òîìó, ÿêùî âñå ï³äå çà ïëàíîì, 
ç 1 âåðåñíÿ ä³òè ðîçïî÷íóòü íà-
â÷àííÿ â øêîëàõ.

Íåùîäàâíî óðÿäîâö³ îïóáë³-
êóâàëè ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñîâíî 
ïðàâèë áåçïåêè â øêîëàõ íà ÷àñ 
êàðàíòèíó. Ó÷í³ â øêîë³ ìàþòü 
äîòðèìóâàòèñÿ ñîö³àëüíîãî äèñ-
òàíö³þâàííÿ òà ÷àñòî ìèòè ðóêè. 
Øêîëÿðàì ³ç çàõâîðþâàííÿìè 
äèõàëüíî¿ òà ³ìóííî¿ ñèñòåì 
ðåêîìåíäîâàíî â÷èòèñü äèñ-
òàíö³éíî àáî íà åêñòåðíàò³.

Ùîäî çàõèñíèõ ìàñîê, òî äíÿ-
ìè ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 

êðà¿íè Â³êòîð Ëÿøêî ðîç’ÿñíèâ, 
ùî çàõîäèòè â øêîëó ïîòð³áíî 
îáîâ’ÿçêîâî ó ìàñö³. 

— Ó÷í³ òà â÷èòåë³ â çàêëàä 
îñâ³òè çàõîäÿòü îáîâ’ÿçêîâî â 
ìàñö³, ÿêà ïîêðèâàº ðîò ³ í³ñ 
îáîâ’ÿçêîâî. Â êëàñ³ äîçâîëÿ-
ºòüñÿ áóòè áåç ìàñîê. Â÷èòåëÿì 
áóäå äîçâîëåíî âèêëàäàòè áåç 
ìàñêè íà îáëè÷÷³, — çàçíà÷èâ 
Ëÿøêî. — Âîäíî÷àñ ó ïîìàðàí-
÷åâ³é çîí³ ìè äàìî ðåêîìåíäà-
ö³þ â÷èòåëÿì îäÿãàòè çàõèñíèé 
ùèòîê, ÿêèé ïðîçîðèé ³ äîçâî-
ëÿº ïåðåäàâàòè åìîö³¿, ùîá íå 
ïîðóøóâàòè îñâ³òí³é ïðîöåñ.

Òåìïåðàòóðó ì³ðÿòèìóòü ëèøå 
â ïåðñîíàëó çàêëàäó. Â÷èòåë³ ïå-
ðåä çàíÿòòÿìè îïèòóþòü ó÷í³â 

ùîäî ñàìîïî÷óòòÿ òà îáñòåæó-
þòü íà îçíàêè ðåñï³ðàòîðíèõ çà-
õâîðþâàíü. Ï³ñëÿ êîæíîãî óðîêó 
ïîòð³áíî ïðîâ³òðþâàòè ïðèì³-
ùåííÿ íå ìåíøå 10 õâèëèí.

Çà ñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ 
çàíÿòòÿ ïðîâîäèòè íà â³äêðè-
òîìó ïîâ³òð³. À ùîá óíèêíóòè 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé, â îñâ³òíüîìó 
çàêëàä³ ìàº áóòè ãíó÷êèé ãðà-
ô³ê ïî÷àòêó çàíÿòü äëÿ ð³çíèõ 
êëàñ³â.

Øêîëè íå áóäóòü ïðàöþâàòè ó 
òèõ ì³ñòàõ òà ñåëàõ, ÿê³ âíåñåí³ 
äî «÷åðâîíî¿» çîíè êàðàíòèíó, 
äå íàéá³ëüøèé ð³âåíü çàõâîðþ-
âàíîñò³. Êîçÿòèí, ñòàíîì íà 19 
ñåðïíÿ, çàëèøàºòüñÿ â «çåëåí³é» 
çîí³.

Перевірте документи. Ваш провулок може бути вулицею

Захисні маски потрібні будуть на вході до школи. На уроках учні та вчителі можуть бути 
без засобів захисту, але мають дотримуватися дистанції
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Îòðèìàâøè òàêå ïîâ³äî-
ìëåííÿ ìè ç³áðàëèñÿ â äîðîãó. 
Îò ò³ëüêè, íà ÿêîìó ñòàâêó ãèíå 
ðèáà, ëþáèòåëü æèâî¿ ïðèðîäè 
íå ïîâ³äîìèâ. Ñïðîáóâàëè ä³çíà-
òèñÿ â íüîãî ÷åðåç Ôåéñáóê, òàê 
â³í äàâ â³äïîâ³äü, ùî âñ³ ïîäðî-
áèö³ ïîâ³äîìèòü ï³çí³øå. Òîä³ 
ìè çàòåëåôîíóâàëè äî ÷èòà÷³â 
íàøî¿ ãàçåòè ó Âåðáîëîçè, àäæå 
ñòàâê³â ó öüîìó ñåë³ ï’ÿòü.

ДЕ МЕРТВА РИБА?
Ñïî÷àòêó äðóç³ ðåäàêö³¿ îãëÿ-

íóëè øê³ëüíèé òà öåãëÿíèé ñòà-
âîê ³ ïîâ³äîìèëè, ùî ç ðèáîþ 
íà öèõ íèí³ îçåðöÿõ âñå â ïî-
ðÿäêó.

Â îáîõ ãðàáàðêàõ òàêîæ ìåðò-
âî¿ ðèáè âîíè íå âèÿâèëè. 
À çà ï³âãîäèíè ïîâ³äîìèëè, 
ùî öå â òðåòüîìó ñòàâêó Êè-
ðèëü÷èê³â âîäà ç³éøëà ³ ðèáà 
ïåðåáóâàº â ìàëåñåíüê³é êàëþ-
æ³. — Ìîæåòå íå ¿õàòè, íåìàº òóò 
ïðî ùî ïèñàòè, — ç ïîáà÷åíîãî 
çðîáèâ âèñíîâîê ïàí Âàñèëü ³ 
äîäàº. — Êðèì³íàëó òóò íåìà, 
ðèáà ïîòðàïèëà â ñêðóòíå ñòà-

íîâèùå â³ä ïðèìõ ïîãîäè. Òîáòî 
â³ä ïðèðîäíîãî ÿâèùà.

Ïàíó Âàñèëþ â³äïîâ³ëè, ïðè-
¿äåìî ³ áóäåìî ïðî òó êàëþæó 
ïèñàòè.

Êîëè ä³ñòàëèñü ì³ñöÿ ïîä³¿, 
òî ä³éñíî ç «òðåòüîãî ñòàâó» çà-
ëèøèëàñü ò³ëüêè êàëþæà. Â í³é 
òðîº ÷îëîâ³ê³â ³ îäèí ï³äë³òîê 
ï³äõâàòòÿìè ëîâèëè ìàëüîê äëÿ 
ïåðåñåëåííÿ ðèáè äî ³íøî¿ âî-
äîéìè.

Ïåòðî Ãðàáîâèé ïåðåñåëèâ 
á³ëüø ÿê 10 ê³ëîãðàì³â ìàëüêà 
ó âåðíèãîðîäîöüêèé «Ãðàáîâèé» 
ñòàâ. Ïàí Ìèêîëà ç ïàíîì Âà-
ñèëåì ëîâèëè ìàëüêà, ùîá çàðè-
áàëèòè ãðàáàðêè. À âîñüìèêëàñ-
íèê Êîñòÿ Êîëîì³ºöü ïåðåíîñèâ 
ìàëüêà äî «Øê³ëüíîãî» ñòàâó.

ДОБРА СПРАВА 
ПОРОДИЛА СВАРКУ 

Êîëè ðÿò³âíèêè ìàëüêà ìàëè 
íàì³ð ïîêèäàòè âèñîõëó âîäî-
éìó, òóäè ïðèéøëà ìåøêàíêà 
Êîçÿòèíùèíè Òåòÿíà ³, ñïðèé-
íÿâøè ëþáèòåë³â ïðèðîäè 
çà ðèáàëîê, ñêàçàëà ÷îëîâ³êàì:

— Á³ëÿ ñòàâêà íåìàº êîìó 
áóð’ÿí ñêîñèòè, çàòå º êîìó 

ЧЕРЕЗ РИБУ У ВЕРБОЛОЗАХ 
ПОСВАРИЛИСЯ ЛЮБИТЕЛІ ПРИРОДИ 
Конфлікт на рівному місці 
 Перегортаючи дописи в соцмережах, 
журналісти газети «RIA-Козятин» 
помітили тривожне повідомлення. 
Один з користувачів Фейсбуку на своїй 
сторінці написав, що у Верболозах 
на ставку гине риба. «Приїжджайте і все 
побачите власними очима», — написав 
автор допису до небайдужих козятинчан

ðèáó ëîâèòè.
— Òè õòî òóò òàêà?! — çàïèòàâ 

ïàí³ Òåòÿíó îäèí ç ÷îëîâ³ê³â.!
Ñëîâî çà ñëîâî, ³ ì³æ æ³íêîþ 

òà ÷îëîâ³êàìè ïî÷àëàñÿ ñëîâåñíà 
ïåðåïàëêà. Çà ìèòü Òåòÿíà ï³ø-
ëà ïî òåëåôîí, ³ ïîâåðíóâøèñü 
äî âîäîéìè, ñòàëà ôîòîãðàôó-
âàòè âñ³õ, õòî ïîïàäàâ ¿é ï³ä 
ãàðÿ÷ó ðóêó. Òàê êîíôë³êò ì³æ 
÷îëîâ³êàìè òà æ³íêîþ ïîñèëèâ-
ñÿ. Çðîçóì³âøè, ùî ïðåêðàñí³é 
ñòàò³ äîâåñòè âàæêî ñâîþ ïðàâî-
òó, ÷îëîâ³êè ïîêèíóëè âîäîéìó. 
Íà ï³äâèùåíèé ãîëîñ Òåòÿíè 
ïðèéøëà ¿¿ ïîäðóãà ²ðèíà.

Ó ä³â÷àò ñâîÿ ïîçèö³ÿ, êàæóòü, 
ùîá ÷îëîâ³êè òàê íå ðîáèëè, áî 

ÿêå âîíè ìàþòü ïðàâî êîãîñü 
îáçèâàòè.

— ß îäíîìó ç íèõ â äîíüêè 
ãîäæóñÿ, — ï³äêðåñëèëà ïàí³ 
Òåòÿíà.

Æóðíàë³ñò ïîÿñíèâ æ³íêàì, ùî 
ðîáèëè ÷îëîâ³êè â ö³é êàëþæ³. Òà 
âîíè ñòîÿëè íà äóìö³, ùî âîäó ç³ 
ñòàâêà õòîñü íàâìèñíî âèïóñòèâ. 
Êàæóòü, ìèíóëîãî òèæíÿ â ñòàâ-
êó ùå áàãàòî âîäè áóëî. ßê àðãó-
ìåíò ñêàçàëè, ùî ìèíóëèìè âè-
õ³äíèìè á³ëÿ ñòàâó âîíè áà÷èëè 
ìèñëèâö³â. Êàæóòü, òàêèé ñòàâîê 
áóâ äîáðèé äëÿ â³äïî÷èíêó, ïîêè 
àãðàð³¿ íå ðîçîðàëè çåìëþ ³ çàñè-
ïàëè òðè êðèíè÷êè ç äæåðåëîì. 
Ï³ñëÿ òîãî ñòàâîê ñòàâ ó ïîñóõó 
ïåðåñèõàòè.

Чотири чоловіки намагалися врятувати рибу з 
пересохлої водойми. Один з них, Петро Грабовий, 
переселив більш як десять кілограмів малька 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íåùîäàâíî äî êîçÿòèíñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ «Óêðïîøòè» ïðè¿æ-
äæàëè ãîñò³ ç â³ííèöüêî¿ äèðåê-
ö³¿, ùîá ïðîâåñòè êîçÿòèíñüêèì 
ïîøòàðÿì íàâ÷àííÿ. Â³ä êåð³â-
íèö³ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
Óêðïîøòè Òåòÿíè Ãóçü ä³çíà-

ëèñÿ, ùî ¿ì ðîçïîâ³äàëè.
— Ìàº áóòè íàéøâèäøà äî-

ñòàâêà êîðåñïîíäåíö³¿, ëèñò³â, 
ïîñèëîê òà ïåíñ³¿ äî àäðåñàòà, — 
ðîçêàçóº Ãóçü.

— Íàì òåëåôîíóþòü ç Âåðáî-
ë³ç. Ëþäè êàæóòü, ùî ¿ì ñâ³æà 
êîðåñïîíäåíö³ÿ ïîñòóïàº ïðè-

áëèçíî íà 9-é äåíü ï³ñëÿ äðóêó. 
Óñ³ íîâèíè òà ïðîãðàìà òåëåïå-
ðåäà÷ âæå çàñòàð³ë³ â öèõ ãàçå-
òàõ, — êàæå æóðíàë³ñò.

— Òàêà ñèòóàö³ÿ íå ò³ëüêè 
ó Âåðáîëîçàõ, à ïî âñ³é Óêðà-
¿í³, ùî â ìàëåíüê³ ñåëà äîñòàâ-
ëÿþòü êîðåñïîíäåíö³þ îäèí ðàç 

íà òèæäåíü, — â³äïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — Äëÿ òîãî ìè é çàïðî-
ñèëè â³ííèöüêèõ ìåíåäæåð³â, 
ùîá âîíè ðîçïîâ³ëè ïðî íîâà-
ö³¿, ÿê³ áóäóòü çàïðîâàäæóâàòèñÿ 
ïî ñåëàõ ç 2021 ðîêó 

Ç ¿¿ ñë³â, â³ííèöüê³ ñïåö³àë³ñòè 
ïîâ³äîìèëè, ùî ó íåâåëèêèõ ñåëàõ 
çàì³ñòü ëèñòîíîø áóäå ïåðåñóâíå 
â³ää³ëåííÿ — ðàç ó ê³ëüêà äí³â 
ïðè¿æäæàòèìå ìàøèíà Óêðïî-
øòè, ÿêà ïî äîì³âêàõ ðîçâîçèòèìå 
ïîñèëêè, ïåíñ³¿, ãàçåòè òîùî.

Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ ç êåð³âíèêîì 
êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ Óê-
ðïîøòè ìè âèð³øèëè çàïèòà-
òè æèòåë³â ìàëèõ ñ³ë, ÿê âîíè 
ñòàâëÿòüñÿ äî òîãî, ùî äî íèõ ç 
íàñòóïíîãî ðîêó á³ëüøå íå ïðè-

õîäèòèìå ëèñòîíîøà?
— Áóäóòü ò³ çì³íè, ÷è ¿õ 

íå áóäå, äëÿ ìåíå ð³çíèö³ í³ÿêî¿. 
Ãàçåò ÿ íå âèïèñóþ, ëèñò³â ìåí³ 
íå ïèøóòü. Ç ïåíñ³ºþ òàêîæ ïðî-
áëåì íå âèíèêàº. Ïî¿õàâ âåëîñè-
ïåäîì ó Êîçÿòèí äî áàíêîìàòà òà 
îòðèìàâ ïåíñ³þ, — â³äïîâ³â ïåí-
ñ³îíåð Âîëîäèìèð ç Òèòóñ³âêè.

— ß âèïèñóþ RIA ³ «Â³ñíèê». 
Ãàçåòè â íàøîìó ñåë³ íîñÿòü 
â ñåðåäó òà ï'ÿòíèöþ — öå 
íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ñâ³æèé íîìåð ç’ÿâëÿºòüñÿ ó ïðî-
äàæó. ×è áóäå ëþäÿì êîìôîðò-
íî, êîëè ïåíñ³þ áóäå ïðèâîçèòè 
³íøà ëþäèíà, à íå ¿õíÿ ëèñòî-
íîøà, âàæêî ñêàçàòè, — ñêàçàâ 
ïåíñ³îíåð Âàëåð³é ç ²âàíêîâåöü.

Замість листонош — пересувні відділення

В Укрпошті повідомляють, що 
пересувне відділення поштового 
зв’язку — це повноцінне поштове 
відділення, яке приїжджає у не-
великі села та хутори з населен-
ням до 2000 жителів.
«Пересувні відділення достав-

лятимуть людям пошту, ліки, 
харчі. Там можна буде сплатити 
комунальні послуги чи отримати 
замовлення з онлайн-магази-
нів», — йдеться у повідомленні.
Цей проект діє з 2018 року 
на Чернігівщині. З наступно-

го року пересувні відділення 
з’являться в Одеській, Київській, 
Черкаській, Чернівецькій, Закар-
патській, Херсонській областях. 
Вінниччини у переліку, який опу-
блікований на офіційному сайті 
Укрпошти, поки немає.

Пошта на колесах буде наче магазин 

Щоб дізнатися про мисливців, 
за яких згадували дівчата, ми 
про всякий випадок звернулися 
до сільського голови Володими-
ра Гупяка. Адже що робиться 
в селі, він знає найкраще.
— Мисливці там ні до чого. Цей 
ставок майже кожен рік пере-
сихає. Три роки тому з нього 
дійсно невідомі люди випусти-
ли воду. Для наживи зламали 

греблю, а виловивши рибу, все 
й покинули, — розказав Гупяк. — 
Я зібрав громаду, в підприємців 
взяли дошки та поставили нову 
загату. Щоб греблю більше ніх-
то не розбирав, ми поставили 
металеву пластинку і заварили 
її. З тої пори греблю вже ніхто 
не ламає і ставок не зариблює, 
бо він у засушливе літо пере-
сихає.

Чому зникає вода у ставку 

— Ä³â÷àòà! — çâåðíóâñÿ ïðåä-
ñòàâíèê ïðåñè äî æ³íîê-ïðèðî-
äîëþá³â. — ßê³, íà âàøó äóìêó, 
ìàþòü áóòè ä³¿, ùîá ìàëüîê ðèáè 
íå çàãèíóâ?

— Íåõàé âîíè ëîâëÿòü, ò³ëü-
êè äî ÷îãî òóò ãðàáîâèé âåðíè-
ãîðîäîöüêèé ñòàâ, êîëè ó íàñ 
º øê³ëüíèé. Íåõàé òóäè ðèáó 

ïóñêàþòü. Ðèáà, òî òàêå, íåõàé 
ñîá³ ëîâëÿòü ³ í³êîãî íå îáçè-
âàþòü. ß âèðîñëà òóò, — êàæå 
Òåòÿíà.

Äîäàëà, ùî Âåðáîëîçè ëþ-
áèòü íå ìåíøå ¿õíüîãî, ìàþ-
÷è íà óâàç³ ÷îëîâ³ê³â, ç ÿêèìè 
äåê³ëüêà õâèëèí òîìó äîáðÿ÷å 
ïîñâàðèëàñÿ çà êîðèñíó ñïðàâó.

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Âåðáîë³ç êàæå, ùî 
öåé ñòàâîê ïåðåñèõàº, 
â³äêîëè çðóéíóâàëè 
ãðåáëþ. Òîä³ íåâ³äîì³ 
çàáðàëè âñþ ðèáó
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ОЛЕНА УДВУД 

Ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, ùî 
â íàðîä³ á³ëüøå â³äîìà ÿê «òà 
ñòîðîíà», íà âóëèö³ Âàñüêîâ-
ñüêîãî ðîçòàøîâàíèé ñòàðîâèí-
íèé áóäèíîê ç ÷åðâîíî¿ öåãëè. 
²ìîâ³ðíî öÿ äâîïîâåðõ³âêà — 
ðîâåñíèê ëîêîìîòèâíîãî äåïî, 
ùî ôóíêö³îíóº ç 1870 ðîêó. Âè-
õîäèòü, öå îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ 
áóäèíê³â ì³ñòà. Ìåøêàíåöü ö³º¿ 
áóä³âë³ ðîçïîâ³äàâ, ùî êîëè ðî-
áèëè ôóíäàìåíò, òî ðîá³òíèêàì 
ïëàòèëè çîëîòèìè ìîíåòàìè.

Öåé æèòëîâèé áóäèíîê 
íà Âàñüêîâñüêîãî, 21 ó íàðîä³ 
íàçèâàþòü «Óìàíñüêèì». Ñå-
ðåä éîãî æèòåë³â òà á³ëüøîñò³ 
êîçÿòèí÷àí ïîáóòóº äóìêà, ùî 
êîëèñü òóò áóâ âîêçàë óìàí-
ñüêîãî íàïðÿìêó. Ñàìå çâ³äòè 
é ïîõîäèòü íàðîäíà íàçâà öüî-
ãî áóäèíêó. Í³áè çà áóäèíêîì 
ïðîõîäèëè êîë³¿ Óìàíñüêî¿ çà-
ë³çíè÷íî¿ ã³ëêè, ÿêó áóäóâàëè 
äëÿ òîãî, ùîá âèâîçèòè öóêîð ç 
öóêðîâîãî çàâîäó ó Ìàõàðèíöÿõ.

РОЗВІНЧАНИЙ МІФ 
ßêùî êîë³¿ êîëèñü ³ áóëè òóò, 

òî â³ä íèõ âæå é ñë³äó íå ëèøè-
ëîñÿ. Õî÷à Óìàíñüêà ã³ëêà çàë³ç-

íèö³ ³ñíóâàëà, ïðî ùî º çãàäêà 
ó «²ëþñòðîâàíîìó ïóò³âíèêó 
Ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³».

«Óìàíñüêà ã³ëêà ïî÷èíàºòüñÿ 
á³ëÿ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí, ïåðåòè-
íàº Áåðäè÷³âñüêèé ³ Ëèïîâåöü-
êèé ïîâ³òè Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿, 
íà 127 âåðñòâ³ âñòóïàº â Ïî-
ä³ëüñüêó ãóáåðí³þ (…). Ðàéîí 
ö³º¿ ã³ëêè â³äð³çíÿºòüñÿ íàä-
çâè÷àéíîþ ðîäþ÷³ñòþ, òóò çî-
ñåðåäæåíî öóêðîâå ³ äîñòàòíüî 
ðîçâèíåíå áîðîøíîìåëüíå âè-
ðîáíèöòâî», — éäåòüñÿ ó ïóò³â-
íèêó çà 1898 ð³ê.

Àëå òå, ùî Óìàíñüêà ã³ëêà ä³é-
ñíî ³ñíóâàëà, íå ï³äòâåðäæóº òîé 
ôàêò, ùî Óìàíñüêèé áóäèíîê 
áóâ âîêçàëîì. Öå ñïðîñòîâóº 
òàêîæ ³ñòîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà.

— Ïîïðè òå, ùî äîâãèé ÷àñ 
ââàæàëîñÿ, ùî ó Êîçÿòèí³ áóëî 
òðè áóä³âë³ âîêçàëó, Óìàíñüêèé 
áóäèíîê âîêçàëîì í³êîëè 
íå áóâ, — êàæå æ³íêà.

Êð³ì òîãî, äîñë³äíèöÿ ³ñòîð³¿ 
çíàéøëà ñïîãàäè êîçÿòèí÷à-
íèíà Ìèõàéëà Ñêîðîáàãàòîãî, 
äå â³í îïèñóâàâ ñòàíö³þ Êîçÿ-
òèí ó äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä. 
Ñêîðîáàãàòèé ñòâåðäæóâàâ, ùî 
Óìàíñüêèé áóäèíîê áóâ çâè÷àé-
íèì æèòëîâèì áóäèíêîì íàâ³òü 

ВІДОМІ КОЗЯТИНСЬКІ БУДИНКИ, 
ЯКІ МАЮТЬ ВЛАСНІ ІМЕНА 
Наше минуле  Чимало будинків 
у нашому місті мають назви. Наприклад, 
Деповський, Маслозаводський чи 
Афганський. У цьому номері розповімо 
вам про три таких будинки: один з 
них помилково вважають вокзалом, 
інший — був домом нелегального 
ювеліра, а ще один мав найбільші 
квартири у місті Козятин

ó äîðåâîëþö³éíèé ïåð³îä.
«Óìàíñüêèé âåëèêèé áóäèíîê 

êâàðòèð íà 16. Öåé áóäèíîê äëÿ 
á³ëüø ïðèâ³ëåéîâàíèõ îñ³á: êà-
ñèð-ïëàòíèê, ï³ï òà ³íø³. Âñþ-
äè ï³÷íå îïàëåííÿ, í³äå íå áóëî 
âîäîïðîâîäó, í³ âàííî¿, í³ ñàí-
âóçë³â, ³ ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü, 
îêð³ì ñàðàþ», — éäåòüñÿ ó ñïî-
ãàäàõ Ñêîðîáàãàòîãî.

Çà Óìàíñüêèì áóäèíêîì ä³é-
ñíî º ê³ëüêà ñàðà¿â. À ùå ó äâîð³ 
áàãàòîïîâåðõ³âêè òóàëåò, ÿêèì 
ðàí³øå êîðèñòóâàëèñÿ ìåø-
êàíö³.

«ЧЕСЬКИЙ ПРОЕКТ» 
Ó öåíòð³ ì³ñòà ðîçòàøîâàíèé 

áóäèíîê âæå ðàäÿíñüêî¿ äîáè. 
Öå ï’ÿòèïîâåðõ³âêà ç á³ëî¿ öåãëè 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 13. ̄ ¿ çâåëè 
ó 70-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

Ó íàðîä³ áóäèíîê ïðîçâàëè 
×åõîñëîâàöüêèì. Â³ä ö³º¿ íàçâè 
ñâîº ³ì’ÿ îòðèìàëî é îá’ºäíàííÿ 
ñï³ââëàñíèê³â — ÎÑÁÁ «×åõîñ-
ëîâàöüêèé». À âñå òîìó, ùî öþ 
ï’ÿòèïîâåðõ³âêó áóäóâàëè çà òàê 
çâàíèì ÷åñüêèì ïðîåêòîì.

Ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ áóëî áà-
ãàòî áóäèíê³â-÷åøîê. Çà îäí³ºþ 
ç âåðñ³é, áàãàòîïîâåðõ³âêè òàê 
íàçâàëè ÷åðåç ÷åõ³â, ÿê³ ïðè¿õàëè 
äî Êèºâà áóäóâàòè ïèâíèé çàâîä 
òà çàñåëèëèñÿ â îäíó ç òèïîâèõ 
áàãàòîïîâåðõ³âîê. ² â³äòîä³ óñ³ 
áóäèíêè òàêîãî òèïó ñòàëè íà-
çèâàòèñü ÷åñüêèìè.

Á³ëüø³ñòü áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â ó Êîçÿòèí³ íà òîé ÷àñ 
áóëè õðóùîâêàìè ç íåâåëèêèìè 
îäíî- òà äâîê³ìíàòíèìè êâàð-
òèðàìè ç êðèõ³òíèìè êóõíÿìè. 
Ó äåÿêèõ êâàðòèðàõ, äî ðå÷³, íà-
â³òü íå áóëî âàííè, ëèøå òóàëåò. 

Íàòîì³ñòü ó íîâîçáóäîâàíîìó 
×åõîñëîâàöüêîìó áóäèíêó áóëè 
íàâ³òü ÷îòèðèê³ìíàòí³ êâàðòèðè 
òà öåíòðàë³çîâàíå îïàëåííÿ.

Æèòëî òóò äàâàëè íå ïàðò³é-
í³é åë³ò³, à çâè÷àéíèì êîçÿ-
òèí÷àíàì, ÿê³ ñòîÿëè â ÷åðç³: 
çàë³çíè÷íèêàì, ïðàâîîõîðîí-
öÿì òîùî. À äî ïîáóäîâè ×å-
õîñëîâàöüêîãî äîìó òóò áóëè 
îäíîïîâåðõîâ³ æèòëîâ³ áóäèí-
êè. Â îäíîìó ç òàêèõ ìåøêàëè 
áðàòè Âàëäàºâè — çàë³çíè÷íèêè, 

ùî îðãàí³çóâàëè ó íàøîìó ì³ñò³ 
ñòðàéê ðîá³òíèê³â äåïî, à ïîò³ì 
áóëè ðîçñòð³ëÿí³. Íà ×åõîñëî-
âàöüêîìó áóäèíêó ³ äîñ³ âèñèòü 
ìåìîð³àëüíà äîøêà, ùî ³íôîð-
ìóº ïðî òå, ùî êîëèñü íà ì³ñö³ 
ö³º¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè áóâ ä³ì 
Âàëäàºâèõ.

ВІД БУЛОЧНОЇ 
ДО «ФОРТУНИ» 

Íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ãðóøåâ-
ñüêîãî òà Ïèëèïà Îðëèêà ðîç-
òàøîâàíà îäíîïîâåðõîâà áóä³â-
ëÿ äîðåâîëþö³éíî¿ äîáè. Âîíà, 
ÿêùî íå ñòàðøà çà Óìàíñüêèé 
áóäèíîê, òî, ÿê ì³í³ìóì, éîãî 
ðîâåñíèöÿ. Ó íàðîä³ ïðîçâàëè 
áóäèíêîì Ãðåêà, áî êîëèñü òóò 
ìåøêàâ ãîäèííèêîâèé ìàéñòåð 
Ãðåê. Ì³ñöåâ³ çíàëè éîãî ÿê 
ãðåöüêîãî ï³ääàíîãî, ñàìå òîìó 

é äàëè éîìó òàêå ïð³çâèñüêî.
Êð³ì òîãî, ùî Ãðåê ðåìîí-

òóâàâ ãîäèííèêè, â³í ùå é áóâ 
íåëåãàëüíèì þâåë³ðíèì ìàé-
ñòðîì — ðîçøèðþâàâ îáðó÷êè, 
ðåìîíòóâàâ ëàíöþæêè, ñòàâèâ 
çîëîò³ çóáè.

Ó äîðåâîëþö³éíó äîáó áóä³â-
ëÿ íàëåæàëà ðîäèí³ Åì³ø’ÿíö³â. 
Áðàòè Äàâèä òà Ìèêèðòè÷ 
Åì³ø’ÿíöè áóëè ì³ñöåâèìè ï³ä-
ïðèºìöÿìè. Âîíè ìàëè ó Êî-
çÿòèí³ äâ³ áóëî÷í³. Îäíà ç íèõ 
³ ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó áóäèíêó 
íà ðîç³ Ãðóøåâñüêîãî ³ Ïèëè-
ïà Îðëèêà, ÿê³ òîä³ íàçèâàëèñÿ 
Ïîøòîâà òà Âåëèêà.

Äî ðå÷³, ïð³çâèñüêî «Ãðåê» ìàâ 
ñàìå îäèí ç ðîäó Åì³ø’ÿíö³â — 
Ìèõàéëî, ñèí Äàâèäà. Â³í íàðî-
äèâñÿ ó 1925 ðîö³. Ìàâ äî÷êó Êà-
òåðèíó, 1960 ðîêó íàðîäæåííÿ.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè â ö³é áóä³â-
ë³ áóëî ê³ëüêà ìàãàçèí³â. Êðèëî 
íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî çàéìàâ 
ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí, ÿêèé 
ì³ñöåâ³ íàçèâàëè çàë³çíèì, áî 
òóò ïðîäàâàëèñÿ ð³çíîìàí³òí³ 
âèðîáè ç ìåòàëó — â³äðà, öâÿ-
õè, ëàíöþãè. À ïîðÿä áóâ ïîäà-
ðóíêîâèé ìàãàçèí, äå ïðîäàâàëè 
òêàíèíè, ôóðí³òóðó ³ íàáîðè äëÿ 
ïîäàðóíê³â.

Îäðàçó çà ïîäàðóíêîâèì áóëà 
êóë³íàð³ÿ. Òàì ïðîäàâàëàñÿ ¿æà 
ç ðåñòîðàíó «Êîçÿòèí» — ïåëü-
ìåí³, âàðåíèêè, ò³ñòå÷êà.

Ãîñïîäàðñüêèé ìàãàçèí ïðî-
ïðàöþâàâ äî ê³íöÿ 90-èõ, êóë³-
íàð³ÿ ï³øëà â íåáóòòÿ ðàçîì ç 
ðåñòîðàíîì «Êîçÿòèí». Ïîäà-
ðóíêîâèé òåæ çàêðèâñÿ. Íàòî-
ì³ñòü íàïðèê³íö³ 90-èõ ðîê³â òàì 
îáëàøòóâàëè ìàãàçèí «Ôîðòó-
íà», ÿêèé ôóíêö³îíóº ³ ñüîãîäí³.

Уманський будинок на Васьковського. Один з 
найстаріших у місті, який ніколи не був вокзалом 

Óìàíñüêèé ä³ì 
ìîæå áóòè îäíèì 
ç íàéñòàð³øèõ 
ó ì³ñò³. Â³í ðîâåñíèê 
ëîêîìîòèâíîãî äåïî, 
ùî ïðàöþº ç 1870-ãî 

Будинок Грека на розі Пилипа Орлика та Грушевського. Понад сто років тому тут можна 
було відремонтувати годинник та отримати «з-під поли» ювелірну прикрасу
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ОЛЕКСАНДР ШУМСЬКИЙ, 

ЮРИСТ 

— Відповідно до умов 
ліцензування Мінсоц-
політики, посередники, 
які працевлаштовують 
українців за кордоном, 
не можуть брати гроші з 

працевлаштування чи підбір роботи. По-
середники мають право отримати оплату 
від закордонних партнерів лише тоді, коли 
людину працевлаштували за кордоном.

Шостого травня минулого року був 
прийнятий закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо подолання та упередження нега-
тивних наслідків масової трудової мі-
грації українців за кордон». Саме цей 
закон забороняє посередникам брати 
платню з клієнтів за працевлаштування і 

в разі порушення накладається штраф від 
34 до 51 тисячі гривень. Посередник має 
право брати гроші лише за інформаційні 
послуги та оформлення документів.
Надати допомогу може юрист. Він допомо-
же клієнту перевірити дозвільні та реєстра-
ційні документи посередника. Також саме 
юрист розкаже, як захистити в суді свої 
права, якщо ви стали жертвою шахраїв.
Національна безкоштовна гаряча лінія з 
протидії торгівлі людьми та консульту-
вання мігрантів — 0800 505 501 527 та 
сайт 527.org.ua Усі консультації нада-
ються безкоштовно та конфіденцій-
но. Тут розкажуть про умови договору 
на працевлаштування за кордоном, щодо 
отримання віз, нададуть контакти кон-
сультативних установ та громадських 
організацій, що допомагають мігрантам 
в Україні та за кордоном.

Як захистити себе від шахраїв?

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Çà äàíèìè äîñë³äæåíü, ÿê³ ðåãóëÿðíî 
ïðîâîäÿòüñÿ åêñïåðòàìè íà ðèíêó ïðà-
ö³, êîæåí ï’ÿòèé â³ííè÷àíèí ïîòðàïèâ 
ó òåíåòà øàõðà¿â òà äîáðîâ³ëüíî ïîêëàâ 
êðóãëåíüêó ñóìó äî êèøåíü ñïðèòíèõ 
òàê çâàíèõ ðîáîòîäàâö³â.

Ó òàêó æ ³ñòîð³þ ïîòðàïèëà ³ ïàí³ Îëå-
íà. Âîíà õî÷ ³ ìàëà ðîáîòó â ð³äíîìó 
ì³ñò³, ïðîòå çàðîáëåíèõ ãðîøåé âèñòà÷àëî 
ëèøå íà ïðîïëàòó êîìóíàëêè ³ ïðîäóê-
òè. ¯¿ ïîäðóãà ïîâåðíóëàñÿ ç çàðîá³òê³â 
òà ðîçêàçàëà ïðî çàðïëàòè çà êîðäîíîì. 
Òîìó ð³øåííÿ ïðèéøëî äóæå øâèäêî — 
çíàéòè êîíòàêòè, âèãîòîâèòè äîêóìåíòè 
òà ãàéíóòè çà êðàùèì æèòòÿì.

— Ïîäðóãà ïîðåêîìåíäóâàëà îäíó ô³ð-
ìó, ùî ìàëà ãàðíó ðåïóòàö³þ ³ øâèäêî 
íàäàâàëà ïîòð³áíèé ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ â³çè äëÿ âè¿çäó íà ðîáîòó 
â ×åõ³þ, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — ² âñå í³áè 
éøëî äîáðå: ³ ðîáîòó çàïðîïîíóâàëè ç 
ãàðíîþ îïëàòîþ, ³ äîãîâ³ð âèñëàëè ç ïå-
÷àòêàìè òà ï³äïèñàìè.

Æ³íêà êàæå, ùî ç íåþ ïðàöþâàëà äóæå 
ââ³÷ëèâà òà ÷åìíà ä³â÷èíà-ìåíåäæåð, ÿêà 
ïðåäñòàâèëàñÿ Îêñàíîþ. Ï³äòðèìóâàëè 
çâ'ÿçîê ÷åðåç Âàéáåð. Ùå æ³íêà çíàëà, 
ùî ô³ðìà, ÿêà çàïðîïîíóâàëà ðîáîòó 
â ×åõ³¿, çíàõîäèòüñÿ â Êèºâ³. ² öå âñå, 
ùî ¿é áóëî â³äîìî ïðî ðîáîòîäàâö³â, áî 
ÿê ³ á³ëüø³ñòü çàðîá³ò÷àí, êîðèñòóâàëàñÿ 
«ñàðàôàííèì ðàä³î» 

— Ïîñëóãè, êîòð³ íàäàâàëà ô³ðìà, 
êîøòóâàëè 180 ºâðî. Ïåðøó ÷àñòèíó, 
100 ºâðî, ïåðåâåëà ÷åðåç òåðì³íàë íà âêà-

çàíèé íîìåð êàðòêè îäðàçó. À ðåøòó ìàëà 
ïðîïëàòèòè ïðè îòðèìàíí³ ïîâíîãî ïà-
êåòà äîêóìåíò³â. Òîä³ ³ ðîçïî÷àëîñü íàé-
ö³êàâ³øå. Ñïî÷àòêó äîêóìåíòè íå ïðè-
õîäèëè, áî ÿêàñü òàì çàòðèìêà â ×åõ³¿, 
ïîò³ì òîìó, ùî ïàíäåì³ÿ, ïîò³ì òîìó, ùî 
çàêðèò³ êîðäîíè. À äàë³ íà ìî¿ äçâ³íêè 
âçàãàë³ ïåðåñòàëè â³äïîâ³äàòè, áî âèìà-
ãàëà ïîâåðíóòè êîøòè, — ä³ëèòüñÿ ñâîºþ 
³ñòîð³ºþ æ³íêà.

²íø³é ãåðî¿í³ íàøîãî ìàòåð³àëó, Îêñàí³ 
Ãàéäó÷åíêî, äîâåëîñü íàòåðï³òèñü íåïðè-
ºìíîñòåé òà ïîíåâ³ðÿíü ùå á³ëüøå.

— Âèð³øèëà òðîõè çàðîáèòè ãðîøåé 
íà êâàðòèðó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îêñà-
íà. — Çíàéøëà â ³íòåðíåò³ îãîëîøåííÿ 
ïðî òå, ùî íàáèðàþòü íà êðó¿çíèé ëàéíåð 
ïðàö³âíèê³â, îá³öÿëè çàðïëàòó 1500 äî-
ëàð³â íà ì³ñÿöü. Êàçàëè, ùî äîïîìîæóòü 
âèãîòîâèòè ïîòð³áí³ äîêóìåíòè, ñåðåä 
ÿêèõ ïàñïîðò ìîðÿêà, ð³çí³ ñåðòèô³êà-
òè. Çà ïîñëóãè ïîòð³áíî áóëî ñïëàòèòè 
800 ºâðî.

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ùî ç íåþ ðîç-
ìîâëÿëà ìåíåäæåð Íàòàëÿ. Âîíà áóëà 
ïîñåðåäíèöåþ ì³æ ô³ðìîþ òà êë³ºíòà-
ìè. Ñï³ëêóâàëèñÿ ïåðåâàæíî ó Âàéáå-
ð³. Íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÿê³ ïîñåðåäíèöÿ 
äàº ãàðàíò³¿, ïàí³ Íàòàëÿ â³äïîâ³ëà, ùî 
³ âîíà íå îòðèìóº í³ÿêèõ ãàðàíò³é. Áî 
áåðå ò³ëüêè ïîëîâèíó ïëàòí³. À ³íøó ÷àñ-
òèíó ãðîøåé çàïëàòèòü ëèøå òîä³, êîëè 
îòðèìàº äîêóìåíòè íà ðóêè. Àëå í³ äî-
êóìåíò³â, í³ ãðîøåé Îêñàíà Ãàéäó÷åíêî 
âæå íå äî÷åêàëàñÿ. Òàêèõ òà ïîä³áíèõ 
ñõåì øàõðàéñòâà äóæå áàãàòî. Îøóêàíèõ 
òà çíåâ³ðåíèõ ëþäåé ùå á³ëüøå.

ЯК ШАХРАЇ «ВЛАШТОВУЮТЬ» 
НА РОБОТУ ЗА КОРДОНОМ
Будьте насторожі  Легальна праця і тисячі 
доларів зарплати — так заманюють наших земляків 
оголошення про роботу в країнах Європи і світу. 
Однак не всім вдається отримати омріяний 
результат. Розказуємо, як уникнути обману 
та повернути свої кровні, якщо вас ошукали

За статистикою, кожен п’ятий вінничанин потрапляє на шахраїв. 
Люди добровільно перераховують плату за працевлаштування, але 
документів та віз так і не отримують 

РЕКЛАМА
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Â²ÒÀÍÍß

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

Здам в оренду приміщення під офіс 26 і 30 
кв. мв центрі міста, вул. Незалежності, 42. 

073-200-80-44

Здам в оренду: складний мангал 120 см. 
довж., диск - сковорода 7-10 кг. за один раз 
приготування, казан на 20 л. для юшки. 

073-424-19-43

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

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

ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ êàñèð ç³ çíàííÿì ÏÊ. 067-920-67-94

  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí ñïàö³àë³ñò ïî âèãîòîâëåííÿ òà çáèðàííþ êîð-
ïóñíèõ ìåáë³â. 068-082-41-33, 097-488-07-65

  ÒÎÂ Êîçÿòèí ìëèí çàïðîøóº íà ðîáîòó ð³çíîðîáî÷èõ, îïëàòà ã³äíà. 
097-364-46-50

  Ïðîïîíóþ ðîáîòó â ìàãàçèí åëåêòðèêèþ 093-085-74-30 Æåíÿ

  Çá³ðíèê ìåáë³â. Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê, â³ëüíèé ãðàô³ê. Âèìîãè: 
ÄÎÑÂІÄ çáîðêè òà óñòàíîâêè êóõîííèõ ìåáë³â, âëàñíèé òðàíñïîðò. 
096-222-04-70

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

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

  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
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90

  Óòåïëåííÿ ôàñàä³ò, äåêîðàòèâíà øòóêàòóðêà, âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî 
îáøèâö³ ôðàíòîí³â, óòåïëåííÿ äî 3 ïîâ., äåêîðàòèâí³ øòóêàòóðêè 
â ñåðåäèí³ áóä³âë³. 093-054-98-13, 063-259-54-11, 068-948-37-54

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

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

  Çåìåëüíà ä³ë-êà ïîðó÷ ç öåíòðîì, 10 ñîò. ñâ³òëî, ãàç. 093-704-31-57

  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 «ßìàñòî», ïåòåëüêà «Ìèíåðâà», ãëàçêîâà øâ. ìàøèí-
êà 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

  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, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 
6-10 ð. 068-216-34-20

  ×àñíèê âèñîêîâðîæàéíèé çèìîâèé Ëþáàøà, ìîæëèâà äîñòàâêà ìîÿ, ñî-
ëîìà ïøåíè÷íà, ñ³íî. 068-216-34-20

  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, äî-
ðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèíêàìè, àêâàð³óì, òåëåâ³çîð 
á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà Â³ðïóë á/ó. 097-643-40-14

  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

  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, íåäîðîãî. 093-858-01-52, 093-858-01-47

  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàòðàöàìè. 098-783-31-54, 073-060-50-62

  Äðîâà, âóëèêè. 067-445-75-52

  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 

  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ.  093-631-89-49

  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48

  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

  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» òåðì³íîâî (ìîæëèâî ïî ÷àñòèíàì), òóìáà ï³ä ìîéêó 
íîâà, á³äîí ìîëî÷íèé íà 40 ë. 097-494-15-89, 093-353-67-33

  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

  Áîðîíà «Àíãë³éñüêà», ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

  Áî÷êà 1850 ë., ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

  Êóëüòèâàòîð íàâ³ñíèé äî ÌÒÇ, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27

  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23

  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

  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

477934

477940

478611

477970
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29

  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà àêñåñóàðè ð.42, ÷îëîâ³÷èé âåñ³ëüíèé êîñòþì, íåäîðîãî. 
093-091-22-38 Ëàðèñà

  Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14

  Ïøåíèöþ 3 ò. 067-953-32-91

  Õîëîäèëüíèê Àòëàíò á/ó. 068-507-91-77

  Ê³íü 9 ðîê³â, äîáðèé, ñèëüíèé, ïðàöüîâèòèé. 097-392-78-47

  Ãàçîâà ïëèòà, öåãëà âîãíåòðèâêà, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 30 ë., 20 ë., äîñêè - 
äðîâà. êåðàì³÷íèé êîìèí íà áóäèíîê. 096-463-00-66

  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Àòëàíò», ïàðèêè, âàçîíè. 093-884-86-66, 
068-209-91-37

  Êàðòîïëÿ âåëèêà âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðò³â, äâåð³ ïðàâ³ ³ êàïîò äî ãðóçî-
âîãî àâòî ÃÀÇ-52, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³. 2-30-43, 097-255-51-60

  Êàðòîïëåêîïàëêà ê³ííà, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, äåðåâîîáðîáíèé 
âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ Іòàë³ÿ, åë. ÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì. 150, öåãëà 
âîãíåòðèâêà, ãðàô³íè. 096-467-88-03

  2 åëåêòðîâèëêè á/ó, åë. äðåëü ïîòóæíà ÑÐÑÐ á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà 
Â³ðïóë  âåðõíÿ çàãðóçêà á/ó. 098-871-56-83

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³ 
äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68

  Øòóêàòóðêà äåêîðàòèâíà àêðèëîâà «êàì³íöåâà  »Áàðàøèê« êîë³ð BARBADOS 
6* (BA-6. Ìàíäàðèí) ÑÒ 60/1,5ìì; Áàçà ÂÖ25êã, ðîçõ³ä 9ì/2, â ê³ëüêîñò³ 50êã., 
âèãîòîâëåíî 18.05.2020ð., ö³íà âèðîáíèêà: Ñò³éêà äî àòìîñôåðíèõ âïëèâ³â, 
ñò³éêà äî óäàðíèõ íàâàíòàæåíü, ã³äðîôîáíà (âîäîâ³äøòîâõóâàëüíà), åëàñòè÷-
íà, çðó÷íà òà ëåãêà â çàñòîñóâàíí³. 063-221-75-90  

  Øàôà ç àíòðèñîëüþ. 063-828-26-79

  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà íà õîäó á/ó, òàôëÿ ñêëà 0.5 ìë. 125 õ 150 ñì., 
ðèôëåíà òàôëÿ ñêëà ç â³çåðóíêîì ìàòîâà ð. 120 õ 150 ñì. 096-607-54-27, 
063-691-85-01

  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, âèãîòîâëåíèé â 2016 ð., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ïî 
âóë.Êàòóêîâà, º ôóíäàìåíò 9 õ 11 ì 097-254-55-49 ï³ñëÿ 17:00

  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 097-512-47-72

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

  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-354-76-54

  Ìåáë³ á/ó ó äîáðîìó ñòàí³: äèâàí 500 ãðí., ñò³íêà ó ê³ìíàòó 3 ì. ³ 4 ì. 
063-664-84-82

  Êèëèì 2 õ 3 ì., êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó äåøåâî, çåëåíà äîð³æêà 5 ì. á/ó, 
ïèëêà ðó÷íà, íîæîâêà, ñò³ë - ïàðòà äëÿ 6-10 ð. 098-993-35-42

  Õîëîäèëüíèê, êóõîííèé êóòî÷îê ç³ ñòîëîì, äèâàí. 063-781-02-47

  Áåòîíîçì³øóâà÷ 160 ë. 3 800 ãðí., ìèéêà êóõîí. 60õ50 ñì. í/æ 370 ãðí., 
øâåëåð  ¹10 3 ì.; 2 ì. 120 ãðí./ì., êóòèê 40õ40 2 ì; 2.5 ì.; 3 ì. 28 ãðí./ì., 
êóòíèê 50õ50, 1.5 ì.; 2 ì; 42 ãðí./ì, êóòíèê 60õ60; 2.5 ì.; 51 ãðí./ì, òðóáà 
40õ20; 2.5 ì.; 30 ãðí./ì., òðóáà äþðàë. ä³àì. 38; 3 ì. 400 ãðí./øò., òðóáà 
í/ä 45õ2.5; 2 ì. 440 ãðí./øò., êóòèê àëþì. 30õ30, 3ì. 120 ãðí./øò., êóòèê 
àëþì. 50õ50; 3ì. 150 ãðí./øò. 066-044-74-90

  Äà÷à âóë.Ôðóêòîâà ð-í Òàëèìîí³âêà. 063-676-69-15

  Ñ³íî, ïøåíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77

  Âåíòèëÿòîð, ìóç. öåíòð., ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ â³êíà 8 øò., ãàðàæ ç äî-
êóìåíòàìè â öåíòð³, ãàðàæ íà çåì. ä³ë-ö³ 10 ñîò., º êðèíèöÿ, ñàä, ãîðîä. 
098-993-35-42

  Øòàõåòè äóáîâ³ â³äøë³ôîâàí³ 40 øò. 1.8 ì., êîñòþì äëÿ çàéíÿòòÿ êàðàòå, 
äçåðêàëî 3 øò. 1.35 õ 35, êîíòåéíåð, íåäîðîãî. 097-978-21-88

  Äèâàí ðîçäâèæíèé, â³êíî 200 õ 150 ñòàíäàðòíå ïîäâ³éíå çàñò³êëåíå, 
ïîñóä á/ó ìèñêè, òàð³ëêè ð³çí³. 093-997-94-80

  Êîòåë ãàç. 2-õ êîíòóðíèé íåäîðîãî. 098-321-74-24

  Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò. íåäîðîãî. 098-321-74-24

  Òåëåâ³çîð Samsung â â³äì³ííîìó ñòàí³, äåøåâî, ä³àã. 14« (40 ñì.). 097-
833-78-11, 063-829-39-01

  Òåëåâ³çîð SONY â ãàðíîìó ñòàí³. 098-624-94-28, 096-469-81-28

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 20 êã. 067-977-38-36

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-002-43-05, 098-876-41-40

  Ãàç. ïëèòà Àðäî 60 õ 60 ç åëåêòðîäóõîâêîþ, âàííà 1.70, â³êíî ì/ï 1.50 
õ 1.50, äâåð³ äåðåâî-ëàê 2 øò. ïî 60 ñì., øàôà êóïå 1.70, ãàðàæ êîîï. 
Æèãóë³. 096-938-89-79

  Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ 
äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39

  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 
097-523-09-50

  Òþêè ïøåíè÷íî¿ ñîëîìè, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-600-34-02

  Ïëóã 3-35 ïî çàï÷àñòèíàì, àðìàòóðà ä³àì.16 ìì., ñòîâáè õìèëüîâ³. 
097-506-21-62

  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí. 093-852-61-08

  Õîëîäèëüíèê, â³êîíí³ êîðîáêè, â³êíî ì/ï, ðèíâè, ë³éêè, á³äîí, òðóáè ãàç. 
d 32, 40, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ - ïëàñòèê. 096-605-79-63

  Ãàç. áàëîí, ôîòîàïàðàò ÔÅÄ, òåëåâ³çîðè, ôîíàð³ - ïëàôîíè, àðìàòóðà, 
ñòîëÿðí³ ³íñòðóìåíòè, êîíòåéíåðè 5 ò., 3 ò., ï³äêðèëêè Æèãóë³, ôàðáà á³ëà, 
ñèä³ííÿ Æèãóë³. 096-605-79-63

  Øâåäñüêà ñïîðòèâíà ñò³íêà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êàðí³ç, Wi-Fi ðîóòåð, 
òåðì³íîâî, äåøåâî. 097-704-39-02, 093-731-16-41

  Ñêëî Êàìàçà ïåðåäíº, ðåìåí³ êð³ïëåííÿ âàíòàæó, ëàìïî÷êè 24 Âò, 
õðåñòîâèíè, äåêîðàòîð âîëîãè Êàìàç, ðó÷í³ ïîäêà÷êè ÒÂÍÄ âñå íîâå. 
093-091-65-85

  Êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè 185 õ 65 R14 ìàéæå íîâà. 063-305-97-21, 098-
316-40-70

  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò «Ïðèâ³ëåã» Ãåðìàí³ÿ. 063-297-43-27

  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà, ò³ëüíà ç 4 òåëÿì, òåðì³íîâî. 098-245-76-02

  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ïðèâàòèç. 063-320-32-07

  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò 220 Â, âîñêîòîïêà, á³äîíè 40 ë., ñåéô òðóáà 
ä³àì.6ì. 098-034-42-59 

  Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé 
åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43

  Åëåêòðîìîòîð 1 êâ, 3000 îá. 220 Â, åëåêòðîáîéëåð 80 ë., íåäîðîãî. 
063-268-23-01

  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà Ì³íåâðà, Íåâñüêà, ÷àñíèê Ëþáàøà, ìîæëèâà 
ìîÿ äîñòàâêà, ñ³íî, áåíçîïèëà ïðîôåñ³éíà Í³ìåöüêà ÌÒÄ GCS 46/45 ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, áåíçîêîñà Í³ìåöüêà Ïîâåðòåê. 068-216-34-20

  Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ðèíêó Êîëãîñïíèé. 063-068-37-53

  Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³, êàðòîïëÿ âåëèêà, ñåðåäíÿ ñîðòîâà, äð³áíà. 067-
978-86-68

  Íàñ³ííÿ æèòà, ñîðòîâå. 098-826-20-26

  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê 21«, áàíêè 0.5, 1 ë., 2 ë. 063-830-07-07

  Êîç, êîçåíÿò. 095-400-61-30

  Ïøåíèöÿ. 067-319-08-49

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

  Áóäèíîê ïîðó÷ ç öåíòðîì, ïîòðåáóý ðåìîíòó. 093-704-31-57

  Áóäèíîê 90 êâ. ì. ûíä. îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 10 ñîò. çåìë³, 7 õâ. äî 
öåíòðó. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ. 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., öåíòð 1 ïîâ., ð-í 1 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí. 093-
704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2 ïîâ. ºâðîðåìîíò. 093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 1 ïîâ.³íä. îïëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, 5 ïîâ., ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-
31-57

  3-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. ³íä. îïàë., ÷àñò. ðåìîíò, âóë. Íåçàëåæíîñò³. 093-
704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57

  Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ. ì. ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ÏÐÁ-öåíòð, íåäîðîãî. 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. îïà-
ëåííÿ,  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

  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 áó-
äèíêó, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, âåëèêèé ð³âíèé 
ãîðîä. 098-421-87-88

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

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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñó÷àñíèé, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, º êóõíÿ - 
ñòîëîâà, êîòåëüíÿ, 30 ñîò. çåìë³, òà 2-õ ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ + àëüòàíêà, 
ìîëîäèé ôðóêòîâèé ñàä, âñÿ òåðèòîð³ÿ îãîðîæåíà, êîðîíà â³ðóñ íå äî-
áåðåòüñÿ. 097-791-28-63
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478154

477418 477566 477601

477952

477433

477565

477991

478263

478570

478308

478300

  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

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56

  Áóäèíîê ïðèâàòèç., âóë.Äæåðåëüíà 116, ì.Êîçÿòèí, ãàç, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 
063-069-64-68, 098-476-07-40

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

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 9 õ 9 ç ìàíñàðäîþ, òåïëèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðíà îãî-
ðîäæåíà 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, çðîáëåíà 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, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ øêîëà, àâòî-
áóñíà 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 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 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., ïðè-
âàòèç., 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 îïàëåí-
íÿ, 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

  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07

  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.Ìàõí³âêà á³ëÿ ë³êàðí³. 068-019-30-65

  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 11 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñóâî-
ðîâà 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. 093-425-80-37

  Áóäèíîê æèëà ïëîùà 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç., 0.25 ñîò. çåìë³, 
ñ.Êîçÿòèí. 097-997-03-23

  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 

  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, âàí-
íà, 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 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

  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

  Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì.. 4 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äî-
ãëÿíóòà 7 ñîò. 098-740-51-13

  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé â 1-ïîâ. áóäèíêó, â öåíòð³ ì³ñòà. 093-732-
76-15

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

  Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 9-ãî Ñ³÷íÿ. 093-
677-47-68

  3-õ ê³ìí. êâ. â öåãëÿíîìó áóäèíêó íà ÏÐÁ. 097-157-23-16

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2 
ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097-
196-79-35

  Áóäèíîê 97 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 18 
ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ñ.Êîçÿòèí. 098-676-25-96

  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä äî 1 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, ïî-
ðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî, ìîæëèâî îáì³í íà êâàðòèðó. 098-321-74-24

  1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íå-
äîðîãî. 098-321-74-24

  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18 (ê³íåöü âóë.Ëåí³íà), º ãîðîä 10 
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷. 098-321-74-24

  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 
34. 067-271-67-99

  2- õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11, íàâïðîòè ìàã.«Ðîìàøêà», ïëîùà 
ìàéæå 60 êâ.ì. 095-813-35-48 Ðàÿ, 093-937-27-54 Âàëÿ

  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-
57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  Áóäèíîê 6 õ 9, â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., 
º êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, ãàç, âîäà òà âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, 
ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50

  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãîðîä, âîäà, ïîãð³á, õë³â, ãàç. 063-437-02-42 
Âàëåíòèíà

  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 098-247-40-33 Îëüãà

  Ê³ìíàòà 18 êâ.ì., â ãóðòîæèòêó íà ÏÐÁ, â ê³ìíàò³ âîäà, ãàç. êîíâåêòîð, 
òåïëà. 067-592-43-32, 093-020-23-02

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

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) 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

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ç³  âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç., ãàðàæ, ñàðàé, 
ì/ï â³êíà, çàáîð íàâêîëî áóäèíêó îãîðîäæåíèé, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàð-
òèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55

  Áóñ Ôîëüêñâàãåí Ò-3 ãðóçîâèé + ãàðàæ çà ï³â ö³íè. 097-678-21-55

  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

  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

  Ñêóòåð Honda Dio á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 068-507-91-77

  Ìîñêâè÷ 412, ñòóïèöÿ ïåðåäíÿ íîâà, êîðïóñ ìàñëÿíîãî ô³ëüòðà, ðåçîíà-
òîð ñåðåäí³é. 096-813-59-27

  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, àâòî â îðèã³íàë³, âñå ð³äíå, çåëåíà, 
òèòàíîâ³ äèñêè. 093-095-17-57, 096-737-40-40

ÊÓÏËÞ
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80

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

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

  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95

  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ 
òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95

  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, îð-
äåíè, 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, íåâåëè-
êèé ìîòîáëîê àáî ìîòîêóëüòèâàòîð. 068-216-34-20
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477940

  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

  Ðàä³îäåòàë³, ïëàòè, â³äåî-ìàãí³òîôîíè ÂÌ-12 åëåêòðîí³êà, ñàìîâàðè, òà 
áàãàòî ³íøîãî. 096-125-57-75 Êîñòÿ

  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54

  2-3 ò. çåðíà ïøåíèö³ íîâîãî âðîæàþ, 8-10 ì³øê³â êàðòîïë³ ì³ëêî¿. 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

Ð²ÇÍÅ
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíó òîðã³âåëüíó ïëîùó, ð³çíèõ ðîçì³ð³â. âóë. 

Ñêëÿðîâà, 11à ÒÖ «Óêðà¿íà». 097-861-56-14, 063-774-54-74

  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

  Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-
328-43-98

  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25

  Ñàìîòíÿ æ³íêà 70 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì 60-75 ð. 099-137-28-93

  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî. 096-683-16-93

  Â³çüìó íà êâàðòèðó. 098-321-74-24

  Øóêàþ ëþäèíó ïî ðåìîíòó ôóíäàìåíòó ³ óòåïëåííÿ â³êíà ç íàðóæíî¿ 
ñòîðîíè ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ â³êîí. 098-321-74-24

  Çäàþ â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 063-722-71-69

  Â³ääàì ãàðíè¿ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà, â³ä ïîðîäèñòîãî 
êîòèêà. 097-449-53-55

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-726-22-31

  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó 
îïëàòó ãàðàíòóºìî. 096-176-06-49, 093-026-47-67
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Схоже, літо і відпустка подарували вам 
відмінний настрій, який ви прагнете 
передати іншим. І це правильно. Ваша 
впертість може призвести до конфлік-
тної ситуації. 

ТЕЛЕЦЬ 
Можлива активна участь друзів і рід-
них у всіх ваших справах. Навіть занад-
то. Пам'ятайте, що рішення приймати 
все-таки вам. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви отримаєте саме те, про що мріяли. 
Ваше почуття гумору і особиста ча-
рівність матимуть позитивний вплив 
на ваш успіх у багатьох сферах.

РАК 
Варто подвоїти ентузіазм на роботі. На-
чальство очікує від вас відповідального 
кроку, тому не розчаровуйте його. 

ЛЕВ 
Обережніше з новими спокусливими 
проектами, вони можуть вас відволікти 
від шляху істинного. 

ДІВА 
Робота може зажадати від вас до-
даткових зусиль, тому краще відразу 
вирішити для себе, з яким її об'ємом 
ви можете реально впоратися. 

ТЕРЕЗИ 
Це чудовий час, коли ви можете впли-
нути на своє майбутнє, якщо будете 
готові ризикнути та щось змінити. 

СКОРПІОН 
Поєднавши натхнення з земними за-
вданнями, ви зможете домогтися успі-
ху і зміцнити матеріальне становище. 

СТРІЛЕЦЬ 
Варто проявити активність, але 
не розкривати всі свої плани до кінця і 
не слухати порад оточуючих.

КОЗЕРІГ 
Розумно не звалювати весь тягар 
турбот на себе, а звернутися за допо-
могою до друзів або близьких людей. 

ВОДОЛІЙ 
Вас чекає чимало зустрічей, новин, 
поїздок у справах. Різко покращиться 
настрій, стане відчутно більше сил.

РИБИ 
Вам випаде унікальний шанс перетво-
рити супротивників у союзників, але ді-
яти потрібно обережно і дипломатично. 

ГОРОСКОП 
НА 20-26 СЕРПНЯ 

478568

ÑÓÁÎÒÀ, 22 ÑÅÐÏÍß

   + 16 °Ñ    + 20 °Ñ
  + 23 °Ñ    + 25 °Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 21 ÑÅÐÏÍß

  + 18 °Ñ    + 20 °Ñ
  + 21 °Ñ    + 27 °Ñ

ÍÅÄІËß, 23 ÑÅÐÏÍß

  + 16 °Ñ    + 18 °Ñ
  + 20 °Ñ    + 27 °Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 24 ÑÅÐÏÍß

   + 19 °Ñ    + 20 °Ñ
  + 23 °Ñ    + 29 °Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 20 ÑÅÐÏÍß

  + 17 °Ñ    + 20 °Ñ
  + 22 °Ñ    + 28 °Ñ

Погода у Козятині 
РЕКЛАМА

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Îò ³ äî÷åêàëèñÿ, ùî âñ³ êë³òèíêè òóð-
í³ðíî¿ òàáëèö³ ÷åìï³îíàòó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ó âèù³é ë³ç³ ðîç³ãðàøó 2019–
2020 ðîê³â çàïîâíåí³. ßêùî ÷åìï³îí 
îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ ÔÊ «Òîìàøï³ëü» áóâ 
â³äîìèé çà äâà òóðè äî çàâåðøåííÿ ÷åì-
ï³îíàòó, òî íà ñð³áí³ íàãîðîäè ÷åìï³îíà-
òó äî îñòàííüîãî òóðó ïðåòåíäóâàëè òðè 
êîìàíäè: «Ôàêåë» ç Ëèïîâöÿ, «Îðë³âêà» 
ç Òåïëèöüêîãî ðàéîíó òà êîçÿòèíñüêèé 
«Ìîíîë³ò».

Óñ³ òðè êîìàíäè áóëè íàëàøòîâàí³ ãðà-
òè íà ïåðåìîãó. Îò ò³ëüêè áàæàíèé ðå-
çóëüòàò ìàò÷³â îñòàííüîãî òóðó òàê âïëè-
íóâ íà ïñèõîëîã³÷íèé ñòàí ôóòáîë³ñò³â, 
ùî âñ³ ïðåòåíäåíòè íà ñð³áí³ íàãîðîäè 
ùå äî ïî÷àòêó ãðè, ÿê êàæóòü, ïåðåãî-
ð³ëè. Áî ³íàêøå ïîÿñíèòè ïîðàçêó «Ôà-

êåëà» 4:0 «Òîìàøïîëþ» íå ìîæíà. Àäæå 
çà ï³äáîðîì âèêîíàâö³â ëèïîâ÷àíè — öå 
êîìàíäà äðóãî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Ó ìàò÷³ «Ìîíîë³ò»-«Îðë³âêà» ôóòáî-
ë³ñòè âèéøëè íà ïîëå, ùîá ïåðåìîãòè. 
Êîìàíäè ñêîíöåíòðóâàëè ñâî¿ ñèëè 
íà îáîðîí³ âëàñíèõ âîð³ò, à â³äáèâ-
øèñü, êîíòðàòàêóâàëè. Ö³íà ïîìèëêè 
ìîãëà äîðîãî êîøòóâàòè, àäæå â öüîìó 
ìàò÷³ áóëî ãîëîâíå íå ïðîïóñòèòè ì’ÿ÷à 
ó âëàñí³ âîðîòà. Áî â òàêèõ ïîºäèíêàõ 
äîëþ ìàò÷ó ìîæå âèð³øèòè âñüîãî îäèí 
çàáèòèé ì’ÿ÷. Òîìó çàì³ñòü ãàðíî¿ ãðè, ç 
ðèçèêîâèìè ìîìåíòàìè, ïîáà÷èëè îáå-
ðåæíèé ðîç³ãðàø ì’ÿ÷à â ïåðøîìó òàéì³.

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó ìîíîë³òîâö³ 
òðîõè ðîç³ãðàëèñÿ òà ïðîâåëè äåê³ëüêà 
àòàê íà âîðîòà ñóïåðíèêà. Â îäí³é òà-
ê³é àòàö³ Ìèêèòà ²ãóìåíîâ ïðîøòîâõíóâ 
ì’ÿ÷à ó âîðîòà êîìàíäè-ñóïðîòèâíèêà 

«МОНОЛІТ» — СРІБНИЙ 
ПРИЗЕР ТУРНІРУ 

Наш футбол  Минулої суботи, 15 серпня, 
на стадіоні «Локомотив» монолітівці зустрілися з 
футболістами Теплицького району. Гра була дуже 
обережною, оскільки вона стала вирішальною для 
підсумку в цілому турнірі. У результаті гол Микити 
Ігуменова приніс команді срібло в чемпіонаті

«Моноліт» переміг «Орлівку» з мінімальним результатом. Одне очко в турнірній таблиці дозволило 
козятинчанам потрапити на друге місце 

ì³æ ãîëê³ïåðîì «Îðë³âêè», ÿêèé âèá³ã 
íàçóñòð³÷ íàïàäíèêó, òà çàõèñíèêîì. 
Ñòîïåð — îïîðíèê ðîçâåðíóâñÿ äî ñâî¿õ 
âîð³ò ³ íàìàãàâñÿ íàçäîãíàòè ì’ÿ÷à òà 
âèáèòè éîãî â ïîëå. Ò³ëüêè çðîáèâ öå, 
êîëè øê³ðÿíà êóëüêà ïåðåòíóëà ë³í³þ 
âîð³ò. Ë³í³éíèé ñóääÿ çàô³êñóâàâ ãîë, 
ãîëîâíèé àðá³òð ïîêàçàâ íà öåíòð ïîëÿ.

Ìîãëè êîçÿòèí÷àíè çàáèòè âäðóãå òà ì’ÿ÷ 
â³ä ãàðìàòíîãî ïîñòð³ëó Âàäèìà Øòðàøêå-
âè÷à ò³ëüêè ñòðóñàíóâ ïåðåêëàäèíó âîð³ò, 
³, âäàðèâøèñü îá çåìëþ, â³äëåò³â ó ïîëå.

Ô³íàë ìàò÷ó ïðîõîäèâ çà íåâåëèêî¿ 
³í³ö³àòèâè ôóòáîë³ñò³â ç Òåïëèöüêîãî 
ðàéîíó. Àëå êîçÿòèíñüê³ ìàéñòðè øê³-
ðÿíîãî ì’ÿ÷à ùå íà ï³äñòóïàõ äî ñâî¿õ 
âîð³ò ïðèñ³êàëè íàìàãàííÿ ãîñòåé çàáèòè 
ãîëà ó â³äïîâ³äü. Ó «âàë³äîëüíîìó» ìàò÷³ 
êîçÿòèí÷àíàì òàêè âäàëîñÿ ïåðåìîãòè ç 
ì³í³ìàëüíèì ðàõóíêîì 1:0. Öÿ ïåðåìîãà 
ïðèíåñëà íàø³é êîìàíä³ ñð³áëî â òóðí³ð³.

Íàáðàâøè 24 î÷êè, â ï³äñóìêîâ³é òà-
áëèö³ ÔÊ «Ìîíîë³ò» âèïåðåäèâ «Îðë³â-
êó», ÿêà ç 23 ïóíêòàìè ô³í³øóâàëà ÷åò-
âåðòîþ òà íàçäîãíàâ «Ôàêåë», ó ÿêîãî 
òàêîæ 24 áàëè. Àëå ÷åðåç êðàùó ð³çíèöþ 
ì³æ çàáèòèìè-ïðîïóùåíèìè ì’ÿ÷àìè, 
ìîíîë³ò³âö³ âèïåðåäèëè ëèïîâ÷àí. Ó ãðà-
ô³ çàáèò³ òà ïðîïóùåí³ ì’ÿ÷³ â «Ìîíîë³òà 
+13, ó «Ôàêåëà» ñêðîìí³ø³ çäîáóòêè — 
+6. Òîìó âîíè òðåò³.
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