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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

СУСІДИ НЕ МИРЯТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ГАРАЖ

РЕПОРТАЖ З «ОБЖИНКІВ» 
У БІЛОПІЛЛІ

У СКІЛЬКИ НАМ ОБХОДЯТЬСЯ ЗАКРУТКИ
с. 3

с. 11 с. 3

 Зовсім скоро діти підуть 
до школи. Батькам цікаво, 
як організували підготовку 
до нового навчального року 
і чи безпечно у школі. Адже 
просто прийти і подивитися 
не можна, бо цьогоріч доступ 
батьків до навчального 
закладу заборонений. Саме 
тому ми завітали до школи-
ліцею і розкажемо вам, як все 
влаштовано

 Також ми дізналися, 
у якій з козятинських 
шкіл вводять дві зміни та 
перевірили, чи є достовірною 
інформація щодо списку 
необхідних речей у школу 
(сміттєві пакети, рушники, 
антисептики і т. д.), яка 
активно поширюється у 
соцмережах

РЕКЛАМА

с. 5

МЕДУ ВДВІЧІ МЕНШЕ 
 Цей сезон для бджіл був 

дуже важким. Про проблеми у 
галузі бджільництва та загалом 
про секрети цього ремесла 
поспілкувалися з пасічником у 
п’ятому поколінні Олександром 
Бонюком

с. 9

ПРО НОВЕ У ШКОЛАХ
ЯК БУДУТЬ ВЧИТИСЯ ДІТИ?

477941

Столи у їдальні 
розставили на 
відстані. А на 
одній лавці 
садитимуть лише 
одного учня
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ÍÎÂÈÍÈ

Помер боєць 
з Козятина
 Ó íåä³ëþ, 23 ñåðïíÿ, çó-
ïèíèëîñÿ ñåðöå êîçÿòèí-
÷àíèíà Ãåííàä³ÿ Íþõà-
ëîâà. ×îëîâ³ê â³éñüêîâèé, 
áðàâ ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ 
ÀÒÎ/ÎÎÑ. Â³äîìî, ùî 
äî öüîãî 41-ð³÷íèé êî-
çÿòèí÷àíèí ïåðåáóâàâ 
ó ë³êàðí³. Ïðè÷èíó ñìåðò³ 
íå ïîâ³äîìëÿþòü.
Ãåííàä³é Íþõàëîâ ïðîé-
øîâ â³ñ³ì ðîòàö³é. Ïðî-
ùàííÿ ³ç â³éñüêîâèì 
â³äáóëîñÿ ó ïîíåä³ëîê, 
24 ñåðïíÿ, íà Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè.

Трагедія 
у Махаринцях
 Ó íåä³ëþ, 23 ñåðïíÿ, 
áëèçüêî 14 ãîäèíè â ìàõà-
ðèíåöüêîìó ñòàâêó âòî-
ïèâñÿ ÷îëîâ³ê. 
— Ïðèáóâøè íà ì³ñ-
öå ïîä³¿, ðÿòóâàëüíèêè 
ÄÏÐ×-11 ì. Êîçÿòèíà 
çà äîïîìîãîþ ñïåöîáëàä-
íàííÿ âèëó÷èëè ç âîäî-
éìè ÷îëîâ³êà áåç îçíàê 
æèòòÿ, — ³íôîðìóþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ÄÑÍÑ. — 
Çàãèáëèì âèÿâèâñÿ 63-ð³÷-
íèé ì³ñöåâèé æèòåëü.

ДТП у Перемозі
 Íà òðàñ³ á³ëÿ ñåëà Ïåðå-
ìîãà 20 ñåðïíÿ áëèçüêî 
äðóãî¿ ãîäèíè íî÷³ ïåðå-
âåðíóëàñÿ ôóðà. Âîä³é 
âàíòàæ³âêè íå ïîñòðàæäàâ 
³ â³äáóâñÿ ïðîòîêîëîì 
çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ.
— Âîä³é àâòîìîá³ëÿ ÌÀç 
ç íàï³âïðè÷³ïîì áóâ 
íåóâàæíèì çà êåðìîì, 
íå îáðàâ áåçïå÷íî¿ øâèä-
êîñò³ ðóõó, âíàñë³äîê ÷îãî 
é ñòàëîñÿ ïåðåêèäàííÿ, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
ïîë³ö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ЛЮДМИЛА (48), ЗАЛІЗНИЧНИК:

— Те, що зробили фотозони замість 
масових гулянь — нічого страшно-
го. Люди святкують так, як кому 
виходить. Головне не гуляння, а 
зберігати народні традиції.

ОЛЬГА (44), ДОМОГОСПОДАРКА:

— Незалежність — це державний 
символ свободи громадян. Він по-
винен бути в душі кожного україн-
ця. Гулянок в свята не люблю, хіба 
що тільки в родинному колі.

РУСЛАН (33), ТИМЧАСОВО 

НЕПРАЦЮЮЧИЙ:

— Якось так вийшло, що голо-
вним святом нашого роду є Різд-
во. А в умовах карантину краще 
фотозони, ніж гуляння.

ЮРІЙ (53), ТИМЧАСОВО 

НЕПРАЦЮЮЧИЙ:

— Свято Незалежності повинно 
бути і я за те, щоб святкували 
його в душі. У мене немає часу ні 
концертів, ні фотозони дивитися.

ВОЛОДИМИР (59) ПЕНСІОНЕР:

— День Незалежності України най-
величніше державне свято. Ось 
так і напишіть. Що тут ще казати? 
Більшого державного свята і бути 
не може

МИ ЗАПИТАЛИ КОЗЯТИНЧАН Чи сподобався вам формат святкування Дня Незалежності?

ОЛЕНА УДВУД 

— Äèâ³òüñÿ, ÿê äðîòè íàòÿã-
íóò³! Ìîæå òàêî¿ á³äè íàðîáè-
òè! — êàæå Àíàòîë³é ³ ïîêàçóº 
íàì àâàð³éíèé ñòîâï.

×îëîâ³ê ìåøêàº íà âóëèö³ 
Ìàòðîñîâà. ² ñàìå íàâïðîòè 
éîãî áóäèíêó ñòî¿òü öÿ îïîðà. 
Äåðåâ’ÿíèé ñòîâï çàòèñíóòèé ç 
äâîõ áîê³â ðåéêàìè, çàáèòèìè 
â çåìëþ, ³ ïðèêðó÷åíèé äî íèõ 
ïðîâîëîêîþ.

Îïîðà âæå âñÿ ñòðóõëÿâ³ëà ³ 
çñîõëàñÿ. Íà íàøèõ î÷àõ Àíà-
òîë³é ëåãåíüêî çà÷åïèâ ñòîâïà 
íîãîþ ³ â³ä äåðåâà â³äïàâ äî-
áðÿ÷èé øìàòîê.

— Âîíè ñòàâèëè ÿê³ñü ïîçíà-
÷êè, ùî éîãî ì³íÿòè òðåáà, — 
ï³äêëþ÷àºòüñÿ äî ðîçìîâè äðó-
æèíà Àíàòîë³ÿ.

— Îí äèâ³òüñÿ, ïîì³íÿëè, — 
êàæå ÷îëîâ³ê ³ ïîêàçóº îïîðó 
çà ê³ëüêà ìåòð³â â³ä ñóñ³äíüî¿ 
õàòè. Òàì íîâèé áåòîííèé 
ñòîâï.

Îïîðà íàâïðîòè áóäèíêó 
Àíàòîë³ÿ äóæå äàâíÿ. ßê ðîç-
ïîâ³â íàì ÷îëîâ³ê, ¿¿ ñòàâèëè ùå 
çà æèòòÿ éîãî ïîê³éíî¿ áàáóñ³, 
ÿêà êîëèñü ìåøêàëà ó öüîìó 
áóäèíêó. Á³ëüøå ñîðîêà ðî-
ê³â òîìó. Ìåøêàíö³ áóäèíêó 
çà âëàñíèé êîøò êóïóâàëè ö³ 
äåðåâ’ÿí³ îïîðè ³ ñàì³ âêîïó-
âàëè ðåéêè.

— Õ³áà öå íå ìîæíà áóëî ö³ 
äðîòè ïåðåêèíóòè íà òîé ñòîâï? 
Êîìó âîíî òðåáà?! — íàð³êàº 
÷îëîâ³ê.

Äî ì³ñöåâèõ åëåêòðîìåðåæ 
Àíàòîë³é íå òåëåôîíóâàâ. Êàæå, 
íå çíàº íîìåðà. Ïîáà÷èâ íîìåð 
ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ íà òðàíñôîðìàòîð³. 
Ïðîáóâàâ òåëåôîíóâàòè ê³ëüêà 
ðàç³â. Òà âñå ìàðíî.

— Òóäè äçâîíèòè íà îòå 
0 800 — öå, ÿê êàçàâ ì³é áðàò, áåç 
òîëêó. Í³õòî ñëóõàâêè íå áåðå. 
ßê õòîñü òðóáêó âçÿâ, òî êàæóòü 
«íå çíàºìî». ² íà öüîìó âñå. Âñÿ 
ðîçìîâà, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é.

Îïîðà äèâîì ïåðåæèëà ñèëüí³ 

ОЛЕНА УДВУД

 Ìàéæå ì³ñÿöü òîìó íà íàøî-
ìó âîêçàë³ êèÿíè çàãóáèëè ñî-
áàêó íà ³ì’ÿ Ïóëÿ. Òðàïèëîñÿ öå 
31 ëèïíÿ. Ïóëÿ çëÿêàëàñÿ ãóäêà 
ïî¿çäà ³ íå âñòèãëà çàñòðèáíóòè 
äî âàãîíà.

Ãîñïîäàð³ òâàðèíè ïèñàëè 
ïðî öå ó ãðóïàõ íà Ôåéñáóê, 

çâåðíóëèñÿ çà äîïîìîãîþ äî 
ì³ñöåâîãî ÃÎ «Çàõèñò òâàðèí 
«Ñ³ðîìàøêà», ðîçêëå¿ëè îãî-
ëîøåííÿ ïî ì³ñòó. Ãîñïîäàð ç 
ïîäðóãîþ ïðè¿çäèëè äî Êîçÿ-
òèíà, õîäèëè øóêàòè Ïóëþ, òà 
âñå áåçðåçóëüòàòíî.

Áîéîâà ÷îòèðèëàïà ïîäðóãà 
¿çäèòü ç íàøèìè â³éñüêîâèìè 

äî çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ/ÎÎÑ 
âæå ï’ÿòü ðîê³â. Âäîìà íà íå¿ 
÷åêàþòü öóöåíÿòà. ßêùî âè 
çíàéøëè Ïóëþ, ÷è äåñü áà-
÷èëè ¿¿, òåëåôîíóéòå çà íîìå-
ðîì (067) 579-84-73 (Àíàñòàñ³ÿ 
Ðèæàíîâà). Òîìó, õòî çíàéäå 
ñîáàêó, ãîñïîäàð³ îá³öÿþòü âè-
íàãîðîäó.

Пуля загубилася 31 липня. 
Собаку досі не можуть знайти

Пулю шукають вже чотири тижні

ДЕРЕВ'ЯНИЙ СТОВП 
ТРИМАЄТЬСЯ НА ДРОТАХ 
Небезпека  У східній частині міста, 
що в народі зветься «та сторона», стоїть 
аварійний стовп. Мешканці вулиці 
бояться, що стовп може повалитися 
і когось покалічити. Куди звертатися 
у такій ситуації й чи будуть міняти опору?

â³òðè, ÿê³ áóëè ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
òîìó. Õî÷à òîä³ íà ñóñ³äíüî-
ìó ñòîâï³ ïîðâàëî äð³ò. À ùå 
÷îëîâ³êà ëÿêàº òîé ôàêò, ùî 
ðåìîíòóâàòèìóòü ì³ñò íà Á³ëî-
öåðê³âñüê³é òðàñ³ ³ òðàíñïîðò 
¿çäèòèìå â îá’¿çä.

— ßê ïåðåêðèþòü ì³ñò òîé Á³-
ëîöåðê³âñüêèé, áóäóòü ìàøèíè 
ãàíÿòè, âîíî ùå ìîæå â³ä ñàìî¿ 
â³áðàö³¿ âïàñòè! ß çàðàç ñòîþ ï³ä 
íèì ³ òðåáà äèâèòèñÿ, â ÿêèé á³ê 
â³í áóäå ïàäàòè. Â³í íà äðîòàõ 
òðèìàºòüñÿ, — êàæå Àíàòîë³é.

Ìè ïåðåäàëè ³íôîðìàö³þ ïðî 
àâàð³éíèé ñòîâï íà âóëèö³ Ìà-
òðîñîâà äî Êîçÿòèíñüêèõ ÅÌ.

ßê ïîâ³äîìèëè íàì ó Êîçÿ-

òèíñüê³é åëåêòðîìåðåæ³, ó ïî-
ä³áíèõ âèïàäêàõ ïîòð³áíî íà-
ïèñàòè çàÿâó. Âîíà ïèøåòüñÿ 
ó äîâ³ëüí³é ôîðì³. Òàêîæ ìîæíà 
ñôîòîãðàôóâàòè àâàð³éíèé ñòîâï 
³ ïðèêëàñòè ÿê äîäàòîê äî çà-
ÿâè. Ï³ñëÿ öüîãî çàÿâà ïîäàºòüñÿ 
íà ðîçãëÿä ãîëîâíîìó ³íæåíåðî-
â³. Ãîëîâíèé ³íæåíåð ðîçãëÿäàº 
çàÿâó, âè¿æäæàº íà îá’ºêò äëÿ 
îãëÿäó. Ï³ñëÿ öüîãî âèð³øóþòü, 
÷è ïîòðåáóº îïîðà çàì³íè.

Êîçÿòèíñüê³ åëåêòðîìåðåæ³ 
ðîçòàøîâàí³ çà àäðåñîþ: âóëè-
öÿ ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 172 (êî-
ëèøíÿ Ùîðñà). Ñþäè ìîæíà 
äî¿õàòè àâòîáóñîì ¹ 3. Òåëå-
ôîí — 2–25–10.

– Цей стовп може такої біди наробити, — каже Анатолій, 
показуючи нам аварійну опору
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí çâåðíóëàñÿ ïàí³ Òåòÿ-
íà. Âîíà æèâå íà Ãðóøåâñüêîãî, 
30 òà íàâïðîòè äîìó ìàº êîí-
òåéíåð, ùî âèêîðèñòîâóº äëÿ 
ãîñïîäàð÷èõ ïîòðåá. Æ³íêà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ñóñ³ä ïî áóäèí-
êó, ç ÿêèì âîíà äàâíî êîíôë³ê-
òóº, çëàìàâ øèôåð íà ïîêð³âë³ 
¿¿ êîíòåéíåðà ïðè áóä³âíèöòâ³ 
ñâîãî ãàðàæà 

Ïàí³ Òåòÿíà ñòâåðäæóº, ùî 
ìàº ñâ³äê³â, ÿê³ áà÷èëè, ÿê Þð³é 
(òàê çâàòè ñóñ³äà Òåòÿíè ïî ï³ä-
ñîáíèõ ïðèì³ùåííÿõ) ïîñòàâèâ 
íà äàõ ¿¿ êîíòåéíåðà ì³øêè ç 
öåìåíòîì òà â³äðà ç öåìåíòíîþ 
ñóì³øøþ.

— Áóä³âåëüíèêè, ÿêèõ â³í âçÿâ 
íà ðîáîòó, ñòàâèëè íà äàõ ìîãî 
êîíòåéíåðà áóäìàòåð³àëè, òà é 
ñàì³ ³íîä³ çíàõîäèëèñü íà ïî-
êð³âë³. ß á õîò³ëà, ùîá ñïî÷àò-
êó âè ç íèì ïîãîâîðèëè, ìîæå 
â íüîãî ñîâ³ñòü ïðîêèíåòüñÿ ³ 
çëàìàíó ïîêð³âëþ â êîíòåéíåð³ 
â³í çàì³íèòü, — ãîâîðèòü Òåòÿíà.

Ç ñóñ³äîì ïàí³ Òåòÿíè ïîñï³ë-

êóâàòèñÿ íàì íå âäàëîñÿ ç òî¿ 
ïðè÷èíè, ùî â³í ñ³ì’ºþ ïî¿õàâ 
íà â³äïî÷èíîê. Òîìó çàëèøàºìî 
çà íèì ïðàâî âèñëîâèòè ñâîþ 
âåðñ³þ ïîä³é ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
ç â³äïî÷èíêó.

Â³ä ³íøèõ ìåøêàíö³â íà Ãðó-
øåâñüêîãî, 30 íàì ñòàëî â³äîìî, 
ùî ì³æ ìåøêàíöÿìè áóäèíêó 
çà êîíòåéíåðè òà ãàðàæ Þð³ÿ 

íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿ éäå 
«â³éíà». Íà òîãî, õòî íå äîòðè-
ìóºòüñÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîþ, 
âèêëèêàþòü íàðÿä ïîë³ö³¿, ÷è 
çâåðòàþòüñÿ â ì³ñüêó ðàäó äëÿ 
ðåàãóâàííÿ.

— Áóëà òàì íå îäíà êîì³ñ³ÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. ªäèíå, ÷îãî äî-
áèëèñÿ çàÿâíèêè, òàê öå òå, ùî 
á³ëÿ ãàðàæà Þð³ÿ ïåðåñòàëè ðå-

СКАРЖИТЬСЯ НА СУСІДА, ЯКИЙ 
ЗЛАМАВ ДАХ ЇЇ ПІДСОБКИ 
Ситуація  Дружина інваліда першої 
групи пані Тетяна потерпає від сусіда. 
За її словами, будівельники, яких найняв 
її сусід по будинку, щоб збудувати собі 
гараж, зламали дах в її підсобному 
приміщенні. А все почалося з давнього 
конфлікту через СТО в цьому ж гаражі

ìîíòóâàòè àâò³âêè, — ðîçêàçóþòü 
æèòåë³ äîìó.

Ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó ³ ïðî 
çâåðíåííÿ ãðóïè ìåøêàíö³â 
áóäèíêó ¹ 30 äî ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ç öüîãî ïðèâîäó áóëà ñòâîðåíà 
òèì÷àñîâà ñë³ä÷à êîì³ñ³ÿ ïðè 
ì³ñüê³é ðàä³, äî ÿêî¿ óâ³éøëè 
ï’ÿòü ñïåö³àë³ñò³â ç â³ää³ë³â ìàé-
íîâèõ ðåñóðñ³â, àðõ³òåêòóðè é 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, ñïåö³àë³ñò ç ïè-
òàíü áëàãîóñòðîþ òà ñïåö³àë³ñò 
ç â³ää³ëó äåðæàâíîãî àðõ³òåê-
òóðíî-áóä³âåëüíîãî êîíòðîëþ. 
Äîëó÷èëè äî êîì³ñ³¿ é äåïóòàòà 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Êîì³ñ³ÿ îçíàéîìèëàñü ç äî-
êóìåíòàìè, ÿê³ íàäàâ âëàñíèê 
ãàðàæà. Ó áóä³âåëüíîìó ïàñ-
ïîðò³ ÂÍ-061161391446 â³ä 
18.05.2016 ðîêó áóëî âêàçàíî, 
ùî â Þð³ÿ º äîçâ³ë íà áóä³âåëüí³ 
ðîáîòè ³íäèâ³äóàëüíîãî ãàðàæà 
âèñîòîþ 4,5 ìåòðà. Îò ò³ëüêè 
çà ôàêòîì ãàðàæ ìàº âèñîòó 
áëèçüêî øåñòè ìåòð³â, ùî âñòà-
íîâèëà êîì³ñ³ÿ ïðè ì³ñüêðàä³. 
×è âñòàíîâëåíà áóëà ó äîêóìåí-
òàõ äîâæèíà òà øèðèíà ãàðàæà, 
íàì íåâ³äîìî.

ª â áóäèíêó 30 íà âóëèö³ Ãðó-
øåâñüêîãî ëþäè ç íåéòðàëüíîþ 

ïîçèö³ºþ. Âîíè êàæóòü, ùî 
êîëè ñóñ³äè äðóæí³ ì³æ ñîáîþ, 
òî ìàëî êîìó çàéâèé ìåòð áóä³âë³ 
áóäå çàêðèâàòè ïðîìåí³ ñîíöÿ.

— ² ìàëî êîìó ñïàäå íà äóìêó 
òîïòàòèñÿ ïî ïîêð³âë³ êîíòåé-
íåðà ïàí³ Òåòÿíè, — ï³äñóìîâó-
þòü æèòåë³ áóäèíêó. — Ò³ëüêè 
äî ïðèìèðåííÿ õòîñü ïîâè-
íåí çðîáèòè òîé ïåðøèé êðîê. 
Òî ìîæå é ðîçïî÷àòè òå ïðèìè-
ðåííÿ ³ç çàì³íè, ÷è ðåìîíòó ïî-
êð³âë³ òî¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ñêðèí³. 
Íà í³é ìîæíà çàëàòàòè òð³ùèíó 
øèôåðó áåç çàì³íè ïîêð³âåëü-
íîãî ìàòåð³àëó.

Тетяна розповіла, що зламали їй покрівлю, коли сусід будував свій гараж. У міськраді 
встановили, що чоловік побудував гараж, вище на 1,5 метра, ніж це було вказано у дозволі 

ОЛЕНА УДВУД 

 Ö³íè íà îâî÷³ òðîõè âïàëè, 
òîæ ãîñïîäèí³ âçÿëèñÿ çà êîí-
ñåðâàö³þ. Ìè ïîäèâèëèñÿ ö³íè 
íà ðèíêó ³ ïîð³âíÿëè, ùî äåøåâ-
øå — çàêðóòèòè áàíî÷êó ïîì³äî-
ð³â óäîìà, ÷è ïðèäáàòè â ñóïåð-
ìàðêåò³ âæå ãîòîâèé ïðîäóêò?

Â îäíîìó ç ìåðåæåâèõ ñóïåð-
ìàðêåò³â íàøîãî ì³ñòà ìè çíà-
éøëè ìàðèíîâàí³ ïîì³äîðè â³ä 
äâîõ ð³çíèõ âèðîáíèê³â çà ö³íîþ 
48,40 òà 54,50 ãðèâí³. Îá’ºì áà-
íî÷êè — 1 ë³òð. Òåïåð ïîäèâè-
ìîñÿ, ùî äåøåâøå — êóïèòè ãî-
òîâó çàêðóòêó ÷è ðîáèòè âäîìà. ² 
÷è âàðòà, ÿê êàæóòü, ãðà ñâ³÷îê, 
âðàõîâóþ÷è òå, ùî áàíêà ìîæå 
äî çèìè íå äîòðèìàòè ³ ç³ðâàòè.

Îñíîâíèé ³íãðåä³ºíò íàøî¿ 
ñòðàâè — ïîì³äîðè. Íà ìàëåíü-
êîìó áàçàð³ ö³íè íà íèõ êîëè-
âàþòüñÿ ó ìåæàõ 14–16 ãðèâåíü. 

×èì á³ëüøèé ðîçì³ð, òèì á³ëüøà 
ö³íà. Ó íàøîìó âèïàäêó ï³ä³-
éäóòü ïîì³äîðè ñåðåäíüîãî ðîç-
ì³ðó, ùî êîøòóþòü 15 ãðèâåíü.

Ìè ïîðàõóâàëè, ùî ó ë³òðîâó 
áàíêó âëàçèòü ïðèáëèçíî ï³â-
ê³ëîãðàìà ïîì³äîð³â. À öå 7,50.

Ùå íàì ïîòð³áí³ ³íãðåä³ºíòè 
äëÿ ðîçñîëó. Ãîëîâíèé — âîäà. 
¯¿ ïîòð³áíî ï³âë³òðà. Ö³íó íà âîäó 
íå âðàõîâóºìî, àäæå äëÿ êîíñåð-
âàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü âîäó ïåðå-
âàæíî ç êðèíèö³. Ðîçñ³ë, äî ÿêîãî 
âõîäÿòü ñ³ëü, öóêîð òà îöåò, ðîç-
ðàõîâàíèé íà òðèë³òðîâó áàíêó. 
Äëÿ íüîãî ïîòð³áí³ 200 ãðàì³â 
öóêðó, 1 ñòîëîâà ëîæêà ñîë³ òà 
100 ì³ë³ë³òð³â îöòó. Âàðò³ñòü öüî-
ãî íàáîðó ìè ïîä³ëèëè íà 3. Âè-
õîäèòü, ùî ñîá³âàðò³ñòü ðîçñîëó 
äëÿ ë³òðîâî¿ áàíêè — 1,31 ãðèâí³.

Ùå äî öüîãî ïåðåë³êó äîäàìî 
ëàâðîâèé ëèñòîê òà äóõìÿíèé 

ïåðåöü — ðàçîì ïðèáëèçíî 
83 êîï³éêè.

Ö³íó íà áàíêó íå âðàõîâóºìî, 
àäæå äëÿ êîíñåðâàö³¿ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ áàíêè ç ïîïåðåäí³õ çà-
êðóòîê, ÿê³ âæå ç’¿ëè. À îò êðèø-
êà íàì ïîòð³áíà íîâà. Íà ðèíêó 
ö³íà íà ïà÷êó êðèøîê — 35–
38 ãðèâåíü. Â³çüìåìî íàéäîðîæ-
÷³. Â óïàêîâö³ 50 êðèøîê. Ìàºìî 
ö³íó îäí³º¿ — 76 êîï³éîê.

Òîæ ñîá³âàðò³ñòü óñ³õ ³íãðå-
ä³ºíò³â äëÿ çàêðóòêè ðàçîì ç 
êðèøêîþ ñòàíîâèòü ïðèáëèç-
íî 10 ãðèâåíü 40 êîï³éîê. À öå 
ó 4,5–5 ðàç³â äåøåâøå, í³æ ïðè-
äáàòè ãîòîâó çàêðóòêó ó ìàãàçèí³.

Çâ³ñíî, ìè íå âðàõóâàëè ãàç. 
Àëå íàâ³òü ÿêùî âè âèêîðèñ-
òàºòå ö³ëèé êóá ãàçó, äîìàøí³ 
ìàðèíîâàí³ ïîì³äîðè âñå îäíî 
äåøåâø³. Àäæå êóá ãàçó íèí³ 
êîøòóº 4,50.

Що дешевше? Домашня закрутка проти магазинної 

Â³ä ³íøèõ ìåøêàíö³â 
íà Ãðóøåâñüêîãî íàì 
ñòàëî â³äîìî, ùî ì³æ 
ìåøêàíöÿìè áóäèíêó 
çà êîíòåéíåðè òà 
ãàðàæ éäå «â³éíà» 

Ми порахували, що у літрову банку влазить приблизно 
півкілограма помідорів. На 7-8 гривень

ÊÎÍÔË²ÊÒ
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ОЛЕНА УДВУД, ІРИНА ШЕВЧУК 

 Îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â êîçÿ-
òèí÷àíè, ÿê³ ìàþòü øêîëÿð³â, 
àêòèâíî êîìåíòóþòü ïîñò ç 
êàðòèíêîþ-ñïèñêîì. Áàòüêè 
íå ïðèõîâóþòü îáóðåííÿ. Àäæå 
íà ïàï³ðö³ (í³áèòî çã³äíî ç ðå-
êîìåíäàö³éíèì ëèñòîì ÌÎÇ 
Óêðà¿íè) çàçíà÷åíî ïåðåë³ê 
íåîáõ³äíèõ ðå÷åé, ÿê³ êîæåí 
ó÷åíü ìàº ïðèíåñòè ç ñîáîþ 
íà ïåðøå âåðåñíÿ. Çîêðåìà 
ïî îäí³é óïàêîâö³ ñì³òòºâèõ 
ïàêåò³â òà ïàïåðîâèõ ðóøíèê³â 
(äâà ðóëîíè). Òàêîæ âêàçàíî, ùî 
â ïîðòôåë³ ìàº áóòè ïàêåò ³ç çà-
ñò³áêîþ, â ÿêîìó ìàþòü áóòè:
 2–3 ìàñêè íà îäèí äåíü 
 1 ïàðà ðóêàâè÷îê 
 1 ïëÿøå÷êà (ñïðåé) àíòè-

ñåïòèêà 

 1 ïà÷êà àíòèñåïòè÷íèõ âî-
ëîãèõ ñåðâåòîê 

Òàêîæ íàïèñàíî, ùî êîæåí 
ó÷åíü ïîâèíåí ìàòè ïëÿøå÷êó 
ç âîäîþ.

Ïîä³áíèé ñïèñîê øâèäêî 
ðîçïîâñþäèëè ñîö³àëüíîþ ìå-
ðåæåþ. Ìè ïåðåâ³ðèëè, ÷è öå 
äîñòîâ³ðíà ³íôîðìàö³ÿ ³ ÷è ìàº 
âîíà ñòîñóíîê äî êîçÿòèíñüêèõ 
îñâ³òí³õ çàêëàä³â?

Ñïåðøó çàïèòàëè äåÿêèõ áàòü-
ê³â, ÷è íàäõîäèëè ¿ì òàê³ ñïèñêè 
â³ä êëàñíèõ êåð³âíèê³â? Áàòüêè 
ä³â÷èíêè, ùî íàâ÷àºòüñÿ ó øêî-
ë³ ¹ 2, êàæóòü, ùî ¿ì í³÷îãî 
ïîä³áíîãî êëàñíèé êåð³âíèê 
íå ïðèñèëàëà. Ìàìà ä³â÷èíêè, 
ùî õîäèòü äî øêîëè ¹ 1, òåæ 
í³÷îãî íå çíàº ïðî öåé ñïèñîê. 
Êëàñíèé êåð³âíèê ó âàéáåð-ãðó-

ï³ íà çàïèòàííÿ ïðî öåé ñïèñîê 
â³äïîâ³ëà, ùîá íå â³ðèëè ³íôîð-
ìàö³¿ ç ñîöìåðåæ.

Òîæ âèð³øèëè çàòåëåôîíóâàòè 
äî Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà ñïîðòó 
³ çàïèòàëè, ÷è âèäàâàëè ïîä³-
áí³ ñïèñêè ó íàøèõ øêîëàõ ³ ÷è 
âçàãàë³ ïîâèíí³ ó÷í³ ïðèíîñèòè 
äî øêîëè ïàïåðîâ³ ðóøíèêè òà 
³íø³ ðå÷³ ç öüîãî ñïèñêó?

Â îñâ³ò³ êàæóòü, ùî ó íàøèõ 
øêîëàõ íå âèäàâàëè òàêèõ ñïèñ-
ê³â òà íå âèìàãàþòü êóïóâàòè ö³ 
ðå÷³. Îêð³ì ìàñîê, àäæå ï³ä ÷àñ 
ïåðåðâè äèòèíà ìàº âèõîäèòè ç 
êëàñó ó çàñîáàõ ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó.

— Çà ðåêîìåíäàö³ºþ Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè òà Ì³í³ñòåðñòâà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñöåâà âëàäà 
ìàº ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷èòè àí-

òèñåïòèêàìè ëèøå ïåäàãîã³÷-
íèé ïåðñîíàë. Àëå, çâè÷àéíî, 
ìè çàêóïèëè â á³ëüø³é ê³ëü-
êîñò³ ³ ïàïåðîâèõ ðóøíèê³â, ³ 
àíòèñåïòèê³â, ³ ð³äêîãî ìèëà. 
Íèìè áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ ³ 
ä³òè. Òàêîãî, ùî äèòèíà ìàº 
ïðèéòè äî øêîëè ç³ ñâî¿ìè 
ðóøíèêàìè, ñâî¿ìè àíòèñåï-
òèêàìè — íåìàº. ßêùî áàòüêè 
ââàæàþòü çà ïîòð³áíå äèòèí³ 
äîäàòêîâî ÿêèéñü àíòèñåïòèê 
ïîêëàñòè, òî íàéêðàùå ãåëåâèé. 
Òîìó ùî âè ðîçóì³ºòå, ùî òàêå 
àíòèñåïòèê. Ï³äóòü äåñü ï³ä-
ïàëÿòü ³ ìàëî ùî ìîæå áóòè. 
Òî öå íà ðîçñóä áàòüê³â, — êàæå 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè òà 
ñïîðòó Îëåíà Êàñàòê³íà.

Òàêîæ â óïðàâë³íí³ îñâ³òè 
ðîç’ÿñíèëè ïèòàííÿ ìåäè÷íèõ 

êîì³ñ³é, òåñò³â íà êîðîíàâ³ðóñ 
òà çì³í ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. 
Ñòîñîâíî ìåäè÷íèõ îãëÿä³â äëÿ 
ä³òåé, òî ¿õ í³õòî íå â³äì³íÿâ, 
âîíè º îáîâ'ÿçêîâèìè, àëå âîíè 
ìîæóòü áóòè â³äòåðì³íîâàíèìè 
íà âåðåñåíü-æîâòåíü. Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü â³äîìî, ùî äâ³ 
íàâ÷àëüí³ çì³íè (4–6 êëàñè) 
ââîäÿòüñÿ ò³ëüêè â Êîçÿòèíñüê³é 
ñïåö³àë³çîâàí³é øêîë³ ¹ 1 ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà. ²íø³ øêîëè 
áóäóòü öå ïèòàííÿ âèð³øóâàòè 
íà ïåäðàäàõ.

Òàêîæ ñïðîñòóâàëè ³íôîðìà-
ö³þ ïðî òå, ùî çà äåñÿòü äí³â 
äî íàâ÷àííÿ ïîòð³áíî çäàòè òåñò 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ 
º íåäîñòîâ³ðíîþ. Âñå, ùî òðåáà 
ìàòè ç ñîáîþ äèòèí³ â³ä ë³êàðÿ, 
òî öå ìåäè÷íó äîâ³äêó.

ОЛЕНА УДВУД 

Ê³íåöü 2019–2020 íàâ÷àëüíî-
ãî ðîêó áóâ ñõîæèé íà ñöåíàð³é 
ôàíòàñòè÷íîãî ô³ëüìó. Âïåðøå 
íàø³ ä³òè ïåðåéøëè íà äèñòàí-
ö³éíå íàâ÷àííÿ ³ çàì³ñòü ðå-
àëüíèõ óðîê³â ó êëàñ³ ïî÷àëèñÿ 
óðîêè â³ðòóàëüí³. Òåïåð øêîëè 
ïîâåðíóòüñÿ äî òðàäèö³éíî¿ 
ôîðìè íàâ÷àííÿ. Ùîïðàâäà, ç 
íîâèìè ïðàâèëàìè.

Áàòüêàì, ÿê³ ìàþòü ä³òåé øê³ëü-
íîãî â³êó, îäíîçíà÷íî ö³êàâî, ùî 
áóäå ç 1 âåðåñíÿ. ßê ä³òè ñèä³-
òèìóòü ó êëàñ³ ³ ÷è äîòðèìóâà-
òèìóòüñÿ äèñòàíö³¿, ùî ðîáè-
òèìóòü, ÿêùî ó êîãîñü ³ç ó÷í³â 
áóäóòü ðåñï³ðàòîðí³ ñèìïòîìè? 
Àáè äàòè â³äïîâ³ä³ íà ö³ òà ³íø³ 
çàïèòàííÿ, ìè çàâ³òàëè äî øêî-
ëè-ë³öåþ ³ ïîäèâèëèñÿ, ÿê çàêëàä 
ï³äãîòóâàâñÿ äî ïåðøîãî âåðåñíÿ ³ 
ÿê³ çì³íè ÷åêàþòü íå ëèøå íà ä³-
òåé òà áàòüê³â, à é íà â÷èòåë³â.

СПЕЦІАЛЬНИЙ МАРШРУТ 
Ïåðøå íîâîââåäåííÿ ñòîñó-

ºòüñÿ òîãî, ÿê ä³òè çàõîäèòèìóòü 
äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. ßêùî 
ðàí³øå âñ³ êîðèñòóâàëèñÿ öåí-
òðàëüíèì âõîäîì, òî òåïåð â³ä-
êðèòèìè áóäóòü òàêîæ çàïàñí³. 
Ó ë³öåé-øêîë³ òàêèõ òðè, ÷åò-
âåðòèé — öåíòðàëüíèé. Áóäóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ óñ³ ÷îòèðè, 
àëå äëÿ êîæíîãî êëàñó ðîçðî-
áëÿòü ìàðøðóò. Òîáòî, ä³òè ïåâ-
íîãî êëàñó êîðèñòóâàòèìóòüñÿ 
ëèøå îäíèì âõîäîì. À íà ï³äëî-
ç³ ç’ÿâèòüñÿ ðîçì³òêà ç íàïðÿìîì 
ðóõó. Ðîáëÿòü öå äëÿ òîãî, ùîá 
óíèêíóòè ñêóï÷åííÿ.

— Çà êîæíèì êëàñîì áóäå 
çàêð³ïëåíî ì³ñöå, êóäè ä³òè 
áóäóòü âèõîäèòè íà ïåðåðâó. 
Áóäóòü ÷åðãîâ³-âîëîíòåðè, ÿê³ 
ñë³äêóâàòèìóòü çà òèì, ùîá ä³òè 
íå ïîðóøóâàëè íàïðÿìêè ðóõó ³ 
íå äîïóñêàëè ñêóï÷åííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîð øêîëè-ë³öåþ 
Îëåíà Á³ëÿíåöü.

Íà âõîäàõ — ì³ñöÿ äëÿ îá-
ðîáêè ðóê. Òîæ äèòèíà çìîæå 
ïðîäåçèíô³êóâàòè ðóêè, çàõî-
äÿ÷è äî øêîëè, ÷è êîëè âæå 

Сміттєві пакети, маски та рушники: у мережі 
розповсюджують список речей до школи. Фейк?

МИ ПЕРЕВІРИЛИ: ЧИ ГОТОВА ШКОЛА 
Освіта  Зовсім скоро канікули 
закінчаться і діти підуть до школи. 
Батькам цікаво, як організували 
підготовку до нового навчального року і 
чи безпечно у школі. Адже просто прийти 
і подивитися не можна, бо цьогоріч 
доступ батьків до навчального закладу 
заборонений. Саме тому ми завітали 
до школи-ліцею і розкажемо вам, як все 
влаштовано і що нового буде у школі

éäå äîäîìó. Çàðàç ïðàö³âíèêè 
êîðèñòóþòüñÿ ëèøå öåíòðàëü-
íèì âõîäîì, òîìó ïîêè ì³ñöÿ 
äëÿ îáðîáêè ðóê îáëàäíàëè 
ëèøå òóò. Àëå ïåðåä ïî÷àòêîì 
íàâ÷àííÿ òàê³ çîíè ç’ÿâëÿòüñÿ 
íà êîæíîìó âõîä³.

ДВІ ЗМІНИ 
Âïåðøå çà áàãàòî ðîê³â øêî-

ëà ïîâåðíåòüñÿ äî äâîçì³ííî-
ãî íàâ÷àííÿ. Ùîïðàâäà, âîíî 
äåùî â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä òîãî, 
ÿêèì áóëî êîëèñü. Êëàñ ïîä³ëÿòü 
íà äâ³ ï³äãðóïè. ×àñòèíà ä³òåé 
íàâ÷àòèìåòüñÿ ó ïåðøó çì³íó, 
÷àñòèíà — â äðóãó. ×åðåç äâà 

òèæí³ âîíè ì³íÿòèìóòüñÿ. Òîá-
òî, ò³, õòî õîäèâ íà äðóãó çì³-
íó, òåïåð éòèìóòü íà ïåðøó. ² 
íàâïàêè. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ ïî-
÷àòêîâî¿, ³ ñåðåäíüî¿, ³ ñòàðøî¿ 
øêîëè.

— Öå äëÿ òîãî, ùîá ðîçâàí-
òàæèòè ê³ëüê³ñòü ä³òåé, — ïîÿñ-
íþº äèðåêòîð øêîëè-ë³öåþ. — 
Ó øêîë³ 820 ó÷í³â. Òîáòî, â îäíó 
çì³íó áóäå ïðèáëèçíî 400 ³ 
â äðóãó çì³íó ïðèáëèçíî 400. 
Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðîçñàäèòè 
ä³òåé ³ ïðèíàéìí³ ì³í³ì³çóâàòè 
ðèçèêè.

Äëÿ â÷èòåë³â äâîçì³ííå íà-
â÷àííÿ îçíà÷àº âäâ³÷³ á³ëüøå 
íàâàíòàæåííÿ. Òîìó òðèâàë³ñòü 
óðîêó äåùî ñêîðîòÿòü, à ùå 

çàïðîâàäÿòü çì³øàíó ñèñòåìó. 
Óñ³ îñíîâí³ ïðåäìåòè âèêëàäà-
òèìóòüñÿ â øêîë³, ³íø³ — äèñ-
òàíö³éíî.

УРОКИ ПІД ВІДКРИТИМ 
НЕБОМ 

Ùå îäíå íîâîââåäåííÿ öüîãî 
ðîêó — óðîêè íà âóëèö³. Íà çà-
äíüîìó äâîð³ øêîëè º âåëèêà çå-
ëåíà çîíà ³ öüîãîð³÷ ¿¿ ïëàíóþòü 
âèêîðèñòàòè íå ëèøå ÿê ìàé-
äàí÷èê äëÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ. 
Ïîêè òåïëî, äåÿê³ óðîêè ïðîâî-
äèòèìóòü ï³ä â³äêðèòèì íåáîì.

— Òó ñàìó ë³òåðàòóðó ìîæíà 
ïðîâîäèòè íà âóëèö³. Ó íàñ º 
êàðåìàòè (êèëèìêè íà ãóìîâ³é 

îñíîâ³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü ó òó-
ðèçì³ ³ äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì — 
àâò.). Ó íàñ ¿õ áàãàòî. Ìè ÿê 
â³ä÷óâàëè, çàêóïèëè ìèíóëîãî 
ðîêó. Òîìó ìè ïëàíóºìî ó âå-
ðåñí³ ïðîâîäèòè òàê³ óðîêè. 
Íà çåëåí³é çîí³ ìîæå ïîì³ñòè-
òèñÿ ÷îòèðè êëàñè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåíà Á³ëÿíåöü.

À ïðîñòî á³ëÿ øêîëè îáëàäíà-
þòü ³ìïðîâ³çîâàíèé êëàñ ï³ä â³ä-
êðèòèì íåáîì. Òóò ðîçñòàâëÿòü 
ïàðòè ³ ïîâ³ñÿòü äîøêó.

Äî ðå÷³, ó ë³öåé-øêîë³ âæå ïðî-
âîäèëè òåñòîâ³ óðîêè äëÿ ó÷í³â 
9, 10 òà 11 êëàñ³â. Öå äàëî çìîãó 
êðàùå çðîçóì³òè, ÿê ïðàâèëüíî 
îðãàí³çóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ.

ßêùî ðàí³øå âñ³ 
êîðèñòóâàëèñÿ 
öåíòðàëüíèì âõîäîì, 
òî òåïåð â³äêðèþòü ³ 
çàïàñí³. Äëÿ êîæíîãî 
êëàñó – ñâ³é ìàðøðóò

У початковій школі одинарні парти, їх теж розставили 
на відстані. У старшій та середній школі парти двомісні, але 
учні сидітимуть по одному за партою в шаховому порядку 
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ІРИНА ШЕВЧУК 

  Êîçÿòèí÷àíè ãîòóþòüñÿ 
äî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Õòîñü ïåð-
øå âåðåñíÿ ÷åêàº ç íåòåðï³ííÿì, 
àäæå îòà «äèñòàíö³éêà» áóëà ÿê 
êàðà íåáåñíà. À õòî íàâïàêè, 
áî¿òüñÿ ïóñêàòè äèòèíó â øêîëó, 
àáè íå ï³ä÷åïèòè «êîðîíàâ³ðóñíó 
çàðàçó» ³ ãîòîâèé íàâ÷àòèñÿ âäî-
ìà. ßê³ î÷³êóâàííÿ áàòüê³â â³ä 
íàâ÷àííÿ â óìîâàõ êàðàíòèíó?

Ìàìà äðóãîêëàñíèö³ ç ï’ÿòî¿ 
øêîëè Òåòÿíà:

— ß çà øêîëó, àäæå öå ñï³ë-
êóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, ç â÷èòå-
ëÿìè. Âîíî äèòèí³ ò³ëüêè íà êî-
ðèñòü. Àëå ÿêùî ä³òåé áóäóòü 
«ãðóçèòè» êîðîíàâ³ðóñîì, òîä³ 
ïåðåéäó íà äîìàøíº íàâ÷àííÿ. 
ßñíà ð³÷, ùî âîñåíè ïî÷íåòüñÿ 
ñåçîí â³ðóñíèõ çàõâîðþâàíü. 

Öå ÿê ì³í³ìóì áóäå â æîâòí³, 
ëèñòîïàä³ òà ãðóäí³. Ä³òè ïî-
÷íóòü õâîð³òè, ÿê öå çàçâè÷àé 
áóâàº. Â ìåíå º òàêà ³íôîðìà-
ö³ÿ — ÿêùî â êàðàíòèí ó äèòèíè 
â øêîë³ ï³äí³ìåòüñÿ òåìïåðàòó-
ðà, òî ïðîöåäóðà áóäå íå òàêà 
ÿê çàâæäè (òåëåôîíóþòü ìàì³, 
ÿêà âèð³øóº, äå ³ ÿê ë³êóâàòè). 
À áóäóòü âèêëèêàòè ïðàö³âíèê³â 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, â çàõèñíèõ 
êîñòþìàõ, ùèòêàõ òîùî… Ìåíå 
öå íå âëàøòîâóº. ß ïðîòè «êî-
ðîíàâ³ðóñíèõ íåäèòÿ÷èõ òîðòóð».

Ìàìà øåñòèêëàñíèêà ïåðøî¿ 
øêîëè Àíàñòàñ³ÿ:

— ßê íà ìåíå, òî äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ ìàº áàãàòî ì³íóñ³â. 
Ïî-ïåðøå, äëÿ ä³òåé íåìàº 
ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîêëàñíèêàìè 
òà â÷èòåëÿìè. Ïî-äðóãå, âîíè 

íå ðîçóì³þòü òîé ìàòåð³àë, ÿêèé 
¿ì çàäàþòü. Àäæå ïðèõîäÿòü ò³ëü-
êè çàâäàííÿ, áåç ïîÿñíåíü. Òàêà 
ôîðìà íàâ÷àííÿ á³ëüøå äëÿ áàòü-
ê³â, í³æ äëÿ ó÷í³â. ßêùî âçÿòè 
òîé ôàêò, ùî ä³òè áóäóòü õîäèòè 
íà ïåðåðâàõ ó ìàñêàõ, òî ìîæëè-
âî òàê ³ áóäå, àëå â ïåðø³ äí³. ² 
íà öüîìó âñå. ßêùî íàâ³òü øêîëè 
³ â³äêðèþòü, òî íåíàäîâãî.

Ìàìà òðåòüîêëàñíèö³ äðóãî¿ 
øêîëè Þë³ÿ:

— ß êàòåãîðè÷íî ïðîòè íà-
â÷àííÿ ó øêîëàõ â óìîâàõ êà-
ðàíòèíó. ßê öå äèòèíà áóäå 
õîäèòè ïî øêîë³ â ìàñö³? Äå 
òàêå áà÷èëè? Òóò â ìàãàçèí çà-
éäåø ³ âæå âñå, âîíà ¿¿ ñêèäàº, 
áî âàæêî äèõàòè! À óÿâ³òü ñîá³ 
ïåðåðâó, êîëè íà êîðèäîð³ âîíè 
ãàíÿþòü, ãðàþòüñÿ… ³ â ìàñö³. Âñ³ 

ö³ ïðàâèëà, ÿê³ âîíè ïðèäóìàëè 
â ì³í³ñòåðñòâ³, ìîæóòü æèòè ò³ëü-
êè íà ïàïåð³, à íå â ðåàëüíîñò³. 
Ò³ æ ñàì³ àíòèñåïòèêè, ðóêàâè÷-
êè, äèñòàíö³¿. Àãîâ, öå æ øêîëà! 
Òàì ä³òè ñï³ëêóþòüñÿ, íàâ÷àþòü-
ñÿ, ï³çíàþòü ñâ³ò. ßêùî, íå äàé 
Áîã, õòîñü ç êëàñó çàõâîð³º íà êî-
ðîíàâ³ðóñ, îò³ ìàñêè òà ðóêàâè÷êè 
íå äîïîìîæóòü. Ïåðøîãî âåðåñíÿ 
ñâîþ äèòèíó â øêîëó íå ïóùó, 
³ íàðàæàòè ¿¿ íà êîðîíàâ³ðóñíó 
íåáåçïåêó íå áóäó. Õàé íàâ÷àºòü-
ñÿ âäîìà. Òàê áóäå ³ åôåêòèâí³øå, 
³ áåçïå÷í³øå.

Ìàìà øåñòèêëàñíèö³ ïåðøî¿ 
øêîëè ²ðèíà:

— Äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ, ÿêå 
òðèâàëî äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³, 
áóëî ñóö³ëüíèì æàõîì. Âàæêî 
áóëî ïîÿñíèòè ùîñü äèòèí³, 

êîëè ñàìà ïðàöþþ äèñòàíö³éíî, 
â³ëüíîãî ÷àñó äóæå ìàëî òà ùå é 
ìàëå÷à ïîñò³éíî õî÷å ïîãðàòèñÿ, 
àäæå ñàäî÷îê òåæ íà êàðàíòè-
í³. Öå ïî-ïåðøå. Ïî-äðóãå, îò³ 
îíëàéí-óðîêè, ìîÿ äîíüêà, íà-
ïðèêëàä, íå ñïðèéìàëà çîâñ³ì. 
¯é êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àëî 
â÷èòåëüñüêîãî ïîÿñíåííÿ, æèâî-
ãî, à íå â³ðòóàëüíîãî. Ìàòåð³àë 
ïðîõîäèëè òàê-ñÿê, ç íåðâàìè 
òà áàòüê³âñüêîþ äîïîìîãîþ. 
Òîìó ÿ äóæå ÷åêàþ íà â³äêðèòòÿ 
øê³ë. Ïîâ³ðòå, íå òàêèé ñòðàø-
íèé ÷îðò, ÿê éîãî ìàëþþòü… 
Êîðîíàâ³ðóñ äî íàñ ïðèéøîâ 
íå â³ä ä³òåé ç³ øê³ë òà ñàäî÷ê³â. 
Éîãî çàâåçëè. ² íà ìîþ äóìêó, 
â ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî áóëî çà-
êðèâàòè êîðäîíè, à íå íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè.

«Якщо навіть і відкриють, то ненадовго»: 
що кажуть батьки про школу в карантин?

ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

ЯК СИДІТИМУТЬ У КЛАСАХ 
Ó êëàñàõ íèí³ òðèâàþòü îñòàí-

í³ ïðèãîòóâàííÿ. Ó êàá³íåòàõ 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ïàðòè ðîç-
ñòàâëÿþòü ó øàõîâîìó ïîðÿäêó. 
Ðîáî÷³ ì³ñöÿ òóò îäèíàðí³, òîæ 
êîæíà äèòèíà ìàòèìå ñâîþ ïàð-
òó ³ ì³æ ó÷íÿìè áóäå âèòðèìàíà 
äèñòàíö³ÿ. Ó êîæíîìó êëàñ³ — 
ì³ñöå äëÿ îáðîáêè ðóê.

Íà êîðèäîð³ îáëàäíàíèé ³ãðî-
âèé êóòî÷îê. Òóò çàáðàëè óñ³ 
ì’ÿê³ ³ãðàøêè, òîæ ïîêè â³í 
ïóñòóº. Íàòîì³ñòü ïîñòàâëÿòü 
³ãðàøêè, ÿê³ ìîæíà ëåãêî îáðî-
áèòè äåçèíô³êóþ÷èìè çàñîáàìè.

Äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³ò-
í³ìè ïîòðåáàìè ó øêîë³-ë³öå¿ 

º îêðåìà ê³ìíàòà — ðåñóðñíèé 
öåíòð. Òóò êëàñ òà ì³ñöå äëÿ â³ä-
ïî÷èíêó. Öüîãîð³÷ òóò íàâ÷àòè-
ìåòüñÿ â³ñ³ì ä³òåé. Ïðèì³ùåííÿ 
íåâåëèêå, àëå îñîáëèâèõ ó÷í³â 
íå áàãàòî, òîìó äèñòàíö³þ ìîæ-
íà áóäå âèòðèìàòè.

Ó êàá³íåòàõ ñåðåäíüî¿ òà ñòàðøî¿ 
øêîëè ïàðòè äâîì³ñí³. Àëå ó÷í³â 
ðîçñàäÿòü ó øàõîâîìó ïîðÿäêó òà-
êèì ÷èíîì, ùî çà îäí³ºþ ïàðòîþ 
ñèä³òèìå ëèøå îäíà äèòèíà.

Ï³ñëÿ êîæíîãî óðîêó êëàñ 
áóäóòü ïðîâ³òðþâàòè, à ä³òè 
âèõîäèòèìóòü íà ïåðåðâó. Ì³æ 
ïåðøîþ ³ äðóãîþ çì³íàìè áóäå 
ï³âãîäèííà ïåðåðâà. Çà öåé ÷àñ 
äåçèíô³êóâàòèìóòü óñ³ ïîâåðõ-

í³ â êëàñàõ ³ ðîáèòèìóòü âîëîãå 
ïðèáèðàííÿ.

Ç êàá³íåòó â êàá³íåò ä³òè 
ïåðåõîäèòè íå áóäóòü, âîíè 
íàâ÷àòèìóòüñÿ ó ñâîºìó êëà-
ñ³. Áóäóòü çàä³ÿí³ óñ³ êàá³íåòè, 
îêð³ì õ³ì³¿.

— Òóäè ä³òè áóäóòü õîäè-
òè, òîìó ùî öå ñïåöèô³÷íèé 
ïðåäìåò. Àëå âîíè íå çìîæóòü 
âèñèä³òè â êàá³íåò³, äå ïàõíå õ³-
ì³êàòàìè. Îäèí óðîê — öå ùå 
ìîæíà, à âåñü äåíü — í³, — ïî-
ÿñíþº Îëåíà Á³ëÿíåöü.

А ЯК В ЇДАЛЬНІ?
Ïåðøîãî âåðåñíÿ ó÷íÿì ïðî-

âåäóòü ³íñòðóêòàæ ç ïðèâîäó 

òîãî, ÿê ïðîõîäèòèìå íàâ÷àí-
íÿ ³ ÿêèõ ïðàâèë âàðòî äîòðè-
ìóâàòèñÿ. Êð³ì öüîãî, ó øêîë³ 
ðîçâ³ñèëè ð³çíîìàí³òí³ çíàêè-
íàãàäóâàííÿ ç íîâèìè ïðàâèëà-
ìè. Îêðåìî çðîáèëè ñòåíä äëÿ 
íàéìîëîäøèõ.

Òàêîæ ïîñòàâèëè ñì³òíèêè 
äëÿ âèêîðèñòàíèõ ìàñîê ³ ïî-
â³ñèëè òàáëè÷êè ç ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî òå, ÿê ¿õ ïðàâèëüíî âèêèäà-
òè. À á³ëÿ óìèâàëüíèê³â — òà-
áëè÷êè-íàãàäóâàííÿ ïðî òå, ÿê 
ïðàâèëüíî ìèòè ðóêè.

Íà âõîä³ äî ¿äàëüí³ òåæ áóäå 
ì³ñöå äëÿ îáðîáêè ðóê. Ñòîëè 
ðîçñòàâèëè ³ç äîòðèìàííÿì äèñ-

òàíö³¿. Íàâêîëî ñòîëó — ÷îòèðè 
ëàâêè. ßêùî ðàí³øå íà ëàâêó 
ìîãëè ñ³ñòè äâà-òðè ó÷í³, òî òå-
ïåð ðàçîì çìîæóòü ñèä³òè ëèøå 
÷åòâåðî — îäíà äèòèíà íà îäíó 
ëàâêó. Òîæ îäíî÷àñíî â ïðèì³-
ùåíí³ çìîæå ïåðåáóâàòè áëèçüêî 
80 ó÷í³â.

— Òóò ó íàñ ïðèì³ùåííÿ îá-
ëàäíàíå â³äåîñïîñòåðåæåííÿì. 
Òîìó ìè çìîæåìî íàâ³òü â òàêî-
ìó ðåæèì³ â³äñòåæóâàòè, ÷è äî-
òðèìóþòüñÿ òóò ïðàâèë, — êàæå 
äèðåêòîð çàêëàäó.

Äëÿ ïåðñîíàëó ¿äàëüí³ ì³ñ-
öå äëÿ îáðîáêè ðóê îáëàäíàëè 
âñåðåäèí³ õàð÷îáëîêó. Òàì òåæ 
àíòèñåïòèêè, ð³äêå ìèëî òà ïà-
ïåðîâ³ ðóøíèêè.

ЯКЩО В ДИТИНИ БУДУТЬ 
СИМПТОМИ 

ßê â³äîìî, ä³òÿì íà ïåðåðâó 
òðåáà áóäå âèõîäèòè ó ìàñêàõ. 
À îò ÷è ïîâèíí³ áóäóòü íî-
ñèòè ìàñêè â÷èòåë³ ï³ä ÷àñ 
óðîêó — ïîêè íåâ³äîìî. Ó Ì³-
í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
êàæóòü, ùî ÿêùî íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ó çåëåí³é ÷è æîâò³é 
çîí³, òî â÷èòåëÿì íîñèòè ìàñ-
êè íå îáîâ’ÿçêîâî.

Íàøå ì³ñòî ïîêè ó çåëåí³é 
çîí³, òîæ ïèòàííÿ ìàñîê çàëè-
øàºòüñÿ â³äêðèòèì. Ïîïðè öå 
ó ë³öå¿-øêîë³ âæå º 3,5 òèñÿ÷³ 
ìàñîê, òîæ ïåðñîíàë ïîâí³ñ-
òþ çàáåçïå÷åíèé. Çàóâàæèìî, 
ùî òóò ïðàöþº 60 â÷èòåë³â ³ 
35 òåõí³÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Çà-
ãàëîì 95 îñ³á. Òîæ öå ìàéæå 
37 ìàñîê íà êîæíîãî. Çã³äíî ç 
âèìîãàìè, çàïàñ çàñîá³â ³íäèâ³-
äóàëüíîãî çàõèñòó, àíòèñåïòèê³â 
òà ð³äêîãî ìèëà ìàº áóòè ùîíàé-
ìåíøå òèæíåâèé.

Óñ³ì ïðàö³âíèêàì íà âõîä³ 
ì³ðÿòèìóòü òåìïåðàòóðó áåç-
êîíòàêòíèìè òåðìîìåòðàìè. 
Ä³òÿì òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã 
ïðîâîäèòè íå áóäóòü. Àëå ïèòà-
òèìóòü ó÷í³â ïðî ñàìîïî÷óòòÿ.

ßêùî ó êîãîñü ç³ øêîëÿð³â 
áóäóòü êàøåëü, ÷õàííÿ, ãîëî-
âíèé á³ëü ÷è ³íø³ ñèìïòîìè, 
éîãî ïîì³ñòÿòü äî òèì÷àñîâîãî 
³çîëÿòîðà. Öå ñïåö³àëüíî îá-
ëàäíàíèé êàá³íåò íà ïåðøî-
ìó ïîâåðñ³. Â³í ðîçòàøîâàíèé 
ó êðèë³, äå á³áë³îòåêà, êàá³íåò 
çàâãîñïà òà àðõ³â. Îäðàçó á³ëÿ 
êàá³íåòó — âèõ³ä íà çàäí³é äâ³ð 
øêîëè. Òîæ ó÷íÿ ìîæíà áóäå 
âèâåñòè íà âóëèöþ ³ ïðè öüîìó 
â³í íå êîíòàêòóâàòèìå ç ³íøè-
ìè ä³òüìè.

Ùå îäíå 
íîâîââåäåííÿ — 
óðîêè íà âóëèö³. Ïîêè 
òåïëî, äåÿê³ óðîêè 
ïðîâîäèòèìóòü ï³ä 
â³äêðèòèì íåáîì

Директор ліцей-школи Олена Білянець 
показує інформаційну табличку про 
те, як правильно викидати маску. 
Подібні нагадування про дотримання 
норм карантину розвісили у всіх 
коридорах школи 
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Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

КОЗЯТИНЧАНИ ВІДЗНАЧИЛИ 
ГОЛОВНЕ СВЯТО КРАЇНИ 

Відповідно до розпоря-
дження міського голови, 
28 серпня, у приміщенні ад-
мінбудівлі, відбудеться 48 
(позачергова) сесія міської 
ради 7 скликання.

На сесію запрошуються депута-

ти міськради, члени виконавчо-
го комітету, заступники міського 
голови, начальники управлінь та 
відділів міської ради, представни-
ки засобів масової інформації та 
громадськості.

Початок засідання — о 10.30.

Козятинська дитяча музич-
на школа оголошує набір учнів 
на 2020–2021 н. р. за наступни-
ми дисциплінами: фортепіано, 
сольний спів, хоровий клас, гітара, 
скрипка, баян, акордеон, духові 
інструменти, художній клас та клас 
хореографії.

28 серпня — скликається 
48 (позачергова) сесія міської 
ради 7 скликання 

Козятинська дитяча музична 
школа запрошує на навчання!

21 серпня в місті Козятин 
за участю керівництва міста, 
начальників міських управлінь 
та відділів, служб та установ, 
духовенства, громадськості 
відбулося покладання квітів 
до пам’ятника першому Прези-
денту України Михайлу Грушев-
ському з нагоди Дня Держав-
ного Прапора України та 29-ї 
річниці незалежності України.

Потім міська делегація попря-

мувала до пам’ятного знаку «За-
гиблим воїнам АТО», аби вшано-
вувати всіх, на чиїх плечах три-
мається наша державність і неза-
лежність, тих, хто ціною власного 
життя оберігав і оберігає наше 
сьогодення і щасливе майбуття.

Наприкінці слідування ходи ко-
зятинчани поклали квіти до ме-
моріального обеліску. Почесне 
право підняти Державний Прапор 
на флагштоці біля пам’ятника на-

дали старшині 26-ї та 44-ї окре-
мих артилерійських бригад ЗСУ 
Віталію Діденку, його ж було на-
городжено почесною грамотою 
Вінницької облдержадміністра-
ції та обласної ради з виплатою 
грошової винагороди за вагомий 
внесок у захисті прав та свобод 
громадян, розбудову незалежної 
демократичної правової держа-
ви, боротьбу за її незалежність, 
активну життєву і громадянську 

позицію та з нагоди відзначення 
на Вінниччині 29-ї річниці неза-
лежності України.

Синьо-жовтий стяг замайорів під 
звуки головної державної пісні.

До присутніх звернулися се-
кретар міської ради Костянтин 
Марченко та голова Козятинської 
асоціації учасників бойових дій 
АТО/ООС Олег Пявка.

Вони побажали козятинчанам 
миру, спокою та злагоди, міцно-

го здоров’я, щедрої долі, успіхів 
у справах та починаннях заради 
процвітання незалежної України 
та її народу. Щоб серця містян 
завжди були сповнені гордіс-
тю за нашу державу, прагнен-
ням до єднання та порозуміння, 
а джерело віри, надії та любові 
до України буде невичерпним. 
Слава українському народові!

Слава його Героям! Україні — 
слава!

Міський ЦНАП готується до запровадження 
комплексної послуги «єМалятко» 

За повідомленням началь-
ника Управління «ЦНАП у м. 
Козятині» Оксани Бортняк, 
міський ЦНАП готується до за-
провадження комплексної по-
слуги «єМалятко».

Між виконавчим комітетом 
Козятинської міської ради та 
Центрально-Західним міжрегі-
ональним управлінням Міністер-
ства юстиції (м. Хмельницький) 
підписано договір про співпрацю 
у сфері надання адміністратив-
них послуг з державної реєстрації 
актів цивільного стану, що дасть 
змогу батькам отримати комплек-
сну послугу «єМалятко» за однією 
заявою:

1) державна реєстрація наро-
дження та визначення походжен-
ня дитини;

2) реєстрація місця проживан-
ня;

3) призначення допомоги при 
народженні дитини;

4) призначення допомоги на ді-
тей, які виховуються у багатодіт-
них сім'ях;

5) внесення відомостей про 
дитину до Реєстру пацієнтів, що 
ведеться у центральній базі да-
них електронної системи охорони 
здоров'я;

6) реєстрація у Державному ре-
єстрі фізичних осіб — платників 
податків;

7) видача посвідчень батьків 
багатодітної сім'ї та дитини з ба-
гатодітної сім'ї;

8) визначення належності ново-
народженої дитини до громадян-
ства України;

9) внесення інформації про но-
вонароджену дитину до Єдиного 
державного демографічного ре-
єстру з присвоєнням унікального 
номера запису в ньому.

Начальник та двоє фахівців 
міського ЦНАПу успішно про-
йшли тестування щодо надання 
комплексної послуги «єМалятко», 
і найближчим часом даний сер-
віс стане доступним для батьків 
новонароджених, що дозволить 
родинам уникнути бюрократії, 
швидко отримати необхідні по-
слуги та вкотре переконатись, що 
ЦНАП завжди поруч за різних 
життєвих подій.
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ЩИРО ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЄМ!

директора ТОВ «Арчі» 
ЩЕЛИНСЬКОГО 

Олександра Єгоровича (29.08) 

Зозулинецького сільського голову 
МАКСИМЧУКА Олександра Васильовича 

(02.09) 

головного спеціаліста юрисконсульта 
райдержадміністрації 

ГРОШОВЕНКА Олександра Ілліча (02.09) 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
депутата районної ради, 

голову СФГ «Подільське», с. Жежелів, 
ХАРЕНКА Михайла Анатолійовича (27.08) 

керівника СФГ «Ніка-Д», с. Махнівка, 
депутата ОТГ,  

ДРОЗДОВИЧА Анатолія Едуардовича (29.08) 

головного спеціаліста відділу освіти 
райдержадміністрації 

БОДНАР Тетяну Миколаївну (01.09) 

Від щирого серця бажаємо удачі та успіхів у здійсненні задумів, міцного здоров’я, невичерпної енергії 
та натхнення в повсякденній праці, миру і благополуччя.

Нехай щасливою буде ваша доля під Божим і людським благословенням, а кожен новий день буде 

багатим на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи.

29 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, 
які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни 

Цьогоріч вдруге відзначаємо пам’ятну дату, яку встановив своїм указом від 23 серпня 2019 року 
президент України Володимир Зеленський.

Вшановуючи пам’ять загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, подвиг 
полеглих героїв Небесної сотні, АТО та операції об’єднаних сил, пам’ятаймо: герої не вмирають — 

вони залишаються в наших серцях і в наших долях, Небесними янголами та громадянським 
сумлінням. Глибоко співчуваємо батькам, дружинам і дітям, близьким та друзям загиблих. Кожна 

ваша сльозинка — це вирок вбивцям. Хай Господь допоможе вам перенести невимовний біль 
втрати. Зичимо усім незламної волі у подоланні усіх труднощів. Хай найшвидше настане мир і спокій 

на Українській землі! Слава Україні! Героям слава!

ШКОЛЯРІВ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КОЛЕКТИВИ 
вітаємо з Першовереснем — Днем знань!

Знання це скарб, а вміння вчитись — ключ до нього. 1 вересня школярі вирушають у нову сповнену 
пригод подорож, де дороговказами стануть підручники, а здобувати скарби знань допомагатимуть 

провідники — вчителі. Нехай легкою і захоплюючою буде для вас дорога у світ знань! З жагою 
оволодівайте інформацією, завжди будьте зацікавленими, впевнено торуйте нові шляхи, отримуйте 

найвищі оцінки! Вчіться, дерзайте, адже саме вам продовжувати справу розбудови держави, яка 
відзначила своє 29-річчя незалежності. Батькам та педагогам бажаємо великої любові до дітей 
та учнів. Любові, що додає терпіння та сил, допомагає перебороти усі проблеми, надихає вірою 

в можливості дитини та надією на її щасливе майбуття в щасливій Україні!

2 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ НОТАРІАТУ 
Вітаємо нотаріусів та їх помічників! Ваші професійність та сумлінність важливі для кожного грома-

дянина, адже саме ви посвідчуєте права та інші факти, що мають юридичне значення, утверджуючи 
цим і розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави.

Міцного вам здоров’я, добробуту, життєвої наснаги! Хай ваші професійні зусилля винагороджуються 
повагою й високим рівнем довіри громадян!

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ

21 серпня, напередодні відзна-
чення Дня Державного Прапо-
ра та 29-ї річниці Незалежнос-
ті України, відбулися районні 
урочистості, в яких взяли участь 
представники районної ради та 
районної державної адміністра-
ції, управлінь та відділів, керів-

ники комунальних установ, гро-
мадськість.

Захід розпочався з церемонії 
підняття Державного Прапора 
України під звуки Гімну. Учасники 
зібрання вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять всіх загиблих 
Героїв України, хто віддав жит-

тя за свободу та незалежність 
України.

Після завершення урочистої 
церемонії підняття Державного 
Прапора, відбулось покладання 
квітів до пам’ятника першому Пре-
зиденту Української Народної Рес-
публіки Михайлу Грушевському.

Оновлену стелу Михайлу Грушевському 
встановлено в с. Сестринівка 

Відбулось відкриття нового приміщення 
районного Інклюзивно-ресурсного центру 

Урочистості з нагоди Дня Державного Прапора 
України та 29-ї річниці Незалежності України 

19 серпня в день великого свя-
та Преображення Господнього, 
гостинна Білопільська земля вже 
вкотре приймала гостей з району 
та області на святі «Народу вічний 
оберіг», яке пройшло в рамках 
29-ї річниці Незалежності Укра-
їни. Тут кожен бажаючий зміг 
торкнутися душею до народного 
цілющого джерела звичаїв і тра-
дицій наших предків.

В урочистому відкритті дійства 
взяли участь начальник управлін-
ня культури і мистецтв Вінницької 
обласної державної адміністрації 
Ольга Дернова, директор облас-
ного Центру народної творчості, 
заслужений працівник культури 
України Тетяна Цвігун, голова ра-
йонної ради Віктор Слободянюк, 
заступник голови райдержадміні-
страції Ігор Булавський, депутати 
обласної та районної рад, керів-
ники сільськогосподарських під-
приємств Козятинщини, голови 

територіальних громад району, 
представники ЗМІ.

В рамках свята гості оглянули ви-
ставки дідухів з цілющих трав та 
зернових культур, обрядових хлібів, 
які завжди випікали українці до ре-
лігійних та народних свят, виставки 
народної творчості територіальних 
громад Козятинського району, а та-
кож побували на фестивалях «Сузір’я 
митців» — кращих майстрів-умільців 
народних промислів, які проводили 
майстер-класи для всіх бажаючих та 
продавали свої вироби;

— «Медові соти» — фестиваль 
бджолярів-пасічників з різною 
медовою продукцією.

Кожна сільська рада по-
особливому представила дари 
полів та домашні шедеври — умілі 
господині змагались за першість 
своїми кулінарними виробами. 
Святкового настрою гостям додава-
ли виступи фольклорних колективів 
з територіальних громад району.

Офіційна частина розпочалася з 
проведення районного свята «Об-
жинки» — свята поля та урожаю. У 
добрий час, засіваючи землю зер-
ном, хлібороб сіє щастя й добробут 
у кожній сім'ї, сіє мир на землі. Це 
завдяки його невтомним рукам 

стане ваговитий колос нашим хлі-
бом насущним. Тож від щирої душі 
дякували трудівникам жнивового 
лану Козятинського району. Симво-
лами цієї події стали гарно оздобле-
ні великі снопи із зернових культур.

Грамотами районної ради та 

райдержадміністрації, грошовими 
винагородами за сумлінну працю 
та вагомий внесок в розвиток аг-
ропромислового комплексу від-
значили найкращих працівників 
сільськогосподарського виробни-
цтва району.

Також колективи кращих сільгосп-
підприємств було занесено на до-
шку пошани «Працею звеличені», 
яку встановлено цьогоріч за ініціа-
тиви голови районної ради Віктора 
Слободянюка та силами працівни-
ків КЗ «Музей Хліба с. Білопілля».

На святі відбулось вручення на-
грудного знаку «За заслуги перед 
Козятинщиною», зокрема відзна-
чено кращих представників галу-
зі медицини, освіти, культури та 
спорту району.

За підсумками свята вручили По-
дяки управління культури і мис-
тецтв Вінницької ОДА та обласного 
Центру народної творчості у різних 
номінаціях.

Відбулось обласне свято «Народу вічний оберіг» 
та районне свято «Обжинки» 

19 серпня з нагоди відзначення 
29-ї річниці Незалежності Укра-
їни, відбулось урочисте відкрит-
тя оновленого пам’ятного знаку 
М. Грушевському у с. Сестринівка 
на території Сестринівського ЗНВК 
І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок».

У заході взяли участь начальник 
управління культури і мистецтв 
Вінницької облдержадміністрації 

Ольга Дернова, директор Вінниць-
кого обласного краєзнавчого му-
зею Катерина Висоцька, голова 
районної ради Віктор Слободянюк, 
заступник голови райдержадміні-
страції Ігор Булавський, сестринів-
ський сільський голова Анатолій 
Левчук, жителі с. Сестринівка.

Стелу встановлено за ініціативи 
голови районної ради Віктора Сло-

бодянюка, за кошти районного та 
місцевого бюджету.

Після покладання квітів до стели 
М. Грушевському, присутні відві-
дали однойменний музей, вста-
новлений на місці будинку діда 
М. Грушевського — Захарія Оппо-
кова, оглянули експонати та про-
слухали розповідь про життєвий 
шлях першого Президента України.

19 серпня відбулось відкриття 
нового приміщення Комунальної 
установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Козятинської районної ради 
для дітей з особливими освітні-
ми потребами, яке розташоване 
за адресою: м. Козятин вул. Неза-
лежності, 75.

В урочистому заході взяло участь 
керівництво нашого району — го-
лова районної ради Віктор Сло-
бодянюк, заступник голови рай-
держадміністрації Ігор Булавський, 
працівники відділу освіти, вихо-
ванці центру разом з батьками.

Перерізати символічну стрічку 
доручили дітками.

Директор районного Інклюзив-
но-ресурсного центру Лілія Сушко 
висловила вдячність усім, хто при-
четний до діяльності центру, хто 
не байдуже ставиться до проблем 
освіти у районі та розуміє важли-
вість корекційної допомоги дітям, 
зокрема, подякувала за підтримку 
районній владі.

Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк та заступник голови рай-
держадміністрації Ігор Булавський 
завітали на захід не з пустими ру-

ками — у подарунок вручили ди-
ректору сертифікати на придбання 
принтера та комплекту роздатко-
вого матеріалу для групових та 
індивідуальних завдань.

Загалом для проведення ремонту 
в приміщенні ІРЦ виділено близь-
ко 600 тис. грн. У центрі створені 
та обладнані спортивна кімната, 
сенсорна кімната, в якій діти мо-
жуть розслабитись, зосередитись 
та підготуватись до роботи в груп-
пах, кабінети для індивідуальних та 
групових занять практичного пси-
холога, логопеда, реабілітолога.

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
      телефон 2-16-18
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У тексті до законопроекту № 3963 є по-
яснення, що на підвищення зарплати 
на 277 гривень потрібно 4 мільярди гри-
вень в Державному бюджеті. Їх візьмуть з 
тих видатків, які зекономили на обслуго-
вуванні державного боргу — 3,5 мільярда 
гривень. Ще понад 500 мільйонів гри-
вень візьмуть з додаткових надходжень 
з податків на зарплати (ПДФО) та ПДВ.
При цьому головне науково-експертне 

управління Верховної Ради у своєму 
висновку до проекту закону зазначило, 
що «запропонований розмір мінімаль-
ної зарплати не досягає навіть величи-
ни фактичного прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, який за даними 
Мінсоцполітики складає 5149 гривні 
та, таким чином, не передбачає забез-
печення базових потреб працюючого 
населення».

За які гроші збільшать зарплату 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ 

Íà ïîçà÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ 
25 ñåðïíÿ Âåðõîâíà Ðàäà ðîç-
ãëÿíóëà çàêîíîïðîåêò, ÿêèì 
ï³äí³ìàþòü «ì³í³ìàëêó» ç 
4723 äî 5000 ãðèâåíü. ²í³ö³àòî-
ðîì çì³í ñòàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. Â³í 
ïîÿñíþâàâ, ùî çá³ëüøåííÿì ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè «òð³øêè ï³ä-
òðèìàþòü ëþäåé», ÿê³ âòðàòèëè 
äîõîäè ÷åðåç êàðàíòèí.

Òàêîæ ïðåçèäåíò ðàçîì ç Êàá-
ì³íîì íàì³òèâ ïîäàëüø³ êðîêè 
çá³ëüøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà: ç 
1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó — äî 6000 ãðè-
âåíü, à ç 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó — 
6500 ãðèâåíü. Õî÷à â çàêîíîïðî-
åêò³ ìîâè ïðî òàê³ íàì³ðè íå áóëî.

Íàðäåïè òàêèé êðîê îö³íè-
ëè ïî-ð³çíîìó: ïðåäñòàâíèêè 
ïîë³òñèë «ªÑ», «Ãîëîñ», ãðóïà 
«Çà ìàéáóòíº» íàçâàëè öå ïî-
ïóë³çìîì òà ï³àðîì ïðîâëàäíî¿ 
ïàðò³¿ ïåðåä âèáîðàìè. Àðãóìåí-
òàìè ñòàëî òå, ùî çá³ëüøåííÿ 
ì³í³ìàëêè ïðèçâåäå äî çá³ëü-
øåííÿ ïîäàòê³â, ³, ïî ñóò³, âîíî 
çàðàç íå íà ÷àñ³, îñê³ëüêè êðà¿íà 
â åêîíîì³÷í³é êðèç³.

À ïðåäñòàâíèêè ïàðò³é «Ñëó-
ãà íàðîäó», «Áàòüê³âùèíà», 
«ÎÏÇÆ», ãðóïà «Äîâ³ðà» ï³ä-
òðèìàëè ïðîåêò çàêîíó â³ä ïðå-
çèäåíòà, õî÷à ³ âèñëîâëþâàëè 
ïîçèö³¿, ùî ùå ïîòð³áíî çìåí-
øèòè ïîäàòêîâèé òÿãàð íà á³ç-
íåñ, ïðèâ’ÿçàòè òàðèôíó ñ³òêó 
áþäæåòíèê³â äî ïîêàçíèêà ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, ï³äíÿòè ì³-
í³ìàëüí³ ïåíñ³¿ òà ïðîæèòêîâèé 
ì³í³ìóì. Òà âçàãàë³, ï³äâèùèòè 
«ì³í³ìàëêó» äî 7500 ãðèâåíü.

Îäíàê ãîëîñóâàëè âèêëþ÷íî 
çà ïðåçèäåíòñüêèé çàêîíîïðî-
åêò. Éîãî ï³äòðèìàëè â ö³ëîìó 
295 ãîëîñàìè. Ïðîòè áóëè â³-
ñ³ì íàðîäíèõ äåïóòàò³â, óòðèìà-
ëèñü — 35, à íå ãîëîñóâàëè 28. 
ßê³ ïëþñè òà ì³íóñè â³ä íîâî¿ 
«ì³í³ìàëêè»?

ЯКА КОРИСТЬ 
Ïðåçèäåíò Çåëåíñüêèé ââà-

æàº, ùî ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ «ì³-
í³ìàëêè» çðîñòóòü äîõîäè áþ-
äæåòíèê³â — â÷èòåë³â, ìåäèê³â, 
ñîöïðàö³âíèê³â, áî ¿õí³ îêëàäè 
ðîçðàõîâóþòüñÿ çà òàðèôíîþ 
ñ³òêîþ, ïðèâ’ÿçàíîþ äî ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè.

Ó Ì³íô³í³ ââàæàþòü, ùî 
÷åðåç çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëêè 
äî 5000 ãðèâåíü çá³ëüøàòüñÿ 
íàäõîäæåííÿ ç ïîäàòê³â äî áþ-
äæåòó: äîäàòêîâî 1,7 ì³ëüÿðäà 
ãðèâåíü îòðèìàº Ïåíñ³éíèé 
ôîíä, ³ ùå 1,2 ì³ëüÿðäà ðîç-
ïîä³ëÿòü ì³æ ñîáîþ ì³ñöåâ³ òà 
äåðæàâíèé áþäæåò.

«Ðîçðàõóíêè ïîêàçóþòü, ùî 
çá³ëüøåííÿ ÌÇÏ: ñòèìóëþâà-
òèìå ñïîæèâ÷èé ïîïèò íà óêðà-
¿íñüêó ïðîäóêö³þ; äàñòü çìîãó 
ïðèâåñòè ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó 
äî ðåàëüíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³-
í³ìóìó, ÿêèé çàðàç ôàêòè÷íî 

МІНІМАЛКА 5000 ГРИВЕНЬ. 
ЯКІ ПЛЮСИ ТА МІНУСИ?
Наші гроші  З 1 вересня в Україні 
встановлять мінімальну зарплату на рівні 
5000 гривень. Таке рішення ухвалила 
Верховна Рада, підтримавши законопроект 
президента Зеленського 295 голосами. 
При цьому в законотворців вже є наміри 
підняти цей показник до 6500 гривень. 
Яка від цього користь та шкода?

4,9 òèñ. ãðí; íå ìàòèìå çíà÷íîãî 
âïëèâó íà ³íôëÿö³þ. Òàê ñàìî 
â óìîâàõ ðîç³ãð³âó åêîíîì³êè 
íå çá³ëüøèòüñÿ ³ áåçðîá³òòÿ, ùî 
÷³òêî ìîæíà â³äñòåæèòè çà äîñâ³-
äîì 2017 ðîêó», — ïèñàâ ó ñâî-
ºìó Ôåéñáóêó Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð 
Óêðà¿íè Äåíèñ Øìèãàëü.

ЯКА ШКОДА 
²íâåñòèö³éíèé áàíê³ð Ñåðã³é 

Ôóðñà ðîçïîâ³â ïðî ïðè÷èíè 
äâîêðàòíîãî çðîñòàííÿ «ì³í³ìàë-
êè» ó 2017 ðîö³: òîä³ ì³í³ìàëüíà 
çàðïëàòà «íàçäîãíàëà» ïîêàçíèê 
ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè ï³ñëÿ ³íôëÿö³¿ 
òà äåâàëüâàö³¿ ó 2014–2015 ðîêè, 
êîëè ãðèâíÿ çíåö³íèëàñÿ âòðè÷³. 
Òîáòî, ïî ñóò³, â³äáóëàñÿ â³äêëà-
äåíà ³íäåêñàö³ÿ.

Çàðàç, íà äóìêó Ôóðñè, íåìàº 
í³ÿêèõ åêîíîì³÷íèõ ïðè÷èí äëÿ 
òàêîãî çðîñòàííÿ çàðïëàòè.

«Âæå çà ð³ê ì³í³ìàëüíà çàðï-
ëàòà ìàº ñòàòè 6500 ãðèâåíü. Ùî 
òàêå â ïðèíöèï³ çðîñòàííÿ ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè? Ç îäíîãî áîêó, 
öå çðîñòàííÿ âèòðàò áþäæåòó. 
Òîìó ùî çàðïëàòè áþäæåòíè-
ê³â òðåáà ï³äâèùóâàòè. ² öå ï³ä 
÷àñ êðèçè òà íà òë³ ðåêîðäíîãî 
äåô³öèòó áþäæåòó. Çíà÷èòü ãðî-
ø³ òðåáà ïîçè÷àòè. Àëå öå ð³çêå 
çðîñòàííÿ áîðãîâîãî íàâàíòàæåí-
íÿ, ÿêå é òàê ó íàñ â öüîìó ðîö³ 
çíà÷íî çðîñòå, ç 50% äî 67% â³ä 
ÂÂÏ», — ïèøå Ôóðñà.

Ùå îäèí àðãóìåíò, ÿêèé îä-
íî÷àñíî º ³ «çà», ³ «ïðîòè» — 
äåò³í³çàö³ÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ.

«Äóæå ÷àñòî â Óêðà¿í³ ì³í³-
ìàëüíà çàðïëàòà — öå îô³ö³é-
íà çàðïëàòà. Óñå ³íøå ïëàòÿòü 
â êîíâåðò³. Êîëè ìè ð³çêî 
çá³ëüøóºìî ì³í³ìàëüíó çàðïëà-
òó, òî ïðîñòî ðîñòå òà ïðîçîðà 
÷àñòèíà. «Ïëþñ» â³ä öüîãî — ÷èì 
ìåíøå çàðïëàò â êîíâåðòàõ, òèì 
êðàùå. «Ì³íóñ» — â êðèçîâèé ð³ê 
öå á³ëüøå íàâàíòàæåííÿ íà á³ç-
íåñ, ÿêèé ³ òàê ï³ä óäàðîì â³ä 
êàðàíòèíó ³ ïàä³ííÿ êóï³âåëü-
íî¿ ñïðîìîæíîñò³ íàñåëåííÿ. ×è 
ïîòð³áíà òàêà ôîðñîâàíà äåò³í³-
çàö³ÿ ñàìå çàðàç? Ïèòàííÿ â³ä-
êðèòå», — ââàæàº ³íâåñòáàíê³ð.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «Ñï³ëêè 
ï³äïðèºìö³â «Ñò³íà» Îëåêñàíäð 
Ïå÷àë³í çàóâàæèâ, ùî ÷åðåç 
çðîñòàííÿ ì³í³ìàëêè çá³ëü-
øèòüñÿ ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ 
íà á³çíåñ.

— Çîêðåìà, áóäå á³ëüøèì 
íàâàíòàæåííÿ íà çàðïëàòíèé 
ôîíä ï³äïðèºìñòâ, — ãîâîðèòü 
Ïå÷àë³í. — ßêùî äàë³ ïðè-
éìóòü 6500 ãðèâåíü «ì³í³ìàëêè», 
òî ò³ëüêè ªÑÂ çðîñòå íà ìàéæå 
400 ãðèâåíü, ùî º ñóòòºâî äëÿ 
ì³êðî-á³çíåñó. À ùå âëàäà àíîí-
ñóâàëà, ùî ç âåðåñíÿ áóäóòü íîâ³ 
ïåðåâ³ðêè á³çíåñó, ùîá âèÿâèòè 
íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ 
ëþäåé.

Îëåêñàíäð ï³äñóìîâóº, ùî çà-
ì³ñòü ï³äòðèìêè äåðæàâè ï³ä-
ïðèºìö³ îòðèìàþòü ïîãëèáëåí-
íÿ êðèçè.

— Ìàëà á áóòè äåðæàâíà 
ï³äòðèìêà á³çíåñó. Íàïðèêëàä, 
â³äâ'ÿçàòè ªÑÂ â³ä ïîêàçíèêà 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, âñòàíî-
âèòè ô³êñîâàíèé ðîçì³ð çàëåæ-
íî â³ä îáîðîòó, âàð³àíòè ìàþòü 
áóòè ð³çíèìè. Àëå çàì³ñòü ïðå-
ôåðåíö³é íà ïåð³îä, ïîêè òðèâàº 
êàðàíòèí, á³çíåñ îòðèìàº íîâèé 
òÿãàð, — êàæå Ïå÷àë³í. — ß ðî-
çóì³þ ïîçèö³þ äåðæàâè, ÿê³é 
ïîòð³áíî á³ëüøå íàäõîäæåíü 
ó áþäæåò, ùîá ïîêðèòè äåô³-
öèò. Àëå ïîâèíåí áóòè áàëàíñ, 
áî ÿêùî «ãàéêè çàêðó÷óâàòèìóòü 
äàë³», òî á³çíåñó â Óêðà¿í³ áóäå 
âñå ìåíøå ³ ìåíøå.

Ï³äñòàâàìè äëÿ çðîñòàííÿ ì³-
í³ìàëêè ìàº áóòè ðåàëüíå çðîñ-
òàííÿ åêîíîì³êè.

«Ùîá äîõîäè ï³äâèùèëèñÿ — 
ïîâèííà çðîñòàòè åêîíîì³êà. 
Ùîá ðîñëà åêîíîì³êà — ïîâè-
íí³ ïðèéòè ³íâåñòèö³¿. À ùîá 
âîíè ïðèéøëè, ¿ì íåîáõ³äíî 
â³ä÷óâàòè ñåáå â áåçïåö³. À çíà-
÷èòü ïîâèííà çáåð³ãàòèñÿ ìàêðî-
åêîíîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü ³ áóòè 
ïðîâåäåíà ñïðàâæíÿ ñóäîâà 
ðåôîðìà, ðåôîðìà ÌÂÑ. ² òîä³ 
òàê, çàðïëàòè ïî÷íóòü çðîñòà-
òè», — çàçíà÷èâ ³íâåñòèö³éíèé 
áàíê³ð Ñåðã³é Ôóðñà.

Мінімальний розмір пенсії за віком — це 
40% від мінімалки. Новий розмір міні-
малки має збільшити пенсії за віком з 
1889 гривень до 2000 гривень. Пови-
нен збільшуватися розмір пенсії «чорно-
бильцям», які отримали інвалідність під 
час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 
евакуації населення — вони отримують 
п’ять мінзарплат на місяць.
Зростуть зарплати чиновників та праців-

ників бюджетної сфери. Законопроектом 
Зеленського встановили, що оплата ро-
боти працівника 1 тарифного розряду 
складатиме 2 тисячі 225 гривень. Він є 
«фундаментом» для інших 24 розрядів, 
які також зростуть. Збільшаться суми по-
датків ЄСВ, ПДФО, податок на нерухоме 
майно, оподаткування транспорту, який 
коштує понад 375 «мінімалок»; турис-
тичний збір тощо.

До чого «прив’язана» мінімальна зарплата?

Çà ïëàíîì âëàäè 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
ïðîäîâæèòü çðîñòàòè. 
Ó 2021 ðîö³ âîíà 
çì³íèòüñÿ äâ³÷³ — äî 
6000 ³ 6500 ãðèâåíü

ЯК МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ВПЛИНЕ НА ЄСВ 
Уряд склав графік підвищення мінімальної зарплати на 2020–2021 роки. З цього 
прогнозу розрахували єдиний соцвнесок, який складає 22% для всіх підприємців.

Податок Зарплата

З 1 ВЕРЕСНЯ

1100 грн
(+61 грн або + 5,5%)

5000 грн
(+277 грн або +5,9%)

З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

1320 грн
(+220 грн або + 16,6%)

6000 грн
(+1000 грн або +20%)

З 1 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

1430 грн
(+110 грн або + 7,6%)

6500 грн
(+500 грн або +8,3%)
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Цього сезону Олександру, як і 
іншим пасічникам, вдалося зі-
брати вдвічі менше меду, ніж 
минулого року. Тож ціна на мед 
зростає.
— Мед може зберігатися 150 ро-
ків. Найкраще його тримати 
у скляній тарі, або ж у дерев’яних 
бочках. Він весь кристалізується. 
В рідкому вигляді може зберіга-
тися лиш мед з акації, це еталон 
меду. В нашій місцевості чистий 
акацієвий мед практично немож-
ливо зібрати. Такий мед я збирав 
у Черкаській області, де є цілі ліси, 
висаджені акацією. Такий мед рід-

кий і втричі дорожчий, ніж зви-
чайний, — розказує Олександр.
Про мед чоловік може говорити 
годинами. Ділиться своїми спо-
стереженнями, що бджоли до-
помагають зняти увесь негатив 
з людини.
— Всі мої діди, попри голод, ві-
йни, мале міцне здоров’я, адже 
були пасічниками, — говорить 
Олександр Бонюк. — Бджоли за-
бирають негативні думки, зміц-
нюють нервову систему. Відколи 
маю пасіку, до лікарів звертаюсь 
максимум для того, щоб зуб під-
лікувати. Ще добре в лікувальних 

цілях пити медовуху. Але треба 
дотримуватися одного прави-
ла — бджіл потрібно любити та 
працювати біля них із радістю.
Також Олександр Бонюк радить 
вживати вранці мед розведений 
з теплою водою та соком лимо-
на. А коли болить горло — жу-
вати прополіс. Це все зміцнює 
імунітет. Чоловік також радить 
усім ретельно приглядатися 
до меду, яким торгують на ринку, 
адже зараз багато фальсифікату. 
На його думку, найкраще купу-
вати солодкий нектар у переві-
рених бджолярів.

Мед і медовуха — найкращі мої ліки 

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Ïàñ³÷íèê Îëåêñàíäð Áîíþê ç 
ðàííüî¿ âåñíè òà äî îñåí³ ìàí-
äðóº ðàçîì ç³ ñâîºþ ïàñ³êîþ 
íà êîëåñàõ. Çàðàç â³í ïðèëà-
øòóâàâñÿ íåïîäàë³ê â³ä ïîë³â, 
äå ïîñ³ÿíà ãðå÷êà. Âñ³ âóëèêè 
çìàéñòðóâàâ âëàñíîðó÷.

Ç ñóìîì ïîêàçóº ñë³äè ïîñåðåä 
ãðå÷àíîãî ïîëÿ:

— Âïåðøå çà ñâîº æèòòÿ ÿ ç³-
òêíóâñÿ ç íåïðèºìí³ñòþ, êîëè 
ïîëÿ îáðîáèëè îòðóòîõ³ì³êàòà-
ìè ïîñåðåä á³ëîãî äíÿ. Áàãàòî 
áäæ³ëîê çàãèíóëî ïðÿìî íà ïîë³. 
Ñåðöå ñòèñíóëîñü â³ä ïîáà÷åíî¿ 
êàðòèíè. Ðàçîì ç ³íøèìè ïà-
ñ³÷íèêàìè ç³áðàâ ï³äïèñè, ùîá 
çàô³êñóâàòè öåé çëî÷èí. Àäæå 
â ö³é ñèòóàö³¿ ìîæíà áóëî çíà-
éòè êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ. Íà-
ïðèêëàä, îáðîáëÿòè ïîëå, êîëè 
âå÷îð³º ³ áäæîëè ïîâåðòàþòüñÿ 
äî âóëèê³â, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð.

Áäæîëè çàïèëþþòü ïîëÿ, áåç 
íèõ ãàðíèõ âðîæà¿â ãîä³ ÷åêàòè. 
Ïàñ³÷íèê çàäàºòüñÿ ïèòàííÿì, 
÷îìó íå âñ³ ôåðìåðè öå ðîçóì³-
þòü, ³ ÿê òîä³ â³äðîäèòè êóëüòóðó 
áäæ³ëüíèöòâà?

Îëåêñàíäð Áîíþê — ïàñ³÷íèê 
ó ï’ÿòîìó ïîêîë³íí³. Çà ïðîôåñ³-

ºþ — â³éñüêîâèé. Ðîäîâà ëþáîâ 
äî áäæ³ëüíèöòâà âèçð³ëà ó ñåðö³ 
÷îëîâ³êà ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèéøîâ 
íà ïåíñ³þ.

— Ïðèãàäóþ, êîëè ìåí³ áóëî 
10 ðîê³â, áàòüêî ïî÷àâ ìåíå íà-
â÷àòè: äàâ ïîòðèìàòè äèìàðÿ ³ 
ðàìêó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Áîíþê. — Òîä³ ìåíå âïåðøå âêó-
ñèëà áäæîëà — öå áóëî ìîº òàê 
çâàíå ïîñâÿ÷åííÿ ó ïàñ³÷íèêè. 
Ï³ñëÿ ñìåðò³ áàòüêà ÿ âèð³øèâ 
ïðîäîâæèòè öþ ðîäîâó ñïðàâó.

Ïàí Îëåêñàíäð ïîëþáëÿº ñïî-
ãëÿäàòè çà áäæîëàìè, âèâ÷àòè ¿õ.

— Ó êîæíî¿ áäæîëè º ñâ³é 
ïåð³îä æèòòÿ, âîíà ìîæå ïðî-
õîäèòè áàãàòî ïðîôåñ³é. Êîëè 
íàðîäæóºòüñÿ, òî äîãëÿäàº ìà-
ëåíüêèõ ä³òåé. ª áäæ³ëêè âàð-
òîâ³, ñàí³òàðè, º ëüîòíà áäæîëà, 
ùî çáèðàº íåêòàð. Íåäàðåìíî, 
êàæóòü, ùî áäæîëè áîæ³ êîìà-
õè — â³ä íèõ îäíà ëèøå êîðèñòü. 
Íàâ³òü, êîëè áäæîëà ïîìèðàº, ç 
¿¿ ò³ëà ðîáëþ íàñòî¿ íà ñïèðòó, — 
ðîçêàçóº Áîíþê.

Çàðàç íà ïàñ³ö³ éîìó äîïîìà-
ãàº ÷îòèðèð³÷íèé îíóê òà âíó÷-
êà Âåðîí³êà. Ñïîä³âàºòüñÿ, ùî 
ðîäèííå ðåìåñëî ïðîäîâæèòü 
õòîñü ç îíóê³â ³ â íèõ òàê ñàìî 
ç’ÿâèòüñÿ ëþáîâ äî áäæ³ëîê.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Òðîõè á³ëüøå ÿê çà ì³ñÿöü 
âîêàëüíèé ãóðò «Ãîðëèöÿ» Ñèã-
íàëüñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè 
ñâÿòêóâàòèìå 10 ð³÷íèöþ ç äíÿ 
çàñíóâàííÿ êîëåêòèâó. Íà Äåíü 
Íåçàëåæíîñò³ âîíè ïðîâåëè ðå-
ïåòèö³þ þâ³ëåéíîãî êîíöåðòó.

²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïåðåáóâàí-
íÿ â áóäèíêó êóëüòóðè êèíóëîñü 
â î÷³ îôîðìëåííÿ ñöåíè. Àäæå 
öå ïåðøå, ùî áà÷èòü ãëÿäà÷ ïå-
ðåä ïî÷àòêîì êîíöåðòó. Ó Ñèã-
íàëüñüêîìó áóäèíêó êóëüòóðè 
âîíà íàãàäóº ïåð³îä óêðà¿íñüêîãî 
êîçàöòâà. Ïî îáèäâà áîêè ïëåòå-
íèé ïàðêàí, íà ÿêîìó í³áè ï³ä-
ñèõàþòü ç³áðàí³ íà çèìó îâî÷³ òà 
ôðóêòè. Á³ëÿ ñöåíè âæå ç ñüî-
ãîð³øíüîãî âðîæàþ êðàñóâàëèñü 
ñïëåòåí³ ç êîëîñê³â ïøåíèö³ ä³-
äóõè. Ç îáîõ áîê³â â³ä ä³äóõ³â òà 
â ãëÿäàöüêîìó çàë³ ìèëóþòü îêî 
óêðà¿íñüêè õóñòêè.

Íåî÷³êóâàíî ç-çà ñöåí³÷íî¿ çà-

â³ñè ïîêàçàëèñÿ ñàì³ âîêàë³ñòè. 
Âîíè, ç³áðàâøèñü ó ðÿä, ïî÷àëè 
ðåïåòèö³þ.

Ï³ñëÿ êîæíîãî êóïëåòà ï³ñí³, 
êåð³âíèê àíñàìáëþ ïåðåñòàâëÿâ 
àðòèñò³â-àìàòîð³â ì³ñöÿìè. Êîëè 
êîëåêòèâíå çâó÷àííÿ çàäîâîëü-
íèëî êåð³âíèêà ãóðòó, «Ãîðëèöÿ» 
ñï³âàëà ï³ñíþ ïîâí³ñòþ. Ñïî÷àò-
êó âèêîíàëè òâ³ð ïðî Óêðà¿íó, 
à äàë³ ñï³âàëè ïðî óêðà¿íñüêå 
ñåëî é æèòòÿ õë³áîðîá³â.

Êîëè ðåïåòèö³ÿ íà ñöåí³ äîá³ãà-
ëà ê³íöÿ, «Ãîðëèöþ» ïðè¿õàâ ïðè-
â³òàòè äèðåêòîð «Ìàõàðèíåöüêîãî 
àãðî» Ñåðã³é Áåíåäè÷óê. Âèÿâëÿ-
ºòüñÿ, â³í óæå òðåò³é ð³ê äðóæèòü 
ç³ ñï³âî÷èì êîëåêòèâîì.

À ïî÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ «Ãîðëèö³» 
íå íà ñöåí³ áóäèíêó êóëüòóðè, é 
íå â ãëÿäàöüêîìó çàë³, à â á³áë³-
îòåö³. Ñàìå òàì ìàéæå 10 ðîê³â 
òîìó çáóëàñü ìð³ÿ æ³íîê Ñèãíàëó 
é Òèòóñ³âêè ñòâîðèòè ï³ñåííèé 
êîëåêòèâ. Êîëè â á³áë³îòåö³ æ³í-

êè, ÿê³ âåëè ãóðòêè, çàñï³âàëè 
ï³ñíþ, äèðåêòîð áóäèíêó êóëüòó-
ðè Ëþäìèëà Çàðåìáëþê ñêàçàëà: 
«Ä³â÷àòà, ó íàñ óæå º ï³ñåííèé 
êîëåêòèâ». Ñïî÷àòêó âîíè ç Ëà-
ðèñîþ Ìåëüíèê ñòâîðèëè õîðîâó 
êàïåëó «Ãîðëèöÿ». Òîä³ òàì ñï³-
âàëî 11 ó÷àñíèöü. Ï³çí³øå, êîëè 
äî íèõ ïðèºäíàâñÿ çíàâåöü ìóçè-
êè Áîðèñ Ñè÷åâñüêèé, «Ãîðëèöÿ» 
ñòàëà âèêîíóâàòè íàðîäí³ ï³ñí³ 
á³ëüø åñòðàäíîãî ñòèëþ.

— Çàðàç ìè êîëåêòèâ íàðîä-
íî¿ òâîð÷îñò³ «Ãîðëèöÿ», — êàæå 
ïàí³ Ëþäìèëà. — Äî êàðàíòèíó 
ìè áàãàòî ðîê³â áðàëè ó÷àñòü 
íà âñ³õ ñâÿòàõ íàøîãî Ñèãíà-
ëó. Çàïðîøóâàëè íàø êîëåêòèâ 
íà ñâÿòà â ðàéîí³. Òðåáà â³äíîâ-
ëþâàòè äîêàðàíòèíí³ êîëåêòèâí³ 
òðàäèö³¿, òîìó òàê ÷àñòî çáèðà-
ºìîñÿ íà ðåïåòèö³¿, — ñêàçàëà 
íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ çóñòð³÷³ 
çàâ³äóâà÷êà áóäèíêó êóëüòóðè 
Ëþäìèëà Çàðåìáëþê 

«Горлиця» готується до 10-річного ювілею

Колектив «Горлиця» на репетиції в бібліотеці

Бджільництво  Цей сезон для бджіл 
був дуже важким. Пасічники зуміли 
зібрати значно менше меду, ніж торік. 
Про проблеми у галузі бджільництва 
та загалом про секрети цього ремесла 
поспілкувалися з пасічником у п’ятому 
поколінні Олександром Бонюком

МЕДУ ЦЬОГОРІЧ ВДВІЧІ МЕНШЕ

Пасічник Олександр Бонюк зараз займається підготовкою бджіл до зими 
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Íàðîäèâñÿ íàø ãåðîé ó Âåð-
íèãîðîäêó â áàãàòîä³òí³é ðîäèí³. 
Ó éîãî áàòüê³â Ò³òà Þõèìîâè÷à 
òà Ìàëàíêè Îëåêñàíäð³âíè âæå 
áóëî äâîº äî÷îê òà äâîº ñèí³â.

Ãîëîäíèé 33 þâ³ëÿð íå 
ïàì’ÿòàº.

— Ùî ÿ ì³ã ïàì’ÿòàòè, êîëè 
ìåí³ ò³ëüêè 3 ðîêè áóëî, — êàæå 
ïåíñ³îíåð. — Ç ðîçïîâ³äåé áàòü-
ê³â çíàþ, ùî äóæå âàæêî áóëî. 
Ãîëîäíèé ð³ê ïåðåæèëè íå âñ³ 
áðàòè.

¯õíÿ ðîäèíà á³äóâàëà, â øêî-
ëó íå áóëî ùî îäÿãíóòè, òîìó 
Ñòàí³ñëàâ âîñüìèð³÷íèì ï³-
øîâ íå äî øêîëè, à ïðàöþâàòè 
â êîëãîñï. Äîïîìàãàâ äîðîñ-
ëèì ÷îëîâ³êàì ó ïîë³ ³ áàãàòî 
÷îìó íàâ÷èâñÿ. Ìàþ÷è îñâ³òó 
òðè êëàñè, òðàêòîð òàê çíàâ, 
ùî íà â³éñüêîâ³é ñëóæá³ ì³ã äî-
áðå òàíê âîäèòè. Àëå îñê³ëüêè 
òðàêòîðèñòîì ôàêòè÷íî íå áóâ, 
òî â àðì³¿ ñòàâ êóëåìåòíèêîì.

— Ñòàí³ñëàâå Ò³òîâè÷ó, — ïå-
ðåáèëè ìè þâ³ëÿðà. — Âè âæå 
äî êóëåìåòíèêà ä³éøëè, à ÿê 
12-ð³÷íèì ó í³ìö³â êîðîâó ñâîþ 
ç³ ñòàäà çàáðàëè, íå ðîçïîâ³ëè.

— ß ñâîþ êîðîâó â³äáèâàâ 
ó í³ìö³â ó äâà åòàïè. Çà ïåðøèì 
ðàçîì ìåíå ñï³éìàëè é äîáðå íà-
áèëè. Ìàáóòü, êàðàòåë³ äóìàëè, 
ùî ï³ñëÿ ïîáèòòÿ á³ëüøå í³õòî 
íå íàâàæèòüñÿ êîðîâó äîäîìó 
ãíàòè. À ÿ íàâàæèâñÿ ³ òàêè çà-
áðàâ ó íèõ ñâîþ êîðîâó. Õîò³ëè 
í³ìö³ âñþ íàøó ñ³ì’þ çàêðèòè 
â õàò³ òà ñïàëèòè. ß ñõîâàâñÿ, é 
ìåíå âîíè íå çíàéøëè. Ñòàäî 
â³äïðàâèëè, é í³ìö³ â³äïðàâè-
ëèñü, à ³íø³ ã³òëåð³âö³ ïðî ìîþ 
âèò³âêó íå çíàëè.

— Ðîçêàæ³òü, ÷èì æå áóâ çíà-
ìåíèòèé âàø äåìáåëüñüêèé çà-
ïëèâ ó âîäàõ Áàéêàëó?

— Í³÷èì íå çíàìåíèòèé, — 
êàæå ãîñïîäàð áóäèíêó. — 
Â Áàéêàë³ ÿ ïðîñòóäèâñÿ ³ ïðè-
¿õàâ äîäîìó ç ôóðóíêóëàìè. 
Áóëî ìàòåð³ ðîáîòè, ïðîñòóäó 
ç ÷èðÿêàìè ë³êóâàòè. 23 ðîêè 
ìåí³ òîä³ áóëî.

— ² ùî, â³äðàçó íà ðîáîòó?
— Í³, — êàæå ³ìåíèííèê. — 

Ñïî÷àòêó ç äðóçÿìè äî ä³â÷àò.
— Îò ïðî ä³â÷àò äàâàéòå 

ÿ âàì ðîçêàæó, — ï³äêëþ÷àºòüñÿ 
äî ðîçìîâè ñèí Þð³é, ÿêèé ïðè-
¿õàâ ç äðóæèíîþ Âàëåíòèíîþ 
ç Ìèêîëàºâà íà þâ³ëåé áàòü-

90-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ВІДСВЯТКУВАВ 
СТАНІСЛАВ ОМЕЛЬЧУК
Селянська доля  У понеділок, 
24 серпня, коли Україна святкувала 
29 років Незалежності, Станіслав Тітович 
Омельчук відзначав свій 90-річний ювілей. 
У цей день згадав, як восьмирічним 
почав працювати в колгоспі, як у роки 
окупації в німців викрав свою корову і чим 
закінчилось його купання у Байкалі 

êà. — Ñïî÷àòêó áàòüêî äî ìà-
ìèíî¿ ñåñòðè çàëèöÿâñÿ. Ïîò³ì 
ðîçäèâèâñü, ùî ùîñü íå òå, òà é 
ìàìà ïåðåä ëàêîâàíèìè òóôëÿ-
ìè áàòüêà íå âñòîÿëà. Ó ÷åðâí³ 
54-ãî ç³ãðàëè âåñ³ëëÿ. Âåñ³ëëÿ — 
òî òàê ñèëüíî ñêàçàíî. Çàáðàâ 
â³í ç áàòüê³âñüêîãî äîìó ó Âåð-
áîëîçè ïðèäàíå, ÿêå ïîì³ñòè-
ëîñü â îäí³é òîðáèí³. Íà òîìó 
éîãî ïîõîäè äî ä³â÷àò çàâåðøè-
ëèñü òà ïî÷àëèñÿ áóäí³ ìîëîäî¿ 
ñ³ì’¿, — êàæå ñèí Þð³é.

Ðàçîì ç äðóæèíîþ Àíàñòàñ³ºþ 
Òåðåíò³¿âíîþ âèðîñòèëè ÷îòè-
ðüîõ ñèí³â. Æèëè íå ó âåëèêî-
ìó äîñòàòêó. Ãîëîäí³ òà â õîëîä³ 
íå ñèä³ëè, ³íêîëè îäÿã â³ä ñòàð-

øèõ ïåðåäàâàâñÿ ìîëîäøèì ÿê 
åñòàôåòà, àëå ëþáîâ áàòüê³â ä³òè 
â³ä÷óâàëè.

Ùîá ïðîãîäóâàòè ñ³ì’þ, 
ãîëîâà ðîäèíè ïðîáóâàâ ñåáå 
íà ð³çíèõ ðîáîòàõ. Ïðàöþâàâ 
â áðèãàä³ òåñëÿð³â, ãîäóâàâ õó-
äîáó íà ôåðì³, íàâ³òü ïîäàâñÿ 
ïðàöþâàòè íà çàë³çíèöþ. Ò³ëüêè 
êîëè çà òðóäîäí³ â ñåë³ ãðîøåé 
òðîõè äîáàâèëè, ïîâåðíóâñÿ 
ïðàöþâàòè â ð³äíèé êîëãîñï, 
äå âæå ðîáèâ äî çàñëóæåíîãî 
â³äïî÷èíêó. Ùîïðàâäà ï³øîâ 
â³äïî÷èâàòè, êîëè éîìó áóëî 
äàëåêî çà 60.

Óñ³ì ñèíàì ïàíà Ñòàí³ñëà-
âà íå âäàëîñÿ ïðèâ³òàòè éîãî 
â áàòüê³âñüêîìó äîì³. Ñèí Ëåîí³ä 

На здоров’я ювіляр не скаржиться. 
Тільки ноги дають за себе знати 

â äåíü íàðîäæåííÿ áàòüêà ïåðå-
áóâàâ íà ðîáîò³. Äðóæèíà Ëåî-
í³äà Òåòÿíà ï³êëóºòüñÿ ñâåêðîì, 
íà÷å ð³äíà äî÷êà. Ïðîâ³äóþòü ä³-
äóñÿ ïî ìîæëèâîñò³ äâîþð³äíà 
ñåñòðà ªâãåí³ÿ òà ïëåì³ííèöÿ 
Çîÿ. Òàêà óâàãà ç áîêó ðîäè÷³â 
ïðèäàº íàøîìó ³ìåíèííèêó áà-
ãàòî ìîðàëüíèõ ñèë. Íàø þâ³ëÿð 
ðîçóì³º, ùî éîãî áëèçüê³ òà ð³ä-
í³ çà íüîãî ïàì’ÿòàþòü, òîìó é 
ïðèéøëè íà äåíü íàðîäæåííÿ 
ïðèâ³òàòè éîãî ç þâ³ëåºì.

Àëå íà ÿêóñü ìèòü çàäóìàâñÿ 
þâ³ëÿð, çàñìóòèâñÿ, ùî íå ïðè-
â³òàëè éîãî â êîëãîñï³, íèí³ öå 
äèðåêö³ÿ ÒÎÂ «Âåðíèãîðîäîöü-

êå», ÿêîìó â³í â³ääàâ 60 ðîê³â 
ñâîãî æèòòÿ.

Òà ñèí Þð³é íå äàâ ³ìåíèííè-
êó ñóìóâàòè ó äåíü íàðîäæåííÿ, 
çãàäàâøè áàòüê³â áàòüêà. Òàê ³ 
ñêàçàâ: «Äàâàéòå çãàäàºìî â öåé 
äåíü Ò³òà Þõèìîâè÷à òà Ìà-
ëàíêó Îëåêñàíäð³âíó. ßêáè ìî¿ 
ä³äóñü ³ç áàáóñåþ íå çóñòð³ëè-
ñÿ, ÿ íå ìàâ áè òàêîãî ÷óäîâîãî 
áàòüêà».

Ìàõíóâ ðóêîþ ³ìåíèííèê 
íà ñóìí³ äóìêè òà é ç óñ³ìà 
ï³äíÿâ íåâåëèêèé êåëèõ çà ñâîº 
çäîðîâ’ÿ, ïàì’ÿòü ñâî¿õ áàòüê³â ³ 
çà çäîðîâ’ÿ ð³äíèõ, ÿê³ ïðèéøëè 
éîãî ïðèâ³òàòè.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ðîçïî÷àëàñÿ íàøà ìàíäð³âêà 
òðàäèö³éíî ç ïåðåõðåñòÿ âóëè-
ö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òà Ñåäîâà. 
Íà îá’¿çí³é äîðîç³ ÷åðåç Òè-
òóñ³âêó âñ³ ðîáîòè çàâåðøåí³. 
Äîðîæíÿ ðîçì³òêà çðîáëåíà, 
óçá³÷÷ÿ ï³äñèïàíå, õ³áà ò³ëüêè 
â ðàéîí³ Ñèãíàëó íå âêàòàíèé 
ùåáåíü ïîòðàïèâ íà âåëîäîð³æ-
êó. Òàêå ÿâèùå òðîõè çàâàæàº 
ðóõó âåëîñèïåäèñò³â.

Ïîòðîõó áåòîíóþòü ÿìè íà âó-
ëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî. Áóä³âåëü-
íèêè, ÿê³ áóäóþòü äðóãèé ïîâåðõ 
íà êîëèøíüîìó ïðèì³ùåíí³ ïî-
æåæíî¿ ÷àñòèíè, äå ï³çí³øå áóâ 
âèòâåðåçíèê, íå âèêîðèñòàíèì 
áåòîíîì â ê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ 

çàñèïàþòü ÿìè.
Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 

ç’ÿâèëîñÿ ìàñà çàéâèõ «äîðîæ-
í³õ ðîçì³òîê». Öå õòîñü ç ìåø-
êàíö³â âóëèö³ Øì³äòà ÷èñòèâ 
âëàñíó êðèíèöþ ³ íå ïðèäóìàâ 
í³÷îãî êðàùîãî, ÿê êðèíè÷íèé 
êàîë³í âèêèíóòè íà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó. Êîëåñà àâò³âîê çðîáè-
ëè ñâîþ ñïðàâó ³ ðîçíåñëè éîãî 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

Â³ä ²âàíêîâåöü äî Á³ëîï³ëëÿ 
ó ïðèâàòíèõ äîìîãîñïîäàðñòâàõ 
ñåëÿíè ñïàëþþòü ñòåðíþ. Çíà-
þòü, ùî ïðèîðàíà ñîëîìà ñòàº 
îðãàí³÷íèì äîáðèâîì, àëå âñå 
îäíî ïàëÿòü. Äëÿ ÷îãî? Ìàáóòü, 
ùîá âîãíåáîðö³ áåç ðîáîòè 
íå ñèä³ëè.

Дороги латають, сміття кидають, стерню палять

Ó êîëãîñï³ â ð³äíîìó 
Âåðíèãîðîäêó ïî÷àâ 
ïðàöþâàòè ç âîñüìè 
ðîê³â. À íà ïåíñ³þ 
ï³øîâ, êîëè áóëî 
äàëåêî çà 60 

Виїзд на трасу з об'їзної 
дороги. Тут вже ремонтні 
роботи закінчили

Відвідали хворого в лікарні і залишили 
після себе ось таке. Певне турбуються, щоб 
медпрацівники травматологічного відділення 
без роботи не сиділи
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  За збереження хлібних 
традицій — ПАТ «Козятинхліб», 
м. Козятин;
 Кращий народний майстер 
— Євгенія Леонідівна Слюсарен-
ко, с. Жежелів, Надія Миколаїв-
на Пилипчук с. Широка Гребля;
  Кращий дідух — колектив 
Флоріанівського сільського Бу-
динку культури, а також Надія 
Миколаївна Осіпчук із с. Гурівці;
 Кращий коровай — Махари-
нецький сільський Будинок культу-
ри, майстриня — Наталія Вікторів-
на Василюк; Вернигородоцький 
сільський Будинок культури;
Краща виставкова світли-
ця — клубні заклади сіл Біло-
пілля та Селище; Махнівська 
територіальна громада;
  Найсмачніша обрядова 
випічка — Кашперівський сіль-
ський клуб; заклади культури 
Пузирківської сільської ради.

Також було відзначено, й орга-
нізаторів свята — директора КЗ 
«Музей Хліба» Сергія Рибачука, 
начальника відділу культури, ту-
ризму та спорту райдержадмі-
ністрації Володимира Воронова 
Тільки після нагороджень, у но-
мінаціях свято в Білопіллі не за-
вершилось. Святковий настрій 
білопільчанам і гостям» Музею 
хліба» продовжили солістка 
Світлана Слободяник, Жежелів, 
тріо «Гармонія», Бродецьке, «Зо-
рецвіт», Широка Гребля, солістка 
Марина Білецька, Пузирки, тріо 
РБК, гуморист Сергій Орищук, 
Медведівка. «Яворина», Мед-
ведівка, «Добряни», Глухівці.
Фінальний акорд урочистостей 
піснею поставили вокалісти 
ансамблю «Струни Серця», які 
подякували присутнім та запев-
нили в новій зустрічі на біло-
пільській землі 

Нагородження кращих 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК.

Â³äêðèâ ñâÿòî âîêàëüíèé 
ãóðò «Ñåëåùàíè». Ñàìà íàçâà 
àíñàìáëþ ï³äêàçàëà, çâ³äêè 
àðòèñòè. Ó ¿õíüîìó âèêîíàíí³ 
ïðîçâó÷àëè ï³ñí³ íà òåìó âðî-
æàþ òà óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè. 
Äèòÿ÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü 
«Äçâ³íî÷îê» ç Ïóçèðîê çàêëèêàâ 
äîðîñëèõ óêðà¿íö³â ºäíàòèñÿ, 
à Ìèðîñëàâà Ç³íåâè÷ íàãàäàëà 
ó ñâî¿é ï³ñí³ ó÷àñíèêàì çàõî-
äó, ùî ïîâíîö³ííå ñâÿòî, êîëè 
âåñåëÿòüñÿ ³ ñï³âàþòü óñ³. Ãóðò 
«Ñóç³ð’ÿ», ç Øèðîêî¿ Ãðåáë³ òà 
âîêàëüíèé àíñàìáëü «Êàëèíà» ç 
Êîðäèø³âêè ñâî¿ íîìåðè õóäîæ-
íüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ àäðåñóâàëè 
ãîñòÿì îáëàñò³, ðàéîíó òà êðà-
ùèì òðóä³âíèêàì ëàíó. Ï³ñëÿ 
¿õ âèñòóïó ïî÷àëàñÿ óðî÷èñòà 
÷àñòèíà ñâÿòêîâîãî ä³éñòâà.

Âåäó÷à ïðåäñòàâèëà ãîñòåé, 
ïðèâ³òàëè òà íàãîðîäèëè êðà-
ùèõ ïðàö³âíèê³â ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Ï³ñëÿ óðî÷èñòîñòåé 
â³ííèöüê³ ãîñò³, ÿê³ çà òðàäèö³ºþ 
ñêëàäàþòü êîíêóðñíå æóð³, âè-
çíà÷àëè êðàùèõ ìàéñòð³â õë³áíî¿ 
âèï³÷êè, ä³äóõ³â, óì³ëüö³â íàðîä-
íèõ ïðîìèñë³â, ÿê³ ïðîâîäèëè 
ìàéñòåð-êëàñè äëÿ âñ³õ áàæàþ-
÷èõ òà ïðîäàâàëè ñâî¿ âèðîáè.

ßê ³ â ìèíóëîìó ðîö³ íà óðî-

÷èñòîñò³ «Îáðÿäîâèõ õë³á³â» 
ó «Êîçÿòèí õë³á» ñïåêëè òðèÿ-
ðóñíèé 16-ê³ëîãðàìîâèé êîðî-
âàé, ÿêèé ðîçäàëè ãîñòÿì ñâÿòà 
ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ íîì³íàíò³â. 
Ñåðåä ³íîãîðîäí³õ áóëè Ôàáðèêà 
îäÿãó ç ëüîíó ì. Ëóöüê òà ìàé-
ñòðè ãîí÷àðíèõ âèðîá³â ñóñ³ä-
íüî¿ Êàëèí³âêè.

Ç-ïîì³æ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ åêñïîíàò³â ñïîäîáàâñÿ 
ñîëîì’ÿíèé òðàêòîð, á³ëÿ ÿêîãî 
ôîòîãðàôóâàëèñÿ áàãàòî îõî÷èõ. 
Ùå îäíà ö³êàâà ëîêàö³ÿ — âåëè-
÷åçíà øàõîâà äîøêà. ßê ðîçïî-
â³â íàì äèðåêòîð ìóçåþ Ñåðã³é 
Ðèáà÷óê, êîëèñü, ùå ó 80-ðîêàõ 
Ãåííàä³é Äóáåíêîâ ïîñòàâèâ ¿¿ 
ó ì³ñüêîìó ñêâåð³. Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ãîðå-øàõ³ñòè ïîöóïè-
ëè ç òèõ øàõ³â äâ³ ô³ãóðè ñîá³ 
íà ïàì’ÿòü, äîøêà ñòàëà «ìåðò-
âèì âàíòàæåì».

— Êîëè âîíà îïèíèëàñÿ 
â Ìóçå¿ õë³áà, ìè ñïî÷àòêó äó-
ìàëè çàáåòîíóâàòè ¿¿ ³ çðîáèòè 
ôîòîçîíó. Òà êîëè çíàéøëè 
ìàéñòðà, ÿêèé ïîíîâèâ íåäî-
ñòàþ÷³ ô³ãóðè, âèð³øèëè çðî-
áèòè ä³þ÷ó åêñïîçèö³þ, íà ÿê³é 
ìîæíà ãðàòè â øàõè, — ðîçïîâ³â 
äèðåêòîð ìóçåþ. — Íà ïåðñïåê-
òèâó øàõîâèé òóðí³ð ç Êîçÿòè-
íà õî÷åìî çàáðàòè â Á³ëîï³ëëÿ, 
ó Ìóçåé õë³áà.

«ОБЖИНКИ» В МУЗЕЇ ХЛІБА 
Свято хліборобів  У середу, 
19 серпня, у день Преображення 
Господнього, у Музеї хліба, що 
в Білопіллі, відбулося свято «Обрядових 
хлібів» і «Обжинків». Гостинні 
білопільчани разом з працівниками 
районного будинку культури стали 
організаторами святкового дійства

Близько 30 художніх колективів Козятинщини вітали в Музеї хліба трудівників полів

Краща коровайниця 
Наталія Василюк 
з Махаринець

Колектив «Калина» з Махнівки радував гостей 
запальними піснями

Найкращий дідух Флоріанівської ОТГ

Серед пасічників був тільки 
представник Кашперівки 

Чи не найбільше увагу дітлахів 
привертав трактор із соломи

Дівчата з «Козятин хліб» роздають 
16-кілограмовий коровай
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Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

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

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

073-200-80-44

Здам в оренду приміщення 100 кв.м., 
під офіс, магазин, салон, центр міста 

та площадка 800 кв.м.. 
067-252-69-68

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

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

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

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ìîíòàæíèê, ï³äñîáíèê, âîä³é. 063-
366-49-50

  Òåðì³íîâî çàïðîøóºòüñÿ âîä³é. 063-615-56-02, 067-509-08-00

  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 "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 ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-
êàñèð, Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7000-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 0674300280

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

  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38

  Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïà-
ëåðè. 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

  Êîçó. 068-171-19-16

  Øâåäñüêó ñò³íêó, ñó÷àñíó êíèæêîâó ïîëèöþ, äèâàí. 063-187-51-63

  Äð³áíó êàðòîïëþ. 063-293-20-08

  Äð³áíó êàðòîïëþ. 096-935-53-13, 093-852-61-08

  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, 
ñîëîìà ïøåíè÷íà, ñ³íî. 068-216-34-20

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

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

  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

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

  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ.  093-631-89-49

  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

  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

  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

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

  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà àêñåñóàðè ð.42, ÷îëîâ³÷èé âåñ³ëüíèé êîñòþì, íå-
äîðîãî. 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

  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

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

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

  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

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

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

  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, ìîæ-
ëèâà 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

  Ï³àí³íî ×îðíîãî êîëüîðó. 096-715-22-85

  Ë³æêî äóá. 2-õ ïîâ. 4 000 ãðí., êîòåë òâåðäîïàë. íîâèé ÊÑ-16 4 500 
ãðí., ë³æêî äåðåâÿíå ï³âòîðàøíº 1 500 ãðí. 2 øò., ïàíåëü íîâà êðèø³ ÂÀÇ 
2121 2 000 ãðí., êàëîðèôåð 3-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 2 øò. 096-803-39-75

477934

477940

478611
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Газетної Асоціації

  Êèëèì 2 õ 3 ì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà, á³äîí 40 ë. òà 20 
ë., êóõîííà ÷àâóííà ïëèòà, òåëåâ³çîð Samsung, áàíêè 3-õ ë., âèòÿæêà 
êóõîííà. 098-600-82-43, 063-790-59-13

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

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

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-418-25-69, 096-348-79-67

  Ïëèòà ÷àâóííà 2-õ êàìôîðíà äî ïîáóòîâî¿ ïå÷³, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ 
á/ó, 710 õ 410 ìì, â êîìïëåêò âõîäèòü êîëüöà, ðåáðà, äóõîâêà, äâåð-
öÿòà. 063-622-64-98

  Òåëåâ³çîð Samsung CS-21L30ZQQ 2006 ð.â., ðîáî÷èé, ïðàëüíà 
ìàøèíêà íå ðîáî÷à íà çàï÷àñòèíè. 063-276-64-74, 096-215-55-85

  Ñò³ë ïèñüìîâèé, ìëèí çåðíîâèé, òà÷êà îäíîêîë³ñíà. 067-319-91-24

  Êðîâàòêà äèòÿ÷à, ñò³ë ïèñüìîâèé, ºìí³ñòü í/æ 140-25 ë., áàëîíè 
ãàçîâ³, ñìîëà á³ò., ïîëîòåíöå ñóøêà, í.ê. ñêðèíÿ äëÿ çåðíà, åë. ïëèòà 
3-õ êàìôîðíà Ëèñüâà, ºìíîñò³ äëÿ çåðíà. 096-161-87-73

  Ïøåíèöÿ ïîñ³âíà ñîðò «Îð³éêà», ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

  Ïøåíèöÿ, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05

  2 åëåêòðîìîòîðà á/ó, åëåêòðîäðåëü ÑÐÑÐ ïîòóæíà á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà Â³ðïóë âåðõíÿ çàãðóçêà á/ó. 098-871-56-83 Àííà

  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà òà âåëèêà «Áåëà Ðîññà» ãàðíà. 093-937-65-00

  Âîëîê ðèáàöüêèé 60 ì. êóëü 10 ì. 067-121-80-27

  Êîòåë ãàçîâèé Êðàñèë³â «Âóëêàí», äèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé. 
097-509-27-40

  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSCH 45 ñì., á/ó, åíåðãîñïîæèâàííÿ À+. 
063-622-64-98 

  Äîìêðàò ã³äðàâë³÷íèé, ðåø³òêè ìåòàëåâ³, îöèíêîâàí³, äðîâÿíèé 
êîòåë Òèòàí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà, ëîæêè àëþì. 
íîâ³, ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, ðþêçàêè, òàð³ëêè, ïîðòôåëü ÷îë. 
øê³ðÿíèé, åìàë³ðîâàíà êàñòðþëÿ 15 ë. 096-412-34-14

  Ñò³íêà, êð³ñëà, 4 êèëèìè, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ 
Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ - ïåíàë, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò 
äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88

  Íóòð³¿ ìÿñî. 098-348-13-87, 063-694-20-04

  Ìåáë³: äèâàí, ìåáëåâà ñò³íêà 4.10. 063-664-84-82

  Ñò³ë ïàðòà äëÿ ä³òåé, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-672-75-66

  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-552-27-63

  Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Áëàæ³¿âêà. 068-082-41-18

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

  Êîìïþòåð á/ó 1 500 ãðí. 093-113-97-04

  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò 220 Â, âîñêîòîïêà, á³äîíè 40 ë., ñåéô, 
òðóáà ä³àì. 200 ìì 6 ì. 098-034-42-59

  Ñìàðòôîí LG 5Õ ñòàí íîâîãî + ÷îõîë, áàìïåð 2 500 ãðí., ðó÷íèé 
êóõîííèé êîìáàéí, ìåáåëü: òóìáî÷êà ç äçåðêàëîì, òóìáî÷êà, ïðàëüíà 
ìàøèíêà àâòîìàò Àðäî 1 000 ãðí. 068-044-24-68

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

  Ãàðìîøêà òà áàÿí. 096-607-54-27, 063-691-85-01

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

  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76

  Äèâàí òà äèâàí - ìàëþòêà (øê³ðÿí³), êð³ñëî, øàôè ç àíòðèñîëÿìè. 
063-113-22-18

  Íóòð³¿ ìîëîäíÿê. 098-872-36-64, 073-026-86-49

  Ïîðîñÿòà 25 êã. Á³ëà Óêðà¿íñüêà ïîðîäà, ñ.Êîçÿòèí. 097-758-68-58, 
2-19-04

  Ïîðîñÿòà âàãà äî 25 êã., Á³ëà Óêðà¿íñüêà, ñ.Êîçÿòèí. 097-758-68-
58, 2-19-04

  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 êã./3 ãðí. 093-516-30-96, 097-485-61-55

  Äâåð³ ïëàñòèêîâ³ á/ó 2 õ 0.8. 067-430-40-65

  Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó ãëóõå 1.29 õ 1.36. 067-430-40-65

  Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó â³äêðèâíå 1 ì õ 0.7. 067-430-40-65

  Öåãëà ÷åðâîíà á/ó 300 øò. 067-430-40-65

  Âåëîñèïåä Ñëàâóòè÷ - Àðä³ñ á/ó. 067-430-40-65

  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0.85 ç ëóäêîþ. 067-430-40-65

  Áàëîí êèñíåâèé á/ó. 067-430-40-65

  Äðîâà êëåí. 067-430-40-65

  Âóëèêè, çàï÷àñòèíè äî Âîëãè. 098-654-95-09

  Òþêè ÿ÷ì³íí³, íåäîðîãî. 096-035-89-78

  Âóëèêè, äðîâà. 067-445-75-52

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-457-36-49

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-442-08-64

  Õîëîäèëüíèê Àòëàíò á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 096-881-56-83

  Äâåð³ âõ³äí³, äâîéí³ á/ó; â³êíà ñòàð³ íåäîðîãî; êð³ñëà-2 øò. ïîòðåáó-
þòü ïåðåòÿæêè.093-437-22-16

  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ-ÌÀÇ, Êàìàç 4310 ç 
ìàí³ïóëÿòîðîì â/ï 3 òîííè, ÓÀÇ-469 ö³ëüíîìåòàëåâèé êóçîâ, àðì³éñüê³ 
ìîñòè, íîâèé äâèãóí, ôîðäîâñüê³ ñèä³ííÿ. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà (äâ³ ä³â÷èíêè), îêðàñ ñ³ðèé ³ ìðàìîðíèé 300 
ãðí. 063-191-91-27

  Âåëîñèïåä Ñàëþò 1 000 ãðí., ï³ðÿ á/ó, áàíêè 3-õ ë. 097-511-19-08

  Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, 
êóðòêà Ãåðìàí³ÿ, ñóïóò. òàð³ëêà ç òþíåðîì òà êð³ïëåííÿì, ôîòîàïàðàò 
Ñàìñóíã. 063-276-07-38

  Ñêëî Êàìàçà ïåðåäíº - òðèïëåêñ, ðåìåí³ êð³ïëåííÿ âàíòàæó. 093-
091-65-85

  Îãðàäó ç í/æ ñòàë³ 3 õ 3.5 ì. á/ó. 093-624-42-92, 063-644-04-46, 
067-663-12-12

  Êàðòîïëÿ. 063-392-94-22, 067-199-86-20

  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23

  Ãàðàæ çðîáëåíèé ç âàãîíà. 097-632-48-44

  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12

  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ., ñ.Ïëÿõîâà. 097-322-68-67

  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-906-39-19

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-078-63-82

  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      

  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00

  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08

  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. 
îïàëåííÿ,  60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðå-
ìîíò, 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 ìàãà-
çèíó ÀÒÁ), 2 ïîâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-432-06-05

  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54

  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ öåíòð, º âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, äóø, òóàëåò - â 
áóäèíêó, 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 äîáåðåòüñÿ. 097-791-28-63

  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíè-
öÿ. 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

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîí-
òîì, 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. îïàëåí-
íÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 097-302-85-55
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478154

478857 478858 478938

477952

478823

478945

477991

478263

478308

478300

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

  Áóäèíîê 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

  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

  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ç ñòàðèì áóäèíêîì, ñàðàé, ïîãð³á, ñ.Ïëÿõîâà. 
097-453-44-55

  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.
Ñóâîðîâà 3. 097-311-97-02

  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ãîí÷àðîâà 1. 093-013-
27-88

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
5/5. 067-466-75-40

  Áóäèíîê â öåíòð³ öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ 
â³êíà, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàä, ãîðîä. 067-409-35-37

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

  3-õ ê³ìí. êâ., 63 êâ.ì., ñòàí æèëèé, 5 ïîâ. 093-425-80-37

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

  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 ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðè-
íèöÿ, 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, áåòîí-
íèé çàáîð. 097-239-92-05, 067-883-06-97

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

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

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

  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 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

  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 êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 
096-394-91-37

  Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 9-ãî Ñ³÷íÿ. 
096-184-63-54

  Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, âîäà, ³íòåðíåò), 80 
êâ.ì., âóë.Â³ííèöüêà 14/2. 063-680-02-07

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 80 êâ.ì., 10 ñîò. ãîðîäà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
òóàëåò, âàííà, âîäà - ãàðÿ÷à, õîëîäíà, ãàðàæ, 2 ñàäêè, íàâêîëî îãî-
ðîäæåíî. 073-058-41-21, 097-628-48-13

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

  Áóäèíîê ñ.Âåëèêå, 96 êâ.ì., óòåïëåíèé, ãàç, âàííà, áîéëåð, ñàíâó-
çîë, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 2 â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ íà 2 
â³ää³ëåííÿ, ëüîõ, íàäâ³ðíèé òóàëåò, ë³òí³é äóø, âèõ³ä äî ñòàâó, 096-
688-30-47, 095-471-00-52

  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàç, ãîðîä ïðèâàòèç. 096-
536-01-90, 096-826-59-54

  3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, 
îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 25 êâ.ì.., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 
øêîëè. 067-754-44-65

  4-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 9. 096-204-93-77, 063-304-37-05

  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ð-í 1 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57

  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 38 êâ.ì.  
093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 52 êâ.ì. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 
093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, 
46 êâ.ì. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57

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

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

  Áóäèíîê íåïîäàë³ê öåíòðà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, öåãëÿíèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, êîìóí³êàö³¿, 10 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-
31-57

  Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ.ì., â öåíòð³ ÏÐÁ, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-704-31-57

  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., öåíòð ³ ñ.Êîçÿòèí. 093-704-31-57

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ³ 4 ñîò., öåíòð, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 62 êâ.ì., öåíòð, ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäî-
ðîãî.  093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé 68.7 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ç çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí 
(á³ëÿ ïîæàðêè), àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 063-653-96-12

  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, âóë.×åðâîíà 86. 098-348-78-71, 073-026-55-10

  Áóäèíîê ç ãàçîì, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 063-289-05-
51, 097-149-46-33

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

  Ì³í³ òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç ìîòîáëîêà, äèçåëüíèé äâèãóí 9 ê.ñ., 
ôðåçà, ïëóã, äèñêîâ³ òîðìîçà 29 000 ãðí.098-400-91-10

  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

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

  Ìîïåä À-1 «Ñàáóð» 107 êóá.ñì. 10 000 ãðí. 073-226-93-17

  ÂÀÇ 2115 2008 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé ìåòàë³ê (ìëå÷íèé ïóòü), ãàç-
áåíçèí, ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ. 098-350-06-41 Ðîìàí

  Ñåíñ 2013 ð.â., íå ôàðáîâàíèé, ãàç íå âñòàíîâëþâàâñÿ, ïðîá³ã 72 
òèñ.êì., ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, âëàñíèê. 068-762-96-64

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

  Ìîñêâè÷ 412 1985 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 093-091-65-85

  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 096-264-75-92

  ÂÀÇ Íèâà 1993 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 073-078-82-79

  Îïåëü Â³âàðî 2005 ð.â., 1.9 äèçåëü, â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37

478825
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

477993

478003

478598

478573

477940

  ÁÌÂ-530 2005 ð.â., 3.0 äèçåëü, â ÷óäîâîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097-
859-45-37

  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 097-632-48-44

  Ìîòîðîëåð Ñóçóê³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-632-48-44

  Ìîñêâè÷ 1988 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³. 096-264-75-92

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 
êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95

  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 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; ñòàòóåò-
êè, îðäåíè, ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà 
ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62

  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìëèíè, íå-
âåëèêèé ìîòîáëîê àáî ìîòîêóëüòèâàòîð. 068-216-34-20

  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 067-
103-89-90 Íåëÿ

  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

  Áëîê ðàêóøíÿêà, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó ñèë³êàòíó. 067-955-87-89

  Àâòî â áóäü - ÿêîìó ñòàí³. 097-632-48-44

  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 òîðã ³âåëüíó ïëîùó,  ð ³çíèõ 

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

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

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

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

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, ïîáëèçó öåíòðà. 093-892-
27-23, 099-777-03-24

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

  Æ³íêà 60 ð. ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì. 068-753-34-61

  Çí³ìó áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ àáî íåïîäàë³ê öåíòðà. 
068-815-13-34

  Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê àáî êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, îïëàòó ñâîº÷àñíó 
ãàðàíòóºìî. 096-644-12-60, 050-508-84-59

  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ñåð³ÿ ÌÂ  ¹050783 íà 
³ìÿ Ïàëàìàð÷óêà Ìèêîëè Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çí³ìó áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., â Êîçÿòèí³ àáî Ìàõí³âö³, íåäîðîãî. 
067-355-08-64

478809

478808

ВАРТІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ 

В ГАЗЕТІ «RІА-КОЗЯТИН»

На кольорових сторінках 8, 9 .....23,10

Остання кольорова сторінка .......26,50

На публіцистичних сторінках .....16,80

На рекламних сторінках .............13,45

Вартість трансляції політичної реклами на радіо «ОК FM Козятин» ................ 6.00/секунда
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Тиждень обіцяє бути бурх-
ливим і повним різноманіт-
ними подіями. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень контрастний і 
складний. Запорука успіху — 
не втрачати оптимізму і 
вміти зберігати душевну 
рівновагу.

БЛИЗНЮКИ 
І вдома, і на роботі все бла-
гополучно, навіть ймовірне 
підвищення по службі або 
премія. 

РАК 
Залиште достатньо часу для 
відпочинку. Цей тиждень 
більше розташовує до весе-
лощів, ніж до роботи.

ЛЕВ 
Не так давно ви прийняли 
важливе рішення, і воно 
вже впливає на ваше життя. 

ДІВА 
Ви можете отримати багато-
обіцяючу ділову пропози-
цію. Шанс втрачати не слід, 
але будьте уважні на пере-
говорах.

ТЕРЕЗИ 
Бажано тримати в таємни-
ці свої найближчі плани. 
Ймовірно, в першій поло-
вині тижня вам доведеться 
нелегко. 

СКОРПІОН 
Фінансові та ділові проблеми 
вирішаться найкращим для 
вас чином. Мрійте, любіть, 
творіть. У вас все вийде.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші сили зміцніють, а обсяг 
корисних знань і фінансів 
значно збільшиться. Зо-
середьтеся на тому, що вам 
добре вдається, і на тому, 
що вас радує.

КОЗЕРІГ 
Не варто приймати карди-
нальних рішень, уникайте 
конфліктів, залишайте собі 
запасний аеродром. 

ВОДОЛІЙ 
Бажано відкласти серйозні 
справи на наступний місяць. 
Краще займіться творчістю 
і вирішенням особистих 
проблем. 

РИБИ 
Цього тижня скажіть рішуче 
«ні» лінощам. Використо-
вуйте будь-яку можливість 
пустити в хід свої знання і 
навички. 

ГОРОСКОП 
НА 27 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ

478819

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 1 ÂÅÐÅÑÍß
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  + 22 0Ñ   + 29 0Ñ
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ÑÓÁÎÒÀ, 29 ÑÅÐÏÍß
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Ï'ßÒÍÈÖß, 28 ÑÅÐÏÍß

  + 15 0Ñ    + 17 0Ñ
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ÍÅÄІËß, 30 ÑÅÐÏÍß
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Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Îáèäâ³ êîìàíäè, «Ëîêîìîòèâ» 
³ «ßãóàð», âèñòóïàþòü ó ÷åìï³-
îíàò³ òà êóáêó Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ãðà â Êàëèí³âö³ íà ïî-
÷àòêó ì³ñÿöÿ çàâåðøèëàñü ïåðå-
ìîãîþ ãîñïîäàð³â ïîëÿ. Âèð³-
øèâøè, ùî ñïðàâó çðîáëåíî ³ 
¿ì íå çàãðîæóº òåõí³÷íà ïîðàçêà 
0:3, ÿãóàð³âö³ ïî¿õàëè â ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê, ùîá âçÿòè ó÷àñòü 
ó Ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³. Îá-
ëàñíó ôåäåðàö³þ ôóòáîëó ïðî 
öå ïîïåðåäèëè çà äåíü äî ìàò÷ó 
â Êîçÿòèí³.

À ÿê ðåãëàìåíò? ßê ÷åñíà áî-
ðîòüáà çà òðîôåé? Ç öèìè ïè-
òàííÿìè ìè çâåðíóëèñÿ äî íà-
÷àëüíèêà ÔÊ «Ëîêîìîòèâ» Âî-
ëîäèìèðà Äîáðæàíñüêîãî.

— Öå ïðîñòî íåïîâàãà äî ñà-
ìîãî ôóòáîëó, — êàæå ôóòáîëü-
íèé íàñòàâíèê. — Òàê³ ðå÷³ 
íå ðîáëÿòüñÿ çà îäèí äåíü. 
ßãóàð³âö³ ìàëè ãðàòè ó òóðí³ð³ 
äî ê³íöÿ ñåðïíÿ. Íîìåðè äëÿ 

ïðîæèâàííÿ êîìàíäè áðîíþ-
âàëèñÿ æ íå â÷îðà. Âîíè ïðî 
öå çíàëè ðàí³øå, àëå í³ íàñ, í³ 
ôåäåðàö³þ ôóòáîëó çàâ÷àñíî 
íå ïîïåðåäèëè.

Ìåí³ øêîäà ãðàâö³â «Ëîêî-
ìîòèâà». Ñüîãîäí³ ìè ç³áðà-
ëèñÿ ñèëüíèì ñêëàäîì. Õîò³ëè 
ïîêàçàòè ïðèõèëüíèêàì íàøî¿ 
êîìàíäè âèäîâèùíèé ôóòáîë. 
Õëîïö³ çàñìóòèëèñÿ, êîëè ïî-
áà÷èëè, ÿê ïîêèäàº ñòàä³îí âáî-
ë³âàëüíèöüêà áðàò³ÿ.

— Òàê âè æ âèéøëè íà ôóò-
áîëüíå ïîëå äâîìà ñêëàäàìè 
«Ëîêîìîòèâà»…

— Òàê. Ìè âèéøëè íà ïîëå, 
àëå ãðà ì³æ ñîáîþ äëÿ áàãàòüîõ 
íå ö³êàâà, òîìó é ðîç³éøëèñÿ 
ëþáèòåë³ ôóòáîëó, — êàæå ïàí 
Âîëîäèìèð.

²íøî¿ äóìêè áóëè ñàì³ ôóò-
áîë³ñòè. Ðîçä³ëèâøèñü íà ñè-
í³õ òà æîâòèõ, êîìàíäà çàë³ç-
íè÷íèê³â ðóøèëà íà ïåðåãîí 
ïåðøîãî òàéìó. Â³í ïðîéøîâ 
ó ð³âí³é áîðîòüá³ ç ïåðåì³ííèì 

СУПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА» 
НА ГРУ НЕ ПРИЇХАЛИ 
Прикрість  У п’ятницю, 21 серпня, 
на стадіоні «Локомотив» мала відбутися 
кубкова гра у відповідь між місцевим 
«Локомотивом» та калинівським 
«Ягуаром». Але калинівчани 
не приїхали, бо в них були інші плани. 
Але футбол все-таки був

óñï³õîì. Çàáèëè ñèí³, æîâò³ â³ä-
ïîâ³ëè, à ñèí³ ùå ðàç çàáèëè. 
Ïðè ðàõóíêó 2:1 ÷è 1:2 (òî âæå 
çàëåæèòü, õòî âáîë³âàâ çà ÿêó 
êîìàíäó) ôóòáîë³ñòè ï³øëè 
íà ïåðåðâó.

Ç ïî÷àòêó 2-ãî òàéìó ñèí³ 
çá³ëüøèëè ñâîþ ïåðåâàãó â ðà-
õóíêó äî 3-îõ ì’ÿ÷³â. Ò³ëüêè 
çà ÿêèõîñü 6 õâèëèí ãðàâö³ 
â æîâòèõ ìàí³øêàõ ðîçðèâ ó ðà-
õóíêó ë³êâ³äóâàëè.

Ï³ñëÿ ðàõóíêó 4:4 ëþáèòåë³ 
ôóòáîëó ïîáà÷èëè ùå 5 çàáè-
òèõ ì’ÿ÷³â. «Ëîêîìîòèâ» áóëî 
íå ñïèíèòè. Âîíè ïðîäîâæó-
âàëè çàáèâàòè ó âîðîòà ì’ÿ÷³, 
êîëè àðá³òð ó ïîë³ «íàäàâèâ 
íà ãàëüìà». Ùîïðàâäà, 14-é 
ãîë íå çàðàõóâàëè, òîìó ùî â³í 
áóâ çàáèòèé íå çà ôóòáîëüíèìè 
ïðàâèëàìè, à ï³ñëÿ ô³íàëüíî-
ãî ñâèñòêà ðåôåð³. Ó ï³äñóìêó 
9:4 — ïåðåì³ã ôóòáîë!

ОЛЕНА УДВУД 

 Â³äáóëîñÿ ùå ÷îòèðè çàñ³äàí-
íÿ ó ñïðàâàõ ïîðóøåííÿ íîðì 
êàðàíòèíó. Áåç çàñîá³â ³íäèâ³äó-
àëüíîãî çàõèñòó çàñòàëè ïðàö³â-
íèê³â òðüîõ ìàãàçèí³â òà êàôå.

Ïîë³ö³ÿ 24 ÷åðâíÿ î 18.05 çà-
â³òàëà äî ìàãàçèíó «Êîëîñîê» ³ 
ïîáà÷èëà, ùî ïðîäàâåöü íà ðî-
áî÷îìó ì³ñö³ áåç çàñîá³â ³íäèâ³-
äóàëüíîãî çàõèñòó. Íà ñóä³ æ³íêà 
ïîÿñíèëà, ùî ìàãàçèí ïðàöþº 

äî 18-î¿, òîìó íà òîé ìîìåíò 
âîíà òîðã³âëþ íå çä³éñíþâàëà.

Êîëè ïðîäàâ÷èíÿ çà÷èíèëà ìà-
ãàçèí, âîíà çóñòð³ëà ëèñòîíîøó ³ 
ìàëà ïîâåðíóòè ¿é êâèòàíö³¿. Ñàìå 
òîìó æ³íêà ïîâåðíóëàñÿ äî ìàãàçè-
íó, äå ¿¿ é çàñòàëè ïðàâîîõîðîíö³.

Íàñòóïíîãî äíÿ ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿ çàô³êñóâàëè ùå îäèí 
âèïàäîê ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó. 
Î 18 ãîäèí³ ó ìàãàçèí³ «Ãàñòðî-
íîì» ïðîäàâ÷èíÿ òåæ íå ìàëà 

çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. 
Àëå ëþäåé íå áóëî ³ ìàãàçèí 
âîíà çáèðàëàñÿ çà÷èíÿòè.

À 26 ÷åðâíÿ ïðàâîîõîðîíö³ 
î 22.45 çàâ³òàëè äî ïðîäóêòî-
âîãî ìàãàçèíó ó ïðèì³ùåíí³ 
êîëèøíüîãî ðåñòîðàíó «Êîçÿ-
òèí». Ïðîäàâ÷èíÿ òåæ áóëà áåç 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó. 
Íà ñóä³ æ³íêà ïîÿñíèëà, ùî â³ä-
â³äóâà÷³â íà òîé ìîìåíò íå áóëî 
³ âîíà ñïóñòèëà ìàñêó äëÿ òîãî, 

àáè ïîïèòè êàâè.
Ñóä âèð³øèâ íå ïðèçíà÷àòè 

øòðàô í³êîìó ç ïîðóøíèê³â 
êàðàíòèíó òà îáìåæèâñÿ óñíèì 
çàóâàæåííÿì.

Ùå îäíå ïîðóøåííÿ çàô³êñó-
âàëè ó ìàãàçèí³-êàôå «Òèíîê». 
Àëå ñïðàâó ïîâåðíóëè ïîë³ö³¿ 
íà äîîïðàöþâàííÿ, òîìó ùî 
äî ìàòåð³àë³â íå äîäàëè â³äåî-
äîêàç. Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ ç ö³º¿ 
ñïðàâè â³äáóäåòüñÿ 28 ñåðïíÿ.

Справи порушників карантину в суді

Подача кутового на ворота синіх. 
Таких моментів у грі було багато


