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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

РБК ПРОДАЛИ 
ІВАНОФРАНКІВЦЯМ 

ЖИВЕ У САРАЇ НА 
ВЛАСНОМУ ПОДВІР’Ї

РОЗПОВІДЬ ПРО ПАМ'ЯТНИКИ, ЯКИХ НЕМАЄ
с. 10

с. 7 с. 8

 Нарешті сталося те, на 
що козятинчани чекали так 
довго. У середу, 2 вересня, 
на вулиці Підгорбунського 
вивантажили новенькі 
бордюри, приїхала техніка і 
почалися роботи з ремонту 
асфальтового покриття

 До цього на 
Підгорбунського робили 
лише поточний ремонт, та й 
то на ділянці від перехрестя 
з вулицею Героїв Майдану 
до Винниченка, де асфальт 
у значно ліпшому стані

 Тепер же взялися за 
капітальний ремонт тієї 
частини, яка у найгіршому 
стані. Чому згадали за цю 
вулицю тільки зараз?

с. 3

ЗАМІСТЬ ГАРБУЗІВ 
І КАРТОПЛІ – ФОНТАНИ

 Десять років пішло у 
подружжя Бонюків на те, щоб 
зі звичайного городу зробити 
райський куточок з екзотичними 
деревами, фонтаном і навіть 
водоспадом с. 5

ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ 
ВУЛИЦІ ПІДГОРБУНСЬКОГО

РЕКЛАМА

На вулиці Підгорбунського робота кипить. Тут нарешті почали робити капремонт асфальту

479595
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ÍÎÂÈÍÈ

Про 
коронавірус 
 COVID-19 ïðîäîâæóº 
ñòð³ìêî ïîøèðþâàòèñÿ 
Êîçÿòèíîì òà ðàéîíîì. 
Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ìàºìî 39 íîâèõ âèïàäê³â. 
Çà äàíèìè Êîçÿòèíñüêîãî 
ì³ñüêðàéîííîãî ëàáî-
ðàòîðíîãî â³ää³ëó äîñë³-
äæåíü, ñòàíîì íà ñåðåäó, 
9 âåðåñíÿ, ó Êîçÿòèí³ òà 
ðàéîí³ çàô³êñîâàíî âæå 
151 âèïàäîê. Àíòèðåêîðä 
çàô³êñóâàëè ó ñåðåäó — 
14 íîâèõ âèïàäê³â. 
Ïåðø³ âèïàäêè çàõâî-
ðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ 
çàô³êñóâàëè â îäí³é ç 
ì³ñüêèõ øê³ë. Äâà êëàñè 
â³äïðàâèëè íà ñàìî³çîëÿ-
ö³þ, íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
ïðîäîâæóº ïðàöþâàòè. 
Çà òèæäåíü êîðîíàâ³ðóñ-
íó õâîðîáó ï³äòâåðäèëè 
â ó÷í³â, ïðàö³âíèê³â îñâ³-
òè, ìåäèê³â, ïðàö³âíèêà 
àãðîô³ðìè.
Çà äàíèìè Äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Â³-
ííèöüêî¿ ÎÄÀ, íàø ðàéîí 
äðóãèé çà ð³âíåì åï³äå-
ì³÷íî¿ íåáåçïåêè ñåðåä 
òåðèòîð³é, ç íàñåëåííÿì 
ìåíøå 70 òèñÿ÷. Çà ïî-
êàçíèêàìè íàñ âèïåðåä-
æàº ëèøå Êàëèí³âñüêèé 
ðàéîí, òàì 76 âèïàäê³â 
íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, 
íà Êîçÿòèíùèí³ — 74 âè-
ïàäêè íà 100 òèñÿ÷ íà-
ñåëåííÿ.

Вакцинація 
проти сказу 
 ²ç ïîíåä³ëêà, 14 âåðåñ-
íÿ, íà Â³ííè÷÷èí³ ðîçïî-
÷íóòü êàìïàí³þ ç ïåðî-
ðàëüíî¿ âàêöèíàö³¿ äèêèõ 
ì’ÿñî¿äíèõ òâàðèí ïðîòè 
ñêàçó. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Âàêöèíó ðîçïèëþâàòèìóòü 
ç ë³òàê³â ÀÍ-2 íàä ë³ñî-
âèìè òà ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèìè óã³ääÿìè. Äëÿ 
öüîãî çàñòîñîâóâàòèìóòü 
ñïåö³àëüí³ ïðèíàäè ³ç àí-
òèðàá³÷íîþ âàêöèíîþ äëÿ 
äèêèõ ì’ÿñî¿äíèõ.
Òàêîæ ìàþòü ðîçïîâñþäè-
òè 539 000 äîç ïðèìàíîê, 
óñåðåäèí³ ÿêèõ — æåëå-
ïîä³áíà êàïñóëà ç âàêöè-
íîþ ïðîòè ñêàçó «Îð³ñ-
âàê». Ïðîñÿòü ì³ñöåâèõ 
ìåøêàíö³â ïîñòàâèòèñÿ 
äî ïëàíîâî¿ âàêöèíàö³¿ ç 
ðîçóì³ííÿì, à ïðè âèÿâ-
ëåíí³ ïðèíàä, íå ðóéíóâà-
òè ¿õ òà íå áðàòè â ðóêè.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД 

Ó ñåë³ Ïåðåìîãà çíÿëè ìå-
ìîð³àëüíó äîøêó ç áóäèíêó, 
äå ìåøêàâ ãåðîé Óêðà¿íè Âî-
ëîäèìèð ×îðíîóñ. Ïðî öå äðó-
æèíà á³éöÿ Êàòåðèíà íàïèñàëà 
ó Ôåéñáóê.

«Ëþäè, âè õòî? ßê âè ñïèòå 
ï³ñëÿ öüîãî, ÿê âàì æèâåòüñÿ? 
Âè ã³ðøå çâ³ð³â! Öå âàñ â³í çà-
õèùàâ íà â³éí³? Ìåí³ áîëÿ÷å ³ 
ñîðîìíî, ÿ öüîãî òàê íå çàëèøó! 
² íà ùî äèâèòüñÿ ñ³ëüñüêèé ãî-
ëîâà, ÿê öå âçàãàë³ áóëî äîïóùå-
íî!» — ïèøå Êàòåðèíà ×îðíîóñ.

Õàòó, íà ÿê³é âèñ³ëà äîøêà, 
ïðîäàëè, à íîâ³ âëàñíèêè âè-
ð³øèëè òàáëè÷êó çíÿòè. Ïðî 
öå Êàòåðèíà ×îðíîóñ íàïèñàëà 
5 âåðåñíÿ.

Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä äîïèñîì 
÷àñòèíà ëþäåé îáóðþâàëàñÿ, 
ìîâëÿâ, ÿê ìîæíà áóëî ïðîäàòè 
õàòó ÷îëîâ³êà, ùî çàãèíóâ íà â³-
éí³? Íà ùî Êàòåðèíà â³äïîâ³ëà, 
ùî áóäèíîê ¿é íå íàëåæàâ, òîìó 
íå âîíà éîãî ïðîäàâàëà. À ÿêáè 

é ïðîäàâàëà, òî âêàçàëà á ó äî-
ãîâîð³ êóï³âë³-ïðîäàæó, ùî òà-
áëè÷êó çí³ìàòè íå ìîæíà. Õî÷à 
áóëè é ò³, õòî æ³íêó ï³äòðèìàâ.

«Ó íàñ â Êîçÿòèí³ íà áóäèí-
êàõ, â ÿêèõ ïðîæèâàëè õëîï-
ö³ — ó÷àñíèêè Àôãàíñüêî¿ â³éíè 
³ çàãèíóëè, º ïàì’ÿòí³ äîøêè. 
¯õ í³õòî íå çí³ìàº. Öå ïàì’ÿòü, 
ÿêà â äåÿêèõ äóæå êîðîòêà. Òðå-
áà âñòàíîâëþâàòè ³ â øêîëàõ, 
íà áóäèíêàõ, âóëèöÿõ, à äåêî-
ìó ³ íà ëîá³, ùîá ïàì’ÿòàëè, 
ùî â³ääàíî ìîëîäå æèòòÿ. 
Îïàì’ÿòàéòåñü!» — íàïèñàëà 
Âàëåíòèíà ×îðíåíüêà.

Âîëîäèìèð ×îðíîóñ áóâ ïåð-
øèì ìåøêàíöåì Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó, ùî çàãèíóâ íà ñõîä³ êðà-
¿íè. Ñàì â³í ðîäîì ç Ïàíàñ³âêè, 
àëå çãîäîì ðîäèíà ãåðîÿ ïåðå-
¿õàëà äî Ïåðåìîãè, äå é æèâ Âî-
ëîäèìèð äî çàê³í÷åííÿ øêîëè.

Êîëè ïî÷àëàñÿ àíòèòåðîðèñ-
òè÷íà îïåðàö³ÿ, ÷îëîâ³ê ïîäàâ-
ñÿ íà ñõ³ä äîáðîâîëüöåì. ×åðåç 
÷îòèðè ì³ñÿö³ â³í çàãèíóâ. Éîìó 
áóëî ëèøå 25 ðîê³â. Áåç áàòüêà 

КУДИ ПОДІЛАСЯ 
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА?
Ситуація  Катерина Чорноус, вдова 
військового з Козятинщини, повідомила 
через соцмережі, що з будинку, де жив 
її чоловік, зняли меморіальну дошку. 
Табличка висіла на фасаді хати п’ять 
років, поки її не прибрали нові власники. 
Куди поділася меморіальна дошка?

çàëèøèâñÿ ìàëåíüêèé ñèí.
Âèõîâóâàëè Âîëîäèìèðà ä³-

äóñü ³ç áàáóñåþ. Öå ó ¿õíüîìó 
áóäèíêó çðîñòàâ ìàéáóòí³é ãå-
ðîé Óêðà¿íè ³ ñàìå íà ôàñàä³ 
öüîãî áóäèíêó âèñ³ëà ìåìîð³-
àëüíà äîøêà.

Íà ñàéò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ âêàçàíî, ùî 
ïàì’ÿòíèé çíàê âñòàíîâèëè «çà-
âäÿêè ³í³ö³àòèâ³ ³ ñïðèÿííÿ êå-
ð³âíèöòâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
òà îäí³º¿ ç ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é». 
Â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ 18 ëèïíÿ 
2015 ðîêó. 

— Âèÿâëÿºòüñÿ, ¿¿ ïîñòàâèâ 
òîä³ çà ñâî¿ êîøòè áåç áóäü-
ÿêîãî ïîãîäæåííÿ, ÿê ÿ ç’ÿñóâàâ 
ñüîãîäí³, êîëèøí³é çàñòóïíèê 
ãîëîâè àäì³í³ñòðàö³¿ (Êîçÿòèí-

ñüêî¿ ÐÄÀ — àâò.) Ñåðã³é Ïðîõî-
ðîâ ç Â³ííèö³, — ðîçïîâ³â æóð-
íàë³ñòó ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
Ïàâëî Êóçüì³íñüêèé, ãîëîâà 
Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ. — Æîäíèõ 
äîçâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íåìàº. 
Øâèäøå çà âñå âîíà íå âíåñåíà 
â ðåºñòð ìåìîð³àëüíèõ äîùîê, 
à ìàº áóòè âíåñåíà.

Î÷³ëüíèê Ìàõí³âñüêî¿ ãðîìà-
äè êàæå, ùî íîâèé âëàñíèê áó-
äèíêó çíÿâ ìåìîð³àëüíó äîøêó 
ùå ï³âòîðà ì³ñÿö³ òîìó. Çàí³ñ 
ó ñ³ëüñüêó ðàäó ³ ñêàçàâ — ðî-
á³òü ç íåþ, ùî õî÷åòå. Àëå ùî 
ç äîøêîþ ðîáèòè — íå çíàþòü. 
Àäæå íà òàáëè÷ö³ íàïèñ «Â öüî-
ìó áóäèíêó ïðîæèâàâ ãåðîé 
Óêðà¿íè», à, çíà÷èòü, âñòàíîâèòè 
¿¿ â ³íøîìó ì³ñö³ íåìàº çìîãè.

Меморіальну дошку встановили на фасаді будинку 
у 2015 році. Нові власники вирішили її зняти

Ініціатор має звернутися до міського, сіль-
ського чи селищного голови і подати клопо-
тання про встановлення меморіальної дошки. 
У клопотанні потрібно обґрунтувати доціль-
ність встановлення, зазначити пропоноване 
місце розташування і те, хто профінансує ви-
готовлення і встановлення, а також подати 
пропозиції щодо балансового обліку. До кло-
потання додається ескіз, біографічна довідка 
про загиблого військового, а також згода його 
родичів. Якщо меморіальну дошку збирають-

ся встановити в охоронній зоні чи на будівлі, 
яка є об’єктом культурної спадщини, потрібен 
лист-погодження відділу культури та туризму.
Спершу питання про встановлення меморі-
альної дошки виноситься на обговорення 
мешканців міста, селища чи села, а потім — 
на розгляд міської, селищної чи сільської ради.
Якщо меморіальна дошка встановлюється 
на будівлі, яка є комунальною власністю, 
вона передається у комунальну власність 
міста, селища, села. Якщо на приватну бу-

дівлю — то на баланс власника будівлі.
Меморіальна дошка встановлюється не ра-
ніше, ніж через рік після смерті військо-
вослужбовця. В межах одного населеного 
пункту цьому військовослужбовцю можна 
встановити лише одну меморіальну дошку — 
за місцем його колишнього проживання, на-
вчання чи роботи.
Інформація взята з сайту Державної служби 
України у справах ветеранів війни та учас-
ників антитерористичної операції.

Порядок встановлення меморіальних дощок 

 Íà ãàçîðîçïîä³ëü÷³é ñòàíö³¿ 
«Êîçÿòèí» ïðîâîäèòèìóòü ðåãëà-
ìåíòíî-ðåìîíòí³ ðîáîòè. Òîìó 
ç 8 ãîäèíè ðàíêó ïîíåä³ëêà, 
14 âåðåñíÿ, ó ì³ñò³ òà 12-òè ñåëàõ 
ðàéîíó ïåðåêðèþòü ãàçîïîñòà-
÷àííÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Êîçÿ-
òèíñüêà ä³ëüíèöÿ Õì³ëüíèöüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ÀÒ «Â³ííèöÿãàç».

Ïåðåêðèþòü ãàç ó ñåëàõ: Êîçÿ-

òèí, Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, Æóðáèí-
ö³, Çàë³çíè÷íå, ²âàíê³âö³, Êîð-
äèø³âêà, Êîðîë³âêà, Ìàõàðèíö³, 
Ïðóøèíêà, Ñèãíàë, Ñîê³ëåöü, 
Òèòóñ³âêà.

Ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ íàëåæíîãî òåõí³÷íîãî 
ñòàíó ãàçîðîçïîä³ëüíèõ ñèñòåì òà 
áåçïå÷íîãî ïîñòà÷àííÿ ïðèðîä-
íîãî ãàçó ñïîæèâà÷àì. Ãàçîïîñ-

òà÷àííÿ áóäå â³äíîâëåíå ïî ì³ð³ 
âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò.

«Ïðîõàííÿ äî ìåøêàíö³â áó-
äèíê³â òà êâàðòèð ïåðåêðèòè 
êðàíè íà ãàçîïðîâîäàõ ïåðåä ãàçî-
âèìè ïðèëàäàìè ï³ñëÿ ïðèïèíåí-
íÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ òà íà ìîìåíò 
ïóñêó ãàçó çàáåçïå÷èòè äîñòóï 
ïðàö³âíèê³â ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
äî ãàçîâèõ ïðèëàä³â ñâî¿õ ïîìåø-

êàíü. Íàãîëîøóºìî íà òîìó, ùî 
ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ áåçïå÷íîãî 
ãàçîïîñòà÷àííÿ, â³äíîâëåííÿ ïî-
äà÷³ ãàçó áóäå ïðîâîäèòèñü ëèøå 
çà íàÿâíîñò³ ìåøêàíö³â â ñâî¿õ 
áóäèíêàõ ³ êâàðòèðàõ. Ãðàô³ê â³ä-
íîâëåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ áóäå íà-
äàíî äîäàòêîâî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ 
ðåìîíòíèõ ðîá³ò», — éäåòüñÿ â ïî-
â³äîìëåíí³ «Â³ííèöÿãàç».

У Козятині та 12-ти селах перекриють газ
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Íàðåøò³ ñòàëîñÿ òå, íà ùî 
êîçÿòèí÷àíè ÷åêàëè òàê äîâãî. 
Ó ñåðåäó, 2 âåðåñíÿ, íà âóëèö³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî âèâàíòàæèëè 
íîâåíüê³ áîðäþðè, ïðè¿õàëà 
òåõí³êà ³ ïî÷àëèñÿ ðîáîòè ç ðå-
ìîíòó àñôàëüòîâîãî ïîêðèòòÿ.

Öÿ âóëèöÿ íàøîãî ì³ñòà âæå 
äàâíî ïîòðåáóâàëà ðåìîíòó. 
Ó íàéã³ðøîìó ñòàí³ áóëî ïî-
êðèòòÿ íàâïðîòè äðóãîãî ñà-
äî÷êà. ßìè íàñò³ëüêè âåëèê³, 
ùî ³ ìàøèíîþ, ³ âåëîñèïåäîì 
íåçðó÷íî ¿õàòè. À ï³ñëÿ äîùó 
òàì óòâîðþâàëèñÿ ö³ë³ îçåðà, 
â³ä ÿêèõ ðàä³ñòü õ³áà ùî ãîëó-
áàì — áóëî äå âîäè÷êó ïîïèòè 
³ ï³ð’ÿ÷êî ïî÷èñòèòè.

Äî öüîãî íà Ï³äãîðáóíñüêîãî 
ðîáèëè ëèøå ïîòî÷íèé ðåìîíò, 
òà é òî íà ä³ëÿíö³ â³ä ïåðåõðåñ-
òÿ ç âóëèöåþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
äî Âèííè÷åíêà, äå àñôàëüò 
ó çíà÷íî ë³ïøîìó ñòàí³. Òå-
ïåð æå âçÿëèñÿ çà êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò ò³º¿ ÷àñòèíè, ÿêà ó íàé-
ã³ðøîìó ñòàí³.

«Óðà, ìè äî÷åêàëèñÿ. Âóëè-
öÿ Ï³äãîðáóíñüêîãî, ðîçïî÷àòî 
ðåìîíò, íåâæå ó íàñ áóäå ºâðî-
ïåéñüêà äîðîãà? Ìè ÷åêàºìî ç 
íåòåðï³ííÿì», — íàïèñàëà ó ñåáå 
íà ñòîð³íö³ ²ííà Áàäðàê.

Ó êîìåíòàðÿõ äî äîïèñó 
äóìêè ìåøêàíö³â ì³ñòà ðîçä³-
ëèëèñÿ. Õòîñü ïðèñèëàâ ñìàéëè 
ç îïëåñêàìè, õòîñü ïèñàâ, ùî ³ç 

îá³öÿíêîþ çàáàðèëèñÿ íà ð³ê, 
õòîñü — ùî íàðåøò³ äî÷åêàëè-
ñÿ. ×àñòèíà áà÷èòü ïðè÷èíîþ 
âèáîðè, ùî ìàþòü â³äáóòèñÿ 
íàïðèê³íö³ æîâòíÿ öüîãî ðîêó.

ХОТІЛИ ЗРОБИТИ 
ВЕЛОДОРІЖКУ 

Êàïðåìîíò íà ö³é âóëèö³ 
ïëàíóâàëè çðîáèòè ó 2019 ðîö³. 
Ìàëè íàì³ð íå ëèøå ïîëàãîäèòè 
àñôàëüòîâå ïîêðèòòÿ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè, à é â³äðåìîíòóâàòè 
òðîòóàð òà çðîáèòè ïåðøó ó ì³ñò³ 
âåëîäîð³æêó.

Ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äî-
êóìåíòàö³þ çàìîâèëè ùå 
ó 2018 ðîö³. Ìèíóëîãî ðîêó 
çðîáèëè ïåðåðàõóíîê ³ âçÿëè-
ñÿ øóêàòè âèêîíàâöÿ ðîá³ò. 
Ó ñèñòåì³ åëåêòðîííèõ çàêóï³-
âåëü «Prozorro» îãîëîñèëè äâà 
òåíäåðè — îäèí íà êàïðåìîíò 
÷àñòèíè äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ, 
³íøèé — íà ðåìîíò òðîòóàðó ç 
âëàøòóâàííÿì âåëîäîð³æêè.

Çàãàëîì íà òå, àáè ïîëàãîäèòè 
öþ âóëèöþ, ãîòîâ³ áóëè âèòðàòè-
òè òðîõè á³ëüøå, í³æ 3,5 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 
ïðîâåëè äâà àóêö³îíè. Àëå òîð-
ãè â³äì³íèëè ÷åðåç òå, ùî óñ³ 
òåíäåðí³ ïðîïîçèö³¿ â³äõèëèëè 
çã³äíî ç Çàêîíîì «Ïðî ïóáë³÷í³ 
çàêóï³âë³».

Òîìó ìèíóëîãî ðîêó íà âóëèö³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî çðîáèëè ëèøå 
ïîòî÷íèé ðåìîíò íà ò³é ÷àñòèí³, 
ùî â³ä ïåðåõðåñòÿ ç Ãåðî¿â Ìàé-

ОЛЕНА УДВУД 

 Ó Êîçÿòèí³ îíîâèëè íàçåìí³ 
ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè — òàê çâàí³ 
«çåáðè». Öå ëèøå îäèí ç âèä³â 
ðîçì³òêè, ÿê³ Óïðàâë³ííÿ æèòëî-
âî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
çàìîâèëî ï³äðÿäíèêó. ²ç òåí-
äåðíî¿ äîêóìåíòàö³¿ â³äîìî, ùî 
ìàþòü îíîâèòè ³íø³ âèäè ðîç-
ì³òîê, à òàêîæ çðîáèòè «çåáðè» 
ç õîëîäíîãî ïëàñòèêó. ¯õ ïåðå-
âàãà ó òîìó, ùî, íà â³äì³íó â³ä 

ôàðáîâàíî¿, ïëàñòèêîâà ðîçì³òêà 
íå ñòèðàºòüñÿ ³ îíîâëþâàòè ¿¿ 
òðåáà ð³äøå.

Öüîãîð³÷ íà â³äíîâëåííÿ òà 
íàíåñåííÿ äîðîæíüî¿ ðîçì³òêè 
âèòðàòèëè ìàéæå 540 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ðîáîòè ïðîâîäèòü òà ñàìà 
êîìïàí³ÿ, ùî é òîð³ê — «Òðàô³ê 
Ìåíåäæìåíò Ãðóï». Ìèíóëîð³÷-
íà ðîçì³òêà êîøòóâàëà 333,2 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Â³äòàê íèí³øíÿ 
äîðîæ÷à ó ï³âòîðà ðàçè.

У місті оновили 
розмітку

ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ВУЛИЦІ 
ПІДГОРБУНСЬКОГО 
Дочекалися  Почали лагодити 
асфальтове покриття однієї з найбільш 
розбитих вулиць у центрі міста. При 
чому цього разу роблять не поточний, 
а капітальний ремонт. Чому за роботи 
взялися тільки зараз?

äàíó äî Âèííè÷åíêà. Âèòðàòèëè 
íà öå 88,6 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Öüîãîð³÷ êàïðåìîíò çðîáèëè 
íà ÷îòèðüîõ âóëèöÿõ. Äî ñïèñêó 
ïîòðàïèëè ÷àñòèíà âóëèö³ Êóëè-
ê³âñüêîãî (á³ëÿ òóíåëþ), Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó òà Íåçàëåæíîñò³ ó öåí-
òð³ ì³ñòà òà ßðîñëàâà Ìóäðîãî 
(êîëèøíÿ Ùîðñà) íà ÏÐÁ. Âó-
ëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî ó öüîìó 
ïåðåë³êó íå áóëî. ßê ïîÿñíèâ 
íàì ó áåðåçí³ öüîãî ðîêó íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ªâãåí³é 
Ìàëàùóê, êîøòè íà êàïðåìîíò 
ö³º¿ âóëèö³ íà ñåñ³¿ íå âèä³ëèëè.

ЧОМУ РЕМОНТУЮТЬ ЗАРАЗ?
Öüîãîð³÷ âóëèöÿ Ï³äãîðáóí-

ñüêîãî óâ³éøëà äî ñïèñêó äî-
ð³ã êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³, âèçíà÷åíèõ 
äëÿ êàïðåìîíòó ³ ðåêîíñòðóêö³¿. 
×àñòèíó êîøò³â íà ðåìîíò òàêèõ 
äîð³ã âèä³ëÿþòü ç äåðæàâíîãî 
äîðîæíüîãî ôîíäó, ðåøòó ô³-
íàíñóº ì³ñöåâèé áþäæåò.

Íàïðèê³íö³ òðàâíÿ öüîãî 
ðîêó îáëàñíà êîíêóðñíà êîì³-
ñ³ÿ ç ïèòàíü â³äáîðó îá’ºêò³â 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ó ñôåð³ 
äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà ðîç-

Перехрестя Героїв Майдану і Склярова. Тут поновили «зебру» 

ãëÿíóëà 59 ïðîåêò³â. Îáðàëè 40, 
ñåðåä ÿêèõ — âóëèöÿ Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî ó Êîçÿòèí³. Íà êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò ÷àñòèíè äîðîæíüîãî 
ïîêðèòòÿ îáëàñòü âèä³ëèëà òðîõè 
á³ëüøå 900 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ Óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 
÷åðåç «Prozorro» îãîëîñèëî òåí-
äåð íà ïðîâåäåííÿ êàïðåìîíòó 
âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî. Ó÷àñòü 
ó òîðãàõ âçÿëè äâ³ ô³ðìè — «Â³í-
äîð» òà «ËÞÊÑ-ÒÐÅÉÄ». Îáðà-
ëè ï³äðÿäíèêîì îñòàííþ, îñê³ëü-

êè âîíà çàïðîïîíóâàëà ìåíøó 
ö³íó. Õî÷à çàçâè÷àé Óïðàâë³ííÿ 
ÆÊÃ ñï³âïðàöþº ñàìå ç «Â³íäîð» 
³ âõîäèòü äî òîï-10 çàìîâíèê³â 
ðîá³ò ö³º¿ ô³ðìè, çà äàíèìè ñàéòó 
ãðîìàäñüêîãî êîíòðîëþ äåðæçà-
êóï³âåëü «Dozorro».

Êîìïàí³ÿ «ËÞÊÑ-ÒÐÅÉÄ» 
çàïðîñèëà çà ðîáîòè 1,3 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü. Òîä³ ÿê ïëàíóâàëîñÿ 
âèòðàòèòè 1,8 ì³ëüéîíà. Òîæ êà-
ïðåìîíò âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêî-
ãî êîøòóâàòèìå íà ï³âì³ëüéîíà 
ãðèâåíü äåøåâøå.

На вулиці Підгорбунського робота кипить. Тут нарешті почали робити капремонт асфальту

Це фото ми зробили у четвер, 3 вересня. 
Обабіч проїжджої частини зняли старі бордюри
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ÷åòâåð, 3 âåðåñíÿ, áëèçü-
êî 18.10 íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè 
«RIA Êîçÿòèí» çàòåëåôîíóâàâ 
îäèí ³ç ÷èòà÷³â íàøî¿ ãàçå-
òè Ñåðã³é. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî 
á³ëÿ «Ãîñïîäàðî÷êè», ùî íà âóë. 
Âèííè÷åíêà ñòàëîñÿ çàãîðÿííÿ 
ñëóæáîâîãî àâòîìîá³ëÿ ïîë³ö³¿.

Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå ïî-
ä³¿, çãàäàíîãî àâòî âæå íå áóëî. 
Â³ä ³íøîãî ñâ³äêà ïîä³¿ Îëåãà íàì 
ñòàëî â³äîìî, ùî â ñëóæáîâîìó 
àâòîìîá³ë³ ïîë³ö³¿ «Ì³òñóá³ñ³ Àóò-
ëåíäåð» ñòàëàñÿ ïîæåæà. Çà âåð-
ñ³ºþ âîãíåáîðö³â, ÿê³ ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê, ñòàëîñÿ ñàìîçàéìàííÿ.

— Íå áóäóòü æå ïðàâîîõîðîí-
ö³ ï³äïàëþâàòè àâò³âêó, â ÿê³é 
ñàì³ ¿äóòü. ß ïî÷àòêó ö³º¿ æàõëè-
âî¿ ³ñòîð³¿ íå áà÷èâ, — êàæå íàø 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ï³ä³éøîâ, ÿê 
ÄÑÍÑíèêè ç ïîçàøëÿõîâèêà 
çáèâàëè ïîëóì’ÿ.

×îëîâ³ê, ÿêèé íå çàõîò³â íà-
çèâàòè ñâîº ³ì'ÿ, êàæå, ùî ÷óâ 
äåê³ëüêà âèáóõ³â ó ñàì³é àâò³âö³.

В МАШИНІ НЕ БУЛО 
ВОГНЕГАСНИКА?

— Çàêîðî÷åí³ äðîòè òàêèì 
õëîïêîì íå âèáóõàþòü ³ òàêîãî 

ïîëóì’ÿ íå ìàþòü. Ùî â àâò³âö³ 
áóëî — ìåí³ íåâ³äîìî. Àëå òå, 
ùî â ñëóæáîâîìó àâòî ïåðåâî-
çÿòüñÿ ïðåäìåòè, ÿê³ âèáóõàþòü, 
³íàêøå ÿê ñëóæáîâîþ íåäáà-
ë³ñòþ íå íàçâåø, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — ² øêîäà, ùî â Êîçÿòèí³ 
ãðóäîþ ìåòàëó ñòàëà àâò³âêà, 
ÿêà íà ÷îðíîìó ðèíêó êîøòóº 
äî 40 òèñÿ÷ çåëåíèõ, — ï³äñó-
ìóâàâ â³í 

Ùå îäèí Ñåðã³é ìîæëèâî é 
òîé, ùî òåëåôîíóâàâ íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ, ðîçïîâ³äàº, ùî ïîë³öåé-
ñüê³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê ³ç áàãàæíè-
êà ïîçàøëÿõîâèêà âèíåñëè òðè 
ïëàñòìàñîâ³ ºìíîñò³, ïîá³ãëè 
â ìàãàçèí çà âîãíåãàñíèêîì.

— Ó ñàìèõ ó íèõ âîãíåãàñíèêà 
÷è íå áóëî, ÷è áóâ íå ïðàöþþ-
÷èé, — êàæå Ñåðã³é. — Í³÷èì ¿ì 
ó ìàãàçèí³ íå äîïîìîãëè. Òàì, 
ìàáóòü, òåæ íå áóëî âîãíåãàñíè-
êà, à ìîæå ïðîäàâö³ òàê ñåðäèò³ 
íà êîãîñü áóëè, ùî çë³ñòü ç³ãíà-
ëè íà ïðàâîîõîðîíöÿõ.

ßê ïîâ³äîìèëè ãàçåòó ó êî-
çÿòèíñüêîìó â³ää³ëåíí³ ïî-
ë³ö³¿, çà êåðìîì ñëóæáîâîãî 
«Mitsubishi» ¿õàâ íà÷àëüíèê 
ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Âàñèëü Êîëîì³ºöü. Â³í 
âñòèã ïîêèíóòè ìàøèíó, ÿêà 

ДВІ ПОЖЕЖІ В ЦЕНТРІ КОЗЯТИНА, 
ПРО ЯКІ ГОВОРИЛО ВСЕ МІСТО 
Вогняне лихо  Цього тижня 
у козятинських рятувальників було 
чимало роботи. Чого варті дві пожежі 
у центрі Козятина. Спочатку ущент 
згоріло новеньке поліцейське авто, 
через кілька днів невідомо чого 
зайнялися складські приміщення

çàéíÿëàñü ÷åðåç çàìèêàííÿ 
åëåêòðîïðîâîäêè. Ñàëîí àâò³âêè 
âèãîð³â âùåíò. Òàêîæ çãîð³ëè 
òåëåôîí ³ äîêóìåíòè âîä³ÿ.

МОЖЕ БУТИ ВАРІАНТ 
САМОЗАЙМАННЯ 

Ùîäî ïîæåæ³ â ïîçàøëÿõîâè-
êó, ìè çâåðíóëèñÿ äî ôàõ³âöÿ ç 
«Ì³òñóá³ñ³».

— «Ì³òñóá³ñ³ Àóòëåíäåð» — àâ-
ò³âêà ç ã³áðèäíîþ óñòàíîâêîþ. Ç³ 
ñë³â î÷åâèäö³â, ïîæåæà ñòàëàñü 
áëèçüêî äî áàãàæíîãî â³ää³ëåííÿ 
àâò³âêè. Ñàìå òàì çíàõîäèòüñÿ 
áàòàðåÿ ã³áðèäó, — ñêàçàâ â³í. — 
Ó òàêîìó âèïàäêó ä³éñíî ìîæå 
áóòè âàð³àíò ñàìîçàéìàííÿ. Â³ä 

áàòàðå¿ ìîãëî çàãîð³òèñÿ ïàëüíå, 
ÿêå çãàäóâàëîñÿ â ïëàñòìàñîâèõ 
êàí³ñòðàõ î÷åâèäöÿìè.

«ЯКІ Ж ВОНИ МОЛОДЦІ!» 
Êîçÿòèí÷àíêó Òåòÿíó ïðè-

ºìíî âðàçèëà ðîáîòà ðÿòóâàëü-
íèê³â.

— Îé, ÿê³ æ âîíè ìîëîäö³! 
Øâèäêî ïðè¿õàëè, íå äèâëÿ÷èñü 
íà íåáåçïåêó âèáóõó, øâèäêî 
ïîãàñèëè. Òàêèõ â³äïîâ³äàëüíèõ 
äî ñâî¿õ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ÿê 
ÌÍÑíèêè, â íàøîìó Êîçÿòèí³ 
íåìàº í³äå, — çàïåâíèëà Òåòÿíà.

Ìàáóòü òàê, êîëè é ì³ñüêèé 
ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð â³ä ³ìå-
í³ ãðîìàäè äÿêóº êåð³âíèöòâó 

Близько 17 години недільного 
вечора, 6 вересня, між магази-
ном «Грош» та «Новою поштою» 
загорілося складське приміщення. 
Спочатку пожежа, за словами оче-
видців, не дала за себе знати. Вог-
нище розгорілось якось без диму. 
Першими язики полум’я побачили 
діти і сказали дорослим. Одно-
часно з будинку вийшов один з 
господарів складських приміщень, 
він і викликав рятувальників.
Полум’я швидко охоплювало 
все нові і нові метри кубічні при-
міщення. Вогнеборці приїхали 
швидко, причому двома екіпа-
жами. Зорієнтувавшись в ситуа-
ції, вогнеборці протягли шланги 
через насип бомбосховища і 
приступили до гасіння пожежі. 
Слід відзначити, що рятівники 
боролися не тільки з вогнем, а й 

з юрбою підлітків, яких зібрало-
ся подивитися на пожежу більше 
як півсотні. Хлопці з громадської 
організації «Зміни Козятин» до-
помогли вогнеборцям витягти 
на гору пожежний шланг, який 
був вже наповнений водою. 
Хтось серед присутніх зауважив: 
«Гуртом і батька добре бити».
Рятівники швидко приборкали 
вогнище та, зробивши свою 
справу, поспішили на базу. Адже 
в одного з екіпажів це вже був 
не перший виклик.
Двома нарядами до місця події 
приїхали й правоохоронці. Коли 
рятівники боролися з вогнем, 
стражі порядку проводили побу-
динковий рейд в пошуках свідків. 
Адже багато очевидців схилялися, 
що пожежа сталася від дитячих 
пустощів. Іншої думки був чоловік, 

що назвався Денисом.
— Підпал зроблений зі знанням 
справи. Мабуть палій розрахо-
вував, що в складському при-
міщенні є мастильні матеріали, — 
казав чоловік.
Вогнеборці — командир від-
ділення старший прапорщик 
служби цивільного захисту Олег 
Фіщук, пожежний рятувальник 
Олег Демченко, начальник кара-
улу старший лейтенант Педасій, 
пожежний рятувальник Павло 
Іванюк, прапорщик цивільного 
захисту Сергій Гаврилюк, ко-
мандир відділення Олександр 
Сабнюк вже були на базі дис-
локації. Правоохоронці токож 
завершили пошук свідків. Лише 
дорослі ближніх будинків стояли 
на версії, що підпал організува-
ли діти.

Спочатку горіло без диму 

Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëêó ÄÑÍÑ 
Äìèòðó Ñâ³òëèøèíó òà ñàìèì 
ðÿò³âíèêàì: «Âè â ÷åðãîâèé ðàç 
äîâåëè, ùî âè — íàéêðàù³! Äÿ-
êóþ!» — íàïèñàâ î÷³ëüíèê ì³ñòà 
ó Ôåéñáóö³.

Ìè ïîáóâàëè â êîçÿòèíñüêèõ 
ðÿòóâàëüíèê³â 4 âåðåñíÿ. Ñïîä³-
âàëèñÿ, ùî êîçÿòèí÷àíè ä³çíà-

þòüñÿ ³ìåíà åê³ïàæó, ÿêèé ãàñèâ 
àâò³âêó. Òà òàê ñòàëîñü, ùî êå-
ð³âíèé ñêëàä ðÿò³âíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
â ñëóæáîâîìó â³äðÿäæåíí³, à ò³, 
ç êèì íàì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòè-
ñÿ, ââàæàþòü, ùî âîíè íå âïðàâ³ 
äàâàòè ÿêóñü ³íôîðìàö³þ. «Óñÿ 
³íôîðìàö³ÿ º â ñîöìåðåæàõ», — 
ñêàçàëè âîíè.

Ñïî÷àòêó ïîæåæà 
íà ñêëàä³ íå äàëà 
çà ñåáå çíàòè, äèìó 
íå áóëî. Ïîëóì’ÿ 
ïîáà÷èëè ä³òè ³ 
ñêàçàëè äîðîñëèì

Рятівники, які боролися з вогнем на складах

Від складського приміщення майже 
нічого не залишилося

Поліцейська машина за кілька хвилин вигоріла вщент
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Наприкінці липня Верховна Рада 
ухвалила законопроєкт, який пе-
редбачає зниження «зеленого» 
тарифу для сонячних електро-
станцій (СЕС) потужністю понад 
1 МВт на 15 відсотків. Згідно з 
пояснювальною запискою, Рада 
знизила розмір «зелених» тари-
фів з 1 липня 2020 для об'єктів, 
введених в експлуатацію з лип-

ня 2015 до 31 грудня 2019: для 
СЕС потужністю понад 1 МВт — 
на 15 відсотків, для СЕС менше 
ніж 1 МВт — на 10 відсотків. 
Також парламент знизив «зеле-
ні» тарифи з 1 липня 2020 для 
СЕС, введених в експлуатацію з 
1 січня 2020 року, на 2,5 відсо-
тка, а також встановив граничний 
розмір «зеленого тарифу» для 

об'єктів відновлюваної енерге-
тики, введених в експлуатацію 
до 30 червня 2015 року. Крім 
того, парламент обмежив тер-
міни введення в експлуатацію 
нових СЕС для отримання «зеле-
ного» тарифу шляхом зменшення 
з 1 серпня 2020 р. розмірів «зе-
леного» тарифу для таких об'єктів 
на 50 відсотків.

«Зелений» тариф знизили 

ІРИНА ШЕВЧУК 

Â ê³ëüêîõ êîçÿòèí÷àí íà çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ òà íà áóä³âëÿõ 
âæå º ñîíÿ÷í³ ïàíåë³. Ãîñïîäà-
ðÿìè íàéïîòóæí³øî¿ â ì³ñò³ 
ìåðåæ³ ñîíÿ÷íî¿ åíåðãåòèêè º 
ðîäèíà Ìóäðèõ. Ó ñâî¿õ âîëî-
ä³ííÿõ âîíè âñòàíîâèëè ï’ÿòü 
ñòàíö³é, ç ìàêñèìàëüíîþ äîçâî-
ëåíîþ äåðæàâîþ ïîòóæí³ñòþ — 
30 êÂò. Äî êîæíî¿ ï³äêëþ÷åíî 
114 íîâ³òí³õ áàòàðåé. Åíåðã³þ 
ñîíöÿ âîíè âèêîðèñòîâóþòü âæå 
á³ëüøå ðîêó. Êàæóòü, ³äåþ âèíî-
øóâàëè äåâ’ÿòü ðîê³â. Áàòüêè âà-
ãàëèñü, âèã³äíî öå ÷è í³. À ä³òè 
âèâ÷àëè òåõíîëîã³¿ åíåðã³¿ ñîíöÿ 
òà âèðàõîâóâàëè ö³íîâó ïîë³òèêó 
«çåëåíîãî òàðèôó». Âîíè ðîçó-

ì³ëè, ùî ìîæóòü íå ò³ëüêè çà-
áåçïå÷èòè ñåáå áåçïåðåá³éíèì 
àëüòåðíàòèâíèì æèâëåííÿì, 
à ï³äêëþ÷èâøèñü äî «çåëåíîãî 
òàðèôó», îòðèìóâàòè õîðîø³ 
ïðèáóòêè. Êðàïêó ïîñòàâèëè 
íà âèñòàâö³ àâòîíîìíèõ íîñ³¿â 
åíåðãåòèêè â Êèºâ³.

— Áàæàííÿ âèíèêëî ùå ç 
2010 ðîêó, — ðîçïîâ³äàº äîíüêà 
Îêñàíè Ìóäðî¿ Ìàð³ÿ. — Íåî-
äíîðàçîâî ãîâîðèëè ç áàòüêàìè 
òà íàìàãàëèñÿ ¿õ ïåðåêîíàòè, àëå 
âîíè áóëè êàòåãîðè÷íî ïðîòè. 
Íàâ³òü ³íæåíåðà-åëåêòðèêà âè-
êëèêàëè, ùîá òîé äàâ ïðîôåñ³é-
íó ïîðàäó. Òà çàì³ñòü ï³äòðèìêè 
ïî÷óëè ò³ëüêè íåãàòèâ. Ìîâëÿâ, 
í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ñòàâèòè ñî-
íÿ÷íèõ ïàíåëåé, áî ¿õ ïîá’º 

ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ ЛЮДЯМ ПРИНОСИТЬ 
ДОХІД, А МІСТУ — ЕКОНОМІЮ 
Альтернатива  Родина 
Мудрих користується сонячними 
електростанціями вже більше року. 
За їхніми підрахунками, це чудова 
альтернатива для приватного бізнесу і 
не тільки. Запевняють — переваги зеленої 
енергетики відчуваються уже з перших 
днів. Як все працює та скільки це коштує?

РЕКЛАМА

479508479508

ãðàä. Ïåðåêîíóâàëè, ùî ìè 
âèêèíåìî ñòðàøí³ ãðîø³, à íà-
òîì³ñòü í³÷îãî íå çàðîáèìî. 
ß â öå íå â³ðèëà ³ ïåð³îäè÷íî 
ïåðåäèâëÿëàñü ³íôîðìàö³þ, ÷è-
òàëà ïðî çåëåíó åíåðãåòèêó â ³í-
òåðíåò³ ò³ëüêè ïîçèòèâí³ â³äãóêè. 
Â Óêðà¿í³ òîä³ ëþäè ñòàâèëè, 
àëå ìàëî, áîÿëèñÿ, ìàáóòü. Ï³ê 
ïðèïàâ íà 2018–2019 – 70% â³ä 
òîãî, ùî ïîñòàâèëè çà îñòàíí³ 
â³ñ³ì ðîê³â.

Ïîáà÷èâøè íà âèñòàâö³ ïî-
ïèò òà ð³çíîìà¿òòÿ ñîíÿ÷íèõ, 
â³òðîâèõ òà âîäíèõ ñòàíö³é, Ìó-
äð³ âèð³øèëè ³ íà ñîá³ â³ä÷óòè 
ïåðåâàãè ñîíÿ÷íî¿ åíåðãåòèêè. 
Çíàéøëè íàä³éíó ñòîëè÷íó êîì-
ïàí³þ ³ çàïóñòèëè ïðîöåñ â ä³þ.

Çà ñëîâàìè Ìàð³¿, íàéâàæ÷èì 
ó ï³äêëþ÷åíí³ áóëè ðîáîòè ç äî-
êóìåíòàö³ºþ. Âîíè çàéìàþòü 
áàãàòî ÷àñó. À îò ìîíòóâàí-
íÿ ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é òà 
âñòàíîâëåííÿ ïàíåëåé — ïðîöåñ 
äîñèòü øâèäêèé. Äî ïðèêëàäó, 
íà îäíó ñòàíö³þ (114 ïàíåëåé) 
ï³øëî 4–5 äí³â. Âñ³ âîíè ðîç-
òàøîâàí³ íà ï³âäåíü. Àäæå òàê 
çìîæóòü ç³áðàòè á³ëüøå ñîíöÿ. 
Äîðå÷íî âïèñàëèñü â ëàíäøàô-
òíèé ³íòåð’ºð ïðèñàäèáíî¿ ä³-
ëÿíêè òà íà äàõó áóäèíêó.

Ïàíåë³ íå áîÿòüñÿ í³ äîùó, 

í³ ãðàäó, í³ ñí³ãó. Ìàþòü äîâ-
ãîòðèâàëó ãàðàíò³þ.

— Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü åëåê-
òðîåíåðã³¿ âèðîáëÿºòüñÿ ç áå-
ðåçíÿ ïî ñåðïåíü. Íàéã³ðø³ 
ì³ñÿö³ — öå ëèñòîïàä ³ ãðó-
äåíü, — ïðîäîâæóº Îêñàíà Ìó-
äðà. — Àëå, ÿêùî º ñí³ã, òî â³í 
â³äáèâàº ñâ³òëî. À ùå, ïàíåë³ 
áîÿòüñÿ âèñîêî¿ òåìïåðàòóðè. 
Âîíè íå ëþáëÿòü ïåðåãð³âó, ³ 
íàâïàêè, íå â³ääàþòü, à ïîãëè-
íàþòü â ñåáå åíåðã³þ.

Ìåðåæåâ³ ñîíÿ÷í³ åëåêòðî-
ñòàíö³¿ ïðèçíà÷åí³ äëÿ ãåíåðàö³¿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ ç ïîäàëüøèì ¿¿ 
ïðîäàæåì äåðæàâ³ çà òàê çâà-
íèì «çåëåíèì òàðèôîì». Íàðàç³, 
1 ê³ëîâàò êîøòóº 5, 5 ãðèâí³. Àëå 
â³ä êîæíîãî ê³ëîâàòà ñë³ä ñïëà-
òèòè 20% ïîäàòêó. Òîæ ÷èñòèìè 
âèõîäèòü 4,40 ãðí.

— Âíî÷³ ìè áåðåìî åíåðã³þ 
â³ä ÐÅÌó, àëå ìè ¿ì íå ïëàòè-
ìî, âñå àâòîìàòè÷íî ïåðåñóìî-
âóºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ. — ² 
êîæåí ì³ñÿöü äî 20 ÷èñëà íàì 

ïåðåðàõîâóþòüñÿ êîøòè. Âñå ÷è-
ñòî, ÷åñíî, ïðîçîðî. Öå ïàñèâ-
íèé äîõ³ä. Îäíà ñòàíö³ÿ êîøòóº 
ïðèáëèçíî 25 òèñÿ÷ äîëàð³â. ² 
âèòðàòè îêóïëÿòüñÿ âæå ÷åðåç 
òðè ðîêè. Ðåêîìåíäóºìî âñ³ì.

Ìàð³ÿ Ìóäðà ïåðåêîíàíà, ùî 
çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ çåëåíî¿ 
åíåðãåòèêè, Êîçÿòèí ìîæíà 
çðîáèòè êðàùèì òà çðó÷í³øèì.

— Ìè íà öüîìó çàðîáëÿºìî, 
à ì³ñòî ìîãëî á åêîíîìèòè, — 
êàæå Ìàð³ÿ. — Íàïðèêëàä, ÿêùî 
âçÿòè ïî îñâ³òëåííþ — îäíà 
ñòàíö³ÿ, ïîòóæí³ñòþ 30 êÂò 
ìîæå äàòè åíåðã³þ äëÿ 600 
50-ÂÀÒîâèõ ëàìïî÷îê. Ùîá 
ä³òêè â äèòñàäêàõ ìèëè ðóêè 
âçèìêó òåïëîþ âîäîþ, ìîæíà 
ïîñòàâèòè âîäÿí³ êîëåêòîðè. 
À äëÿ îá³ãð³âó ïðèì³ùåíü, çà-
ì³ñòü ëóøïèííÿ, ùî òðàâèòü 
ãîðîäÿí ¿äêèì ÷îðíèì äèìîì, 
âèêîðèñòîâóâàòè åíåðã³þ ñîíöÿ. 
Ïîãîäæóþñü, âîíî ñåáå âèïðàâ-
äàº íå â³äðàçó. Àëå íà çäîðîâ’¿ 
åêîíîìèòè íå ìîæíà.

Марія Мудра: «Сонячні 
станції — це пасивний 
спокійний дохід» 
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ШАНОВНІ СПОРТСМЕНИ, ТРЕНЕРИ, ВЕТЕРАНИ, 

ФАХІВЦІ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ, 

А ТАКОЖ ЇХ ШАНУВАЛЬНИКИ І УБОЛІВАЛЬНИКИ!
Прийміть щирі вітання з нагоди святкування Дня фізичної 

культури і спорту.

Фізична культура і спорт об’єднують людей різного віку, професій, 
переконань і національностей, дарують відчуття повноти життя, 

загартовують волю і характер. Саме фізична культура і спорт 
продовжують залишатися надійним джерелом гарного настрою, 

оптимізму і здорового способу життя.

Без фізичного виховання та спорту, без пропаганди здорового 
способу життя неможливе здоров’я людей. Тому наше 

спільне завдання — залучати в спортивні зали, на майданчики 
якнайбільше дітей, молоді, їх батьків, а для цього — 

створити всі відповідні умови.

Напередодні цього свята спорту і здоров’я хочеться особливо 
відзначити перемоги спортсменів нашого міста у змаганнях 

різного ґатунку.

Ми по праву пишаємося спортивними досягненнями наших 
земляків. Радіємо і успіхам юних спортсменів, які беруть 

естафету з рук майстрів.

Велика вдячність вчителям, тренерам, ветеранам фізкультурно-
спортивного руху за гідне продовження традицій з виховання 

вольової, фізично загартованої та здорової молоді!

Нехай для кожного жителя міста і фізкультура, і спорт стануть 
союзниками, принесуть радість і енергію, відчуття вічної молодості.

Зичу спортсменам наполегливості і наснаги, удачі та підкорення 
нових спортивних висот, вдалих стартів і перемог!

З повагою, міський голова Олександр Пузир 

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту 
Павло Луцюк 
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— Всі учасники навчально-
го процесу дитячої музичної 
школи дотримуються соціаль-
ної дистанції. Наповнюваність 
груп складає до 10 осіб, — роз-
повідає під час робочої зустрі-
чі начальник відділу культури 
міської ради Світлана Рибін-
ська. — Уроки колективів ве-
ликих форм, кількістю учас-
ників до 20 осіб, проводяться 
у великій залі, з дотриманням 
соціальної дистанції.

Викладачі школи проводять 
інформаційно-роз'яснювальну 

роботу з батьками та учнями 
своїх класів стосовно запобіжних 
заходів в умовах адаптивного ка-
рантину.

Зі слів директора дитячої му-
зичної школи Наталії Бригадир, 
з 31 серпня 2020 року обмежено 
вхід до школи батьків та осіб, що 
їх замінюють. В разі необхідності 
батьки та особи, що їх замінюють, 
мають використовувати засоби ін-
дивідуального захисту.

Викладачі та персонал школи 
щоденно проводять термометрію. 
В разі наявності показника тем-

ператури більше 37,2 градуса — 
до роботи не будуть допускати-
ся. Розклад уроків затверджено з 
урахуванням перерв по 10 хвилин 
для провітрювання класів. Техніч-
ний персонал школи проводить 
вологе прибирання, з використан-
ням дезінфікуючих засобів згідно 
з нормативними актами.

При вході в школу та в санітарно-
му приміщенні забезпечено вико-
ристання антисептиків для рук та 
контейнер із збору використаних 
засобів індивідуального захисту 
(масок і рукавичок).

Маски, антисептик, соціальна дистанція: що очікує учнів 
дитячої музичної школи у новому навчальному році 

Актуально: про харчування у школах міста 

Оголошення про проведення конкурсу 
на заміщення вакантної посади 

До уваги козятинчан, 
які мають право на пільги 

Оголошення 

Управління житлово-кому-
нального господарства Козя-
тинської міської ради оголошує 
конкурс на заміщення вакант-
ної посади провідного спеціа-
ліста з питань благоустрою від-
ділу міського господарства та 
благоустрою управління жит-
лово-комунального господар-
ства Козятинської міської ради.

До участі в конкурсі допускають-
ся громадяни України, які мають;
 вищу освіту не нижче ступеня 

бакалавра;
 без вимог до стажу роботи;
 знають Конституцію України; 

закони України "Про місцеве са-
моврядування в Україні", "Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування", "Про запобігання 
корупції"; інші підзаконні норма-

тивно-правові акти;
 вільно володіють державною 

мовою;
 вміють працювати на комп’ютері 

в режимі користувача.
Документи для участі в конкурсі 

приймаються протягом 30 кален-
дарних днів з дня опублікування 
оголошення, за адресою: м. Ко-
зятин, вул. Грушевського, 23, 
управління житлово–комуналь-
ного господарства Козятинської 
міської ради, каб. № 1.

Телефон для довідок: 2–01–81.
Додаткова інформація щодо до-

кументів, які необхідно подати для 
участі в конкурсі, основних функціо-
нальних обов'язків, розміру та умов 
оплати праці надається відділом 
бухгалтерського обліку та економіки 
управління за телефоном 2–01–81.

Багатьох батьків хвилює пи-
тання не лише організації на-
вчального процесу, а й хар-
чування та його вартості. Тож 
управління освіти та спорту по-
відомляє, що харчування шко-
лярів організовано з 1 вересня.

«У закладах освіти почала впро-
ваджуватися система контролю 
за якістю харчових продуктів. 
НАССР — міжнародна система, 
яка ідентифікує, оцінює та контр-
олює небезпечні фактори, що є 
визначальними для безпечності 
харчових продуктів. Впроваджен-
ня даної системи в дошкільних за-
кладах та школах є обов’язковою 
умовою для гарантії безпечного 
харчування дітей», — розповідає 
начальник управління освіти та 
спорту Олена Касаткіна.

У зв’язку з протиепідемічними 
заходами, змінився режим хар-
чування: кожна школа розроби-
ла графік відвідування їдальні 
залежно від умов та кількості 
учнів. За столиком тепер сидять 
не більше 4 дітей. Працівники хар-
чоблоків забезпечені необхідними 

засобами індивідуального захисту: 
щитками, масками, рукавичками, 
антисептиками тощо.

Що стосується вартості обідів — 
вона не змінилась у порівнянні з 
минулим навчальним роком (для 
учнів 1–4 класів закладів загаль-
ної середньої освіти міста — 100% 
оплата вартості сніданків (обі-
дів) за рахунок коштів міського 
бюджету: для учнів СШ № 1, ЗШ 
№ 5, ЗНВК № 6, ліцею-школи — 
16,40 грн; ЗШ № 2,3–19,40 грн).

Пільги на оплату харчування за ра-
хунок коштів міського бюджету ма-
ють діти-сироти; позбавлені батьків-
ського піклування; діти з інвалідніс-
тю; діти із сімей, які отримують допо-
могу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»; із сімей 
тимчасово переміщених осіб; діти, 
батьки яких брали участь в анти-
терористичній операції та беруть 
безпосередню участь в операції 
об’єднаних сил; діти, батьки яких 
загинули або отримали поранення 
під час антитерористичної операції 
та операції об’єднаних сил; діти, 

батьки яких отримали інвалідність 
як учасники бойових дій; діти пра-
цівників органів внутрішніх справ, 
які загинули під час виконання 
службових обов’язків; діти, батьки 
яких є учасниками бойових дій; діти 
соціально-незахищених категорій, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах.

Їдальні та кухні змінюють свій 
зовнішній вигляд, поступово за-
проваджується харчування за сис-
темою Євгена Клопотенка.

Урізноманітнюють зовнішній 
вигляд та меню буфети, в усіх за-
кладах встановлені апарати напоїв 
на молочній основі.

Вимоги до працівників буфетів 
такі, як і до працівників їдалень: 
обов’язкове дотримання усіх 
протиепідемічних заходів, а для 
учнів та вчителів — обов’язкове 
дотримання дистанції під час від-
відування буфетів.

Міський голова Олександр Пузир 
переконаний, що ми робимо усе 
можливе для того, щоб наші діти 
отримували смачне, повноцінне 
та корисне харчування. 11 ради 

Згідно із постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 
2019 року № 373 «Деякі питан-
ня надання житлових субсидій 
та пільг на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, придбання 
твердого палива і скраплено-
го газу у грошовій формі» (зі 
змінами і доповненнями, вне-
сеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 
2019 року № 1123) пільговики 

мають можливість отримувати 
пільгу на оплату житлово-ко-
мунальних послуг у грошовій 
готівковій формі через виплатні 
об’єкти АТ «Укрпошта» з початку 
опалювального сезону.

Для цього необхідно зверну-
тись до управління соціальної 
політики Козятинської міської 
ради (вул. Винниченка, 56, 
каб. № 9) з відповідною заявою 
до 15 жовтня 2020 р.

Управління освіти та спор-
ту Козятинської міської ради 
оголошує конкурс на поса-
ду директора КУ «Козятин-
ський Центр професійного 
розвитку педагогічних пра-
цівників».

Додаткова інформація (По-
рядок проведення конкурс-
ного відбору на заміщення 
вакантних посад педагогіч-
них працівників комунальної 
установи «Козятинський центр 
професійного розвитку педа-
гогічних працівників») роз-
міщена на офіційному сайті 
Козятинської міської ради 
та сайті управління освіти та 
спорту Козятинської міської 
ради.

Телефони для довідок: 
(04342) 2–30–50; (093) 02–
02–334.
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Якщо ви стали жертвою до-
машнього насильства, пишіть 
заяву до поліції чи телефонуйте 
102. Також ви можете зателе-
фонувати на національну га-
рячу лінію з протидії домаш-
нього насильства за номером 
0 800 500 335 (зі стаціонарно-

го) чи 11 61 23 (з мобільного). 
Або телефонуйте до управлін-
ня сімейної, дитячої та моло-
діжної політики міської ради 
(2–39–60). Інформація взята 
з сайту Козятинської міської 
ради, розділ «Протидія до-
машньому насильству».

Де шукати допомоги 

ОЛЕНА УДВУД 

Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî 
ó ëèïí³ 2015 ðîêó ÷îëîâ³êî-
â³ Í³íè ïðèéøëà ïîâ³ñòêà ç 
â³éñüêêîìàòó. Éîãî çàáðàëè 
â çîíó ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ, ïîçà-
ÿê â³í áóâ â³éñüêîâèì ó çàïàñ³. 
Ñïåðøó â³äïðàâèëè íà íàâ÷àííÿ 
äî àêàäåì³¿ ñóõîïóòíèõ â³éñüê, 
òîä³ — íà ñõ³ä.

— Íàïðèê ³íö ³  ñ åðïíÿ 
2015 ðîêó, öå áóëî 30 ÷è 31 ÷èñ-
ëî, ÿ âæå òî÷íî íå ïàì’ÿòàþ, â³í 
ìåí³ äçâîíèòü, ùî ¿õ åøåëîí ç 
òåõí³êîþ â³äïðàâëÿþòü â Ñåâå-
ðîäîíåöüê. Áëèçüêî 12 ãîäèíè 
åøåëîí áóäå â Êîçÿòèí³, ÿêùî 
çìîæåø, âèíåñè ïåðåäà÷ó. Áî 
õëîïö³ âñ³ ç ïîë³ãîíà, ñóõïàéêè ³ 
í³ â êîãî í³÷îãî íåìàº. ß ç äîìó 
âñå, ùî â ìåíå áóëî, ãîòóþ, âè-
á³ãàþ ñþäè íà âîêçàë. Åøåëîí 

ñòîÿâ. ß éîìó ïåðåäàëà ïåðåäà-
÷ó, ìè ùå òðîøêè ïîñòîÿëè, — 
ðîçïîâ³äàº Í³íà.

×îëîâ³ê áóâ ó ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ. 
Í³íà ïåðåæèâàëà çà íüîãî. Êîëè 
ä³çíàëàñÿ, ùî éîãî ìàþòü çàáðà-
òè â ÀÒÎ, ïî÷àëà âòðà÷àòè ç³ð. 
Ó ïðàâîìó îö³ ðîç³ðâàëàñÿ ìàêó-
ëà — íåðâîâà òêàíèíà, çàâäÿêè 
ÿê³é ìè áà÷èìî äð³áí³ äåòàë³ ³ 
ðîçð³çíÿºìî êîëüîðè. Ïðî öå 
Í³íà íå ìîæå çãàäóâàòè áåç ñë³ç.

— ß ç äî÷êîþ ¿çäèëà ñêð³çü. 
ß áóëà â Êèºâ³ â êë³í³ö³, ìåí³ 
ñêàçàëè, ùî í³÷îãî çðîáèòè 
íå ìîæíà. Ùî ó íàñ º ò³ëüêè îäèí 
ñïåö³àë³ñò ó Â³ííèö³, ÿêèé òàêèì 
çàéìàºòüñÿ. Òîìó ùî, îêð³ì ðîç-
ðèâó ìàêóëè, òàì ùå äóæå áàãàòî 
ïðîáëåì, — ïðîäîâæóº æ³íêà.

Íàïðèê³íö³ æîâòíÿ 2016 ðîêó 
÷îëîâ³ê ïîâåðíóâñÿ ç³ ñõîäó, 
äÿêóâàòè Áîãîâ³, æèâèé òà çäî-

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ІРИНА ШЕВЧУК 

 Ìè ïðîäîâæóºìî ñåð³þ ïó-
áë³êàö³é «Çíàéîìòåñü, âàø ä³ëü-
íè÷íèé». Ñüîãîäí³ ðîçïîâ³äà-
ºìî ïðî ñòàðøîãî ä³ëüíè÷íîãî 
Ìàõí³âñüêî¿ àäì³íçîíè Îëåãà 
Ìèêîëàéîâè÷à ²ùóêà.

Íà ñòðàæ³ ïðàâîïîðÿäêó 
Îëåã ²ùóê âæå 15 ðîê³â. Ï³ä 
éîãî îï³êîþ æèòåë³ Êóìàí³âêè, 
Òó÷³, Ïèêîâöÿ, Ïóñòîõè, Ïåðå-
ìîãè, Íåìèðèíö³â, Æåæåëåâà, 
Áðîäåöüêîãî, Äóáèíè. Ùî-
äíÿ (êð³ì ï³â ñóáîòè òà íåä³-
ë³, ÿêùî íåìàº âèêëèê³â) â³í 
ïðèñòóïàº äî ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â. 
Êàæå, ùî íàéá³ëüøå â ñâî¿é 

ðîáîò³ ëþáèòü ñï³ëêóâàííÿ ç 
ëþäüìè òà ìîæëèâ³ñòü ¿ì äî-
ïîìîãòè.

Íàðîäèâñÿ Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ 
²ùóê 4 æîâòíÿ 1977 â Êîçÿòè-
í³. Çàê³í÷èâ Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò 
â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë. Ïî-
ò³ì òðèâàëèé ÷àñ ñëóæèâ â àðì³¿ 
ó Âàñèëüêîâ³ òà Ôàñòîâ³. Ï³ñëÿ 
öüîãî — â³äðàçó äî ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â, íà òîé ÷àñ — 
äî êîçÿòèíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó 
ì³ë³ö³¿. Ä³ëüíè÷íèì ïðàöþº âæå 
15 ðîê³â. Êîíòàêòíèé òåëåôîí — 
063–77–55–715 

— Íàé÷àñò³øå íà ìî¿é ä³ëü-
íèö³ ëþäè çâåðòàþòüñÿ äëÿ ïðî-

âåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ áåñ³ä 
ç ÷îëîâ³êàìè, ÿê³ âæèâàþòü 
àëêîãîëüí³ íàïî¿ à ïîò³ì ïî-
÷èíàþòü äåáîøèðèòè, — êàæå 
Îëåã ²ùóê. — Äëÿ òîãî, ùîá 
íå äîïóñòèòè ïðàâîïîðóøåíü, 
æèòåë³ ïðèõîäÿòü àáî â ñ³ëüñüêó 
ðàäó ³ ò³ âèêëèêàþòü ä³ëüíè÷-
íîãî, àáî çâåðòàþòüñÿ íàïðÿìó 
äî ìåíå. Òàêîæ ÷àñòî º çâåðíåí-
íÿ ãðîìàäÿí ùîäî ïîðóøåíü ç 
áîêó ñóñ³ä³â, ðîçä³ë çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê, ìåæ, ïîðóøåííÿ òèø³. 
Ìî¿ êîíòàêòè º â ³íôîðìàö³é-
íèõ ëèñòàõ «Çíàéîìòåñü, âàø 
ä³ëüíè÷íèé». Ïðèéìàþ ãðîìà-
äÿí â ìàõí³âñüê³é ïîë³öåéñüê³é 

ñòàíö³¿ ³ òàê ñàìî â êîæí³é 
ñ³ëüñüê³é ðàä³ âèä³ëÿºìî äåíü, 
ïðè¿æäæàþ ³ ïðàöþþ ç ëþäü-
ìè. Çðàíêó â ðàéâ³ää³ë³, íàðÿä 
³ äî ïðàö³.

Â Îëåãà ²ùóêà º äðóæèíà, ÿêà 
ïðàöþº íà çàë³çíèö³. À òàêîæ 
äâà ñèíè — ñòàðøîìó 19 ðîê³â, 
ìîëîäøèé — íàâ÷àºòüñÿ ó äðó-
ãîìó êëàñ³.

Õîá³ — ôóòáîë, ìóçèêà. Ëþ-
áèòü ñëóõàòè «Metallica», âàæêèé 
ðîê.

— Áàæàþ ëþäÿì òåðï³ííÿ, 
ùîá íå õâîð³ëè, áóëè çäîðîâè-
ìè, äîâ³ðÿëè ïîë³ö³¿ ³ çáåð³ãàëè 
ñïîê³é.

Працює дільничним вже 15 років

Олег Іщук: «Зранку 
в райвідділі, наряд — 
і до праці» 

ЖИВЕ У САРАЇ НА 
ВЛАСНОМУ ПОДВІР’Ї 
Заручниця ситуації  До редакції 
газети «RIA-Козятин» звернулася Ніна, 
дружина учасника бойових дій. Жінка 
розповіла, що мусить жити у сараї біля 
свого будинку. А єдиний її дохід — пенсія, 
яку отримує через інвалідність. Як так 
сталося — читайте у нашому матеріалі 

ðîâèé. Çà ì³ñÿöü Í³íó ïðî-
îïåðóâàëè ó êë³í³ö³ ïðîôåñîðà 
Ñåðã³ºíêà ó Â³ííèö³. Çàðàç ç³ð 
ïî÷àâ çíèêàòè ³ â ë³âîìó îö³. 
Áåç ë³íçè êîçÿòèí÷àíêà í³÷îãî 
íå áà÷èòü. Æ³íêà îôîðìèëà ãðó-
ïó ³íâàë³äíîñò³. ×åðåç ïðîáëåìè 
³ç çîðîì âîíà íàâ³òü íå ìîæå 
âëàøòóâàòèñÿ íà ðîáîòó.

— Ìåí³ ïðîïîíóâàëè â öåí-
òð³ çàéíÿòîñò³ ðîáîòó — øâåéíà 
ôàáðèêà. Öå ñàìå äëÿ ñë³ïèõ! 
Ìîæóòü ìåíå íàâ÷èòè ìàí³êþðó, 
ÿ êàæó, öå òåæ ðîáîòà äëÿ ñë³-
ïèõ! Çíàéøëàñÿ ðîáîòà íà õë³á-
çàâîä³. Äëÿ ïàêóâàëüíèêà ãîòîâî¿ 
ïðîäóêö³¿ âîíè âèð³øèëè, ùî 
ÿ ñë³ïà. ß íå ìîæó ïàêóâàòè áà-
òîí ÷è õë³á â óïàêîâêó. Âîíè 

ìåí³ âèïèñóþòü ïðîïóñê â öåõ 
ôîðìóâàííÿ ò³ñòà. Â í³÷. Ó ìåíå 
îäíå îêî îïåðîâàíå, â ³íøîìó 
ë³íçà. Ë³íçà çà í³÷ íàâï³ë ðîç³-
ðâàëàñÿ, — êàæå Í³íà.

ТРИВАЮТЬ СУДИ 
Ùå êîëè ÷îëîâ³ê Í³íè áóâ 

íà ñõîä³, âèíèêëà ùå îäíà 
ïðîáëåìà. Ñóñ³äè çàáðàëè ÷àñ-
òèíó ¿õíüî¿ òåðèòîð³¿ — ñòåæêó 
³ êëàïòèê çåìë³ á³ëÿ ñàðàþ. Ïå-
ðåãîðîäèëè ñ³òêîþ. Äî÷êà Í³íè 
òåëåôîíóâàëà íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ 
ÌÂÑ ³ ðîçïîâ³ëà ñèòóàö³þ, ùî 
ñêëàëàñÿ. Äçâîíèâ ³ ÷îëîâ³ê 
³ç çîíè ÀÒÎ. Äçâîíèëà ³ ñàìà 
Í³íà, òà âñå ìàðíî.

Êîëè ÷îëîâ³ê ïîâåðíóâñÿ ç³ 

ñõîäó, âîíè ïîäàëè íà ñóñ³ä³â 
äî ñóäó. Çàâåðøèëîñÿ âñå ìè-
ðîâîþ óãîäîþ — ñóñ³äè ìàëè 
ñàì³ ïåðåíåñòè ïàðêàí íà ñòà-
ðå ì³ñöå. Ïðîòå, ÿê êàæå æ³íêà, 
â³ç ³ íèí³ òàì. Í³õòî îãîðîæó 
äî öüîãî ÷àñó íå çàáðàâ. Â³äòàê 
àí³ Í³íà, àí³ ¿¿ ÷îëîâ³ê âæå ï’ÿòü 
ðîê³â íå ìàþòü äîñòóïó äî ãàçî-
âî¿ òðóáè, áî âîíà íà òåðèòîð³¿, 
ÿêó çàáðàëè ñóñ³äè.

— Ó 2020 ðîö³ ÿ éäó äî àäâîêàòà, 
ÿêèé â³â ñïðàâó ó 17 ðîö³, — ïðî-
äîâæóº Í³íà. — ² êàæó, ùî òàêà 
ñêëàëàñÿ ñèòóàö³ÿ, ùî í³õòî í³÷îãî 
íå ìîæå çðîáèòè, áî âîíè ñàì³ 
ìàþòü ïåðåíåñòè îãîðîæó, à í³õòî 
¿õ íå ìîæå ïðèìóñèòè. Ó ëþòîìó 
20 ðîêó ïîíîâëþþòüñÿ ñóäè.

СТОСУНКИ НЕ СКЛАДАЮТЬСЯ 
Çà ñëîâàìè Í³íè, ÷îëîâ³ê õî÷ 

³ ìàº â³éñüêîâó ïåíñ³þ ³ ïðà-

öþº, óñ³ ãðîø³ âèòðà÷àº íà ñåáå. 
Â³äêîëè ïîâåðíóâñÿ ç ÀÒÎ, â³í 
äóæå çì³íèâñÿ — ïî÷àâ çëîâæè-
âàòè àëêîãîëåì.

— Âäîìà ïðîñòî íåìîæëèâî 
âñèä³òè. Ùå ïîêè ïðè¿äå ïî-
ë³ö³ÿ, òèæäåíü, ì³ñÿöü, â³í ùå 
òðèìàºòüñÿ. Àëå ïîò³ì öå âñå 
çàáóâàºòüñÿ, — êàæå æ³íêà.

Í³íà çàðàç íàâ³òü íå æèâå ç 
íèì â îäíîìó áóäèíêó. Âîíà 
ïåðåîáëàäíàëà ï³ä æèòëîâå ïðè-
ì³ùåííÿ ñàðàé ³ ìåøêàº òàì. 
ªäèíèé äîõ³ä íàøî¿ ñï³âðîçìîâ-
íèö³ — ïåíñ³ÿ, ÿêó âîíà îòðèìóº 
ç ³íâàë³äíîñò³.

— Äî ìåíå êàæóòü, ïîäàâàéòå 
íà ðîçëó÷åííÿ. Ï³ñëÿ 30 ðîê³â 
øëþáó?! Ìåí³ 57 ðîê³â. Ìåí³ 
ïîòð³áíå ðîçëó÷åííÿ?! Òàê 
ó ìåíå ùå õî÷ ÿê³ñü ï³ëüãè çà-
ëèøàòüñÿ, — ï³äñóìóâàëà êîçÿ-
òèí÷àíêà.

«До мене кажуть, подавайте на розлучення. 
Після 30 років шлюбу?!» Ніна розповіла свою історію 

Í³íà, êîëè ä³çíàëàñÿ, 
ùî ÷îëîâ³êà ìàþòü 
çàáðàòè â ÀÒÎ, 
õâèëþâàëàñÿ, ïî÷àëà 
âòðà÷àòè ç³ð. Çàðàç 
ìàº ³íâàë³äí³ñòü
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó Ìàõí³âö³, äå ñòàâñÿ âèïà-
äîê, ìè ïîáóâàëè â ïîíåä³ëîê, 
7 âåðåñíÿ. Ó ñåë³ ñàìå ãàðÿ÷à 
ïîðà çáîðó âðîæàþ. Çàñòàòè 
êîãîñü âäîìà ç³ ñâ³äê³â òèõ ïî-
ä³é áóëî ñêëàäíî. Òà é, ÿê âè-
ÿâèëîñü, ñâ³äê³â íå áóëî. Çàòå 
áàãàòî ÷îãî ëþäè ðîçïîâ³ëè ïðî 
çëîùàñí³ åëåêòðîë³í³¿.

— Öå âæå áóëî ï³ñëÿ âèïàäêó ç 
êîðîâîþ. ß ñòîÿëà, ùîá çàáðàòè 
ñâîþ êîðîâó ç ïàñîâèñüêà òà ïî-
÷óëà ÿêèéñü õðóñê³ò íàä ãîëîâîþ. 
Ò³ëüêè â³äñêî÷èëà é ïîáà÷èëà 
ïîçàäó ñåáå îá³ðâàíèé åëåêòðè÷-
íèé ïðîâ³ä, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Òåòÿíà. — ß çàòåëåôîíóâàëà 
äî ÐÅÌó. Åíåðãåòèêè ïðè¿õàëè 
îá³ðâàíèé äð³ò ç’ºäíàëè, îáð³çà-
ëè ñóñ³äàì ãîð³õà, òà é ïî¿õàëè.

— Òàíþ, ìîæåòå ðîçïîâ³ñòè, 
ÿê êîðîâà ïîòðàïèëà ï³ä åëåê-
òðè÷íèé ñòðóì?

— Öüîãî åï³çîäó, ìàáóòü, 
í³õòî íå áà÷èâ. Êîðîâà éøëà 
ç ïàñîâèñüêà äîäîìó, é íå ä³-
éøëà. ×è âîíà íà ëåæà÷èé 
äð³ò ï³ä íàïðóãîþ íàñòóïèëà, 
÷è åëåêòðîïðîâ³ä íà íå¿ âïàâ, 
í³õòî íå áà÷èâ. Ïåðøèì ëåæà-
÷ó êîðîâó ïîáà÷èâ ¿¿ ãîñïîäàð, 
15-ð³÷íèé ï³äë³òîê. Êàæóòü, â³í 
äîòîðêíóâñÿ äî íå¿ ³ éîãî òà-
êîæ âðàçèëî åëåêòðè÷íèì ñòðó-
ìîì. Õëîïåöü äâà äí³ ïðîëåæàâ 
ó ë³êàðí³. Ï³ñëÿ òîãî âèïàäêó, 
åíåðãåòèêè çð³çàëè äåðåâ’ÿíèé 
ñòîâï, äðîòè òðîõè íàòÿãíóëè, 
é ï³ä’ºäíàëè äî çàë³çîáåòîííî¿ 
îïîðè, — ïðîäîâæóº ñâîþ ðîç-
ïîâ³äü Òåòÿíà. — Ìè ïîö³êà-
âèëèñü â åëåêòðèê³â, ÿê áóòè 
ç êîðîâîþ, â³ä êîãî âèìàãàòè 
êîìïåíñàö³þ? «Òàê êîðîâà éøëà 
ç ïîëÿ ³ âïàëà. Ìè âàì ñòîâ-
ïà çàì³íèëè», — ñêàçàëè âîíè. 
À ÿ êàæó: «Ìè âàñ íå ñòîâïà 
ïðîñèëè ì³íÿòè, à çàì³íèòè â³ä-

ОЛЕНА УДВУД 

 Ó ¹ 30 ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
ìè ïîâ³äîìëÿëè, ùî ðàéîííà 
ðàäà ïëàíóº ïðîäàòè íà àóê-
ö³îí³ äåÿê³ îá’ºêòè ñï³ëüíî¿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. Ñåðåä 
íèõ áóä³âëÿ ðàéîííîãî áóäèíêó 
êóëüòóðè ðàçîì ç ïðèáóäîâàìè 
òà ãàðàæåì. Åêñïåðòè îö³íèëè 
âàðò³ñòü ìàéíà òðîõè á³ëüøå, í³æ 
ó ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü. Ðàçîì ç 
ÐÁÊ ïðèâàòèçàö³¿ òà ïðîäàæó 
íà àóêö³îí³ òàêîæ ï³äëÿãàþòü 
äâà ãàðàæ³ ó öåíòð³ ì³ñòà òà äâà 
ñêëàäè íà âóëèö³ Êîíäðàöüêîãî.

Äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè çâåð-
íóëèñÿ äî äåïóòàò³â ðàéðàäè 
ç ïðîõàííÿì íå ïðîäàâàòè ö³ 
îá’ºêòè íà àóêö³îí³, à çàëèøè-
òè ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òà 
ðîçïîä³ëèòè ì³æ ãðîìàäàìè, ùî 
óâ³éäóòü äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ, 
îñê³ëüêè ðàéîí ë³êâ³äóþòü. Òàêå 
ð³øåííÿ ïðèéíÿëè ùå 12 ñåðï-
íÿ, íà ïîçà÷åðãîâ³é 47-³é ñåñ³¿. 

Ïðîïîçèö³þ ï³äòðèìàëè îäíîãî-
ëîñíî óñ³ ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ 
äåïóòàòè.

Ñàìèì ëèøå çâåðíåííÿì ì³ñü-
êà ðàäà íå îáìåæèëàñÿ. Íà ðàé-
ðàäó ïîäàëè ïîçîâ äî Ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ 1 âåðåñíÿ. 
Ì³ñüêà ðàäà ïðîñèëà ñóä çà-
áîðîíèòè ðàéðàä³, ¿¿ îðãàíàì 
ïðèâàòèçàö³¿, âèêîíàâ÷èì îð-
ãàíàì, â³ää³ëàì òà óïðàâë³ííÿì 
â÷èíÿòè áóäü-ÿê³ ä³¿ ùîäî ï³ä-
ãîòîâêè äî ïðèâàòèçàö³¿ áóä³âë³ 
ðàéîííîãî áóäèíêó êóëüòóðè. 
Àäæå ÐÁÊ ðîçòàøîâàíèé íà çå-
ìåëüí³é ä³ëÿíö³, ÿêà íàëåæèòü 
ñàìå ì³ñüê³é, à íå ðàéîíí³é ðàä³, 
ïðîòå ðàéðàäà âèð³øèëà ïðîäà-
òè ðàéîííèé áóäèíîê êóëüòóðè 
íà àóêö³îí³ øëÿõîì ïðèâàòèçàö³¿ 
áåç çãîäè ³ â³äîìà ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä ì³ñüêðàä³ 
â³äìîâèâ.

Çàóâàæèìî, ùî íà íàøîìó 

ñàéò³ ìè ïðîâîäèëè îïèòó-
âàííÿ ñåðåä ÷èòà÷³â ñòîñîâíî 
ðàéîííîãî áóäèíêó êóëüòóðè. 
Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 73 îñî-
áè. Ëèøå 19 ç íèõ ï³äòðèìàëè 
³äåþ ïðîäàæó ÐÁÊ íà àóêö³îí³.

Òèì ÷àñîì ïðîäàæ âæå ñòàð-
òóâàâ. Ó åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ 
«Prozorro. Ïðîäàæ³» çàðåºñòðóâà-
ëè àóêö³îí. Éîãî ïðîâåëè 8 âå-
ðåñíÿ. Ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ïîäàëè 
òðè ó÷àñíèêè:

— ÒÎÂ «Á³ã Äàéìîíä», çàðå-
ºñòðîâàíå ó Ïåðåìîç³, ñïåö³à-
ë³çóºòüñÿ íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³, îïòîâ³é òîðã³âë³ 
çåðíîì, òþòþíîì òà êîðìàìè 
äëÿ òâàðèí, âàíòàæíèì òðàí-
ñïîðòîì;

— â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð 
Õåéí³ñ, çàñíîâíèê þðèäè÷íî-
ãî öåíòðó;

— ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî 
«Ìîá³óñ», çàðåºñòðîâàíå â ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêó, çàéìàºòüñÿ 

íàäàííÿì â îðåíäó íåðóõîìî-
ãî ìàéíà òà íåñïåö³àë³çîâàíîþ 
îïòîâîþ òîðã³âëåþ.

Îñòàíí³é ó÷àñíèê çàïðîïîíó-
âàâ íàéâèùó ö³íó — 3 ì³ëüéîíè 

1 ãðèâíþ (áåç ÏÄÂ). Òîä³ ÿê 
ñòàðòîâà ö³íà áóëà 553,4 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü (òàêîæ áåç ÏÄÂ). Òîæ 
íàø ðàéîííèé áóäèíîê êóëü-
òóðè ïðîäàëè ³âàíîôðàíê³âöÿì.

У МАХНІВЦІ ВІД ЕЛЕКТРОСТРУМУ 
ЗАГИНУЛА КОРОВА 

Небезпека  В Махнівці минулого тижня 
електричним струмом вдарило корову. 
Вона не дійшла з пасовиська додому 
якихось 300 метрів. Ясна річ, рогату 
красуню дорізали, а господар залишився 
без годувальниці. Але з'ясувалося, що 
дроти електролінії там падали не вперше і 
на місці корови міг опинитися будь-хто 

æèâøó ñâîº åëåêòðîë³í³þ». Ò³ëü-
êè íà ìîþ ðåïë³êó åíåðãåòèêè 
âæå ïðîìîâ÷àëè.

Âèñëîâèâ ñâîþ òî÷êó çîðó 
ùîäî åëåêòðîìåðåæ³ íà âóëèö³ 
Âàñèëÿ Êóëàêà, äå ÷àñòî ïåðå-
ãîðàþòü åëåêòðè÷í³ äðîòè, ñ³ëü-
ñüêèé ãîëîâà Ìàõí³âêè Ïàâëî 
Êóçüì³íñüêèé.

— Ç öüîãî ïðèâîäó ÿ çâåðíóâ-
ñÿ ç ëèñòîì â Îáëåíåðãî. Åëåê-
òðîë³í³þ òàì òðåáà çàì³íèòè, 
òîìó ùî é äî á³äè íåäàëåêî. 
×åêàºìî â³äïîâ³ä³, — êàæå ïàí 
Êóçüì³íñüêèé.

Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, ìè 
íå ìîãëè íå çàïèòàòè â íüîãî 
ïðî ñêâàæèíó ³ âîäîã³í Ìàõí³â-
êà-Ìåäâåä³âêà 

— Ìè éîãî áóäóâàëè 4 ðîêè, — 
êàæå ãîëîâà ñåëà. — Ïðîåê-
òíà âàðò³ñòü áëèçüêî ì³ëüéîíà 
300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óñÿ ñêëàä-
í³ñòü ïðîåêòó ïîëÿãàº â äîçâî-
ëàõ íà áóä³âíèöòâî. Ñêëàäíî 
äîçâîëè îòðèìóâàòè, àëå ìè ¿õ 
îòðèìàëè. Ìàºìî ÷èñòó âîäó 
â Ìàõí³âö³ çà ö³íîþ 23,60, ïðàâ-
äà, áåç âîäîâ³äâåäåííÿ.

— ² îñòàííº çàïèòàííÿ: Ïàâëå 
Â³êòîðîâè÷ó, ñêàæ³òü, ÿêáè âè 
áóëè êåð³âíèêîì Êîçÿòèíà âè 
áóäóâàëè á ñêâàæèíè?

— Ç âîäîþ çàðàç ñêð³çü ïðî-
áëåìà ³ ¿¿ òðåáà âèð³øóâàòè. Ãî-
ëîâíå — ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî. 
Êîëè áóäå ïî÷àòîê ðîá³ò, áóäå ³ 
çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà. Ó Êî-
çÿòèí³ òàêîæ áóäóâàâ áè, òîìó ùî 
ÿê³ñíà âîäà — öå ïðîáëåìà ¹ 1.

РБК продали підприємству з Івано-Франківська

Районний будинок культури оцінили у півмільйона 
гривень. Продали за три мільйони 

Проблемного стовпа спиляли, та мешканці вулиці 
Василя Кулака хочуть заміни електролінії 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà 
ç âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî. Òàì 
ïî÷àëè äîâãîî÷³êóâàíèé ðåìîíò 
äîðîãè. Á³ëÿ ñàäî÷êà ¹ 6 â³äïî-
â³äàëüíèé ïðàö³âíèê ïåðåâ³ðÿëà 
ä³òÿì òåìïåðàòóðó. Á³ëÿ øêîëè 
¹ 2 º äîðîæíÿ ðîçì³òêà, º ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä, àëå í³ «çåáðè», 
í³ «ëåæà÷îãî ïîë³öåéñüêîãî» 
íåìàº. Íà âóëèö³ Êîøîâîãî, ùî 
íà ÏÐÁ, óñå áåç çì³í ³ â ïîíå-
ä³ëîê, 7 âåðåñíÿ, êðèøêè ëþê³â 
êàíàë³çàö³é í³õòî íå ïîñòàâèâ. 
Ò³ëüêè ìàìè ïðèâîäÿòü ñâî¿õ 
ä³òåé øêîëÿð³â ³ ïîêàçóþòü ¿ì 
íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ â òðàâ³.

Ç âóëèö³ Êîøîâîãî ïîâåðíó-
ëè íà Á³ëîöåðê³âñüêó, à äàë³ — 
íà Ìàõí³âêó. Ìè ïðî÷èòàëè 
â ñîöìåðåæàõ, ùî òàì º ÿêèéñü 
äèâîâèæíèé ìàéäàí÷èê. Äîáðà-
òèñÿ äî íüîãî áóëî òðîõè âàæêî. 
Ï³äñèïàíà äîðîãà ùåáíåì òà ùå 
é âåñü ÷àñ óãîðó íå çîâñ³ì óæå 
ï³ä ñèëó. Äîâåëîñÿ ñâ³é òðàí-
ñïîðòíèé çàñ³á äî ïîäâ³ð’ÿ âåñòè 
â ðóêàõ.

ßêå æ áóëî çäèâóâàííÿ, ùî 
ãîñïîäàðåì òîãî êóòî÷êà º íå õòî 
³íøèé ÿê âîêàë³ñò ³ç Ìàõí³âêè 
Îëåêñàíäð Áîíþê. Ïðè çóñòð³÷³ 
ìè Îëåêñàíäðà çàïèòàëè: «Çà ÿê³ 
òàêè ãð³õè ñï³âàêó ç ³ìåíåì äî-
ðîãó íå çààñôàëüòóâàëè?» Ïåðå-

áèëà ðîçìîâó ÷îëîâ³ê³â äðóæèíà 
Îëåêñàíäðà, ²ðèíà êàæå: «Öå äî-
ðîãà íå â öåíòð³. Çàëèøèòüñÿ öåé 
ãîëîâà — íå ò³ëüêè äîðîãè áóäóòü 
çðîáëåí³». «Ïðî äîðîãó, òî áóâ 
æàðò, ìè ïðè¿õàëè ïîäèâèòèñÿ 
íà âàø êóòî÷îê», — â³äïîâ³â 
æóðíàë³ñò. Ïîäðóææÿ Áîíþê³â 
ïåðåãëÿíóëîñÿ, ³ íà ðîëü åêñêóð-
ñîâîäà íàçíà÷èëè Îëåêñàíäðà.

Ïîâ³â â³í íàñ âèñòåëåíîþ ç³ 
øìàòî÷ê³â ìàðìóðó äîð³æêîþ, 
çàãîðîäæåíîþ òèíêîì â óêðà¿í-
ñüêîìó ñòèë³. Éîãî óí³êàëüí³ñòü 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî öå íå ïðî-
ñòî ïëåòåíèé ïàðêàí, à â³í ìàº 
êîð³ííÿ. Ã³ëêè ëîçè ðÿñíî ïî-
ëèâàëè, é ïàðêàí ñòàâ æèâèì.

— Ñàøî, à õòî àðò-äèðåêòîð 
öüîãî ïðîåêòó?

— Ìîÿ äðóæèíà ²ðèíà ñêëà-
äàº ïëàí, à ÿ âò³ëþþ â æèòòÿ ¿¿ 
òâîð÷èé çàäóì. ß, òàê áè ìî-
âèòè, âñüîãî ëèøå âèêîíàâ÷èé 
äèçàéíåð. Îò öå â íàñ ãîéäàëêà 
äëÿ ôîòîçîíè çàêîõàíèõ.

— Âè ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïëà-
íóâàëè ïîáóäóâàòè ìàéäàí÷èê 
äëÿ ìîëîäÿò?

— Òàê. Íàøà Ìàõí³âêà íå îá-
ä³ëåíà ïðèðîäîþ. À ìè õîò³ëè, 
ùîá äëÿ ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ áóëî âñå 
ïîðó÷, íà îäíîìó ì³ñö³, — êàæå 
ãîñïîäàð ³ ïîêàçóº íàì ãàçîíè, 
ôîíòàí, âîäîñïàä, øòó÷íå îçå-
ðî, äåêîðàö³þ äëÿ âåñ³ëüíî¿ 

ЗАМІСТЬ ГАРБУЗІВ І КАРТОПЛІ 
НА ГОРОДІ ЗРОБИЛИ ФОНТАНИ 
Дивовижа  Наша традиційна 
прогулянка Козятинщиною почалася 
з вулиці Підгорбунського. Побували 
в садочку № 6 та другій школі. 
Проїхали новими дорогами Махнівки 
та завітали до райського куточка 
Ірини та Олександра Бонюків 

ïàðè. — Êîëè ìîëîä³ ïðè¿æäæà-
þòü, äëÿ íèõ ñòâîðþþòüñÿ âñ³ 
óìîâè. Çàðàç âè áà÷èòå ò³ëüêè 
÷àñòèíó äåêîðó.

Â³ä øòó÷íîãî îçåðà ï³øëè 
äî âîäîñïàäó. Â³í çðîáëåíèé 
òàê, ùî âîäà òå÷å ñõîäèíêàìè 
êâ³òó÷îãî ãîðáî÷êà.

— Âñå çðîáèòè ïðîñòî, êîëè 
çíàºø ïîñë³äîâí³ñòü êëàäêè êà-
ì³ííÿ â çàìêó, — êàæå Îëåêñàíäð.

ßê áóäóâàëè ôîíòàí, ðîçïî-
â³ëà ²ðèíà.

— Ìè õîò³ëè ôîíòàí êóïèòè 
ùå 10 ðîê³â òîìó. Àëå öå áóëî 
äëÿ íàñ äîðîãî. Ïîðàäèëèñü ³ç 
÷îëîâ³êîì, çìàéñòðóâàëè ôîðìè 
ï³ä çàëèâêó öåìåíòíîãî ðîç÷è-
íó. Öåìåíòí³ äåêîðàö³¿ îáêëå¿-
ëè êàì³ííÿì, à äàë³, ÿê êàæóòü, 
ñïðàâà òåõí³êè.

— ² ùî çðîáèëè ôîíòàí áåç 
ôàõ³âö³â? — çàïèòóºìî ²ðèíó.

— Íàâ³ùî äîïîìîãà, — â³äïî-
â³äàº âîíà, — êîëè ÿ àðõ³òåêòîð 
³ äèçàéíåð â³ä ïðèðîäè.

Ïðî êâ³òó÷ó àëüï³éñüêó ã³ðêó 
íàì óæå ãîëîâà ñ³ìåéñòâà ðîç-
ïîâ³äàâ. Ìè ò³ëüêè çðîçóì³ëè, 
ùî â ò³é êðàñ³ ñåðåä êàì³ííÿ º 
ÿêàéñü ÷àñòèíà çåìë³.

Ï³ñëÿ îñíîâíèõ äåêîðàö³é ôî-
òîçîíè ìè ïåðåéøëè äî îñòð³âöÿ 
ïðèðîäè. Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè 
êàòàëüïó, ÿïîíñüêó ñàêóðó é 
ð³äê³ñí³ ó íàøîìó êðà¿ äåðåâà.

— ßê áè ãàðíî íå öâ³ëà êà-
òàëüïà, íàéêðàùîþ äëÿ ìåíå º 
íàøà êó÷åðÿâà áåðåçà, — êàæå 
²ðèíà. — Ìè ¿õ ³ç Ñàøîþ âè-
ñàäèëè ö³ëèé ë³ñîê. Á³ëÿ ôîòî-
çîí ³ â öüîìó ë³ñêó ìè íà Äåíü 
ñåëà ìàéæå âñ³õ ä³òåé Ìàõí³âêè 
ôîòîãðàôóâàëè.

Íà âñþ öþ êðàñó â ïîäðóæ-
æÿ Áîíþê³â ï³øëî 10 ðîê³â. 

À äî òîãî íà ì³ñö³ ôîòîçîí òà 
áîòàí³÷íîãî ñàäó áóâ çâè÷íèé 
ãîðîä, íà ÿêîìó ðîñëà êàðòîïëÿ 
òà ãàðáóçè. Ò³ëüêè â óì³ëèõ ðóêàõ 
ñ³ëüñüêèé ãîðîä ñòàâ îñòð³âöåì 
ïðèðîäè.

Ïîäÿêóâàâøè ãîñïîäàðÿì 
çà ãîñòèííèé ïðèéîì, ìè ç³-
áðàëèñÿ ó çâîðîòíþ äîðîãó. Ùå 
çàïèòàëè â ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ÿê 
¿ì æèâåòüñÿ â Ìàõí³âö³, ³ ÿê³ 
äîðîãè â ñåë³ ðåìîíòóþòüñÿ? ßê 
æèâåòüñÿ, ïðîìîâ÷àëè, ñêàçàëè 
íàì, ùî íà âóëèö³ Øåâ÷åíêà òà 
Ìåõàí³çàòîð³â ïîêëàëè ñâ³æèé 
àñôàëüò.

Íà Ìàõí³âñüêîìó ïåðåõðåñò³ 
ñòî¿òü òàáëè÷êà, ùî äî Êîçÿòè-
íà 20 êì. ×åðåç ìåòð³â 500 ³íøà 
òàáëè÷êà, ÿêà ñïîâ³ùàº, ùî 
äî Êîçÿòèíà 10 êì. Òàê ñê³ëüêè 
ê³ëîìåòð³â â³ä Ìàõí³âêè äî Êî-
çÿòèíà?

Про альпійську гірку нам розповідав Олександр

Усе в господі не тільки гарне, але й доглянуте 
Навіть фонтан подружжя Бонюків 
змайстрували власноруч 

Хіба може бути райський куточок хоча б без 
маленького, але водоспаду?
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íàø ïàì’ÿòíèê ó ñâî¿é çá³ðö³ 
«Á³ëÿ âèíîãðàäíèêà». Äî ðå÷³, 
ïàì’ÿòíèê Ïóøê³íó íàâ³òü 
íå âõîäèâ äî ðåºñòðó íåðóõîìèõ 
ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³.

Öå áóâ íå ºäèíèé ìîíóìåíò 
ó ïàðêó. Â ì³ñüêîìó ñêâåð³ ñòîÿâ 
ùå îäèí, çíà÷íî á³ëüøèé çà ðîç-
ì³ðîì. Íà êàì’ÿíîìó ïîñòàìåí-
ò³ âèñî÷³ëè äâ³ âåëèê³ ô³ãóðè, 
âèð³çüáëåí³ ç êàìåíþ — ÷îëî-
â³÷à òà æ³íî÷à. Â³í îäÿãíåíèé 
ó øàïêó-óøàíêó ³ òåïëèé êîæóõ, 
âäèâëÿºòüñÿ ó äàëå÷³íü, âîíà 
ñòî¿òü ïîðó÷ ó õóñòö³ òà ïàëüòî. 
Öå áóâ ïàì’ÿòíèê ï³äêîðþâà÷àì 
ö³ëèíè. Êîëè ³ çà ÿêèõ îáñòàâèí 
éîãî äåìîíòóâàëè — íåâ³äîìî.

«ПОДАЙ КОПІЙКУ» 
Íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà 

íå òàê äàâíî, ùå ÿêèõîñü ñ³ì 
ðîê³â òîìó, ñòîÿâ ïàì’ÿòíèê 
Ëåí³íó.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè áóëà òðàäè-
ö³ÿ — ìîëîäÿòà ï³ñëÿ ðîçïèñó 
éøëè äî ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó ³ 
êëàëè êâ³òè. Òóò ïðîâîäèëè äå-
ìîíñòðàö³¿ íà 1 Òðàâíÿ ³ ï³îíåð-
ñüê³ çëüîòè. Çà ÷àñè íåçàëåæíîñ-
ò³ áðîíçîâèé Ëåí³í ñòàâ ñâ³äêîì 
÷èñëåííèõ âèïóñêíèõ âå÷îð³â òà 
äèñêîòåê íà Äåíü ìîëîä³, ùî-
ïðàâäà, ñòîÿâ äî âñ³õ ñïèíîþ. 
À êîëè íà ïëîù³ ïðîõîäèëè 
ÿê³ñü ñâÿòêóâàííÿ, íà ïîñòà-
ìåíò çàëàçèëè ä³òè, ùîá êðàùå 
áà÷èòè ñöåíó.

Ëåí³íà íà ïëîù³ äåÿê³ êî-
çÿòèí÷àíè æàðòîìà íàçèâàëè 
«ïîäàé êîï³éêó». Âñå òîìó, ùî 
â³í ñòîÿâ îáëè÷÷ÿì äî ñàäî÷êà 
¹ 6 ³ ðóêîþ âêàçóâàâ íà ïðè-
ì³ùåííÿ êîëèøíüîãî áàíêó. 
Ñüîãîäí³ òàì ðîçì³ùåíî â³ää³ë 
ÐÀÖÑó òà ùå ê³ëüêà äåðæàâíèõ 
óñòàíîâ.

Êîëè ñàìå ïîñåðåä ïëîù³ 
ç’ÿâèâñÿ öåé ïàì’ÿòíèê — òî÷íî 
íåâ³äîìî. Øâèäøå çà âñå, éîãî 
âñòàíîâèëè ó ïîâîºíí³ ðîêè. 
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî äî 30-èõ 
ðîê³â íà òåðèòîð³¿ ñêâåðó áóëà 
Áàçàðíà ïëîùà. Âîíà îõîïëþ-
âàëà íå ëèøå ì³ñüêèé ñêâåð, à é 
ïëîùó Ãåðî¿â Ìàéäàíó. Çãîäîì 
¿¿ ïîä³ëèëè íàäâîº æèòëîâ³ áó-
äèíêè.

Çà âïîðÿäêóâàííÿ öåíòðàëüíî¿ 
ïëîù³ âçÿëèñÿ ó 60-èõ ðîêàõ. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çâåëè ê³íîòåàòð 

²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Ó ÷åðâí³ 2018 ðîêó íå ëèøå 
ì³ñöåâîþ, à é â³ííèöüêîþ ïðå-
ñîþ ïðîêîòèëàñÿ íîâèíà ïðî òå, 
ùî ó íàøîìó ì³ñò³ çðóéíóâàëè 
ïàì’ÿòíèê Îëåêñàíäðó Ïóøê³íó. 
Êîçÿòèí÷àíè äîáðå ïàì’ÿòàþòü 
áþñò ðîñ³éñüêîãî ïîåòà, ùî ñòî-
ÿâ ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñüêîãî 
ñêâåðó. Âíî÷³ 23 ÷åðâíÿ íåâ³-
äîì³ ðîçáèëè ã³ïñîâó ãîëîâó 
Ïóøê³íà. Âñå, ùî çàëèøèëîñÿ 
â³ä ìîíóìåíòà — âåðõ³âêà òóëó-
áà íà ïîñòàìåíò³, îáêëàäåíîìó 
ãðàí³òíèìè ïëèòàìè.

Ïàì’ÿòíèê Ïóøê³íó áóâ 
îäíèì ³ç íàéâ³äîì³øèõ ó íà-
øîìó ì³ñò³. Âëàñíå, ðàí³øå ³ 
ñàì ì³ñüêèé ñêâåð íîñèâ ³ì’ÿ 
ðîñ³éñüêîãî ïîåòà. Êîëè òî÷íî 
âñòàíîâèëè ïîãðóääÿ ó ïàðêó — 
íåâ³äîìî. ªäèíå, ùî ìîæåìî 
ñêàçàòè íàïåâíå — öå áóëî ó ïî-
âîºíí³ ðîêè.

Äî 30-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòî-
ë³òòÿ íà ì³ñö³ ñó÷àñíîãî ñêâåðó 
áóëà áàçàðíà ïëîùà. Â ÷àñè Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òàì çðîáèëè 
ãåòòî, à â ðåçóëüòàò³ áîìáàðäó-
âàíü òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíîãî ì³ñü-
êîãî ñêâåðó äóæå ïîøêîäèëàñÿ. 
Â³äòàê êîëèøí³é Ïóøê³íñüêèé, 
íèí³ Ì³ñüêèé ñêâåð ç’ÿâèâñÿ 

ó 1946 ðîö³. Ñàìå òîä³ â³äáóëî-
ñÿ éîãî óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ. Òà 
÷è ïîñòàâèëè áþñò ðîñ³éñüêîìó 
ïîåòó îäðàçó, ÷è ï³çí³øå — íåâ³-
äîìî.

Ç³ ñïîãàä³â Ìèêîëè Êò³òîðîâà, 
êîçÿòèí÷àíèíà, ùî íèí³ ìåøêàº 
ó Çàïîð³ææ³, ïàì’ÿòíèê Ïóøê³-
íó âñòàíîâèëè äî ê³íöÿ 50-èõ 
ðîê³â. Íàø çåìëÿê ðîçïîâ³äàâ, 
ùî ó 1958 ðîö³ íàâ÷àâñÿ ó çà-
ë³çíè÷íîìó ó÷èëèù³. Ï³ä ÷àñ 
ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè éîãî 
ðàçîì ç îäíîãðóïíèêàìè â³ä-
ïðàâèëè êîïàòè òðàíøåþ äëÿ 
âñòàíîâëåííÿ îãîðîæ³ ïàðêó. 
Òîä³ ñàìå îáëàãîðîäæóâàëè 
òåðèòîð³þ ñêâåðó. ² ïîãðóääÿ 
Ïóøê³íó òàì âæå ñòîÿëî.

ПУШКІН БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ 
Ã³ïñîâèé áþñò ôàðáóâàëè 

ó ð³çíèé êîë³ð. Áóëè ÷àñè, ùî 
Ïóøê³í áóâ íàâ³òü ñèí³ì. Ïðî 
öå ïèñàëà ì³ñöåâà ïðåñà 1960-èõ 
ðîê³â. Êîçÿòèí÷àíè ðåãóëÿðíî 
«ï³äôàðáîâóâàëè» ìîíóìåíò: 
ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè — êðåéäîþ, 
ï³çí³øå — ìàðêåðàìè.

«² ïóøê³íñüêèé áþñò, ùî ñòî-
¿òü íà êàì’ÿíîìó ïîñòàìåíò³, 
òåæ íå íàëåæèòü äî îñîáëèâî 
ïîì³òíèõ», — ïèñàâ ºâðåéñüêèé 
ïèñüìåííèê Ñàìó¿ë Ãîðäîí ïðî 

ПАМ’ЯТНИКИ НАШОГО 
МІСТА, ЯКИХ ВЖЕ НЕМАЄ 
Наше минуле  Зруйновані 
козятинчанами, демонтовані 
у рамках проведення декомунізації, 
зняті з інших причин. Розповідаємо 
вам про козятинські пам’ятники, 
які сьогодні можна побачити хіба 
що на старих фотографіях 

«Ìèð» (ñó÷àñíèé áóäèíîê êóëü-
òóðè). Ìîæëèâî ñàìå òîä³ âñòà-
íîâèëè áðîíçîâó ñêóëüïòóðó.

Çíåñëè Ëåí³íà ñàì³ êîçÿòèí-
÷àíè óçèìêó 2014 ðîêó. Òîä³ 
êðà¿íîþ ïðîêîòèëàñÿ õâèëÿ 
ëåí³íîïàä³â. Çàëèøèëèñÿ â³ä 
ìîíóìåíòó ñàì³ ð³æêè òà í³æ-
êè. Âëàñíå, ëèøå í³æêè. Çíà÷íî 
ï³çí³øå äåìîíòóâàëè çàëèøêè 
ïàì’ÿòíèêà ³ ãðàí³òíèé ïîñòà-
ìåíò.

ЩЕ ТРИ ЛЕНІНИ 
Ðàí³øå ó Êîçÿòèí³ âçàãàë³ áóëà 

âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïàì’ÿòíèê³â Ëå-
í³íó. Ùå òðè ðîçòàøîâóâàëèñÿ 
íà âîêçàë³. Íà êîæíîìó ìîíó-
ìåíò³ â³í áóâ ó ³íø³é ïîç³.

Ïåðøèé ñòîÿâ íà ïðèâîê-
çàëüí³é ïëîù³. Äðóãèé — ã³ï-
ñîâèé — ó êàñîâ³é çàë³ ì³æ 
òàáëè÷êàìè ç ðîçêëàäîì ðóõó 
ïî¿çä³â. Òðåò³é òåæ áóâ ó ïðè-
ì³ùåíí³ âîêçàëó. Öå ñòàòóÿ Ëå-
í³íà, ùî ñèäèòü íà ëàâö³. Îáàá³÷ 
íüîãî — ä³òè. Äâ³ îñòàíí³õ çíÿëè 
ó 2011 ðîö³, êîëè ïðîâîäèëè êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò âîêçàëó. Óñ³ 

òðè ïàì’ÿòíèêè ïîòðàïèëè ï³ä 
çàêîí «Ïðî äåêîìóí³çàö³þ».

ПАМ’ЯТНИК 
РЕВОЛЮЦІОНЕРАМ 

Íà ì³ñö³ ñó÷àñíîãî ïàì’ÿòíèêà 
Ãðóøåâñüêîìó êîëèñü ñòîÿâ ìî-
íóìåíò «Áîðöÿì ðåâîëþö³¿». 
Éîãî âñòàíîâèëè ó ëèñòîïàä³ 
1987 ðîêó. Íà â³äêðèòòÿ çàïðî-
ñèëè äî÷êó Ìèõàéëà Âàëäàºâà, 
îäíîãî ç áðàò³â, ùî âëàøòóâàëè 
ó 1907 ðîö³ ñòðàéê ó äåïî. Çà öå 
¿õ ðîçñòð³ëÿëè æàíäàðìè.

Âèá³ð ì³ñöÿ áóâ íå âèïàä-
êîâèé. Ðàí³øå íåïîäàë³ê áóâ 
áóäèíîê, äå ìåøêàëè áðàòè 
Âàëäàºâè. Ñàìå òîìó ïàì’ÿòíèê 
âñòàíîâèëè òàì. Õî÷à ó 1960-èõ 
ðîêàõ ñêóëüïòóðó â ïàì’ÿòü ïðî 
áðàò³â Âàëäàºâèõ ïðîïîíóâàëè 
ïîñòàâèòè â îäíîìó ç ïàðê³â 
ì³ñòà.

Ïðîñòîÿâ ìîíóìåíò íå äîâãî. 
Çãîäîì íà òîìó ì³ñö³ ç’ÿâèëîñÿ 
ùîñü íà êøòàëò ì³í³-äîøêè ïî-
øàíè, à ó 2004 ðîö³ óðî÷èñòî 
â³äêðèëè ïàì’ÿòíèê ãîëîâ³ ÓÍÐ 
Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó.

Ïàì’ÿòíèê Ïóøê³íó 
áóâ îäíèì ³ç 
íàéâ³äîì³øèõ ó 
íàøîìó ì³ñò³. Âëàñíå, 
ðàí³øå ³ ñàì ì³ñüêèé 
ñêâåð íîñèâ éîãî ³ì’ÿ 

Пам’ятник підкорювачам цілини стояв у нашому парку. 
Він не такий відомий, як бюст Пушкіна

На вулиці Героїв Майдану колись стояв 
меморіал борцям революції. На його місці сьогодні 
пам’ятник Михайлу Грушевському 
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ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Поличинецького сільського голову
МАТКОВСЬКУ Таїсію Миколаївну (11.09.)

Завідувача сектору цивільного захисту, оборонної 
роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації
ГИБАЛА Володимира Олексійовича (15.09)

Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних 
успіхів, життєвої наснаги, витримки, виваженості, 
особистих творчих досягнень, сімейного щастя, 

злагоди та добробуту у вашій оселі! Хай доля 
збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, 

натхненням та радістю сьогодення!

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації 
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

ШАНОВНІ ВЕТЕРАНИ СПОРТУ, ТРЕНЕРИ, 
ВЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ,

СПОРТСМЕНИ ТА АКТИВІСТИ СПОРТУ РАЙОНУ!

Від щирого серця вітаємо вас з Днем фізичної культури і спорту!
Своїми досягненнями та натхненною працею ви прославляєте 
наш район, робите вагомий внесок у розвиток фізкультурно-

спортивного руху в Україні. Спортсмени Козятинщини відомі не 
лише в районі, а й далеко за  межами. Наші земляки завжди 

були серед тих, хто здобував найвищі нагороди на престижних 
змаганнях різного рівня, зберігав і примножував славні традиції 

українського спорту.
У день професійного свята бажаємо вам успіхів у благородній 

справі популяризації здорового способу життя, залучення 
громадян до занять фізичною культурою і спортом. Міцного 

здоров'я, родинного щастя, невичерпного оптимізму, натхнення у 
здійсненні всіх починань та задумів, нових спортивних звершень!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ НАФТОВОЇ, 
ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ!

Прийміть сердечні вітання з нагоди вашого професійного свята.
Це, безперечно, подія в житті кожного, хто присвятив себе 

нелегкій, але дуже потрібній країні справі. Це так само важливе 
свято для кожного українця, в чию оселю подається газ і тепло.

Працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості 
своєю старанною працею, організованістю та дисципліною, з 

почуттям відповідальності роблять усе можливе для забезпечення 
енергетичних потреб населення району.

Нехай і надалі ваші зусилля будуть спрямовані на піднесення 
національної економіки, зміцнення енергетичної незалежності 

нашої держави.
Зичимо всім працівникам галузі міцного здоров'я, професійної 

впевненості, процвітання вам і вашим родинам!   

Зі святом вас!

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

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
      телефон 2-16-18

РЕКЛАМА

479500

479498

479500

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі. 

096-177-84-84

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

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

Продам вугілля. 093-022-70-52

Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А, 
20 кв.м. площа магазину. 

067-444-20-19, 063-452-00-00

Продам ВАЗ 2115 2007 р.в., 5 ст., газ-
бензин, в доброму стані. 073-407-68-40, 

066-673-50-18

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

42. 073-200-80-44

ÐÎÁÎÒÀ
  Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê. Çàïðîøóºìî çá³ðíèêà ìåáë³â ç äîñâ³äîì 

ìîíòàæó êóõîííèõ ãàðí³òóð³â. Â³ëüíèé ãðàô³ê. 096-222-04-70
  Ï³äðîá³òîê â Êîçÿòèí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â â³êîì äî 40 ð., ñàäîâî - ãîðîäí³ 

ðîáîòè, ê³ëüêà äí³â íà òèæäåíü, â³ä 30 ãðí./ãîä. 067-388-29-77 
ï³ñëÿ 19:00

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

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ áóõãàëòåð ç³ çíàííÿì ïðîãðàìè 1Ñ òà 
âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ êë³ºíò-áàíêîì. 067-920-67-94

  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí àâòîìèéíèê, â³äñîòêîâà ñòàâêà, ïðåì³¿, 
õàð÷óâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. 063-299-47-90 Àâòîìèéêà Õóòîðîê

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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, 
Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü, Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïðî-
äàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ, ïåêàð. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-
8500ãðí. ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü (ç/ï â³ä 450 ãðí â 
äåíü) 098-634-12-45, ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó) 098-634-
12-45 Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå ðîáîòè - ì. Ôàñò³â

  Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³ ç 8.00 äî 17.00 ãîä.
  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöþ - îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, 

íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, ïîçì³ííî  (äîäàòêîâèé çàðîá³òîê  äëÿ 
ïåíñ³îíåð³â). Äåòàë³ çà òåë. 093-560-57-79. 

  Ð³çíîðîáî÷³. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ëþäåé áåç êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ 
ðîáîòè íà çàâîäàõ òà ñêëàäàõ â ×åõ³¿. Çï ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Íàø 
ñàéò - www.euroworkcentre.com.ua. Ë³ö. ÌÑÏÓ ¹1743 â³ä 6.11.2017. 
067-240-22-28, 093-428-22-28 

  Ôåðìåðè, òðàêòîðèñòè â Ëèòâó íà ôåðìó. Òåðì³íîâî! Îñîáèñòà 
ñï³âáåñ³äà ç ðîáîòîäàâöåì. Çï ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.Îô³ö³éíå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Íàø ñàéò - www.euroworkcentre.com.ua. Ë³ö. ÌÑÏÓ 
¹1743 â³ä 6.11.2017. 067-240-22-28, 093-428-22-28 

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38

ÏÐÎÄÀÌ
  2 ëþñòðè äëÿ ê³ìíàòè á/ó., ðàêîâèíà íîâà. 093-632-24-12, 068-548-59-98

  2-õ ÿðóñíà êðîâàòü ç ìàòðàöîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  DVD Samsung, òåïëîâåíòèëÿòîð íàñò³ííèé ç ïóëüòîì, äèâàí 2-õ ñïàëü-

íèé. 063-276-07-38
  Áàëîí  ãàçîâèé ïîáóòîâèé á/ó, íàïîâíåíèé ãàçîì. 067-430-40-65
  Áàëîí âóãëåêèñëîòíèé ìàëèé á/ó. 067-430-40-65
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³, êàðòîïëÿ âåëèêà, ñåðåäíÿ ñîðòîâà, äð³áíà. 067-

978-86-68
  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
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-775-07-92
  Áè÷êà òà òåëè÷êó ò³ëüêè íà óòðèìàííÿ, ïðîõàííÿ ìÿñíèê³â íå òóðáóâàòè, 

¿äÿòü âñå ï³äðÿä, 3 ì³ñ. òà 4 ì³ñ. 073-793-55-95
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ñòîâáè Õìåëüîâ³. 097-506-21-62
  Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20 ìì; ðåëüñè 12, 24, 

äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè äóáîâ³, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ. 067-
889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52

  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³ äëÿ ä³â÷èíêè. 063-
298-50-36

  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
  Âåëîñèïåä Ñàëþò, áàÿí Ïîë³ññÿ, ï³ð’ÿ, áàíêè 3-õ ë. 073-428-25-95, 

097-511-19-08
  Âåëîñèïåä Ñëàâóòè÷ - Àðä³ñ á/ó. 067-430-40-65
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà àêñåñóàðè ð.42, ÷îëîâ³÷èé âåñ³ëüíèé êîñòþì, íåäîðîãî. 

093-091-22-38 Ëàðèñà
  Â³äðà, êàñòðþë³, ñêîðîâàðêà, åë.ïëèòêà, êèï’ÿòèëüíèê, ì³øêè, ÷åðïàêè 

í/æ, ãóñÿòíèöÿ, ëåçâ³ÿ, õîëîäèëüíèê, áî÷êè, ñò³ë òóìáà. 063-744-29-92
  Â³ç ê³ííèé äåðåâÿíèé, íîâèé, ñ.Ìàõí³âêà. 096-267-37-80 Ñëàâ³ê
  Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó ãëóõå 1.29 õ 1.36. 067-430-40-65
  Âîðîòà çàë³çí³ 2 øò. 2.80 õ 1.70 1 500 ãðí. 063-348-01-73
  Ãàçîâà ïëèòà Ãåôåñò á/ó. 098-597-08-78, 093-596-41-56
  Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, êóðòêà 

Ãåðìàí³ÿ, ñóïóò. òàð³ëêà ç òþíåðîì òà êð³ïëåííÿì, ôîòîàïàðàò Ñàìñóíã. 
063-276-07-38

  Ãàðàæ ç ó÷àñòêîì 10 ñîò., º êðèíèöÿ, áàñåéí, õîðîøèé, ñàä, ãîð³õ; â³êíà 
ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ 8 øò., âåíòèëÿòîð, ìóç. öåíòð. 098-993-35-42

  Ãàðáóçè, íîâà äèòÿ÷à âàííî÷êà. 093-808-38-10
  Ãàðáóçè, ñ.Ìàõàðèíö³. 096-450-95-16
  Ãí³é - ïåðåãí³é íåäîðîãî, â³ä êðîë³â. 097-793-55-95
  Ãí³é - ïåðåãí³é, ñ.Іâàíê³âö³. 097-555-10-06
  Äâåð³ âõ³äí³ 2 øò. ç ëóòêîþ, ñîêîâèæèìàëêà «Ñàòóðí». 063-992-03-21
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0.85 ç ëóäêîþ. 067-430-40-65
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ, êàðòîïëÿ ì³ëêà äåøåâî. 093-857-61-41, 

096-193-65-18
478611
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Äâåð³ ïëàñòèêîâ³ á/ó 2 õ 0.8. 067-430-40-65
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò 220Â, âîñêîòîïêà, á³äîíè 40 ë., òðóáà ä³àì.200 

6 ì. 098-034-42-59
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî 

ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äèâàí, êíèæíà ïîëèöÿ, øâåäñüêà ñò³íêà. 097-431-45-70
  Äèòÿ÷èé ìîòîöèêîë íà àêóìóëÿòîð³ á/ó. 067-430-40-65 
  Äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë â³ä êë³ùà âàðêà, ïðîô³ëàêòèêè  ïðåïàðàò ÊÀÑ-81. 

097-170-90-05
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîìêðàò ã³äðàâë³÷íèé, ðåø³òêè ìåòàëåâ³, îöèíêîâàí³, äðîâÿíèé êîòåë 

Òèòàí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà, ëîæêè àëþì. íîâ³, ÷î-
áîòè òà ÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, ðþêçàêè, òàð³ëêè, ïîðòôåëü ÷îë. øê³ðÿíèé, 
åìàë³ðîâàíà êàñòðþëÿ 15 ë. 096-412-34-14

  Äðîâà êëåí. 067-430-40-65
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ôîðä Òðàíç³ò»â äîáðîìó ñòàí³,2002 ð.â., äèçåëü ïî 

ãàðí³é ö³í³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà, áëî÷îê ìîíòàæíèé, äèñê R-13. 067-754-44-65
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³ 

äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ë-êà 15, 16 ñîò., ð-í ï/ê Äåïîâñüêèé. 097-511-19-08, 073-

428-25-95
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 

097-523-09-50
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-

392-93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí³. 800 ì. â³ä öåðêâè, ãàðíå çàòèøíå 

ì³ñöå. 063-46-26-120
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ì³íþ, ñ.Òèòóñ³âêà. 097-577-26-86
  Êàëîðèôåð 3-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 2 øò., øêàô åëåêòðî çá³ðêà 3-õ ôàçíèé 

1 800 ãðí., ïóñêî-çàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçíèé 2 200 ãðí. 093-766-46-80
  Êàðòîïëåêîïàëêà äî ìîòîáëîêà íîâà, ñêâàæåííèé íàñîñ 140 ì íà 380 

Â. 068-330-68-43
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà, âåëèêà 8 ãðí., ì³ëêà 2 ãðí. 067-199-86-20, 

068-491-60-04
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà (ðàííÿ òà ï³çíÿ) òà äð³áíà. 068-071-98-67
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-311-96-79
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 êã./3 ãðí. 093-516-30-96, 097-485-61-55
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 70 â³äåð. 096-701-31-96, 093-187-80-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-455-72-50
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî, ì.Êîçÿòèí. 093-133-46-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí. 093-852-61-08, 096-935-53-13
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-874-12-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-457-36-49, 093-730-98-74
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-007-21-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-467-88-61
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 40 â³äåð íåäîðîãî, ñ.Âåðáîëîçè. 096-612-24-13
  Êîáèëà ðîáî÷à 13 ðîê³â, ñ.Æóðáèíö³. 096-899-48-63
  Êîçà ä³éíà, ìîëîêî äóæå äîáðå, áåç çàïàõó, íåäîðîãî. 098-563-75-95
  Êîçà ä³éíà, ñïîê³éíà, á³ëåíüêà, ñ.Ñàäîâå. 063-383-47-63
  Êîçà õîðîøî¿ ïîðîäè, ä³éíà, ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
  Êîçî÷êà ä³éíà. 068-592-09-10
  Êîìïðåñîð, áîëãàðêà, àâòîìàãí³òîëè, ìàãí³òîëè, êîëîíêè, ìîíîêóëÿð, 

ïàëàòêà ÑÐÑÐ 4 ì., äèíàì³êè, òåëåôîíè, âîçäóøêà Õàòñàí, Àéôîí 6. 
093-140-74-34

  Êîìïþòåð áþäæåòíèé íåäîðîãî, ìîí³òîð 400 ãðí. 093-539-05-71
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 093-885-18-76
  Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 067-462-87-91, 063-024-41-68
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì, ìîëî÷íå òåëÿ ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-957-36-76
  Êîðîâà ç 6 òåëÿì ³ êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 067-298-90-06, 096-068-22-78
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 096-363-08-40
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà, ò³ëüíà ç 4 òåëÿì, òåðì³íîâî. 098-546-04-24
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  Êîòåë ãàçîâèé Êðàñèë³â «Âóëêàí», äèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé. 
097-509-27-40

  Êîòåë ãàçîâèé, âîêîíòóðíèé, äèìîõîäíèé, á/â Âàéëàíò, â ãàðíîìó ñòàí³. 
093-831-76-92

  Êðîë³, êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-511-81-48
  Êðîë³. 096-561-68-94
  Êóðåé ï³äðîùåíèõ Áðàìà ï³âí³ âèðîñòàþòü äî 5 êã., êóðî÷êè äî 4 êã. 

097-170-90-05
  Êóõîííà ñò³íêà á/ó ðó÷íî¿ ðîáîòè â äîáðîìó ñòàí³, äîâæ. 220 ñì., 

âèñ.220 ñì., êóõîííà âèòÿæêà á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 093-249-92-50, 068-
712-35-52

  Ë³æêà 2-õ ÿðóñí³ 2 øò. ç ìàòðàöàìè (îäíà çàë³çíà, äðóãà äåðåâÿíà). 
063-315-62-75

  Ë³æêî 2-õ ïîâ. äèòÿ÷å ç ìàòðàöàìè. 098-783-31-54
  Ë³æêî äóá. 2-õ ïîâ. 4 000 ãðí., íîâèé êîòåë òâåðäîïàë. ÊÑ-16 4 500 ãðí., 

ë³æêî äåðåâÿíå ï³âòîðàøíº 1 500 ãðí. 2 øò., ïàíåëü íîâà êðèø³ ÂÀÇ 2121 
2 000 ãðí. 096-803-39-75

  Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà á/ó JAGUAR, í³æ òî÷åíèé,  
äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ íåäîðîãî. 093-831-77-40, 097-900-04-23

  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë 
- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87

  Ìåäîãîíêà, ñòîëîâèé ñåðâ³ç 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, íàá³ð ëîæîê, âèëîê 
ïîñåðåáðåí³, êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð, êàðòîïëÿ ¿ñòèâíà 6 â³äåð, êàðòîïëÿ 
Êàðàãàíä³íêà 2 â³äðà. 093-849-93-36

  Ìîéêà í/æ 60 õ 60 ç òóìáîþ, âàííà ÷àâóííà 1.5 ì. á/ó. 073-218-92-49
  Ìîëîêî äîìàøíº ñìà÷íå, ñèð æèðíèé òà íå æèðíèé, ñìåòàíó ð³çíó, 

ìîæëèâà äîñòàâêà, íåäîðîãî. 063-719-63-76
  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ, á³ëà ãëèíà, 

øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-
79, 093-031-24-52

  Íàñ³ííÿ æèòà, ñîðòîâå. 098-826-20-26
  Íóòð³¿ ìîëîäíÿê. 098-872-36-64, 073-026-86-49
  Îâåöü ð³çíîãî â³êó íà ðîçâ³ä òà ìÿñî, áàðàíè ïîñòðèæåí³ òà êàñòðîâàí³ 

ç äèòèíñòâà. 096-969-45-99 Іãîð.
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 

093-756-39-33
  Ïåðåãí³é äåøåâî. 050-436-37-15, 096-863-95-40
  Ïåðåöü ÷åðâîíèé, ñîëîäêèé, ãîãîøàðè, äîìàøí³é, ö³íà íèæ÷à ðèíêîâî¿. 

093-037-92-48, 068-003-54-98
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 063-629-75-80
  Ïîðîñÿòà Á³ëà Óêðà¿íñüêà ç êàáàí÷èêîì, ñ.Êîçÿòèí. 097-758-68-58
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ õ Äþðîê, ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà ìàë³ Ïåòðåí. 098-970-31-29
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ãí³é - ïåðåãí³é. 098-656-92-41, 098-222-24-04
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-078-63-82, 096-636-22-45
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSCH 45 ñì., á/ó, åíåðãîñïîæèâàííÿ À+. 

063-622-64-98 
  Ïðèíòåð á/ó â äîáðîìó ñòàí³ PIXMA - MC-51-40. 063-208-77-62
  Ïøåíèöÿ ³ êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-536-51-37, 098-090-29-22
  Ïøåíèöÿ, êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 097-436-73-95
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  Ïøåíèöÿ, ïîðîñÿòà ìàë³. 067-319-08-49
  Ñêëî ëîáîâå Êàìàçà - òðèïëåêñ, ðåìåí³ êð³ïëåííÿ âàíòàæó, ô³ëüòðè 

ïàëåâí³ Êàìàç. 093-091-65-85
  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî ïî ÷àñòèíàì), åë. ïëèòà 

(âèð.-òâî Ãåðìàí³ÿ), á³äîí ìîëî÷íèé íà 40 ë. 097-494-15-89, 093-353-67-33
  Ñò³ë - ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó ðàäÿíñüêå, êèëèì 

2 õ 3, ïèëêà ðó÷íà, íîæîâêà. 098-993-35-42
  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà 4 ì. 097-990-99-41, 094-940-89-32
  Ñò³íêà íîâà. 063-398-61-09 Îëÿ
  Òåëè÷êà 4.5 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 097-150-27-63
  Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Òþêè ñîëîìè, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-926-10-12, 093-732-43-13
  Òþêè ÿ÷ì³íí³, äîñòàâêà. 097-431-45-86
  Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ 

äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Ó÷àñòîê ì³æ êàôå «Ì³ðîøíèê òà çàãîò-çåðíî âóë.Äîâæåíêî 66. 063-498-

59-73 ì.Áàð, 063-311-91-86 ì.Êîçÿòèí
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé LG, êîìïþòåðíèé ñò³ë, ñò³ë-òóìáà, ãàçîâèé 

ë³÷èëüíèê. 067-264-80-29
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Àòëàíò, ïàðèêè, âàçîíè ë³êóâàëüí³ Êàëàíõîé 

òà ³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Õîëîäèëüíèê ÂÅÊÎ 3 500 ãðí., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 900 ãðí. 093-143-

74-84
  Õîëîäèëüíèê Ì³íñê. 097-126-68-86
  Öåãëà áóä³âåëüíà êåðàì³÷íà íîâà 2700 øò., 3.30 ãðí./øòóêà. 098-635-

23-31 Âîëîäèìèð
  Öåãëà âîãíåòðèâêà 50 øò., êåðàì³÷íèé êîìèí íà áóäèíîê, êàí³ñòðè 

ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., äîñêè - äðîâà, òåëåâ³çîð Åëåêòðîí. 096-463-00-66
  Öèáóëÿ òèêàíêà çèìîâà: Ñåíøóé, Ãðèôîí, Øåêñï³ð, Òðîé, Ðàäàð. 068-

023-69-98
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
  ×àâóíí³ áàòàðå¿. 096-164-51-69
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà, á³äîí 40 ³ 20 ë., êèëèì 2 õ 3, ÷àâóííà 

êóõîííà ïëèòà, òåëåâ³çîð Samsung, âèòÿæêà êóõîííà. 063-790-59-13, 
098-600-82-43

  Øîòëàíäñüêèõ â³ñëîâóõèõ òà ïðÿìîâóõèõ êîøåíÿò, âåñåë³ òà ãðàéëèâ³, 
ãîëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî àáî îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 38 êâ.ì.  093-

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

704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé â 1-ïîâ. áóäèíêó, â öåíòð³ ì³ñòà. 093-732-

76-15
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  2-õ ê³ìí. êâ. 3 ïîâ. 4 ïîâ. áóäèíêó, ÏÐÁ. 310 òèñ. òîðã. 063-70071-65, 

096-998-51-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, 46 

êâ.ì. 093-704-31-57
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  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., 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 31 êâ.16. 093-

563-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 

5/5. 067-466-75-40
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 62 êâ.ì., öåíòð, ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 

093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Ì³÷óð³íà (ïàìÿòíèê Ãðóøåâñüêî-

ãî) ç ðåìîíòîì. 097-407-46-82 Îëåêñàíäð.
  3-õ ê³ìí. êâ., 59.4 êâ.ì., áàëêîí 5.9 êâ.ì., 2 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, 

ñàíòåõí³êà, ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïà-

ëåííÿ,  60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 

âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., 86 êâ.ì., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ê³ìíàòè ïðîñòîð³, íå 

êóòîâà, â³êíà, äâåð³, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, 2-õ êîíò. êîòåë, ³íòåðíåò, á³ëÿ áóäèíêó 
2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23

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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 
êâ.ì. çåìåëüíà ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 
1-2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894      

  Áóäèíîê 50 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãîðîä, ïåðåä áóäèíêîì öîêîëü. 
093-445-29-76

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

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

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòðàëüíà âîäà, ãàç, ï³÷íå îïà-
ëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 2 ñàðà¿, º ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, 50 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ñ.Íåïåä³âêà. 096-610-81-00, 093-366-00-08

  Áóäèíîê 97 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 18 
ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà. 098-676-25-96

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  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 â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º 
ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03

  Áóäèíîê â ñ. Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàçîâå òà ï³÷íå, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 32 ñîò. 093-520-76-06

  Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìí., ö/êàíàë³çàö³ÿ 
òà âîäîã³í, â áóäèíêó âàííà, òóàëåò, íà âñå âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20

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

  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 âóë.Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿), ãîñï. áóä³âë³, ñâ³òëî, ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, 25.94 ñîò. çåìë³. 068-860-50-40, 093-783-77-70

  Áóäèíîê âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., âèõîäèòü äî ñòàâó. 
093-849-93-36

  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàí-
íÿ, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-
23-07, 097-056-19-78
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 

093-596-41-56, 098-597-08-78
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, 

àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 097-186-99-34   
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 

34. 067-271-67-99
  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 ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè, 112 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 
êëàäîâêè, ãàç. îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 067-913-90-84

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

  Áóäèíîê íîâèé (íåçàê³í÷åíèé), ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76
  Áóäèíîê íîâèé òà ñòàðèé íà îäí³é ä³ëÿíö³, 37 ñîò. çåìë³, ñ.Òèòóñ³âêà âóë.

Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53
  Áóäèíîê ïðèâàòíèé âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 116. 067-997-19-

18, 097-296-56-87

  Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 
093-031-24-52

  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ìîëîäèé ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, 
ãàðàæ, ãàç, 110 000 ãðí. 068-762-82-70

  Áóäèíîê ñ.Âåëèêå, 96 êâ.ì., óòåïëåíèé, ãàç, âàííà, áîéëåð, ñàíâóçîë, 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 ãàç, âîäà. 063-437-02-42, 096-573-18-75
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàç, ãîðîä ïðèâàòèç. 096-

536-01-90, 096-826-59-54
  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. 

áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 
ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18

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

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

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

  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà (á³ëÿ àâòîáóñíî¿ çóïèíêè). 067-838-81-21
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 

098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 096-295-09-54
  Áóäèíîê ñòàðèé, â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 60 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-253-85-75, 

098-398-93-36
  Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà, 

â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-
54-35

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57
  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, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ 
ê³ìí. êâ. 098-702-68-18, 068-898-10-84 

  Äà÷íà ä³ëÿíêà 9 ñîò., 500 ì. â³ä çàïðàâêè, á³ëÿ ñòðåëüáèùà, íåäîðîãî. 
067-430-51-19

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ³ 4 ñîò., öåíòð, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53

  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., öåíòð ³ ñ.Êîçÿòèí. 093-704-31-57
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà 118, âîäîïðîâ³ä, ãàç, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 

ë³òíÿ êóõíÿ, âàííà, áîéëåð, êàí³ñòðè, òåëåâ³çîð, á³äîí, øàôè, êîìîä, ãîðîä 
4 ñîò., íîâèé çàáîð. 096-412-00-53

  Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ.ì., â öåíòð³ ÏÐÁ, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-704-31-57
  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé (ï³ä îäíèì äàõîì), 

ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
  Ó÷àñòîê ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, 16 ñîò., ïîãð³á, êðèíèöÿ, õîðîøèé ï³ä 

çàáóäîâó, âóë.Ïîêðîâñüêà 16 (êîëèøíÿ Ìîëîäîãâàðä³éñüêà), íåäîðîãî. 
096-879-30-75, 2-17-80 Ìèêîëà

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñêëîïà-

êåòè, ìåáë³, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-597-08-40
  ×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

  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. ãîðîäó. 096-445-01-58
  ×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
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Sens 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, äåøåâî. 099-721-93-61
  Àóä³ À80 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, ÷îðíà, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 

068-627-51-49
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí â ãàðíîìó ñòàí³. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2109 êîë³ð çåëåíèé, 2003 ð.â., îáºì 1.5, êîðîáêà 5 ñò., â äîáðîìó 

ñòàí³. 063-255-40-42
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, òèòàíè, çåëåíà, âñå â îðèã³íàë³. 093-

095-17-57, 096-737-40-40
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-407-68-40, 

066-673-50-18
  ÂÀÇ Íèâà 1993 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëü-

íèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
  ÃÀÇ 3307 äâ. ÌÒÇ ñàìîñêèä. 067-425-61-17
  Äâèãóí ÃÀÇ-53 ç íàâ³ñíèì, êîðîáêà ÃÀÇ-52 ç ðîçäàòêîþ, äèñêè êîëåñí³ 

ÇІË, Êàìàç, ñêàò 280/508 íîâèé 1 øò. 067-425-61-17
  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

  Äèñêè äî ïðè÷³ïà òðàêòîðíîãî 2ÏÒÑ4. 073-315-25-15
  Ì³í³ òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç ìîòîáëîêà, äèçåëüíèé äâèãóí 9 ê.ñ., ôðåçà, 

ïëóã, äèñêîâ³ òîðìîçà 29 000 ãðí. 098-400-91-10
  Ìîïåä «Ìóñòàíã» 2015 ð.â., ñòàí ðîáî÷³é, áåç äîêóìåíò³â. 097-97-82-188
  Ìîñêâè÷ 412 1985 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 093-091-65-85
  Îïåëü Êàäåò äâ. 1.6 ãàç-áåíçèí, ñ³â ïî¿õàâ. 068-330-68-43
  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2006 ð.â., äâèãóí 1.6 äèçåëü. 093-034-86-44
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6 1998 ð.â., ãàðíèé ñòàí. 073-315-25-15

ÊÓÏËÞ
  Áëîê ðàêóøíÿêà, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó ñèë³êàòíó. 067-955-87-89
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ 

òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95

  Âóã³ëëÿ. 097-346-50-08
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîí-

êè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äîðîãî êóïîëþ çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêó òà äð³áíó, áóðÿêè , ãàðáóçè. 063-398-52-10, 097-793-55-95
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95

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

  Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè 1.5 ë. òà 2-õ ë. äîðîãî. 073-793-55-95
  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, 

îðäåíè, ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 
067-161-61-62

  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
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 063-462-61-91, 

096-886-25-27
  Â äîáð³ ðóêè â³ääàì êîòåíÿò õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà, êîòåíÿòêî ä³â÷èíêó 

ñòåðèë³çóºìî çà â³êîì. 063-784-17-03
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì äóæå ãàðíåíüêèõ êîòåíÿò (2-â³ ñ³ðåíüêèõ ä³â÷èíêè, 

1-í ðèæåíüêèé õëîï÷èê), îáðîáëåí³ â³ä áëîõ, äîìàøí³, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 
093-459-21-36 Òà¿ñ³ÿ

  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÒÿ Øâåöü Ìèêîëà Іâàíîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.

  Ãàðíå ä³â÷àòêî øóêàº ëþáëÿ÷ó ðîäèíó ³ çàòèøíó äîì³âêó, äóæå ëàã³äíà 
ìóðêîòóøêà. 063-605-92-04

  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³, äîãëÿäàëüíèö³, ðîçãëÿíó 
áóäü ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 067-192-67-78

  Çàãóáëåíî ãàìàíåöü íà ³ìÿ Äæàìàí Іâàí Âîëîäèìèðîâè÷, ïðîõàííÿ ïî-
âåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-659-58-52

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. áåç ìåáë³â , â öåíòð³ ì³ñòà. 097-453-47-77
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàë. 093-849-93-36
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-

39 äçâîíèòè ñóáîòà, íåä³ëÿ
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-315-62-75
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
  Çäàì áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ãàçîâå îïàëåííÿ. 099-243-89-67
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç îêðåìèì âõîäîì, çðó÷íîñò³ ó äâîð³. 063-419-

00-38, 098-27-82-856
  Çí³ìó  2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ., ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 093-786-38-67

  Ñ³ìÿ âèíàéìå ÷àñòèíó áóäèíêó â ñ.Êîçÿòèí àáî ì.Êîçÿòèí. 063-944-11-
87, 098-872-81-04

  Øóêàºìî äîãëÿäàëüíèöþ çà ë³òíüîþ æ³íêîþ, ïåðåáóâàííÿ ç íî÷³âëåþ. 
063-313-09-49 ï³ñëÿ 18:00

  Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà ïîð³æå äðîâà (äðîâà âåëèêîãî îáºìó). 098-065-20-52

  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 
15 (íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71, 063-319-56-31
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Тиждень активних дій, коли 
від вас буде потрібна підпри-
ємливість і сміливість. 

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний час для пошуку нових 
друзів і влаштування особис-
того життя. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає успіх і чимало 
цікавих творчих проектів та 
ділових пропозицій. 

РАК 
Ви зможете впритул зайнятися 
економічними питаннями і 
зробити кар'єру. 

ЛЕВ 
Дійте обережно. Уникайте 
конфліктів і суперечок.

ДІВА 
Не перевантажуйте себе по-
наднормовою роботою, ваше 
завзяття не оцінять. 

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви щось задумали, збе-
ріться з силами і просувайтеся 
вперед. 

СКОРПІОН 
Допомагаючи іншим, ви зро-
зумієте, як краще впоратися зі 
своїми проблемами. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто планувати щось 
серйозне, дозвольте собі роз-
слабитися і відпочити. 

КОЗЕРІГ 
Все задумане здійсниться, 
якщо ви спокійно і чітко буде-
те робити свою справу. 

ВОДОЛІЙ 
Важливо цінувати свій час і 
не кидати слова на вітер.  

РИБИ 
Ваші творчі пошуки увінчають-
ся успіхом, так що не бійтеся 
ризикувати і щось міняти. 

ГОРОСКОП 
НА 10-16 ВЕРЕСНЯ

РЕКЛАМА

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ï’ÿòíèöþ, 5 âåðåñíÿ, òà ó ñó-
áîòó, 6 âåðåñíÿ, íà ñòàä³îí³ ïàðêó 
³ì Ãîðüêîãî ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ 
Êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò 
2003–2004, 2005–2006 ðîê³â íà-
ðîäæåííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Â³ä-
ì³ííî íà öèõ çìàãàííÿõ âèñòó-
ïèëè ñïîðòñìåíè Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÄÞÑØ. Íàø³ çåìëÿêè íà öèõ 
çìàãàííÿõ ïîñ³ëè äðóãå êîìàíäíå 
ì³ñöå ñåðåä á³ëüøå ÿê 300 ó÷àñ-
íèê³â. Âèõîâàíö³ òðåíåðà Âîëî-
äèìèðà Ãàëèöüêîãî ïîñòóïèëèñü 
ëèøå ëåãêîàòëåòàì Â³ííèö³. 
Ìàéæå âñ³ ñïîðòñìåíè êîçÿòèí-
ñüêî¿ êîìàíäè íà öèõ çìàãàííÿõ 

КОЗЯТИНСЬКІ ЛЕГКОАТЛЕТИ — 
СРІБНІ ПРИЗЕРИ ОБЛАСТІ
Молодці!  
Наші легкоатлети 
посіли друге 
командне місце на 
чемпіонаті області. 
Поступилися лише 
спортсменам 
з Вінниці 

Віце-чемпіони Вінницької області з легкої атлетики 

Ìèëèì êîøåíÿòàì øóêàþòü 
ãîñïîäàð³â. Â³ääàþòü áåçêîøòîâ-
íî, àëå ëèøå ó äîáð³ ðóêè. ßêùî 
âè ãîòîâ³ ï³êëóâàòèñÿ ïðî îäíî-
ãî ç öèõ ìàëþê³â, òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì (063)-605-92-04.

Візьміть тварину у родину

Ніжна та грайлива Ласка

Зеленоокий красень Допитливий котик

Маленька муркотуля Грайливий рижик
Красуня з носиком 
у формі сердечка

áóëè äâîºáîðöÿìè — âèñòóïàëè 
â ñåêòîðàõ äëÿ ñòðèáê³â ³ áðàëè 
ó÷àñòü â á³ãîâèõ âèäàõ.

×åìï³îíàìè òóðí³ðó ñòà-
ëè ªëèçàâåòà ×îðíà â ñåêòîð³ 
äëÿ ñòðèáê³â ó âèñîòó òà á³ãó 
íà 200 ìåòð³â, Äàøà Ïåðåâåðçîâà 
áóëà êðàùîþ â ñòðèáêàõ â äî-
âæèíó. Îäèíàäöÿòèêëàñíèê Êè-
ðèëî Ëóöåíêî òàêîæ ñòðèáíóâ 
íàéäàëüøå. À Âëàäèñëàâ Ïîë³-
ùóê îòðèìàâ çîëîòó íàãîðîäó 

â á³ãó íà 300 ì ç ïåðåøêîäàìè.
Ñð³áíèìè ïðèçåðàìè ç îñî-

áèñòèì ðåêîðäîì 150 ñì ñòàëè 
Óëÿíà Ëàê³é÷óê â ñòðèáêàõ ó âè-
ñîòó, Àíàñòàñ³ÿ Áåññàðàáà áóëà 
äðóãîþ â á³ãó íà 200 òà 400 ì.

Êèðèëî Ëóöåíêî âèáîðîâ 
ñð³áíó íàãîðîäó â ñòðèáêàõ ó âè-
ñîòó, ïîêàçàâ ðåçóëüòàò 190 ñì.

Äàøà Ïåðåâåðçîâà äîñòðèáíó-
ëà äî áðîíçîâî¿ ìåäàë³.

Íå áóëî ð³âíèõ íàøèì 

ñïîðòñìåíàì â çì³øàí³é åñòà-
ôåò³ 4 ïî 100 ìåòð³â. Ïåðøîþ 
ç åñòàôåòíîþ ïàëè÷êîþ ïîá³ãëà 
Àíàñòàñ³ÿ Áåññàðàáà, çì³íèëà ¿¿ 
ªëèçàâåòà ×îðíà. Íà òðåòüîìó 
åòàï³ á³ã Ìàêñèì Õèëþê, à ô³-
í³øåð Ìàêñèì Ãàéäó÷îê çóïè-
íèâ ñåêóíäîì³ð íà 51.3 ñåêóíäè. 
Â åñòàôåò³ 4x400 êîçÿòèí÷àíè 
Íàñòÿ Ôàëàòþê, Àíàñòàñ³ÿ Áåñ-
ñàðàáà, Ìàêñèì Õèëþê òà Ìàê-
ñèì Ãàéäó÷îê áóëè äðóãèìè.

Пухнаста білявка

479596479458


