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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЗА КРОК ДО 
«ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ»

У МАХНІВЧАН 
УВІРВАВСЯ ТЕРПЕЦЬ

ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬ, ЗАБУТИХ ЧАСОМ
с. 10

с. 3 с. 8-9

 Козятинська дільниця 
АТ «Вінницягаз» запланувала провести 
ремонтні роботи на газорозподільчій 
станції «Козятин». Тож мешканців міста 
та 12 сіл району попередили, що з 
понеділка, з 8 години ранку блакитне 
паливо перекриють

 Перші кілька годин ранку 
понеділка газ ще був, потім його 
дійсно перекрили. Починаючи з 
другої половини дня, наші читачі 
телефонували нам з одним і тим 
самим питанням: «Коли відновиться 
газопостачання?» с. 2

ЧИ ПОДЕШЕВШАЛИ 
МАСКИ Й АНТИСЕПТИКИ?

 Наші журналісти дізнавалися, 
за скільки можна придбати 
маску та антисептик у 
козятинській аптеці і де дешевше 
купувати — в аптеці, магазині 
чи інтернеті с. 4

ЧЕРГОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ 
ЗА ВРОЖАЙ

 На соняшникове поле, яке 
в народі називають «земля 
городньої бригади Бачинського», 
приїхали чужинці двома 
комбайнами та почали збирати 
соняшник, який не засівали с. 5

КОЛИ БУДЕ ГАЗ?

РЕКЛАМА

479595479951

Поки газу немає, 
доводиться 
користуватися 
електроприладами, 
щоб готувати їсти
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ÍÎÂÈÍÈ

ДТП біля 
Бродецького
 Ó ÷åòâåð, 10 âåðåñíÿ, íà 
àâòîøëÿõó Â³ííèöÿ-Æè-
òîìèð, íåïîäàë³ê ñåëèùà 
Áðîäåöüêå, òðàïèëàñÿ 
äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà 
ïðèãîäà. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿº Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³.
Êîçÿòèíñüê³ ðÿòóâàëüíèêè 
ÄÏÐ×-11 ïðîâåëè àâà-
ð³éíî-ðÿòóâàëüí³ ðîáî-
òè, íàäàâøè äîïîìîãó 
25-ð³÷íîìó âîä³ºâ³ îäíîãî 
³ç òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. 
Àâàð³ÿ ñòàëîñÿ çà ó÷àñòþ 
âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â 
ÌÀÍ òà ÄÀÔ.
Îáñòàâèíè ïîä³¿ 
ç’ÿñîâóþòüñÿ ôàõ³âöÿìè 
Íàöïîë³ö³¿.

Новий 
керівник суду
 Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêðà-
éîííèé ñóä î÷îëèâ Â³êòîð 
Ïðîöü. Ð³øåííÿ ïðî éîãî 
ïðèçíà÷åííÿ ïðèéíÿëè íà 
çáîðàõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ íà-
ïðèê³íö³ ñåðïíÿ â ñóäîâ³é 
óñòàíîâ³. Â³êòîð Ïðîöü äî 
öüîãî ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ 
ñóää³ 18 ðîê³â.
Íàãàäàºìî, êîëèøí³é 
ãîëîâà ñóäó Âàëåð³é Ñº÷êî 
14 ñåðïíÿ ï³øîâ ó â³ä-
ñòàâêó. Â³í ïðîïðàöþâàâ 
ó Êîçÿòèíñüêîìó ñóä³ 22 
ðîêè, ïðîéøîâøè ùàáë³ 
ñóäîâî¿ ³ºðàðõ³¿ - â³ä ñóää³ 
äî çàñòóïíèêà ãîëîâè 
ñóäó. Îñòàíí³ 6 ðîê³â áóâ 
ãîëîâîþ ñóäó.

Дошку 
повернули 
 Ó ìèíóëîìó íîìåð³ ìè 
ïîâ³äîìëÿëè, ùî ó ñåë³ 
Ïåðåìîãà çíÿëè ìåìîð³-
àëüíó äîøêó ç áóäèíêó, 
äå ìåøêàâ ãåðîé Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð ×îðíîóñ. Òà-
áëè÷êà âèñ³ëà íà ôàñàä³ 
õàòè ï’ÿòü ðîê³â, ïîêè ¿¿ 
íå ïðèáðàëè íîâ³ âëàñ-
íèêè. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çäàëè 
íîìåð ó äðóê, ìè ä³çíà-
ëèñÿ, ùî ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Ïàâëî Êóçüì³íñüêèé ³ç 
äåïóòàòîì Ìàõí³âñüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè â³ä ñåëà 
Ïåðåìîãà Îëåêñàíäðîì 
Òîðîïîì ïî¿õàëè äî ãîñ-
ïîäàðÿ áóäèíêó, íà ÿêîìó 
âèñ³ëà ìåìîð³àëüíà äîøêà. 
Âîíè ïåðåêîíàëè éîãî ïî-
â³ñèòè äîøêó íà ì³ñöå.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД 

Êîçÿòèíñüêà ä³ëüíèöÿ ÀÒ «Â³-
ííèöÿãàç» çàïëàíóâàëà ïðîâåñòè 
ðåìîíòí³ ðîáîòè íà ãàçîðîçïî-
ä³ëü÷³é ñòàíö³¿ «Êîçÿòèí». Òîæ 
ìåøêàíö³â ì³ñòà òà 12 ñ³ë ðàéî-
íó ïîïåðåäèëè, ùî ç ïîíåä³ëêà, 
8 ãîäèíè ðàíêó áëàêèòíå ïàëèâî 
ïåðåêðèþòü.

Ïåðø³ ê³ëüêà ãîäèí ðàíêó ïî-
íåä³ëêà ãàç ùå áóâ, ïîò³ì éîãî 
ä³éñíî ïåðåêðèëè. Ïî÷èíàþ÷è 
ç äðóãî¿ ïîëîâèíè äíÿ, íàø³ ÷è-
òà÷³ òåëåôîíóâàëè íàì ç îäíèì 
³ òèì ñàìèì ïèòàííÿì: «Êîëè 
â³äíîâèòüñÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ?» 

— Ó ìåíå ãàçîâèêè áóëè â÷î-
ðà, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — ß ¿õ 
ïèòàëà, êîëè óâ³ìêíóòü ãàç? 
Âîíè ìåí³ ñêàçàëè, ùî âè ó ñåë³ 

æèâåòå, òî ó âàñ ìîæå ³ ðàí³øå 
óâ³ìêíóòü, à â ì³ñò³ íå ðàí³øå, 
ÿê ÷åðåç äâà òèæí³.

Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ áóëà äâà 
ðîêè òîìó. Ó 2018 òåæ ïðî-
âîäèëè ðåìîíòí³ ðîáîòè ³ òîä³ 
òàê ñàìî ïåðåêðèëè ãàç ó ì³ñò³. 
Ùîïðàâäà, íå âîñåíè, à ïî-
ñåðåä ë³òà. Áëàêèòíîãî ïàëèâà 
íå áóëî ö³ëèõ äâà òèæí³. Çâ³ñíî, 
êîçÿòèí÷àí òàê ñàìî çàçäàëåã³äü 
ïîïåðåäèëè ïðî òèì÷àñîâå ïðè-
ïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ.

Ó òåïëó ïîðó ðîêó ìè âèêîðèñ-
òîâóºìî ãàç ïåðåâàæíî äëÿ òîãî, 
ùîá ãîòóâàòè ¿ñòè. Òîìó òèì, õòî 
ìàº åëåêòðîïðèëàäè — åëåêòðî-
÷àéíèê, ìóëüòèâàðêó, åëåêòðî ÷è 
³íäóêö³éíó ïëèòó — ïåðåæèòè 
öåé ïåð³îä çíà÷íî ëåãøå. Ïðîòå 
òóò òåæ º ñâî¿ íþàíñè.

КОЛИ У НАС БУДЕ ГАЗ?
Актуально  Від понеділка, 
14 вересня, козятинчани та мешканці 
12 сіл району сидять без газу. Блакитне 
паливо перекрили через регламентно-
ремонтні роботи на газорозподільчій 
системі. Коли відновлять подачу газу — 
дізнавалися наші журналісти 

Тетяна Костюк написала повідо-
млення нам у Фейсбук з при-
воду плати за транспортування 
блакитного палива: «Газу немає 
вже третій день і не відомо, 
коли включать. То чому я по-
винна сплачувати за доставку 
газу 100%, згідно квитанції, 
за вересень місяць, якщо його 
немає?» 
Також жінка звернулася на сер-

віс 104.ua. Їй прийшла відпо-
відь. Публікуємо її дослівно:
«По-перше, газовики виконують 
роботи, щоб у вас в опалюваль-
ний сезон був газ. По-друге, від-
повідно до Кодексу ГРМ, розра-
хунковим періодом є календар-
ний місяць. Тобто перерахунок 
здійснюється лише за умови, 
якщо у споживача нема (газу — 
авт.) повний місяць».

А що з платою за транспортування?

Поки газу немає, доводиться користуватися 
електроприладами, щоб готувати їсти 

— Êîëè íàäîâãî âèìêíóëè ãàç 
ìèíóëîãî ðàçó, ìè ïåðåä öèì 
êóïèëè åëåêòðîïëèòêó. Àëå ãî-
òóâàòè íà í³é íå äóæå çðó÷íî. 
ßêùî òðåáà âàðèòè ÿêóñü êàøó ³ 
äî íå¿ ï³äëèâó, òî òðåáà öå ðîáèòè 
ïî ÷åðç³. Âîäà íà ñóï ÷è êàøó 
çàêèïàº äóæå äîâãî, äîâîäèòüñÿ 
îêðåìî êèï’ÿòèòè â åëåêòðî÷àé-
íèêó. Ìè ñïðîáóâàëè òàê ê³ëüêà 
äí³â, ³ êóïèëè ³íäóêö³éíó ïëèòêó. 
Àëå òóò òåæ — êàñòðóëþ ï³äáèðàé, 
áî íå âñÿêà ï³äõîäèòü, — ðîçïî-
â³äàº êîçÿòèí÷àíêà Ëåñÿ. — Çàðàç 
ïîêè íåìàº ãàçó, êîðèñòóºìîñÿ 
³íäóêö³éíîþ ïëèòêîþ ³ åëåêòðî-
÷àéíèêîì. Îò ³ õîäèø ïîñò³éíî 
ç ìàãí³òîì, ïåðåâ³ðÿºø — ïðè-
ëèïàº, ÷è í³. ²íàêøå êàñòðóëþ 
íå ìîæíà ñòàâèòè.

Ïîêè ùî áåç áëàêèòíîãî ïàëè-
âà çàëèøèëèñÿ íå ëèøå êîçÿòèí-
÷àíè, à é ìåøêàíö³ ñåëà Êîçÿ-
òèíà, ²âàíêîâåöü, Çàë³çíè÷íîãî, 
Äóáîâèõ Ìàõàðèíåöü, Æóðáè-
íåöü, Êîðäèø³âêè, Êîðîë³âêè, 
Ìàõàðèíåöü, Ïðóøèíêè, Ñèãíà-

ëó, Ñîê³ëüöÿ ³ Òèòóñ³âêè. Ëþäåé 
ö³êàâèòü, êîëè æ óâ³ìêíóòü ãàç? 
²ç öèì ïèòàííÿì ìè çâåðíóëèñÿ 
äî Îëåêñàíäðà Êàøïåðîâåöüêî-
ãî, ôàõ³âöÿ ç àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ Êîçÿòèíñüêî¿ ä³ëüíè-
ö³ Õì³ëüíèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ÀÒ 
«Â³ííèöÿãàç». Çà éîãî ñëîâàìè, 
ðîáîòè íà ãàçîðîçïîä³ëü÷³é ñòàí-
ö³¿ áóäóòü ïðîâîäèòè îð³ºíòîâ-
íî äî 18 âåðåñíÿ. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïðàö³âíèêè «Â³ííèöÿãàç» áóäóòü 
â³äâ³äóâàòè îêðåìî êîæíå äîìî-
âîëîä³ííÿ ³ ïåðåâ³ðÿòè, ÷è º ÿê³ñü 
íåñïðàâíîñò³, ùî ìîæóòü ïðè-
çâåñòè äî àâàð³¿. Ó ðàç³ âèÿâëåííÿ 
òàêèõ íåñïðàâíîñòåé ñïåö³àë³ñòè 
áóäóòü ¿õ óñóâàòè.

— Ï³ñëÿ öüîãî ò³ëüêè ïî-
÷íåòüñÿ ïîåòàïíèé çàïóñê óñ³õ 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ÿê³ îáñëóãî-
âóº ÃÐÑ. Ó ïåðøó ÷åðãó áóäóòü 
ï³ä’ºäíóâàòèñÿ ò³ áóäèíêîâîëî-
ä³ííÿ, ÿê³ íà ñåðåäíüîìó òèñ-
êó. Â îñòàííþ ÷åðãó — íèçüêèé 
òèñê, — êàæå Îëåêñàíäð Êàø-
ïåðîâåöüêèé.

ІРИНА ШЕВЧУК 

 Ìè ïðîäîâæóºìî íàøó ðó-
áðèêó «Çíàéîìòåñü, âàø ä³ëü-
íè÷íèé». Ó ìèíóëèõ ïóáë³êà-
ö³ÿõ ðîçïîâ³ëè ïðî ä³ëüíè÷íèõ 
Ìàõí³âñüêî¿ àäì³íçîíè. Ïåðå-
õîäèìî äî Ñàìãîðîäîöüêî¿. Òóò 
çà ïðàâîïîðÿäêîì, â ïàð³ ç³ ñâî¿ì 
êîëåãîþ, ñë³äêóº Îëåêñàíäð ×à-
ã³í. Ï³ä éîãî îï³êîþ Â³âñÿíèêè, 
Çáàðàæ, Ñàìãîðîäîê, Ëîç³âêà, 
Êðàñíå, Éîñèï³âêà, Øèðîêà 
Ãðåáëÿ, Âåëèêèé Ñòåï, Ìè-
êîëà¿âêà, Ëîïàòèí, Çîçóëèíö³, 
Ñîøàíñüê, Áëàæ³¿âêà, Äóáîâ³ 
Ìàõàðèíö³, Æóðáèíö³, Âîñêîäà-
âèíö³, Ñîê³ëåöü, Òèòóñ³âêà, Ñèã-
íàë, Êîðäèø³âêà, Ôëîð³àí³âêà, 
Êîðèòóâàòà, Ðóáàíêà, Ìóõîâàòà.

Íàðîäèâñÿ Îëåêñàíäð ×àã³í 
11 ãðóäíÿ 1991 ðîêó ó Â³ííèö³. 
Íàðàç³ ç³ ñâîºþ ðîäèíîþ ïðîæè-

âàº â Ìàõàðèíöÿõ. Ï³ñëÿ øêîëè 
íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüê³é íàö³îíàëü-
í³é àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ (ç 
2008 ïî 2012 ð³ê). Ïîò³ì òóäè æ 
âñòóïèâ íà çàî÷íó ôîðìó íàâ÷àííÿ, 
çàê³í÷èâ ìàã³ñòðàòóðó. Çà ïëå÷è-
ìà — 12 ðîê³â ïîë³öåéñüêîãî ñòàæó.

— Ïî÷èíàâ ç åêñïåðòà-êðè-
ì³íàë³ñòà, áóâ íà äîçâ³ëüí³é ïî-
ñàä³, çàðàç âæå ñüîìèé ð³ê ïðà-
öþþ ä³ëüíè÷íèì, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð. — Ó ïðàâîîõîðîíí³ 
îðãàíè âèð³øèâ ï³òè íå ïðîñòî 
òàê. Ì³é ïðàä³ä áóâ íà÷àëüíèêîì 
ÊÄÁ, òîä³ ùå â Ñàìãîðîäîöüêî-
ìó ðàéîí³. Îò ³ ÿ âèð³øèâ ï³òè 
ïî éîãî ñòîïàõ. Áóòè êîðèñíèì 
òà äîïîìàãàòè ëþäÿì.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà íàé÷àñ-
ò³ø³ ïîðóøåííÿ íà éîãî ä³ëüíèö³ 
îáñëóãîâóâàííÿ — öå àäì³íïîðó-
øåííÿ, êðèì³íàëüíèõ, íà ùàñòÿ, 

ìàëî. Íàéïîøèðåí³ø³ — äîìàø-
íº íàñèëüñòâî, äð³áí³ êðàä³æêè.

— Ìî¿ êîíòàêòè ëþäè çíà-
þòü, â³çèòêè ðîçäàþ. À â êîãî 
íåìàº íîìåðà òåëåôîíó, òî îñü 
â³í: 067–954–61–65. Ïðàöþþ, 
ÿê ³ âñ³ ä³ëüíè÷í³ (ç ïîíåä³ëêà 
äî ï’ÿòíèö³ ³ ï³â ñóáîòè). Àëå, 
ÿêùî º ïîòðåáà, òî, çâ³ñíî, âè-
¿æäæàþ íà âèêëèêè áóäü-êîëè. 
Íåâàæëèâî, öå äåíü ÷è í³÷.

Â Îëåêñàíäðà ×àã³íà º äðó-
æèíà (ÔÎÏ), ÿêà çàðàç çíàõî-
äèòüñÿ â äåêðåòí³é â³äïóñòö³. 
À òàêîæ â³í áàòüêî äâîõ ìàëåíü-
êèõ ñèíî÷ê³â — ñòàðøîìó 1,9, 
à ìåíøîìó — ï³âðîêó.

Ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ çàõî-
ïëþºòüñÿ ðèáîëîâëåþ òà ïîëþ-
âàííÿì. Íàøèì ÷èòà÷àì Îëåê-
ñàíäð ïîáàæàâ äîòðèìóâàòèñÿ 
ïðàâîïîðÿäêó òà æèòè â ìèð³.

Дільничний пішов по стопах прадіда

Олександр Чагін працює 
дільничним сьомий рік 
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà, 10 âå-
ðåñíÿ, áëèçüêî øîñòî¿ âå÷îðà 
ó Ìàõí³âö³ ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ. 
Ìàõí³â÷àíêà Îëåíà Ôóðìàí 
ïåðåõîäèëà äîðîãó «çåáðîþ» 
ó öåíòð³ ñåëà, íà íå¿ ëåò³ëà 
àâò³âêà íà øàëåí³é øâèäêîñò³. 
Î÷åâèäö³ êàæóòü, ùî æ³íêà 
íå ïðîñòî îïèíèëàñÿ ï³ä êî-
ëåñàìè àâòî — óäàð áóâ íàñò³ëü-
êè ñèëüíèì, ùî ¿¿ â³äêèíóëî 
íà ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â. Áåç 
ìàòåð³ çàëèøèëîñÿ òðîº ä³òåé.

Íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ Ïîë³-
ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó Ôåé-
ñáóê ïîâ³äîìèëè ïðî òå, ùî 
âîä³ÿ àâò³âêè çàòðèìàëè. ßê 
âèÿâèëîñÿ, çà êåðìîì àâò³â-
êè áóâ 20-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí. 
Éîãî â³äïðàâèëè äî ³çîëÿòîðà 
òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ ³ ïðè-
çíà÷èëè íèçêó åêñïåðòèç, ï³ñ-
ëÿ ÷îãî âñòàíîâëÿòü ïðè÷èíè 
àâàð³¿. Â³äêðèëè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, çà ÿêèì ïåðåä-
áà÷åíå ïîêàðàííÿ äî 8 ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

ПЕРЕКРИЛИ ДОРОГУ 
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 

ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, ìåøêàíö³ ñåëà 
íàäâå÷³ð ç³áðàëèñÿ á³ëÿ ì³ñöÿ 
ÄÒÏ ³ ïåðåêðèëè äîðîãó. Ëþäè 
õîäèëè ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì 
âïåðåä-íàçàä.

— Öÿ ïàñêóäà ëåò³ëà ç³ øâèä-
ê³ñòþ 160 êì\ãîä. Âîíè óñ³ òóò 
òàê ë³òàþòü! Öå íå îêîëèöÿ ñåëà, 

à öåíòð! Öå íå ïåðøà ñìåðòü òóò, 
âæå 10 ëþäåé çàãóáèëè! — ðîç-
ïîâ³ëà ïàí³ Ëàðèñà, ÿêà áðàëà 
ó÷àñòü ó ïåðåêðèòò³ äîðîãè. — 
Æ³íêà â³äëåò³ëà íà 30 ìåòð³â 
ï³ñëÿ óäàðó. Â÷îðà ëþäè ëåäü 
íå ïåðåêèíóëè ïîë³öåéñüêó 
ìàøèíó, äå ñõîâàëè òîãî âîä³ÿ. 
Äî ï³âäåâ’ÿòî¿ âå÷îðà ò³ëî ëåæà-
ëî íà äîðîç³, éîãî í³ÿê íå ìîãëè 
çàáðàòè. À á³ëÿ íå¿ ä³òè ãîëîñè-
ëè. Âè óÿâëÿºòå, ÿêå ãîðå?

×åðåç Ìàõí³âêó ïðîõîäèòü 
òðàñà ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ 
Ì-21. Àâòîøëÿõ ïåðåð³çàº ñåëî 
íàâï³ë. Ïåðåéòè ÷åðåç äîðîãó 
òóò — ùå òå âèïðîáóâàííÿ, àäæå 
íà òðàñ³ ïîñò³éíî æâàâèé ðóõ, 

à ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä íå ðåãó-
ëþºòüñÿ. Òîìó ìàõí³â÷àíè âè-
ìàãàþòü, àáè íà öüîìó ï³øîõîä³ 
âñòàíîâèëè ñâ³òëîôîð.

— Ñâ³òëîôîð ïîñòàâèòè — öå 
íå â³ëëó çáóäóâàòè! Ìè äàºìî 
òåðì³í äî 20 ÷èñëà, ÿêùî íàø³ 
âèìîãè íå âèêîíàþòü — 21 âå-
ðåñíÿ ïåðåêðèºìî äîðîãó çíîâó, 
³ íå äâ³ ãîäèíè, à íà äîáó, — 
êàæå ïàí³ Ëàðèñà. — Ìè öå òàê 
íå çàëèøèìî! Ó ïîíåä³ëîê ïî-

МАХНІВЧАНИ ВИМАГАЮТЬ 
ВСТАНОВИТИ СВІТЛОФОР 
Небезпека  Тиждень тому 
у Махнівці на переході на смерть 
збили 48-річну жінку. Наступного 
дня селяни перекрили дорогу. Люди 
вимагали, щоб на пішохідному переході 
встановили світлофор до 20 вересня, 
інакше знову перекриють рух

ОЛЕКСАНДР 

ЗЕРЩИКОВ, 

АВТОЕКСПЕРТ 

— Просто встано-
вити світлофор 
на пішохідному 
переході у Мах-
н івц і  замало. 

Адже він дієвий лише в тому 
випадку, якщо водій апріорі 
не порушує правил дорожнього 
руху.
Швидше за все треба робити 
примусове зниження швидко-
сті. Наприклад, облаштувати 

пагорби, в народі це «лежачі 
поліцейські», або острівець 
безпеки. Давайте візьмемо си-
туацію — загорівся червоний, 
а водій напідпитку продовжує 
рух на червоний на тій самій 
швидкості. Його зупинити може 
лише фізично щось. Підвище-
ний пішохідний перехід, пішо-
хідний перехід, дорога до якого 
змінює напрямок або «виляє», 
або острівець безпеки.
Траса М-21 проходить посе-
ред села. За правилами, водій 
має скинути швидкість ще пе-

ред тим, як заїде на територію 
населеного пункту. Але часто 
це правило ігнорують і женуть 
на повній швидкості. Причина 
цього — відсутність покарання. 
До того ж, поліція не завжди 
встигає ловити водіїв, які по-
любляють швидку їзду там, де 
вона заборонена.
Поставте там дорогу камеру 
на те, щоб вона автоматично 
ловила водіїв на швидкість — 
і все буде добре. Не можливо 
поставити поліцію на кожному 
відрізку дороги.

Самого світлофора замало 

Люди перекрили рух транспорту й вимагали, 
щоб встановили світлофор до 20 вересня. 
Інакше обіцяли знову вийти на акцію протесту 

¿äåìî äî ãóáåðíàòîðà, ó â³âòîðîê 
ìàº áóòè ñåñ³ÿ ðàéðàäè — òàì 
ìàþòü âèä³ëèòè êîøòà íà ñâ³ò-
ëîôîð. À ïîêè ñâ³òëîôîð íå ïî-
ñòàâëÿòü — òóò ìàº ÷åðãóâàòè 
ïîë³öåéñüêà ìàøèíà. 

Äî ïðîòåñòóâàëüíèê³â ïðè¿õà-
ëè íà÷àëüíèê Êîçÿòèíñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí Àí-
äðóùàê òà ãîëîâà ðàéðàäè Â³-
êòîð Ñëîáîäÿíþê. Ëþäåé çà-
ïåâíèëè, ùî ç ïîíåä³ëêà ïåðåä 
ï³øîõîäîì âñòàíîâëÿòü äîðîæí³ 
çíàêè ùîäî îáìåæåííÿ øâèä-
êîñò³ òà òî÷êè, äå ÷åðãóâàòèìå 
åê³ïàæ ïðàâîîõîðîíö³â ç ïðè-
ëàäîì, ÿêèé âèì³ðþº øâèä-
ê³ñòü. Ãîëîâà ðàéðàäè ñêàçàâ, 
ùî íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ äå-
ïóòàòè ï³äãîòóþòü çâåðíåííÿ 
äî â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â âëàäè ç 
ïðèâîäó âñòàíîâëåííÿ íà ïåðå-
õîä³ ó Ìàõí³âö³ ñâ³òëîôîðà. Çðå-
øòîþ ëþäè ç³éøëèñÿ íà òîìó, 
ùî çáåðóòüñÿ ó ïîíåä³ëîê, ùîá 
ï³äãîòóâàòè êîëåêòèâíå çâåð-
íåííÿ â³ä ñâîº¿ ãðîìàäè.

Є ГОТОВИЙ ПРОЕКТ 
Ó ïîíåä³ëîê, 14 âåðåñíÿ, ìàõ-

í³â÷àíè ïðèéøëè íà ñòàä³îí. 
Ñïåðøó õâèëèíîþ ìîâ÷àííÿ 
âøàíóâàëè Îëåíó Ôóðìàí, ÿêà 
çàãèíóëà â ÄÒÏ. Ïîò³ì äî ì³êðî-
ôîíà çàïðîøóâàëè ãîñòåé çáîð³â, 
ñåðåä ÿêèõ áóâ ²ãîð Áóëàâñüêèé, 
â. î. ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàé-
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Â³í ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ó ñëóæá³ àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã âæå º ãîòîâèé ïðîåêò 
ùîäî îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè ðóõó 
íà â³äð³çêó àâòîäîðîãè Ì-21, 
ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç Ìàõí³âêó. 
Íèì ïåðåäáà÷åíî âñòàíîâëåííÿ 
ñâ³òëîôîð³â, ñòâîðåííÿ îñòð³âêà 
áåçïåêè òà ³íøèõ çàõîä³â. Ïðî-
òå ïðîåêò «çàâèñ», ³ ïîêè ùî 
çà ðîáîòè í³õòî íå áðàâñÿ. Äëÿ 
òîãî, ùîá âñòàíîâèòè îêðåìî 
ñâ³òëîôîðè, ÿê öüîãî âèìàãàº 
ãðîìàäà, ïîòð³áíî ðîçðîáëÿòè 
³ çàòâåðäæóâàòè íîâèé ïðîåêò. 
À íà öå ïîòð³áí³ ÷àñ òà êîøòè. 
Õî÷à ãðîìàäà Ìàõí³âêè ãîòîâà 
âçÿòè âèòðàòè ç³ âñòàíîâëåííÿ 
ñâ³òëîôîðà íà ñåáå.

Ùå äî ïî÷àòêó çáîð³â ³í³ö³-
àòèâíà ãðóïà ñåëà ï³äãîòóâàëà 
çâåðíåííÿ äî ãîëîâè îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿, îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿, 
îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè, ñëóæáè 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà îðãà-
í³â ðàéîííî¿ âëàäè ç ïðîõàí-
íÿì ïîñïðèÿòè ó âñòàíîâëåíí³ 
ñâ³òëîôîðà ç êíîïêîþ òà êàìåð 
â³äåîô³êñàö³¿. Íà çáîðàõ ãðîìàäà 
âíåñëà äåÿê³ çì³íè ³ ïðîãîëî-
ñóâàëà çà çâåðíåííÿ.

Òàêîæ ìàõí³â÷àíè îáãîâîðè-
ëè âñòàíîâëåííÿ ëåæà÷èõ ïî-
ë³öåéñüêèõ íà âóëèö³ Øê³ëüí³é 
òà â³äåîêàìåð íà Êè¿âñüê³é òà 
Øê³ëüí³é, ùîá ñë³äêóâàòè çà ïî-
ðóøíèêàìè äîðîæí³õ ïðàâèë

Ïåðåéòè ÷åðåç äîðîãó 
— ñòðàøíî. Àäæå 
íà òðàñ³ ïîñò³éíî 
æâàâèé ðóõ, à 
ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä 
íå ðåãóëþºòüñÿ
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Старі гривні 
перестануть 
«ходити» 
 Áàíêíîòè ãðèâí³ ñòà-
ðèõ çðàçê³â, ââåäåí³ â îá³ã 
äî 2003 ðîêó, ïåðåñòàíóòü 
áóòè ïëàò³æíèì çàñîáîì 
â Óêðà¿í³ òà áóäóòü âè-
ëó÷åí³ ç îá³ãó ç 1 æîâòíÿ 
2020 ðîêó. Òîáòî íèìè 
íå ìîæíà áóäå ðîçðàõî-
âóâàòèñÿ çà òîâàðè ÷è 
ïîñëóãè.
ßêùî âè ìàºòå òàê³ áàí-
êíîòè, ¿õ ìîæíà îáì³íÿòè 
íà áàíêíîòè òà ìîíåòè 
³íøèõ íîì³íàë³â ³ çðàç-
ê³â áåçêîøòîâíî. Óïðî-
äîâæ ïåðøîãî ðîêó ç äàòè 
âèëó÷åííÿ ¿õ ç îá³ãó — 
äî 30 âåðåñíÿ 2021 ðîêó 
âêëþ÷íî — îáì³í ìîæíà 
çðîáèòè â óñ³õ â³ää³ëåííÿõ 
óêðà¿íñüêèõ áàíê³â. Ï³ñëÿ 
30 âåðåñíÿ 2021 ðîêó 
äî 30 âåðåñíÿ 2023-ãî 
áàíêíîòè ìîæíà áóäå îá-
ì³íÿòè ëèøå ó Íàö³îíàëü-
íîìó áàíêó òà óïîâíîâà-
æåíèõ áàíêàõ (Îùàäáàíê, 
ÏðèâàòÁàíê, Ðàéôôàéçåí 
Áàíê Àâàëü, ÏÓÌÁ).

Дві пожежі 
за тиждень 
 Ó ÷åòâåð,10 âåðåñíÿ, 
äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó íà-
ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
òå, ùî íà òåðèòîð³¿ îäíîãî 
ç ïðèâàòíèõ äîìîâîëîä³íü 
â ²âàíê³âöÿõ âèíèêëà ïî-
æåæà.
— Âîãîíü çíèùèâ äàõ 
áóäèíêó íà ïëîù³ 80 êâ. ì. 
Ïðè÷èíà ïîæåæ³ — ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè ïðè åêñïëóàòàö³¿ 
åëåêòðîìåðåæ³, — çàçíà-
÷èëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ÃÓ 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³.
Âíî÷³, 13 âåðåñíÿ, áëèçüêî 
ïåðøî¿ ãîäèíè òðàïèëîñÿ 
ùå îäíå çàéìàííÿ, öüîãî 
ðàçó â Ìàõàðèíöÿõ.
«Ïðèáóâøè íà ì³ñöå 
âèêëèêó, á³éö³ ÄÑÍÑ 
âñòàíîâèëè, ùî ãîðèòü 
äàõ æèòëîâîãî áóäèíêó 
íà ïëîù³ 70 êâ. ì, à òàêîæ 
ïîðó÷ ðîçòàøîâàíà íà-
äâ³ðíà ñïîðóäà ïëîùåþ 
30 êâ. ì, — éäåòüñÿ ó ïî-
â³äîìëåíí³. — Ïîæåæó 
ë³êâ³äóâàëè î 02.07».
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ãîëîâíîãî 
Óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà-
¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
çàçíà÷èëè, ùî ïðè÷èíîþ 
ïîæåæ³ ñòàëî ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè 
ïðè åêñïëóàòàö³¿ ïå÷³.

КОРОТКОКОРОТКО
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Êîëè êîðîíàâ³ðóñ ä³ñòàâñÿ 
Óêðà¿íè, ö³íè íà ìàñêè çðîñëè 
ó ï’ÿòü ðàç³â. Çà çâè÷àéíó îä-
íîðàçîâó ìåäè÷íó ìàñêó, ÿêà 
ðàí³øå êîøòóâàëà íå á³ëüøå 
5 ãðèâåíü, ó äåÿêèõ àïòåêàõ íà-
øîãî ì³ñòà ïðîñèëè ö³ëèõ 25. 
Àíòèñåïòèêè òåæ ïîäîðîæ÷àëè, 
ïðîòå ¿õ âñå îäíî çì³òàëè ç ïî-
ëèöü ìàãàçèí³â òà àïòåê, ùîéíî 
íàäõîäèâ òîâàð. Çãîäîì ³ ìàñêè, 
³ àíòèñåïòèêè ç ïðîäàæó çíèêëè. 
×èìàëî àïòåê ì³ñòà âèâ³øóâà-
ëè íà âõîä³ òàáëè÷êè «Ìàñîê 
íåìàº», ùîá ïîêóïö³ íå çàõî-
äèëè ç îäíèì ³ òèì ñàìèì ïè-
òàííÿì — ÷è º ìàñêà?

Çàðàç ³ çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó, ³ àíòèñåïòèêè ìîæíà 
ïðèäáàòè. Àäæå, ïîïðè ñòð³ìêå 
ïîøèðåííÿ êîðîíàâ³ðóñó, àæ³-
îòàæ íà ö³ òîâàðè çíèê. Ïåðå-
â³ðèìî, ñê³ëüêè â ñåðåäíüîìó 

êîøòóº ìàñêà ³ àíòèñåïòèê 
ó àïòåêàõ ì³ñòà. Äëÿ öüîãî ñêî-
ðèñòàºìîñÿ ñåðâ³ñîì tabletki.ua.

Çàóâàæèìî, ùî ìàñêè ³ ñüî-
ãîäí³ º íå ó âñ³õ àïòåêàõ íàâ³òü 
ó öåíòð³ ì³ñòà. Àëå òàì, äå âîíè 
º, ìàºìî ç ÷îãî âèáèðàòè. Ìîæ-
íà ïðèäáàòè îäíîðàçîâó ìàñêó 
íà ðåçèíêàõ ÷è çàâ’ÿçêàõ, àáî 
áàãàòîðàçîâó.

Îäíîðàçîâà òðèøàðîâà ìåäè÷-
íà ìàñêà êîøòóº 4–5 ãðèâåíü. 
Íà çàâ’ÿçêàõ — òðîõè ìåíøå 
7 ãðèâåíü. Ïîë³ïðîï³ëåíîâà — 
12 ãðèâåíü. Áàãàòîðàçîâà ìàñ-
êà êîøòóº â³ä 36 äî 42 ãðèâåíü. 
Äî ðå÷³, çà 40 ãðèâåíü ìîæíà 
ïðèäáàòè ³ ðåñï³ðàòîð, ùî-
ïðàâäà, éîãî ìè çíàéøëè ëèøå 
ó äâîõ àïòåêàõ.

Âèñíîâîê: ìàñêè çíà÷íî ïî-
äåøåâøàëè.

Àíòèñåïòèêè íà ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿ òåæ ñòàëè äåô³öè-
òîì ³ ð³çêî ï³äñêî÷èëè ó ö³í³. 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ìèíóëîãî òèæíÿ, 9 âåðåñíÿ, 
â ìàëîìó çàë³ çàñ³äàíü Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè â³ä-
áóëèñü ñëóõàííÿ ùîäî ÿêîñò³ 
âîäè â êðàíàõ êîçÿòèí÷àí. 
Ï³ñëÿ âèñòóï³â ñàí³òàðíèõ îð-
ãàí³çàö³é âèð³øèëè ñòâîðèòè 
êîì³ñ³þ, â ÿêó óâ³éäóòü ïðàö³â-
íèêè ñàí³òàðíèõ ñëóæá, ÆÊÃ 
òà âîäîïîñòà÷àííÿ, äåïóòàòè 
ì³ñüêî¿ òà ðàéîííî¿ ðàäè.

Ó ïîíåä³ëîê, 14 âåðåñíÿ, 
â òîìó ñàìîìó çàë³ â³äáóëîñÿ 
çàñ³äàííÿ òèì÷àñîâî¿ ñë³ä÷î¿ 
êîì³ñ³¿ ç âèâ÷åííÿ ñòàíó âîäè 
â Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³.

Íà÷àëüíèê ðàéñïîæèâñëóæ-
áè çàçíà÷èâ, ùî éîãî ñëóæáà 
âè¿æäæàëà íà ï³äïðèºìñòâî, 
ÿêå ïîñòà÷àº âîäó â Êîçÿòèí 

òà ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿. Ïðè 
çóñòð³÷³ ç ïðåäñòàâíèêàìè 
âîäîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿ 
ïðåäñòàâíèêàì êîì³ñ³¿ ïî-
ÿñíèëè, ùî ¿õ íå äîïóñòÿòü 
äî ïåðåâ³ðêè âîäè â î÷èñíèõ 
ñïîðóäàõ, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî 
êåð³âíèöòâî íå äàº äîçâîëó 
íà òàêó ïåðåâ³ðêó. Ìîæóòü 
ò³ëüêè äîïóñòèòè äî â³äáîðó 
âîäè â ì³ñöÿõ âîäîçàáîðó ³ 
ïîêàçàòè, íàñê³ëüêè êðèòè÷íî 
âïàëà âîäà â ì³ñö³ âîäîçàáîðó.

— Êîì³ñ³ºþ áóëî â³ä³áðàíî 
äâ³ ïðîáè âîäè, ÿê³ áóëè äîñë³-
äæåí³ â ëàáîðàòîðíîìó öåíòð³. 
² áóâ ï³äòâåðäæåíèé ôàêò, ùî 
âîäà â ì³ñö³ çàáîðó âïàëà ïî-
ðÿäêà ï³âòîðà ìåòðà. Òó ðîáîòó, 
ÿêó íàì äîçâîëèëè çðîáèòè, ìè 
çðîáèëè, — ñêàçàâ ãîëîâà Êî-

çÿòèíñüêî¿ ðàéñïîæèâñëóæáè 
Â³òàë³é Êðàâ÷óê.

Êîì³ñ³þ íà ÷îë³ ç çàâ³äóâà-
÷åì ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³äîì ßùóêîì òàêîæ 
íå ñêð³çü äîïóñòèëè âîäÿíèêè 
äî ïåðåâ³ðêè. Ó äîïîâ³ä³ ïàí 
Ëåîí³ä çàçíà÷èâ, ùî ó âîäîéì³ 
Ìåäâåä³âêà âîíè áðàëè çðàçêè 
âîäè 7 òà 11 âåðåñíÿ.

— Õëîð â ðåçåðâóàð³ ÷è-
ñòî¿ âîäè 11 âåðåñíÿ áóâ 0,8, 
à ìàâ áóòè â âîäîã³íí³é ìåðåæ³ 
0,3–0,5. Ó òîé ÷àñ ÿê 7 âåðåñ-
íÿ ó âîäîã³íí³é ìåðåæ³ âì³ñòó 
õëîðó âçàãàë³ íå áóëî. Çíàëè, 
ùî ïðè¿äå êîì³ñ³ÿ ³ ï³äãîòóâà-
ëèñÿ, — êàæå çàâ³äóâà÷ ëàáî-
ðàòîðíèõ äîñë³äæåíü.

— Âè â î÷èñòö³ âîäè âèêî-
ðèñòîâóºòå ô³ëüòðè çàñòàð³ëî¿ 

òåõíîëîã³¿. Î÷èñòêà ãðàâ³ºì 
âæå íå äàº ïîòð³áíîãî åôåêòó, 
çàðàç ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâà-
òè ô³ëüòðè ïîäâ³éíî¿ î÷èñòêè, 
âîäà ùå ïîâèííà ô³ëüòðóâàòè-
ñÿ äåðåâíèì âóã³ëëÿì, ÿêîãî 
â ðåçåðâóàð³ î÷èñòêè ïîâèííî 
áóòè íå ìåíøå, í³æ ï³âòîðà ìå-
òðà, — çâåðíóâñÿ Ëåîí³ä ßùóê 
äî êåð³âíèêà â³ää³ëó ïîñòà÷àí-
íÿ. — ßêùî ô³ëüòð çàáðóäíå-
íèé, â³ä íüîãî áóäå éòè çàïàõ. 
ß íå ìîæó ñêàçàòè, ÿêèé ðå-
ãëàìåíò ðîáîòè ô³ëüòðà ³ êîëè 
âîíè ¿õ çàì³íþþòü. Âîäà â ðå-
çåðâóàðàõ 11 ÷èñëà â³äïîâ³äàëà 
íîðìàòèâíèì ïîêàçíèêàì áåç-
ïåêè, 7 âåðåñíÿ ó âîäîã³íí³é 
ìåðåæ³ âîäà çà íîðìàòèâàìè 
íå â³äïîâ³äàëà áåçïåö³.

Ñâîþ òî÷êó çîðó âèñëîâèâ 

ãîëîâà Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè Â³êòîð Ñëîáîäÿíþê.

— Ìè âæå çìèðèëèñÿ, ùî 
â êðàíàõ ìåøêàíö³â Êîçÿ-
òèíùèíè òå÷å òåõí³÷íà âîäà. 
Àëå æ ö³ºþ âîäîþ íå ìîæíà 
í³ ðóê ïîìèòè, í³ ãîñïîäè-
íÿì âèïðàòè á³ëèçíó. Ïèòàí-
íÿ ç âîäîþ ìàº áóòè äîâåäåíå 
äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. 
Ïîâ³äîìëÿéòå ñâîº êåð³âíè-
öòâî, — çâåðíóâñÿ â³í äî ïðè-
ñóòíüîãî íà çàñ³äàíí³ íà÷àëü-
íèêà ñåêòîðó âîäîïîñòà÷àííÿ 
âîäîïîñòà÷àëüíî¿ êîìïàí³¿, — 
ùîá êîì³ñ³þ äîïóñòèëè äî ðå-
çåðâóàð³â î÷èñòêè âîäè. ßêùî 
íå äîïóñêàþòü, — çâåðòàºòüñÿ 
äî ÷ëåí³â êîì³ñ³¿, — âèêëèêàé-
òå ïðàâîîõîðîíö³â, ùîá çàô³ê-
ñóâàòè ôàêò íåäîïóñêó êîì³ñ³¿.

ЧИ ПОДЕШЕВШАЛИ МАСКИ 
Й АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ РУК?
Ми перевірили  Коли оголосили 
пандемію коронавірусу, ціни на маски 
та антисептики різко підскочили. 
Потім вони і зовсім зникли з поличок 
магазинів та аптек. Зараз все є, та чи 
стали засоби індивідуального захисту і 
санітайзери дешевші? Наші журналісти 
дізнавалися, за скільки можна придбати 
маску та антисептик у козятинській 
аптеці і де дешевше купувати — 
в аптеці, маркеті чи інтернеті

Ìàëåíüê³ ïëÿøå÷êè îá’ºìîì 
35 ì³ë³ë³òð³â ïðîäàâàëè çà 50–
60 ãðèâåíü, ïîêè âîíè ùå áóëè. 
Çàðàç íà ïîëèöÿõ º ³ ãåëåâ³, ³ 
ð³äê³ ñïèðòîâ³ ñàí³òàéçåðè. 
Â àïòåêàõ çà ôëàêîí ð³äêîãî 
àíòèñåïòèêà (100 ìë) áåðóòü â³ä 
45 äî 48 ãðèâåíü. Ãåëåâèé êî-
øòóº â³ä 36 (100 ìë) äî 78 ãðè-
âåíü (75 ìë).

Âèñíîâîê: àíòèñåïòèêè º ³ òåæ 
çíà÷íî ïîäåøåâøàëè.

Çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñ-
òó òà ñàí³òàéçåðè ìîæíà ïðè-
äáàòè ³ â äåÿêèõ ìàðêåòàõ ì³ñòà. 
Â îäíîìó ç òàêèõ ìè çíàéøëè 
îäíîðàçîâó ìàñêó òðîõè ìåíøå, 
í³æ çà 5 ãðèâåíü. Ð³äê³ àíòè-

ñåïòèêè êîøòóþòü 36 ãðèâåíü, 
ãåëåâ³ — 64 ãðèâí³. ² öå ïëÿ-
øå÷êè, îá’ºìîì 100 ì³ë³ë³òð³â.

Âèñíîâîê: ³ ìàñêè, ³ àíòèñåï-
òèêè ìàéæå â òàêó ö³íó, ùî é 
ó àïòåö³.

Òåïåð ïîäèâèìîñÿ ö³íè â ³í-
òåðíåò³. Íà îäí³é ³ç ïîïóëÿðíèõ 
ïëàòôîðì ïðîäàæó â ìåðåæ³ îä-
íîðàçîâ³ ìàñêè â ñåðåäíüîìó êî-
øòóþòü 3,50–6 ãðèâåíü çà øòó-
êó. Çâ³ñíî, ç ³íòåðíåòó äåøåâøå 
êóïóâàòè óïàêîâêó, àëå âðàõóéòå, 
ùî äîâåäåòüñÿ îïëàòèòè äîñòàâ-
êó. Áàãàòîðàçîâó ìàñêó ìîæíà 
ïðèäáàòè çà 35–140 ãðèâåíü. 
Òóò, çâ³ñíî, á³ëüøèé âèá³ð äè-

çàéíó, í³æ â àïòåö³, àëå íå çà-
áóâàéòå ïðî äîñòàâêó.

Ùî ñòîñóºòüñÿ àíòèñåïòèê³â, 
òî 100-ì³ë³ë³òðîâó ïëÿøå÷êó 
ìîæíà ïðèäáàòè çà 31–70 ãðè-
âåíü. Äîðîæ÷³ ç äîäàâàííÿì 
åô³ðíèõ ìàñåë ³ àðîìàòèçàòîð³â. 

À ãåëåâèé — çà 25–65 ãðèâåíü, 
òåæ çà ôëàêîí îá’ºìîì 100 ì³-
ë³ë³òð³â.

Âèñíîâîê: êóïóâàòè â ³íòåð-
íåò³ äåøåâøå, àëå ëèøå â òîìó 
âèïàäêó, êîëè âè õî÷åòå ïðè-
äáàòè âåëèêó ïàðò³þ òîâàðó.

Комісія з якості води продовжить роботу

Засоби індивідуального захисту та санітайзери можна 
придбати і в деяких маркетах міста

Çàóâàæèìî, ùî ìàñêè 
³ ñüîãîäí³ º íå ó âñ³õ 
àïòåêàõ íàâ³òü ó 
öåíòð³ ì³ñòà. Àëå òàì, 
äå âîíè º, ìàºìî ç 
÷îãî âèáèðàòè 
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ÊÎÍÔË²ÊÒ

У пятницю, 11 вересня, до ке-
рівника Козятинської районної 
поліції Романа Андрущака при-
йшли пайовики Сестринівки, Ма-
харинець та Сигналу, щоб почути 
відповіді на питання: чому був 
затриманий директор «Маха-
ринецького агро» Сергій Бене-
дичук і не були затримані ті, хто 
наїхав автівкою на людину? Чому 
правоохоронці відтісняли селян 
з їхніх земельних наділів? Як так 
сталось, що чужі люди з Миколає-
ва заїхали на поле і стали збирати 
соняшник? Чому комбайни зби-
рали соняшник і були відпуще-
ні з поля на дорогу в супроводі 
поліції без номерних знаків? Чи 
встановлені особи, які керували 
комбайнами, й де знаходиться 
зерно з другого комбайна?
Начальник Козятинської поліції 
повідомив, що до затримання 
Бенедичука вони ніякого стосунку 

не мають. Його затримало слідче 
управління. На полі був пред-
ставник Головного управління 
національної поліції. Він сказав, 
що «є правопорушення, й ми до-
ставили Бенедичука в райвіділ».
— Чому миколаївські підприєм-
ці почали збирати поле, тому що 
вони показали всі документи, які 
дають їм право на такий збір, — 
сказав начальник поліції. — Ми 
попереджали Бенедичука — до-
мовтеся за земельні ділянки. Бе-
недичук проігнорував таку зустріч.
— Чия земельна ділянка, може 
визначити суд, а судового рі-
шення ще немає, — казав Во-
лодимир Цимбалюк. — Самі 
пайовики від імені 83 осіб ще 
на полі заявили: «Ми з лютого 
хочемо розірвати договір орен-
ди. Збанкрутілу фірму нехай собі 
дарують на здоров’я. Але чому 
нас, людей, хтось комусь має 

дарувати. Ми з Бенедичуком 
сіяли, з ним і збирати будемо».
— Щодо наїзду на людину, та-
кий факт поліцією зафіксований, 
ведеться слідство, — каже Роман 
Андрущак.
Щодо відсутності номерних зна-
ків на комбайнах, то начальник 
Козятинської поліції через склад-
ну ситуацію не помітив, що їх 
не було. Де перебуває зерно з 
другого комбайна, начальник 
Козятинської поліції не дав чіткої 
відповіді. Разом із тим, Роман 
Андрущак пообіцяв, що поки 
Сергій Бенедичук буде в слід-
чому ізоляторі, до збору врожаю 
жодна зі сторін не приступить.
Увечері суд відпустив Сер-
гія Бенедичука під особисте 
зобов’язання на 2 місяці. Сто-
рона обвинувачення просила 
два місяці цілодобового до-
машнього арешту.

Селяни хотіли почути відповіді 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Êîëè ìè ïðèáóëè íà ì³ñöå ïî-
ä³¿, êîìáàéíè âæå ïðèïèíèëè 
ðîáîòó, àëå áóíêåðè çåðíîçáè-
ðàëüíî¿ òåõí³êè áóëè íàïîâíåí³ 
çåðíîì ñîíÿøíèêà. Ïàéîâèêè 
îáóðþâàëèñÿ, ùî íà ¿õíº ïîëå 
çà¿õàëè ÷óæèíö³, íå äîáèðàëè 
íà àäðåñó ãàñòðîëåð³â âèðàç³â òà 
âèñëîâëþâàëè ïðî íèõ âñå, ùî 
äóìàþòü. Ìåíø åìîö³éí³ ñåëÿíè 
ïåðåéìàëèñÿ òèì, ùî ñîíÿøíè-
êó äî ïîâíî¿ çð³ëîñò³ ñòîÿòè ùå 
ùîíàéìåíøå äâà òèæí³.

— Ñê³ëüêè ç³ïñóâàëè çåðíà, — 
êàçàëè âîíè.

Ì³æ ñòîðîíàìè êîíôë³êòó, 
÷óæèíöÿìè ³ ñåëÿíàìè, ñòîÿëè 
34 ïðåäñòàâíèêè ïîë³ö³¿. Òå, 
ùî âîíè ç ð³çíèõ ï³äðîçä³ë³â, 
áóëî âèäíî ç ¿õíüîãî åê³ï³ðó-
âàííÿ. Êîçÿòèíñüê³ ñòðàæ³ ïî-
ðÿäêó áóëè â ðîáî÷³é ÷îðí³é 
ôîðì³. Ó ìàëèíîâèõ áåðåòàõ òà 
ñâÿòêîâèé ñîðî÷êàõ ³íîãîðîäí³ 
ïîë³öåéñüê³. Òðîõè äàë³ ñòîÿëè 
áëèçüêî äåñÿòè ï³äë³òê³â. Îäèí 
³ç íèõ ñêàçàâ:

«Õëîïö³, ìîæíà ñüîãîäí³ íà ìî-
ïåäàõ ïîãàíÿòè, ïîë³ö³ÿ âñÿ òóò».

Êîëè ï³ä êîìáàéí ï³ä’¿õàëà 
àâò³âêà é êîìáàéíåð õîò³â âè-

âàíòàæèòè çåðíî, ïàéîâèêè 
êîìáàéí çàáëîêóâàëè.

— Íåõàé ö³ ëþäè äàäóòü íàì 
ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè. Ìè ìîëîòè-
òè âæå íå áóäåìî, — êàçàëè êîì-
áàéíåðè ïðåäñòàâíèêó ïðåñè.

— Õëîïö³, à õòî ïîñëàâ âàñ 
íà öå ïîëå? — çàïèòàâ æóðíà-
ë³ñò.

— Íàø äèðåêòîð. Ò³ëüêè â³í 
íå ñêàçàâ íàì, ùî ìè ¿äåìî ñî-
íÿøíèê êðàñòè.

— À çâ³äêè âè ïðè¿õàëè?
Òîé, ùî Â³òàë³ºì íàçâàâñÿ, 

ñêàçàâ ùî â³í ç Â³ííèö³. ²í-
øèé â³äïîâ³â: «ßêà âàì ð³çíèöÿ, 
çâ³äêè ìè». Õëîïö³ ðîçóì³ëè, ùî 
âëÿïàëèñÿ â õàëåïó, àëå òðåáà 
áóëî ¿ì çàäóìàòèñü ùå òîä³, ÿê 
ðîçï³çíàâàëüí³ çíàêè ç ïîëüîâî¿ 
òåõí³êè çí³ìàëè.

Òèì ÷àñîì íà ïîë³ ñòàëî òðîõè 
ñïîê³éí³øå. Ñåðã³é Áåíåäè÷óê, 

ЧЕРГОВЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЗА ВРОЖАЙ 
Репортаж  У середу, 9 вересня, 
близько 17 години на гарячу лінію газети 
«RIA-Козятин» звернулися мешканці 
села Махаринці. Вони повідомили, 
що на соняшникове поле, яке в народі 
називають «земля городньої бригади 
Бачинського», приїхали миколаївські 
рейдери двома комбайнами та почали 
збирати соняшник, який не засівали 

ÿêèé íà ïðîõàííÿ ïàéîâèê³â 
çàñ³âàâ ö³ ïîëÿ, ñêàçàâ ïðàâî-
îõîðîíöÿì, ùîá âîíè ïî÷åêà-
ëè äâ³ ãîäèíè, ïîêè â³í ïðèâåçå 
ñâîãî àäâîêàòà ç äîêóìåíòàìè. 
Ò³ í³áè ïîãîäèëèñü ³ á³ëüø³ñòü 
³ç íèõ â³ä³éøëè â³ä çàáëîêîâà-
íîãî ñåëÿíàìè êîìáàéíà.

Äåÿêèé ÷àñ ïðàâîîõîðîíö³ 
õîäèëè, ñï³ëêóâàëèñÿ ç êèìîñü 
ïî òåëåôîíó, à êîëè ñîíöå çà-
éøëî çà îáð³é, óñ³ òðè ï³äðîç-
ä³ëè âèð³øèëè â³äò³ñíèòè â³ä 
êîìáàéí³â ëþäåé ³ äàòè ìîæëè-
â³ñòü ìàøèíàì ïîêèíóòè ïîëå. 

Ç³áðàâøèñü ó ëàíöþæîê, ïîë³-
öåéñüê³ ñòàëè «ãîðíóòè» ëþäåé, 
ùî áëîêóâàëè òåõí³êó. Òà òàê 
«çàãîðíóëè», ùî îäíà ³ç æ³íîê, 
ÿêó çà÷åïèâ ïîë³öåéñüêèé, âïàëà 
íà çåìëþ ³ ¿é çíàäîáèëàñü ìå-
äè÷íà äîïîìîãà. Â ³íøèõ æ³íîê 
ó òàêîìó ãîðíèë³ ïîðâàëè îäÿã ³ 
çàâäàëè ÷èìàëî ñèíö³â.

Êîìáàéíè ç ïîëÿ ïî¿õàëè, àëå 
¿õ çíîâó çàáëîêóâàëè íà ïîë³ ïå-
ðåä â’¿çäîì ó ñåëî. Ïàéîâèêè 
îáóðþâàëèñÿ, ùî ïðàâîîõî-
ðîíö³ â³äïóñòèëè êîìáàéíè ç 
¿õí³ì çåðíîì. Á³ëüø ñîâ³ñëèâèé 

êîìáàéíåð âèñèïàâ ÷óæå çåðíî 
íà çåìëþ é ïîêèíóâ ïîëå. Äðó-
ãèé êîìáàéí ¿õàâ çà ïðàâîîõî-
ðîíöÿìè, ÿê³ â³äò³ñíÿëè ëþäåé 
ç ïîëÿ.

Õòîñü ³ç ïðèñóòí³õ êèíóâ ÷è-
ìîñü ó ñêëî êîìáàéíà é ðîç-
áèâ éîãî. Êàéäàíêè ïîë³öåéñüê³ 
îäÿãëè íà Ñåðã³ÿ Áåíåäè÷óêà. 
Äèðåêòîðà «Ìàõàðèíåöüêîãî 
àãðî» çàáðàëè ó â³ää³ëîê ïîë³ö³¿, 
à î äðóã³é íî÷³ éîãî â³äïðàâèëè 
äî Â³ííèöüêîãî ñë³ä÷îãî ³çîëÿ-
òîðà, â³äêðèâøè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ïðî õóë³ãàíñòâî 

Між сторонами конфлікту, чужинцями і селянами, стояли 34 представники поліції 

Пайовики Сестринівки, Махаринець та Сигналу прийшли 
до керівника поліції, щоб почути відповіді на питання

Õòîñü ³ç ïðèñóòí³õ 
êèíóâ ÷èìîñü ó ñêëî 
êîìáàéíà é ðîçáèâ 
éîãî. Êàéäàíêè 
ïîë³öåéñüê³ îäÿãëè íà 
Ñåðã³ÿ Áåíåäè÷óêà
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ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ!
Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного 
захисту та пожежної охорони Козятинської громади з 

професійним святом — Днем рятівника!

Слова щирої вдячності за цю найблагороднішу роботу лунають на 
адресу рішучих, мужніх людей нашого краю — рятівників! Вони 

ціною власного здоров’я, піддаючи ризику свої життя заряди 
порятунку іншого, забезпечують підтримку спокою та безпеки на 

території громади.

Від ваших відповідальних, швидких рішень та дій залежить 
добробут, здоров’я та життя жителів громади! Переконаний, що 

ви і надалі будете успішно виконувати покладені на вас завдання. 
Дякую вам за відданість цій нелегкій справі, за мужність та вірність 

обов’язку служіння на благо жителям Козятинського краю!

Щиро бажаю вам міцного здоров’я, миру та родинного тепла.

З повагою, міський голова Олександр Пузир

476247

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

Ми маємо справу зі сміттям що-
дня, але чи робимо ми все для того, 
щоб його стало менше, або хоча б 
можна було вторинно переробити? 
Зменшити негативний вплив сміття 
і відходів на навколишнє середови-
ще, ґрунт та підземні водні джерела 
можна. Головне — правильно сорту-
вати тверді побутові відходи.

Наслідуючи позитивний досвід ба-
гатьох країн світу, Україна також стала 
на шлях вторинного перероблення сміт-
тя та сортування побутових відходів. Так, 
поступово зростає кількість регіонів, де 
можуть похвалитися сміттєсортуваль-
ними лініями. Відрадно, що не стоїть 
осторонь актуального наразі питання і 
місто обласного значення, а в майбут-
ньому центр об’єднаної територіальної 
громади — Козятин.

Восени минулого року на сміттєсорту-
вальній лінії, побудованій за європей-

ськими стандартами, розпочався ви-
робничий процес з сортування твердих 
побутових відходів.

Робота комплексу передбачає комбі-
новане сортування (ручне та механізо-
ване) з виділенням відходів чорних та 
кольорових металів, склотари, пласт-
маси, дерева та паперу.

Зі слів директора КП «Чисте місто» 
Івана Булича, лише за серпень сміттє-
сортувальна  лінія відвантажила понад 
3,5 тонни вторсировини: ПЕТ-пляшка, 
макулатура, плівка.

Якщо кожен з нас думає про збережен-
ня навколишнього природного серед-
овища і про екологію, то сортувати сміття 
необхідне, і робити це слід правильно. 
Навіть такою елементарною дією, як 
спресувати пластикову пляшку чи пакет 
від соку, ми можемо впливати на ситуа-
цію — аби сміттєвози не возили «повітря» 
та економились ресурси звалищ.

Козятинський сміттєсортувальний комплекс 
відсортував понад 3,5 тонни вторсировини за серпень

До уваги отримувачів житлових субсидій та 
пільг на оплату житлово-комунальних послуг!

479500

479498 479500

478611

РЕКЛАМА

З 1 серпня 2020 року в Украї-
ні відкрито ринок природного 
газу для побутових спожива-
чів, що надає можливість гро-
мадянам самостійно обирати 
постачальника газу.

Для розрахунку розміру житло-
вих субсидій та пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
щомісяця органи соціального за-
хисту населення отримують від 
виконавців послуг відомості про 
забезпеченість громадян послу-
гами та про розмір цін і тарифів 
на житлово-комунальні послуги, 
і платежів за такі послуги, у тому 
числі постачання та розподіл при-

родного газу .
Зазначені відомості отримують-

ся органами соціального захисту 
населення на підставі отриманої 
від пільговиків та отримувачів 
житлових субсидій інформації 
про набір отримуваних ними 
житлово-комунальних послуг, 
а також про дані підприємств 
– надавачів цих послуг (назва, 
код ЄДРПОУ, номер особового 
рахунку тощо).

Своєчасне надання громадяна-
ми інформації органам соціаль-
ного захисту населення про зміну 
виконавців житлово-комуналь-
них послуг забезпечить актуаль-

ний та правильний розрахунок 
розміру житлових субси дій та 
пільг на оплату житлово-кому-
нальних послуг.

З огляду на зазначене, з метою 
своєчасного та в повному обсязі 
надання громадянам передбаче-
них законодавством соціальних 
гарантій, звертаємося з прохан-
ням до пільговиків та отримувачів 
житлових субсидій в найкорот-
ші терміни повідомляти органи 
соціального захисту населення 
про зміну виконавців житлово-
комунальних послуг, зокрема 
постачальника природного газу 
для побутових потреб.
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Відбулась 37 позачергова 
сесія районної ради 

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

15 серпня 2020 року, під керівни-
цтвом голови районної ради Вікто-
ра Слободянюка відбулась 37 поза-
чергова сесія районної ради сьомого 
скликання.

У роботі пленарного засідання взя-
ли участь 23 депутати районної ради. 
На розгляд сесії було винесено десять 
питань порядку денного, які попередньо 
обговорювались на засіданні постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів, ко-
мунального майна, економічного і со-
ціального розвитку та президії.

На початку депутати затвердили про-
токол від 08.09.2020 про результати 
електронного аукціону з продажу об’єкта 
малої приватизації спільної комунальної 
власності територіальних громад сіл та се-
лища Козятинського району — будівлі ра-
йонного будинку культури з прибудовами 
та будівлі гаража. Будинок культури, який 
з 2007 року знаходився в аварійному стані 
і не використовувся за призначенням, був 
проданий за 3 000 001,00 грн.

Голова районної ради Віктор Слободя-
нюк поінформував, що дані кошти бу-
дуть розподілені на сесії та спрямовані 
на будівництво відділення екстреної ме-
дичної допомоги районної лікарні, а та-
кож на проведення ремонтів Будинків 
культури територіальних громад району.

Затверджено незалежну оцінку гаража 
загальною площею 42,2 кв. м, розташо-
ваного за адресою: Вінницька область, 
м. Козятин, пров. Наумова.

Також депутати прийняли програму 
фінансової підтримки Козятинського 
районного комунального позаміського 
закладу оздоровлення та відпочинку 
«Пролісок», затвердили Положення про 
порядок закріплення майна спільної ко-
мунальної власності територіальних гро-
мад сіл та селища Козятинського району 
та типових договорів.

Депутати відповідним рішенням переда-
ли квартиру, об’єкт житлової нерухомості 
спільної комунальної власності територі-
альних громад району, до цілісного май-
нового комплексу комунального підпри-
ємства «Козятинська центральна районна 
лікарня Козятинської районної ради».

Віктор Слободянюк зазначив, що дана 
квартира перебуває у власності Козятин-
ської районної ради, є свідоцтво на пра-
во власності. В даний момент в квартирі 
незаконно проживає особа, якій свого 
часу вона була виділена у службове ко-
ристування. Подані позови до суду про 
виселення, оскільки приміщення надава-
лось у тимчасове користування. Рішення 
про передачу квартири районної лікарні 
дозволить у майбутньому забезпечити 
житлом молодих фахівців.

Розглянуто питання про надання ко-
мунальному підприємству «Козятинська 
районна стоматологічна поліклініка Козя-
тинської районної ради» в господарське 
відання нерухомого майна, яке сьогодні є 
в оперативному управлінні. Також внесені 
відповідні зміни до Статуту комунального 
підприємства. Віктор Слободянюк наголо-
сив, що триває інвентаризація усіх осно-
вних транспортних засобів. В подальшому 
на сесії районної ради будуть розглядатись 
питання про закріплення даного майна 

за амбулаторіями, лікарнями, школами, 
щоб громади знали, яким майном роз-
поряджатимуться в майбутньому.

В ході сесії внесено зміни до Положення 
про порядок використання фонду депу-
тата районної ради. Голова районної ради 
зазначив, що є депутати, які не беруть 
участі у сесійних засіданнях, не викону-
ють своїх депутатських обов’язків або 
перебувають за кордоном. Але за кож-
ним депутатом закріплена певна сума, 
передбачена для надання матеріальної 
допомоги виборцям, яка має бути ви-
користана в поточному році.

Згідно з внесеними змінами, невико-
ристані кошти можуть бути розподілені 
на засіданні президії з 1 жовтня. Віктор 
Миколайович звернув увагу, що кошти 
будуть виділені громадянам на дорого-
вартісне лікування.

На завершення депутати підтримали 
звернення до Державного агентства авто-
мобільних доріг України, Вінницької об-
ласної державної адміністрації, Служби 
автомобільних доріг у Вінницькій області, 
Управління Національної поліції України 
щодо забезпечення дотримання правил 
дорожнього руху в центрі села Махнівка. 
Нагадаємо, 10 вересня в Махнівці ста-
лась трагедія — 20-річний водій на по-
зашляховику Toyota Highlander на смерть 
збив жінку, яка переходила дорогу 
по нерегульованому пішохідному пере-
ходу. Без мами залишилось троє дітей.

За останній час тут вже загинуло 10 людей.
Депутати хвилиною мовчання вшану-

вали пам’ять загиблої.
Згідно зі зверненням депутатів районної 

ради вимагається облаштувати в центрі 
села Махнівка світлофори на 3-х про-
блемних ділянках, острівці безпеки зі 
встановленням камер фіксації переви-
щення швидкості.

Для недопущення причин аварійності 
застосовувати в населеному пункті за-
соби примусового зниження швидкості, 
особливо в районі школи та у місцях з 
інтенсивним рухом дітей через дорогу та 
перед нерегульованими перехрестями. 
Вимагається до 20.09.2020 поінформу-
вати жителів с. Махнівка та районну раду 
про вжиття відповідних заходів.

За пропозицією депутата Юрія Рибака, 
текст доповнено пропозицією тимчасово 
закріпити на аварійній ділянці у Махнів-
ці патрульний екіпаж поліції, який здій-
снюватиме вимір швидкісного режиму 
автотранспорту.

Участь у засіданні сесії взяли пред-
ставники ініціативної групи, утвореної 
на зборах, які відбулися в с. Махнівка.

Також було підтримано звернення до ке-
рівництва АТ «Укрзалізниця» та Регіональ-

ної філії Південно-Західної залізниці АТ 
«Укрзалізниця» щодо проведення заходів 
з покращення якості питної води спожи-
вачам міста Козятин і села Козятин. Ві-
ктор Слободянюк поінформував, що було 
проведено два засідання комісії техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій за участі представників ВСП «Ки-
Ївське ТУ філії ЦБМЕС АТ Укрзалізниця» 
у зв’язку з тим, що водопостачання не від-
повідає санітарним нормам. Натомість 
попередньо у пресі підприємство водо-
постачання звинуватило районну владу 
у тому, що вона не хоче допомогти у ви-
рішенні даного питання, хоча при цьому 
не було жодних звернень до району — ні 
письмових, ні усних.

Згідно з рішенням комісії було дане до-
ручення щодо проведення аналізу води, 
фільтрації і т. д. Також водопостачальна 
організація мала надати списки орендарів 
ставків, які повинні приспустити водойми 
для наповнення достатнього рівня води 
у водозаборі, та розрахунок необхідної 
кількості скиду води по кожній водоймі. 
Але дані вимоги були проігноровані. Крім 
того, комісію не допустили для обстеження 
технологічного обладнання по очищенню 
та транспортуванню води. Голова район-
ної ради Віктор Слободянюк з усією відпо-
відальністю заявив, що водопостачальна 
організація самоусунулась від виконання 
своїх функціональних обов’язків.

Останні дослідження показали, що вода 
не відповідає нормам за органолептич-
ними та бактеріологічними показниками. 
У ємностях, в які закачується вода, вона є 
чистішою, ніж після процесу фільтруван-
ня, тобто фільтри ніхто не міняє.

Голова районної ради Віктор Слободя-
нюк запевнив, що районна влада готова 
зробити все можливе для покращення 
якості води та провести відповідні пере-
мовини з орендарями ставків щодо скиду 
води згідно з розрахунком.

У звернені районна рада просить:
— З метою недопущення виникнення і 

розповсюдження спалахів інфекційних 
захворювань і масових харчових отруєнь 
вжити невідкладних заходів щодо усунен-
ня наявних недоліків в системі забезпечен-
ня питною водою м. Козятин та с. Козятин.

— За самоусунення від проведення за-
ходів з покращення якості питної води 
споживачам міста Козятин і села Козя-
тин, саботаж засідання районної комісії 
з питань ТЕБ та НС, недопущення робочої 
групи до обстеження технологічного об-
ладнання з очищення та транспортування 
води розглянути питання щодо доцільнос-
ті перебування керівництва ВСП «КиЇвське 
ТУ філії ЦБМЕС АТ Укрзалізниця» на за-
йманих посадах.

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЄМ!

начальника господарського відділу, 
головного бухгалтера Козятинської районної ради 

СОРОКІНУ Лесю Юріївну (21.09) 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора Козятинського 
міжрегіонального вищого 

професійного училища 
залізничного транспорту 

СТЕЦЮКА Андрія 
Олексійовича (23.09) 

головного спеціаліста 
сектору містобудування та 
архітектури Козятинської 

райдержадміністрації 
НАБОКОВУ 

Аллу Борисівну (23.09) 

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

Натхнення вам, невичерпної енергії, хай у домівці 
панують затишок та добробут, а душа світиться гармонією!

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови райдержадміністрації 

Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

17 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ РЯТІВНИКА 
Щиро вітаємо мужніх звитяжців, які упевнено діють під 

час пожеж, аварій, стихійних лих та різних надзвичайних 
ситуацій, рятуючи життя людей та майно!

Хай спокійними будуть ваші будні та свята, хай 
не виникають у них неприємні випадковості. Зичимо вам 

гарного самопочуття, достатку, великого щастя!

19 ВЕРЕСНЯ — 
ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
Одна з найвищих цінностей — здоров’я. І кожна людина 

для збереження його потребує вашої допомоги. 
Ваші досвідченість, професіоналізм, небайдужість 
допомагають батькам обрати найкращі засоби для 

догляду за малюком, молодим — підтримувати гарне 
самопочуття, а хворим та літнім — боротися з недугами, 
повернути здоров’я та радість буття. Лікар і фармацевт — 

дві професії, що йдуть поруч та стоять на варті життя 
людини.

Хай повниться ваш дім сонячною радістю, на чистому 
небокраї долі виграє веселка вдачі, кожен день буде 
благословенним і неповторним, а настрій бринить 

в унісон камертону щастя!

20 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ 
Ви зберігаєте зелені легені планети, забезпечуєте 

раціональне використання лісових ресурсів, даруєте 
зустріч з природою. Тож хай супроводжують вас юнацька 
невтомність і наснага, чистим джерельним ключем вирує 
гарна вдача, усі проблеми перетворюються на успіхи та 
перемоги, а доля буде освячена щастям, здоров’ям та 

достатком, теплом родин та підтримкою друзів!

21 ВЕРЕСНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ 
Проголошений Генеральною Асамблеєю Організації 

Об’єднаних Націй Міжнародний день миру відзначається як 
день загального припинення вогню і відмови від насильства.

В Україні святкування Дня миру встановлено Указом 
Президента України у 2002 році.

Кожен мріє про мирне життя, і цей день спонукає 
замислитися, який крок кожна людина та кожна країна 

можуть зробити, щоб на планеті запанував мир.
21 вересня ООН закликає всі держави хоча б цього дня 

припинити воєнні дії, Генеральний секретар ООН виступає 
із зверненням до народів світу, і після хвилини мовчання 
в пам’ять про тих, хто загинув у військових конфліктах, 
лунає «Дзвін миру», відлитий з монет, які зібрали діти з 

різних країн світу.
Щиро зичимо кожному миру в душі, миру в сім’ї, миру 

в країні та в усьому світі!

22 ВЕРЕСНЯ — 
ДЕНЬ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ 

Для прийдешніх поколінь партизани — гідний взірець 
нескореності, непоборності, великої сили духу, вміння 

вистояти за будь-яких обставин і при цьому не зрадити ні 
переконань, ні побратимів, ні рідної землі.

Пам’ятаймо про їх величний подвиг!
Миру всім і злагоди!

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови райдержадміністрації 

Ігор БУЛАВСЬКИЙ 
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ОЛЕНА УДВУД 

 Îñòàíí³ ê³ëüêà äí³â ñèòóàö³ÿ 
³ç çàõâîðþâàííÿì íà COVID-19 
çàãîñòðþºòüñÿ. Ó ñåðåäó, 9 âå-
ðåñíÿ, çàô³êñóâàëè ÷åðãîâèé 
àíòèðåêîðä — 14 ïîçèòèâíèõ 
ÏËÐ-òåñò³â. Çà îñòàíí³ ï’ÿòü 
ì³ñÿö³â ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâà-
íèõ âèïàäê³â íà Êîçÿòèíùèí³ 
ïåðåòíóëà ïîçíà÷êó 100, àäæå 
ñòàíîì íà ñåðåäó, 16 âåðåñíÿ, 
ìè ìàëè âæå 164 ï³äòâåðäæåíèõ 
ÏËÐ-òåñò³â. Çà îñòàíí³é òèæ-
äåíü çàõâîð³ëî 15 îñ³á.

Ïåðøèé âèïàäîê êîðîíàâ³ðó-

ñó çàô³êñóâàëè ó íàøîìó ì³ñ-
ò³ 8 êâ³òíÿ. Õâîðîáó âèÿâèëè 
ó 60-ð³÷íîãî êîçÿòèí÷àíèíà. 
Ñïåðøó â³í ë³êóâàâñÿ âäîìà, 
ïðîòå ëåãøå íå ñòàâàëî. Ðîç-
âèíóëàñÿ ïíåâìîí³ÿ. ×îëîâ³êà 
ïîêëàëè äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³, 
âçÿëè çðàçêè äëÿ ÏËÐ-àíàë³çó 
íà COVID-19 ³ â³äïðàâèëè ¿õ 
íà Â³ííèöþ. Òåñò ïðèéøîâ 
ïîçèòèâíèé. Éîãî ñòàí ë³êàð³ 
õàðàêòåðèçóâàëè ÿê ñåðåäíüî¿ 
âàæêîñò³.

Çà äâà äí³ êîðîíàâ³ðóñ âèÿâè-
ëè ó éîãî äðóæèíè, ùå ÷åðåç 

äåíü — ó ïðàö³âíèêà áóä³âåëü-
íî¿ ãðóïè ÖÐË. Ó íüîãî õâîðîáà 
ïðîõîäèëà ó ëåãê³é ôîðì³, òîæ 
â³í ë³êóâàâñÿ âäîìà.

×åðåç äåñÿòü äí³â, 21 êâ³òíÿ, 
çàô³êñóâàëè ïåðøó ñìåðòü — ³ç 
õâîðîáîþ íå çìîãëà âïîðàòè-
ñÿ ìåøêàíêà Çáàðàæà. Æ³íêà 
ïîìåðëà â ë³êàðí³ ó Â³ííèö³. 
Íà ñüîãîäí³ ìàºìî âæå ÷îòèðè 
ñìåðò³ â³ä êîðîíàâ³ðóñó. Îñòàí-
í³é ëåòàëüíèé âèïàäîê çàô³ê-
ñóâàëè ìèíóëîãî òèæíÿ — â³ä 
õâîðîáè ïîìåð çàë³çíè÷íèê, 
ìåøêàíåöü Êîçÿòèíà.

Ïðîòÿãîì êâ³òíÿ áóëî ìàêñè-
ìóì 1–2 âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ çà äîáó. Ñòàíîì 
íà 20 êâ³òíÿ íà Êîçÿòèíùèí³ 
áóëî 10 ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â. 
Ï³ñëÿ öüîãî ì³ñÿöü áóëî çàòèø-
øÿ — ñèòóàö³ÿ íå çì³íþâàëàñÿ. 
Äîïîêè COVID-19 íå âèÿâèëè 
ó 6-ð³÷íîãî õëîï÷èêà òà éîãî 
áàòüêà.

Ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â — â³ä 
ê³íöÿ òðàâíÿ äî ê³íöÿ ñåðïíÿ, 
ñèòóàö³ÿ çàëèøàëàñÿ ñòàá³ëü-
íîþ — äîäàâàëîñÿ 1–2, ìàêñè-
ìóì 3 âèïàäêè. Ïåðøèé àíòèðå-

êîðä çàô³êñóâàëè 17 ñåðïíÿ. Òîä³ 
ç Â³ííèö³ ïðèéøëî 5 ïîçèòèâ-
íèõ ÏËÐ-òåñò³â. Çà äâà äí³ — 6. 
Ïîò³ì ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â ïî÷àëà 
çìåíøóâàòèñÿ, ïðîòå íà ïî÷àòêó 
âåðåñíÿ — çíîâó íåâò³øíà êàðòè-
íà. Çà òèæäåíü ï³ñëÿ Äíÿ çíàíü, 
7 âåðåñíÿ çàô³êñóâàëè 10, à â ñå-
ðåäó, 9 âåðåñíÿ, — 14 âèïàäê³â 
çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Öå íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â, 
çàðåºñòðîâàíèõ çà äîáó, çà âñ³ 
5 ì³ñÿö³â. Äèíàì³êó ïîøèðåí-
íÿ COVID-19 ìè â³äîáðàçèëè 
ó ãðàô³êàõ.

ОЛЕНА УДВУД 

Ïîïðè çàãîñòðåííÿ ñèòóàö³¿, 
÷èìàëî êîçÿòèí÷àí íåõòóþòü 
ïðîñòèìè ïðàâèëàìè: íå âäÿ-
ãàþòü ìàñêè ïåðåä òèì, ÿê çàéòè 
äî ìàãàçèíó, íå äîòðèìóþòüñÿ 
äèñòàíö³¿. Äî ÷îãî öå ìîæå ïðè-
çâåñòè ³ ÷îìó ó íàøîìó ì³ñò³ 
ñïàëàõ êîðîíàâ³ðóñó — ðîçïîâ³â 
çàâ³äóâà÷ ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó 
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³ä 
ßùóê.

ПОКИ ДОТРИМУВАЛИСЬ 
ПРАВИЛ — ХВОРІЛИ МЕНШЕ 

— ×îìó çàðàç ìè ìàºìî ñïà-
ëàõ?

— Çá³ëüøèëèñÿ êîíòàêòè ì³æ 
ëþäüìè: ä³òè ï³øëè â øêîëó, 
äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, âèù³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè, ì³ãðàö³ÿ íàñåëåííÿ 
çá³ëüøèëàñÿ. Ó çâ’ÿçêó ç ïîñëà-
áëåííÿì îáìåæóâàëüíèõ çàõîä³â 
ëþäè ðîçñëàáèëèñÿ. ×àñòèíà 
íå â³ðèòü ó íàÿâí³ñòü êîðî-
íàâ³ðóñó. Â ìàãàçèíàõ, ³íøèõ 

«МИ МОЖЕМО БУТИ ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ 
Актуально  Ситуація з поширенням 
коронавірусу на Козятинщині різко 
погіршується. Від понеділка, 14 вересня, 
наше місто у «помаранчевій» 
карантинній зоні. Чому кількість 
випадків стрімко зростає, хоча з кінця 
квітня до кінця травня було затишшя, 
скільки зараз активних хворих? Про 
це ми говорили з Леонідом Ящуком, 
завідувачем міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень

ïðèì³ùåííÿõ íå äîòðèìóþòüñÿ 
ìàñêîâîãî ðåæèìó. Ñåðâåòêàìè 
íå êîðèñòóþòüñÿ, äåç³íôåêòî-
ðàìè òåæ.

Êîëè áóëè îáìåæóâàëüí³ çà-
õîäè, ñïî÷àòêó ç ïåðåëÿêó âñ³ 
õîäèëè â ìàñêàõ, ìèëè ðóêè ³ 
â íàñ çìåíøèëàñÿ íå ëèøå çà-
õâîðþâàí³ñòü íà COVID-19, à é 
íà ³íø³ ³íôåêö³¿ — â òîìó ÷èñë³ 
êèøêîâ³, òóáåðêóëüîç. ² íàâ³òü 
çìåíøèëàñÿ ñìåðòí³ñòü.

Ñüîãîäí³ Êîçÿòèí â³äíå-
ñåíî äî ïîìàðàí÷åâî¿ çîíè, 
ðàéîí — äî æîâòî¿. ßêùî òà-
êèìè òåìïàìè áóäå éòè çðîñ-
òàííÿ çàõâîðþâàíîñò³, ìè 
ìîæåìî áóòè ÷åðåç äâà òèæ-
í³ â ÷åðâîí³é çîí³. Îñòàíí³é 
òèæäåíü — 34 âèïàäêè, ïåðåä 
öèì — 28 âèïàäê³â, ùå ïåðåä 
òèì — 24 âèïàäêè. Îñòàíí³é 
òèæäåíü ê³ëüê³ñòü çàõâîð³ëèõ 
ó ñåëàõ çá³ëüøèëàñü, à ó ì³ñò³ 
äåùî çìåíøèëàñü.

— Â³ä 20 êâ³òíÿ äî 20 òðàâ-
íÿ ó íàñ íå áóëî çàô³êñîâàíî 
æîäíîãî âèïàäêó. ×èì öå ìîæíà 
ïîÿñíèòè?

— Áóëè îáìåæóâàëüí³ çàõîäè, 
ëþäè äîòðèìóâàëèñÿ ìàñêîâîãî 
ðåæèìó.

Леонід Ящук радить дотримуватися дистанції навіть на 
вулиці. Тож тут все правильно — люди чекають своєї черги 
до аптеки поза приміщенням і стоять на відстані одне від одного 

Динаміка поширення COVID-19 на Козятинщині 
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ÊÎÐÎÍÀÂ²ÐÓÑ

ІРИНА ШЕВЧУК

 Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ ñïîðòó 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåíà Êàñàò-
ê³íà â³äïîâ³ëà íà íèçêó çàïèòàíü, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ñèòóàö³¿ ç êîðîíàâ³ðóñîì ó 
øêîëàõ òà ñàäî÷êàõ ì³ñòà. Äå íàéá³ëüøå 
õâîð³º ó÷í³â, ÿê³ çì³íè â íàâ÷àíí³ «ïî-
ìàðàí÷åâî¿ çîíè» òà ÷è â³äíîâèëà äî-
øê³ëüíó ðîáîòó ãðóïà ïåðøîãî äèòñàäêà, 
ÿêà ï³øëà íà ñàìî³çîëÿö³þ? 

— ßêà ñèòóàö³ÿ ³ç çàõâîðþâàí³ñòþ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ ïî øêîëàõ òà ñàäî÷êàõ ì³ñòà?

— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü (ñòàíîì 
íà 14 âåðåñíÿ — àâò.) â ïåðø³é øêî-
ë³ íà ñàìî³çîëÿö³¿ çíàõîäèòüñÿ 5 êëàñ³â 
³ 1 êëàñ â ë³öåé-øêîë³. Öå êëàñè, äå 
ïî îäí³é äèòèí³ ï³äòâåðäæåíî ÊÎÂ²Ä. 
Ó â÷èòåë³â ïîêè ùî âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàíîñò³ íåìàº. Ïî ñàäêàõ ñèòóàö³ÿ òðîõè 
³íøà. Ïåðøèé ñàäî÷îê — äâ³ ãðóïè, ÿê³ 
áóëè íà ñàìî³çîëÿö³¿, ç ñüîãîäí³øíüîãî 
äíÿ âèéøëè. Âîíè âæå ïðàöþþòü. Àëå 
â òîìó æ ïåðøîìó ñàäî÷êó êîðîíàâ³ðóñ 
âèÿâèëè â ³íø³é ãðóï³. Çàõâîð³â îäèí 
ç ïðàö³âíèê³â ñàäî÷êà. Ãðóïó çàêðèëè 
íà ñàìî³çîëÿö³þ. ² â øîñòîìó ñàäî÷êó 
òåæ îäíà ãðóïà ï³øëà íà ñàìî³çîëÿö³þ.

— ßê â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâ³ðêà ïðàö³âíèê³â 
øêîëè òà ñàäî÷ê³â íà êîðîíàâ³ðóñ?

— Òåñòè âîíè çäàâàëè ïåðåä ïî÷àòêîì 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ßêùî º ï³äîçðà íà ÊÎ-
Â²Ä (òåìïåðàòóðà) — â³äðàçó çäàþòü òåñ-
òè. Æîäåí çàêëàä ìè ïîêè ùî íå çàêðè-
âàºìî. Ïî øêîëàõ ìè äîêóïèëè çàñîáè 
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, òîìó ùî âîíè 
äóæå øâèäêî ðîçõîäÿòüñÿ, ìàñà ä³òåé. 

Ñüîãîäí³ øêîëè îòðèìàëè ùèòêè, ïà-
ïåðîâ³ ðóøíèêè, äîêóïèëè ðóêàâè÷êè 
òà àíòèñåïòèêè. Áðàëè âåëèê³ áàêëàæêè.

— Êîçÿòèí çíàõîäèòüñÿ ó «ïîìàðàí÷åâ³é 
çîí³». ×è º ÿê³ñü çì³íè â íàâ÷àíí³?

— ª ïîñèëåí³ âèìîãè äî ðîáîòè øê³ë. 
Âñ³ â÷èòåë³ ïîâèíí³ ïîñò³éíî çíàõîäè-
òèñÿ â çàõèñíèõ ìàñêàõ àáî â ùèòêàõ 
(³ íà óðîêàõ, ³ íà ïåðåðâàõ). Ó øêîëàõ 
çì³øàíå íàâ÷àííÿ. ª äèñòàíö³éíå ³ î÷íå. 
Çàðàç, íàïðèêëàä, ïåðøà øêîëà ðîçðî-
áëÿº á³ëüøå ïðåäìåò³â, ÿê³ éäóòü íà äèñ-
òàíö³éíó ôîðìó. Àëå ïîâí³ñòþ íà äèñ-
òàíö³éíó ôîðìó íàâ÷àííÿ ìè ïîêè ùî 
íå ïåðåâîäèìî. Ïðîäóìóºìî òàê, ùîá 
â êëàñàõ áóëî íàéìåíøå ä³òåé, ïðîâîäèìî 
óðîêè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, òîìó ùî òàì 
ìîæíà á³ëüø-ìåíø äèñòàíö³þ çáåðåãòè. 
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ìè ðîáèìî 
âñå òå, ùî â³ä íàñ çàëåæèòü.

— À ÿê ç êàá³íåòíîþ ñèñòåìîþ â øêîëàõ?
— Ç ïåðøîãî âåðåñíÿ ¿¿ íåìàº. Âîíà 

çàáîðîíåíà. ªäèíå, ÿêùî ïîòð³áíî, çà-
ä³þºìî êàá³íåò ô³çèêè òà õ³ì³¿. Ä³òè íà-
â÷àþòüñÿ â îäíîìó êëàñ³.

— Îëåíî Þð³¿âíî, ùî ïîáàæàºòå íàøèì 
÷èòà÷àì íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ ðîçìîâè?

— Ïîòð³áíî â³ðèòè, ùî âñå áóäå äîáðå. 
ß ðîçóì³þ — ïàíäåì³ÿ, öå òàêà ð³÷, â³ä 
ÿêî¿ äóæå âàæêî ñåáå çàõèñòèòè. Òîìó 
ùî øêîëà, öå îäíå, ñ³ì'ÿ — öå ³íøå, 
ñï³ëêóâàííÿ íà âóëèö³ ç äðóçÿìè, ìà-
ãàçèíè, òðàíñïîðò. Íåâ³äîìî, äå ìîæíà 
çàðàçèòèñÿ íà ÊÎÂ²Ä. Àëå ÿê áè íå áóëî, 
íå âòðà÷àéòå îïòèì³çìó. Áóäåìî ñïîä³-
âàòèñÿ íà êðàùå.

В ЧЕРВОНІЙ ЗОНІ», — ЛЕОНІД ЯЩУК 
— ßêáè ëþäè äîòðèìóâàëèñÿ 

ïðàâèë — íîñèëè ìàñêè, òðèìà-
ëè äèñòàíö³þ — ÷è çìåíøèëàñÿ á 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ?

— Çâè÷àéíî.

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ — 
ПОНАД 60 

— ×èì íåáåçïå÷íå ð³çêå çðîñ-
òàííÿ ê³ëüêîñò³ õâîðèõ?

— Áëèçüêî 80 % õâîðèõ — öå 
ëåãêèé ³ ñåðåäí³é ñòóï³íü âàæ-
íîñò³. Âàæêèõ õâîðèõ ó íàñ 
áëèçüêî 20 %. Öå ò³, ÿê³ ïî-
òðåáóþòü ãîñï³òàë³çàö³¿. Àëå 
çðîñëà ð³çêî ê³ëüê³ñòü ïíåâìî-
í³é. Ó òåðàï³¿ â³ää³ëåííÿ çàïî-
âíåíå. Í³êóäè êëàñòè õâîðèõ, 
÷àñòèíà ë³êóºòüñÿ âäîìà. Ìè 
áî¿ìîñÿ êîëàïñó ìåäèöèíè. 
Ó íàñ íå çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü 
³íôåêö³îí³ñò³â, ðåàí³ìàòîëî-
ã³â. Íå çá³ëüøèëàñÿ ñåðåäíÿ 
ê³ëüê³ñòü ìåäè÷íîãî ïåðñîíà-
ëó. Äîäàòêîâ³ ë³æêà ðîçãîðíó-
ëè — 35 ë³æîê â ðàéë³êàðí³, ìàº 
áóòè 30 ë³æîê â ì³ñüê³é ë³êàðí³. 
Àëå õòî áóäå öèõ õâîðèõ îá-
ñëóãîâóâàòè? Õòî áóäå ¿ì ñòà-
âèòè êðàïåëüíèö³, ï³äêëþ÷àòè 
äî àïàðàò³â ØÂË? Ó íàñ ò³ëüêè 
ê³ëüêà ñïåö³àë³ñò³â ìîæå öå ðî-

áèòè. ² êîëè ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
çá³ëüøèòüñÿ, ë³êàðþ äîâåäåòüñÿ 
âèáèðàòè — êîãî ï³äêëþ÷èòè, 
à êîãî ïîçáàâèòè êèñíþ ³ íåõàé 
ïîìèðàº. Òîìó ðîçòÿãóâàííÿ 
³íôåêö³¿ â ÷àñ³ äîçâîëÿº íàäà-
âàòè äîïîìîãó âàæêîõâîðèì, 
ÿê³ íàäõîäÿòü äî íàñ íà ñòàö³-
îíàð. ²íàêøå ìîæå áóòè ïàðà-

ë³÷ ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Ìåäè÷í³ 
ïðàö³âíèêè òåæ õâîð³þòü, éäóòü 
íà ñàìî³çîëÿö³þ ³ íåìàº êèì ¿õ 
çàì³íèòè.

— ßêà äëÿ íàøîãî ì³ñòà êðè-
òè÷íà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ çà äåíü?

— Çà îäèí äåíü ó íàñ áóëî 
17 ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â. ²ç 
íèõ 4–5 ïîòðåáóâàëè ãîñï³òà-
ë³çàö³¿. Çà âèõ³äí³ ó íàñ 10 âè-
ïàäê³â. ¯õ áóëî á á³ëüøå, ÿêáè 
òåñòóâàííÿ ëþäåé áóëî çá³ëü-
øåíå. Ëàáîðàòîð³ÿ îáëàñíà á³ëü-

øå 600–700 äîñë³äæåíü ïðîâåñòè 
íå ìîæå. Ìè íà ñüîãîäí³ ìàéæå 
ïðèïèíèëè îáñòåæåííÿ êîíòàê-
òíèõ ïîë³ìåðàçíîþ ëàíöþãîâîþ 
ðåàêö³ºþ. Òåïåð êîíòàêòíèì ìà-
þòü çðîáèòè ²ÔÀ ³ ÿêùî âîíî 
ïîçèòèâíå, ëèøå òîä³ â³äáèðà-
òè çðàçêè íà ÏËÐ. Ëàáîðàòîð³ÿ 
ïðîñòî íå ìîæå äîñë³äèòè âñ³ ö³ 
çðàçêè ïðîá. Îäèí ïðèëàä ìîæå 
çðîáèòè 200–300 äîñë³ä³â. Ïðè-
ëàä³â òðè.

— Ñê³ëüêè ó íàñ àêòèâíèõ õâî-
ðèõ?

— Íà ñòàö³îíàð³ — 13, ë³êó-
þòüñÿ âäîìà 50. ²ç íèõ 7 — ä³-
òåé øê³ëüíîãî â³êó (äàí³ ñòàíîì 
íà 15.09 — àâò.).

ТРЕБА ДОТРИМУВАТИСЯ 
ДИСТАНЦІЇ 

— Ç ïðèâîäó øê³ë — ó÷íÿì 
êàæóòü ÷àñòî îáðîáëÿòè ðóêè 
äåç³íôåêòîðàìè. ×è äîñòàòíüî 
öüîãî, ùîá ì³í³ì³çóâàòè ðèçèêè 
çàõâîðþâàííÿ?

— ª øêîëè, äå äîñòàòíüî ïëî-
ù³, íàïðèêëàä, øêîëà-ë³öåé, äå 
øèðîê³ êîðèäîðè, ³ øêîëà ¹ 1, 
äå ó÷í³â òàêîæ áàãàòî, àëå ïðè-
ì³ùåííÿ ò³ñí³. Çàõâîðþâàí³ñòü 
ó øêîë³ ¹ 1 âèùà, í³æ ó øêîë³-

ë³öå¿. Òîìó àäì³í³ñòðàö³ÿ øê³ë 
ìàº ðåòåëüíî ïðîäóìàòè, ùîá 
ðîçä³ëèòè ä³òåé â ÷àñ³, ùîá 
íå áóëî ñêóï÷åííÿ. Ìîæëèâî 
íàâ÷àííÿ â äâ³ çì³íè. Çá³ëüøèòè 
â³äñòàíü ³ ðîçä³ëèòè ðóõ ä³òåé 
ó ïðèì³ùåííÿõ. Òîìó ùî ä³òè 
äóæå àêòèâí³ ³ íå äîòðèìóþòüñÿ 
öèõ ïðàâèë. Âîíè ùå íå ìàþòü 
íàâèê³â ñàí³òàðíî¿ êóëüòóðè ÿê 
äîðîñë³. Âîíè ðóêàìè áåðóòüñÿ 
çà äâåðí³ ðó÷êè. Îáì³íþþòü-
ñÿ ðó÷êàìè, çîøèòàìè, ³íøè-
ìè ïðåäìåòàìè ³ ðåôëåêòîðíî 
ìîæóòü ïî÷óõàòè î÷³ ³ çàíåñòè 
³íôåêö³þ. ×åðåç áðóäí³ ðóêè 
íàâ³òü ìîæå áóòè çàðàæåííÿ 
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó. 
Ó íàñ ïðèáëèçíî ó 20 % õâîðèõ 
íà COVID-19 ñèìïòîìè ïðîÿâ-
ëÿþòüñÿ ä³àðåºþ. Äóæå âàæëèâî, 
ùîá íå áóëî çàáðóäíåííÿ ÷åðåç 
ðóêè.

— Ùî ðîáèòè, ùîá óáåðåãòèñÿ 
â³ä êîðîíàâ³ðóñó?

— Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ äîñë³-
äèëè, ùî ïðè ÷õàíí³ ³ êàøë³ 
áåçïå÷íà â³äñòàíü 1,83 ìåòðà. 
Ìè ðåêîìåíäóºìî òðèìàòè äèñ-
òàíö³þ ï³âòîðà ìåòðà. ßêùî 
ëþäèíà íå ÷õàº, íå êàøëÿº, 
íàâ³òü ðîçìîâëÿº ïðîñòî åìî-

ö³éíî, êðàïåëüêè ñëèçó ³ ñëèíè 
íà á³ëüøó â³äñòàíü íå ïîòðà-
ïëÿþòü. Àëå íà â³äêðèòîìó 
ïîâ³òð³ âîíè øâèäêî ãèíóòü. 
Òîìó íà âóëèö³ ìàñêó íîñèòè 
íå ïîòð³áíî, àëå òðåáà äîòðè-
ìóâàòèñÿ â³äñòàí³ ³ â÷èòè öüîìó 
ñâî¿õ ä³òåé. Ó çàêðèòèõ ïðèì³-
ùåííÿõ äîïóñêàºòüñÿ 1 ëþäèíà 
íà 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. ßêùî 
âè ïîáà÷èëè, ùî òàì ëþäåé áà-
ãàòî, îáîâ’ÿçêîâî òðåáà âäÿã-
íóòè ìàñêó ³ îáìåæèòè ïåðå-
áóâàííÿ â ÷àñ³. Äëÿ òîãî, ùîá 
ëþäèíó ââàæàòè êîíòàêòíîþ, 
òðåáà, ùîá âîíà ñï³ëêóâàëàñÿ 
ç õâîðèì áåç çàñîá³â çàõèñòó 
15 õâèëèí. ßêùî ëþäèíà çà-
éøëà, êîðîòêèé ÷àñ ðîçìîâëÿëà 
÷è ïåðåáóâàëà ó ïðèì³ùåíí³ ³ 
äîòðèìóâàëàñÿ â³äñòàí³ — öå 
íå îçíà÷àº, ùî âîíà çàðàçèòü-
ñÿ. ² ã³ã³ºíà ðóê äóæå âàæëèâà. 
Íàÿâí³ñòü ñåðâåòîê ñóõèõ. Âî-
ëîã³ ñåðâåòêè â³ðóñ íå âáèâàþòü. 
Ñóõ³ ñåðâåòêè — âèêîðèñòàëè — 
âèêèíóëè. ßêùî ëþäèíà ïåðå-
áóâàëà ó ðåã³îí³, äå ï³äâèùåíà 
çàõâîðþâàí³ñòü — öå çàõ³äí³ 
ðåã³îíè — ñòàðàòèñÿ îáìåæ-
èòè ç íåþ êîíòàêòè ÷è õî÷à á 
ñï³ëêóâàòèñÿ íà â³äñòàí³.

У першій школі 5 класів 
на самоізоляції

Íà â³äêðèòîìó 
ïîâ³òð³ ìàñêó íîñèòè 
íå ïîòð³áíî, àëå 
òðåáà äîòðèìóâàòèñÿ 
â³äñòàí³ ³ â÷èòè 
öüîìó ñâî¿õ ä³òåé

РЕКЛАМА
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ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Îñ³íü — ïîðà íå ò³ëüêè çáîðó 
âðîæàþ, àëå ³ âåñ³ëüíî¿ æíèâè. 
ßí³íà Ãóí÷àê ðîçïîâ³äàº, — ðà-
í³øå äî âåñ³ëëÿ ãîòóâàëèñÿ âñ³ì 
ñåëîì. Îñîáëèâå ì³ñöå â öüîìó 
ä³éñòâ³ çàéìàëî âèï³êàííÿ êî-
ðîâàþ.

— Êîðîâàé — öå áóâ ñèìâîë 
ñ³ìåéíî¿ ì³öíîñò³. Ðîç÷èíÿëà 
ò³ñòî â ñòàðîâèíó ò³ëüêè ìàòè 
ìîëîäî¿. Âîíà ñàìà ãîòóâàëà 
ï³äìîëîäü, — à ñàìå: áðàëà 
òð³øêè áîðîøíà 1 êã, ñèðîâàò-
êó, äð³æäæ³, ñâÿ÷åíó âîäó íà-
ëèâàëà, ðîáèëà öå ò³ñòî, ðîçì³-
øóâàëà ³ ñòàâèëà â òåïëå ì³ñöå. 
Âîíî ï³äõîäèòü. Ïîò³ì ïðèõî-
äèëè êîðîâàéíèö³. Êîðîâàé-
íèö³ ìàëè áóòè ò³ëüêè çàì³æ-
í³, íå ðîçëó÷åí³. Öå äóæå äàâíÿ 
òðàäèö³ÿ. Ùå ìîÿ áàáóñÿ ïðî öå 
ðîçïîâ³äàëà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 

ßí³íà. — ßêùî ìàòè ðîç÷èíÿ-
ëà, ñï³âàëàñÿ îäíà ï³ñíÿ, ÿêùî 
êîðîâàéíèö³ ì³ñèëè, ñï³âàëà-
ñÿ ³íøà, âèðîáëÿëè — ñï³âà-
ëàñÿ òðåòÿ ï³ñíÿ. Êîðîâàéíèö³ 
äî ò³ñòà, ùî ðîç÷èíÿº ìàòè, äî-
äàâàëè ñèðîâàòêó, òð³øêè öó-
êðó ³ çíîâó ÷åêàëè, ùîá âîíî 
ñõîäèëî. Òèì ÷àñîì âîíè éäóòü 
ñåëîì ïðîñèòè ãîñòåé íà êîðî-
âàé. Òîä³ öå áóëî äóæå ö³êàâå 
ä³éñòâî. Ëþäè äàâàëè ÿéöÿ òà 
öóêîð. Çàçâè÷àé êîðîâàéíèö³ 
ïðèíîñèëè êîøèê ç 200 ÿºöü ³ 
ê³ëüêà ê³ëîãðàì³â öóêðó. Ï³ñëÿ 
öüîãî êîðîâàéíèö³ çíîâó ñòàþòü 
äî âèï³êàííÿ ñâÿòêîâîãî õë³áà 
³ ñï³âàþòü ï³ñíþ.

Öèõ òðàäèö³é çàðàç ìàéæå í³õ-
òî íå äîòðèìóºòüñÿ, êîíñòàòóº 
ßí³íà Ãóí÷àê. Ïðîòå êîðîâà¿ 
ó íå¿ çàìîâëÿþòü äóæå ÷àñòî. 
Ïå÷å âîíà ¿õ çà äàâí³ì ðåöåïòîì.

— ß äîäàþ òàê³ ³íãðåä³ºíòè: 

ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР МУЗЕЮ ІСТОРІЇ 

МІСТА КОЗЯТИН 

Ë³òåðàòóðíà ñïàäùèíà 
Â³ííè÷÷èíè ³ Ìóçåé ³ñòîð³¿ 

ì³ñòà Êîçÿòèíà ïîïîâíèëèñü 
íîâîþ êíèãîþ. Çàâäÿêè ñòàðàííÿì ³ 
íàïîëåãëèâîñò³ ë³òåðàòîð³â òà æóðíà-
ë³ñòñüêî¿ ñï³ëüíîòè Ïîä³ëëÿ, çîêðåìà 
Æìåðèíùèíè, ïîáà÷èëà ñâ³ò êíèãà «Ç 
áåðåã³â òèõîïëèííî¿ Ìóðàôè». Öå çá³ð-
êà ïóáë³öèñòèêè, íàðèñ³â, åòþä³â, ïîåç³¿ 
â³äîìîãî íà Êîçÿòèíùèí³ æóðíàë³ñòà, 
ïîåòà, âëàñíîãî êîðåñïîíäåíòà îáëàñíî¿ 
ãàçåòè «Â³ííè÷÷èíà», àâòîðà òðüîõ çá³ðîê 
«Ðàíåíèé ïòàõ áîëþ íå ÷óº», «ßêáè ìî¿ 
áàáóñÿ âñòàëè» òà «²äó ïî îñåí³» Âàñèëÿ 
²âàíîâè÷à Ñòðàøíîãî.

Âèäàííÿ ïðèñâÿ÷åíå æèòòþ ³ òâîð-
÷îñò³ ÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè æóð-
íàë³ñò³â Óêðà¿íè, ëàóðåàòà îáëàñíèõ 
æóðíàë³ñòñüêèõ ïðåì³é ³ìåí³ Îëåêñàí-
äðà Ãåòüìàíà ³ Êîñòÿíòèíà Ãðèøèíà, 
ÿêîìó 8 ÷åðâíÿ 2010 ð. ìèíóëî 10 ðîê³â 
ç äíÿ ñìåðò³, à 10 æîâòíÿ íàñòóïíîãî 
ðîêó âèïîâíèëîñÿ á 70 ðîê³â â³ä äíÿ 
íàðîäæåííÿ.

Äî êíèãè óâ³éøëè òâîðè íåîïóáë³êî-

âàíî¿ ïðè æèòò³ çá³ðêè «Âàâ³ëîí íà Ìó-
ðàô³», ÿêó ï³äãîòóâàâ àâòîð ó 2009 ðîö³. 
Âîíà ìàº äåê³ëüêà ðîçä³ë³â: îñíîâíèé 
«Äåñü òàì äàëåêî â ïàì’ÿò³ ìî¿é», ðîç-
ä³ë «ß ìð³ÿâ ñòàòè ïîåòîì…», ÿê³ îõî-
ïëþþòü òâîð÷³ íàäáàííÿ æóðíàë³ñòà, 
âèáðàí³ ïóáë³êàö³¿ ³ç äðóêîâàíîãî ñïàä-
êó, ãëàâó «Ìàéñòåð ïåðà íåñïîê³éíî¿ 
ïðîôåñ³¿», êóäè ââ³éøëè ñïîãàäè êîëåã 
ïî ïåðó, äðóç³â, â òîìó ÷èñë³ ³ ç ì. Êî-
çÿòèíà, ìàòåð³àëè â³äîìîãî ïèñüìåííè-
êà, çàñëóæåíîãî ïðàö³âíèêà êóëüòóðè 
Óêðà¿íè Ìèõàéëà Êàìåíþêà, ïðîôåñîðà 
Â³ííèöüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó Áîðèñà Õîìåíêà, ïðàâî-
çàõèñíèêà, êîðåñïîíäåíòà ðàä³î «Ñâî-
áîäà» ïî Â³ííèöüêîìó ðåã³îíó Âàëåð³ÿ 
Ëàçàðåíêà. É äâà îñòàíí³ ðîçä³ëè «Ïî-
åòè÷íå ñëîâî ïðî çåìëÿê³â ïðî

Âàñèëÿ Ñòðàøíîãî» òà «Æèòòºïèñ 
ó ñâ³òëèíàõ», ùî äîïîâíþþòü êíèãó ôî-
òî³ëþñòðàö³ÿìè é â³ðøàìè òèõ, õòî çíàâ 
æóðíàë³ñòà. Îñîáëèâó óâàãó õî÷åòüñÿ 
ïðèä³ëèòè òèì ëþäÿì, çàâäÿêè ÿêèì öÿ 
çá³ðêà ïîáà÷èëà ñâ³ò — öå ïèñüìåííèêó 
³ êðàºçíàâöþ, ÷ëåíó Íàö³îíàëüíèõ ñï³-
ëîê æóðíàë³ñò³â ³ êðàºçíàâö³â Óêðà¿íè, 
ëàóðåàòó

Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ë³òåðàòóðíî-
ìèñòåöüêî¿ ïðåì³¿ ³ìåí³ Ì. Òðóáëà¿í³, 
îáëàñíî¿ æóðíàë³ñòñüêî¿ ïðåì³¿ «Çîëîòå 
ïåðî», Ïîä³ëüñüêî¿ ë³òåðàòóðíî-ìèñ-
òåöüêî¿ «Êðèøòàëåâà âèøíÿ» òà ë³òå-
ðàòóðíî¿ ïðåì³¿ ³ì. Â. Çàáàøòàíñüêî-
ãî — Âîëîäèìèðó Ãîðëåþ, ÿêèé áóâ 
äðóãîì Âàñèëÿ Ñòðàøíîãî ³ ïîáðàòè-
ìîì, âçÿâ íà ñåáå êîëîñàëüíó ïðàöþ 
óïîðÿäêóâàííÿ ìàòåð³àë³â ³ îðãàí³çàö³þ 
âèäàííÿ. Çíà÷íó ÷àñòèíó ïðàö³ âçÿëà 
íà ñåáå ãîëîâíèé ðåäàêòîð êíèãè ïî-
åòåñà ³ æóðíàë³ñò Íàä³ÿ Ïîñòåìñüêà, 
ìåøêàíêà íà äàíèé ÷àñ ²ðëàíä³¿. Âäÿ÷-
íèé äðóã ðîäèí³ Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à — 
äðóæèí³ Îëüç³ Ìèêîëà¿âí³, ñèíîâ³ 
Áîãäàíó, äî÷ö³ Îêñàí³, âíó÷ö³ Äàðèí³ 
çà íàäàí³ ìàòåð³àëè äëÿ êíèãè, à òàêîæ 
ïîñàäîâöÿì ³ á³çíåñìåíàì-çåìëÿêàì, 
çîêðåìà ãîëîâ³ Òàðàñ³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè Àíàòîë³þ Êîçà÷åíêî òà ãîëîâ³ Ñòà-
í³ñëàâ÷èöüêî¿ îá’ýäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè Âîëîäèìèðó Ïåðåïè÷àþ. Íàä 
êíèãîþ òàêîæ ïðàöþâàëà ðåäàêö³éíà 
ðàäà ó ñêëàä³ Ñåðã³ÿ Ãàëü÷àêà, Âàñè-
ëÿ Ïàëàìàð÷óêà, Ë³ä³¿ Þõíîâè÷, Òå-
òÿíè Àíäðóùàê, Îëüãè Ãîðëåé, Ëåñ³ 
Øóëüãàí, Ãàííè Ìàðòèíÿê, òàêîæ íàä 

êíèãîþ ïðàöþâàëè Æàííà Êîçà÷åíêî, 
Îêñàíà Íîãîâà, Âàñèëü Ìàðòèíÿê, Â³êà 
Ãàìàðíèê, à â³äïîâ³äàëüíèì çà âèïóñê 
áóâ Îëåêñ³é Ãàìàðíèê. «ß ç òèõ êðà¿â, 
äå ðàä³ñòü âñüîìó — Ìàòè, Ïøåíè÷íèé 
õë³á — Âñ³ì äîáðèé áàòüêî òàì, Òîìó-
òî é ñîíöåì ß òàêèé áàãàòèé, Òîìó-òî 
â³ääàíèé íàçàâøå ÿ ï³ñíÿì…»

Ö³ ïîåòè÷í³ ñòðîôè íàëåæàòü Âàñèëþ 
Ñòðàøíîìó, äå â³í îñâ³ä÷óºòüñÿ â ëþ-
áîâ³ íå ëèøå æìåðèíñüê³é çåìë³, ùî 
ïîäàðóâàëà æèòòÿ ³ çàêëàëà ôóíäàìåíò 
òàëàíîâèòî¿ îñîáèñòîñò³, ³ äå íàðîäèâñÿ 
æóðíàë³ñò òà ïîåò, à ³ ëþá³é ñåðöþ Êî-
çÿòèíùèí³, äå òâîðèâ, ðîñòèâ äîíüêó, 
îíó÷êó ³ ïðîæèâàâ ç ðîäèíîþ á³ëüøó 
÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ é äå çíàéøîâ ñâ³é 
îñòàíí³é ïðèõèñòîê.

Ìóçåéí³ ïðàö³âíèêè âäÿ÷í³ æóðíà-
ë³ñòó òà ïîåòó Êîçÿòèíùèíè Ïåòðó 
Çàðèöüêîìó, çà ïåðåäàíå íàì äàíå âè-
äàííÿ äî ôîíä³â ìóçåþ òà äî íàøî¿ 
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ á³áë³îòåêè. Òà-
êîæ ùèðî äÿêóºìî Íàòàë³¿ Ãóìåíþê ç 
îíóêîì Ìàêñèìîì çà ïåðåäàíó êíèãó 
Âàñèëÿ Ñòðàøíîãî äî ôîíä³â ìóçåþ òà 
Ëþäìèë³ Ñêëÿðîâ³é çà âñ³ 3 çá³ðêè, äâ³ 
ç ÿêèõ ìàþòü àâòîãðàôè àâòîðà.

Музей історії міста Козятина поповнився новою книгою
БЛОГ

«ЯК МАЄ ПАРА ЖИТИ — 
ТАКИМ БУДЕ КОРОВАЙ» 
Традиції  78-річна Яніна Гунчак 
з Білопілля за своє життя спекла понад 
дві сотні короваїв і понад тонну хліба. 
Вона нагадала, які існували традиції 
випікання весільного короваю

ñèðîâàòêà, ÿéöÿ, äð³æäæ³, öóêîð, 
âàí³ëü — ³ öå âñå. ß äóæå áàãàòî 
â ìîëîäîñò³ õîäèëà êîðîâàéíè-
öåþ, — êàæå ïàí³ ßí³íà. — Çãî-
äîì ñòàëà ïîì³÷àòè, ÿê ìàº ïàðà 
æèòè — òàêèé âäàâñÿ êîðîâàé. 
Ìè áóëè íà îäíîìó âåñ³ëë³ — 
³øëà ä³â÷èíà çàì³æ. Çàì³ñèëè 
ìè êîðîâàé, ïîêëàëè ó ï³÷, ÿê 
âèéìàòè, â³í ðîçêîëîâñÿ íà ÷åò-

âåðî. ß ùå òàê íå áà÷èëà, ³ òàê 
â æèòò³, öÿ æ³íêà íå áóëà ùàñëè-
âà, ê³ëüêà ðàç³â çàì³æ âèõîäèëà.

Îçäîáëþâàëè âåñ³ëüíèé õë³á 
âèðîáëåíèìè ³ç ò³ñòà êâ³òàìè, 
êîëîñêàìè, ãîëóáàìè. Âñå öå 
êîðîâàéíèö³ ðîáèëè âðó÷íó, 
íîæåì ð³çàòè ò³ñòî íå ìîæíà 
áóëî. Ç öüîãî æ ò³ñòà âèï³êàëè 
êîðîâàéíèö³ êàëà÷ äëÿ ìîëîäèõ. 
Íà äðóãèé äåíü âåñ³ëëÿ âîíè 
íåñëè ¿õ íà ñí³äàíîê äî ñâå-
êðóõè.

— ß çà ñâîº æèòòÿ ëþäÿì 

Яніна Гунчак випікає короваї за давніми 
рецептами у старовинній глиняній печі 

âèïåêëà á³ëüøå ñîòí³ êîðîâà¿â. 
Ñàìà â ïàð³ æèâó ç ÷îëîâ³êîì 
61 ð³ê. Íà çîëîòå âåñ³ëëÿ ìè ïî-
â³í÷àëèñÿ. Òîìó õî÷ó, ùîá íàø³ 
òðàäèö³¿ â³äíîâëþâàëèñü, — êàæå 
æ³íêà. — Çàðàç êîðîâàéíèö³ ïå-
÷óòü îäíîîñ³áíî, à ðàí³øå — öå 

áóëà ñïðàâä³ âåñåëà òà ö³êàâà 
òðàäèö³ÿ. Ëþäè áóëè äðóæí³ø³, 
³ â³ä÷óâàëîñÿ, ùî â ñåë³ âåñ³ëëÿ.

Ð³ê òîìó ßí³íà Ãó÷àê îòðèìà-
ëà äèïëîì â³ä îáëàñíîãî Öåíòðó 
íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ çà íàéêðà-
ùèé êîðîâàé.

Çàðàç êîðîâàéíèö³ 
ïå÷óòü îäíîîñ³áíî, 
à ðàí³øå – öå áóëà 
ö³êàâà òðàäèö³ÿ. 
Â³ä÷óâàëîñÿ, 
ùî â ñåë³ âåñ³ëëÿ

ÍÀØ² ËÞÄÈ
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ОЛЕНА УДВУД 

Íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Âè-
ííè÷åíêà ³ Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 
(êîëèøíÿ Êîìñîìîëüñüêà) ðîç-
òàøîâàíà ñòàðà îäíîïîâåðõîâà 
áóä³âëÿ. Êîëèñü öå áóâ õë³áçà-
âîä. Êîëè ñàìå éîãî çâåëè — 
âñòàíîâèòè íå âäàëîñÿ. Ó äæå-
ðåëàõ, ÿê³ ðîçïîâ³äàþòü ïðî ³ñ-
òîð³þ ì³ñòà çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, 
çãàäóºòüñÿ ëèøå ïðî õë³áçàâîä 
íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ (êîëèø-
í³é ×åðâîíîàðì³éñüê³é). Ñó÷àñ-
íèé «Êîçÿòèíõë³á» â³äêðèëè ùå 
ó 1935 ðîö³.

Ó äîðåâîëþö³éíèõ äæåðåëàõ 
çãàäóºòüñÿ ëèøå ïðî äâ³ ïðèâàò-
í³ ïåêàðí³ ó Êîçÿòèí³, ÿê³ íàëå-
æàëè áðàòàì Åì³ø’ÿíöàì. Îäíà 
ç íèõ ðîçòàøîâóâàëàñÿ ó òàê 
çâàíîìó áóäèíêó Ãðåêà íà ïå-
ðåõðåñò³ âóëèöü Ãðóøåâñüêîãî 
òà Ïèëèïà Îðëèêà. Ñüîãîäí³ 
òóò ìàãàçèí «Ôîðòóíà». Äå áóëà 
³íøà — íå â³äîìî. Íà îäí³é ç³ 
ñòàðèõ ñâ³òëèí Êîçÿòèíà çîáðà-
æåíî îäíîïîâåðõîâèé áóäèíîê ç 
âèâ³ñêîþ «Ïåêàðíÿ ñïåö³àëüíèõ 
êè¿âñüêèõ áóáëèê³â Ø. Ñï³âàêà». 
Òîæ ó öåíòð³ ì³ñòà áóëà ùå é 
òðåòÿ áóëî÷íà. Àëå ïðî ñòàðèé 
õë³áçàâîä ó äîðåâîëþö³éíèõ äî-
â³äíèêàõ çàïèñ³â íåìàº.

Âóëèöÿ Âèííè÷åíêà, äå ðîçòà-
øîâàíà áóä³âëÿ, îäíà ç ïåðøèõ 
âóëèöü íàøîãî ì³ñòà. ¯¿ ïðàâà 
÷àñòèíà ïî÷àëà çàáóäîâóâàòèñÿ 

ùå íà ïî÷àòêó 1870-èõ ðîê³â. 
Ñàìå òîä³, êîëè ïðîêëàëè çàë³ç-
íè÷íó ã³ëêó «Êè¿â-Áàëòà» ³ â³ä-
êðèëè ïàñàæèðñüêèé ðóõ ÷åðåç 
Êîçÿòèí. Ó òîé ÷àñ òóò ç’ÿâèëèñÿ 
ïåðø³ ñïîðóäè — ñòàðèé âîê-
çàë (ñüîãîäí³ òóò àðõ³âíèé â³ä-
ä³ë ³ ïåíñ³éíèé ôîíä) òà äâî-
ïîâåðõîâ³ áóäèíêè, äå ìåøêàëè 
ïðàö³âíèêè ñòàíö³¿. Íàòîì³ñòü 
ë³âà ÷àñòèíà âóëèö³, äå ïåðøà 
øêîëà ³ ïðèì³ùåííÿ ñòàðîãî 
õë³áçàâîäó, ïî÷àëà çàáóäîâó-
âàòèñÿ äåùî ï³çí³øå — ï³ñëÿ 
1888 ðîêó. Òîæ ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî ñòàðèé õë³áçàâîä çâåëè 
ì³æ 1890–1920 ðîêàìè.

ПЕКЛИ ХЛІБ, ПРИКРАШЕНИЙ 
КОЛОСКАМИ 

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè öåé õë³áçàâîä 
íàëåæàâ â³ää³ëó ðîáî÷îãî ïîñòà-
÷àííÿ çàë³çíèö³. Êîçÿòèí÷àíàì 
öåé ï³äðîçä³ë á³ëüø â³äîìèé ÿê 
ÎÐÑ, â³ä àáðåâ³àòóðè ðîñ³éñüêîþ 
«Îòäåë ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ». 
Òîìó éîãî íàçèâàëè ÎÐÑîâ-
ñüêèì. Ò³, êîìó ïîùàñòèëî ïî-
êóøòóâàòè ïðîäóêö³þ ç öüîãî 
ï³äïðèºìñòâà, ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
òóò âèï³êàëè êâàäðàòíèé õë³á, 
òàê çâàíó «öåãëèíêó» (ðîñ³é-
ñüêîþ «êèðïè÷èê») ³ á³ëèé õë³á, 
ÿêèé íàçèâàëè «êîëîñîê». Ñâîþ 
íàçâó â³í îòðèìàâ â³ä òîãî, ùî 
çâåðõó áóâ ïðèêðàøåíèé êîëî-
ñêàìè ç ò³ñòà.

Ïðàâîðó÷ â³ä õë³áçàâîäó áóâ 

БУДІВЛІ, ЗАБУТІ ЧАСОМ І ЛЮДЬМИ 
Цікаве  У нашому місті є будівлі, які вже 
давно пустують і не використовуються, 
але є невід’ємною частиною історії 
Козятина. Розповімо вам про три таких — 
старий хлібзавод на Винниченка, 
спортзал «Локомотив» і продпункт. Чим 
вони відомі, якими були і якими стали?

öåõ ç âèðîáíèöòâà ñîëîäêèõ 
íàïî¿â. Éîãî íàçèâàëè «ñèòðî-
öåõ». Òóò âèãîòîâëÿëè ëèìîíàä, 
«Áóðàò³íî» òà ³íø³ ñîëîäê³ âîäè, 
ïîïóëÿðí³ ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. 
Ñüîãîäí³ ïðèì³ùåííÿ ñèòðîöåõó 
çàéìàº â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿ ïî-
øòè».

Ùî ñòîñóºòüñÿ çàâîäó, 
òî â³í âæå äàâíî íå ïðàöþº. 
Ó 1994 ðîö³ íà éîãî áàç³ çà-
ñíóâàëè îðåíäíå âèðîáíè÷å 
ï³äïðèºìñòâî «Êîëîñîê», àëå 
äîâãî ïðàöþâàòè éîìó íå ñó-
äèëîñÿ. Ñïåðøó çàêðèëè ñàì 
çàâîä, à ó 2008 ðîö³ ë³êâ³äóâàëè 
é ï³äïðèºìñòâî. Â³äòîä³ «Êîëî-
ñîê» ïóñòóº, à ñàìå ïðèì³ùåííÿ 
ðîç³êðàëè.

ТУТ ГРАЛИ В ГОРОДКИ 
Ó çàë³çíè÷íîìó ïàðêó ðîçòà-

øîâàíà ùå îäíà áóä³âëÿ, çà÷è-
íåíà íà çàìîê. Öå ñïîðòçàë «Ëî-
êîìîòèâ». Éîãî çâåëè ó 60-èõ 
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Òîä³ 
íà òåðèòîð³¿ íåïîäàë³ê âîêçàëó 
çàïëàíóâàëè ñòâîðèòè âåëèêó 
ñïîðòèâíó áàçó. Òàê íà âóëèö³ 
Ïðèâîêçàëüí³é ç’ÿâèëèñÿ áàñåéí 
«Äåëüô³í» ³ ÷èìàëèé «Ëîêîìî-
òèâ». Ðàí³øå «Ëîêîìîòèâ» òà 
«Äåëüô³í» áóëè îá’ºäíàí³ â îäèí 
ñïîðòêîìïëåêñ, ÿêèé â³äíîñèâ-
ñÿ äî Áóäèíêó íàóêè ³ òåõí³êè 
çàë³çíè÷íèê³â, ÷è ÿê éîãî íà-
çèâàþòü ì³ñöåâ³, ÆÄÊ.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè â «Ëîêî-
ìîòèâ³» âèðóâàëî æèòòÿ. Òóò 
çàéìàëèñÿ ä³òè ó ñïîðòèâíèõ 
ñåêö³ÿõ. Ï³ñëÿ øêîëè âîíè õî-
äèëè íà ëåãêó àòëåòèêó, ãðàëè 
â áàñêåòáîë. Ó÷í³ äðóãî¿ øêîëè 
õîäèëè ñþäè íà ô³çêóëüòóðó. Òóò 
ïðîâîäèëè çìàãàííÿ ç ð³çíèõ âè-
ä³â ñïîðòó — âàæêà àòëåòèêà, âî-
ëåéáîë, áàñêåòáîë, ã³ìíàñòèêà. 
Á³ëÿ ñïîðòçàëó áóâ ìàéäàí÷èê 
äëÿ ãðè â ãîðîäêè.

Íàâ³òü ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ 
ó «Ëîêîìîòèâ³» ùå çàéìàëèñÿ 
ä³òè. Íà ïî÷àòêó 2000-íèõ òóò 
áóëà ñåêö³ÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè. Òà 
âæå ø³ñòü ðîê³â ñïîðòçàë ïóñòóº. 
Éîãî çàêðèëè ÷åðåç àâàð³éí³ñòü.

Ñóñ³äà «Ëîêîìîòèâà», áàñåéí 
«Äåëüô³í» âæå äàâíî ïåðåäàëè 
íà áàëàíñ ì³ñüêî¿ ðàäè. Éîãî òåæ 
çàêðèâàëè, ïðè÷îìó íåîäíîðàçî-
âî. Àëå çãîäîì áàñåéíó ïîäàðó-
âàëè íîâå æèòòÿ, êîëè éîãî äàëè 
â îðåíäó êèÿíàì, à ç ë³òà öüîãî 
ðîêó íà áàç³ «Äåëüô³íà» ñòâîðèëè 
êîìóíàëüíó óñòàíîâó, òîæ òåïåð 
íèì ïîâí³ñòþ îï³êóºòüñÿ ì³ñòî.

Íàòîì³ñòü «Ëîêîìîòèâ» äîñ³ 
íå â³äêðèëè. Éîãî, òàê ñàìî, 

ÿê ³ «Êîëîñîê», õîò³ëè ïåðåäà-
òè ì³ñüê³é ðàä³ ðàçîì ç äåÿêèìè 
³íøèìè çàë³çíè÷íèìè áóä³âëÿ-
ìè, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ 
Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà. Ð³-
øåííÿ ìàëè ðîçãëÿäàòè äåïóòà-
òè íà 47-³é ñåñ³¿, ùî â³äáóëàñÿ 
12 ñåðïíÿ 2020 ðîêó. Ïðîòå ïè-
òàííÿ íàâ³òü íå ñòàâèëè íà ãîëî-
ñóâàííÿ ÷åðåç òå, ùî òîãî äíÿ 
îáðàíö³ ïðîâàëèëè ãîëîñóâàííÿ 
çà ï³ëüãó íà çåìåëüíèé ïîäàòîê 
äëÿ çàë³çíèö³.

СТАРІШІ ЗА ВОКЗАЛ 
Íåïîäàë³ê «Ëîêîìîòèâó» º 

ö³ëèé êâàäðàò çàêèíóòèõ ñòà-
ðîâèííèõ áóä³âåëü. Ðîçòàøîâà-
í³ âîíè íà çàêðèò³é òåðèòîð³¿ 
çà ïàðêàíîì ïîáëèçó êîëèøíüî-
ãî áàíêó «Åêñïðåñ». Öå áóä³âë³ 
ïðîäïóíêòó. Çâåëè ¿õ çíà÷íî 
ðàí³øå çà íàø âîêçàë, òîæ ¿ì 
óæå ï³âòîðà ñòîë³òòÿ.

Ö³ ïðèì³ùåííÿ áóäóâàëè 
äëÿ â³éñüêîâèõ ïîòðåá ðàçîì 
ç³ ñòàíö³ºþ «Êîçÿòèí». Àäæå 
âåëèê³ âóçëîâ³ ñòàíö³¿ ó äî-
ðåâîëþö³éíèé ÷àñ ââàæàëèñÿ 
ñòðàòåã³÷íèìè â³éñüêîâèìè 
îá’ºêòàìè. ² îäíèì ³ç òàêèõ 
ñòðàòåã³÷íèõ îá’ºêò³â áóëî íàøå 
ì³ñòî. Íà ï³äòâåðäæåííÿ öüî-
ãî íàâåäåìî òàê³ ôàêòè: ïåðø³ 
ïëàíè çàáóäîâè Êîçÿòèíà ðîç-
ðîáëÿâ â³éñüêîâèé — ïîëêîâíèê 
Êîïàíñüêèé, à çãîäîì ó ìåæ-
àõ íàøîãî ì³ñòà ç’ÿâèëîñÿ òàê 
çâàíå ³íòåíäàíòñüêå ì³ñòå÷êî, 
ïðîñò³øå êàæó÷è — â³éñüêîâå 
ì³ñòå÷êî. Òóò ³ ñüîãîäí³ ðîçì³-

ùåíà â³éñüêîâà ÷àñòèíà.
Ïîâåðíåìîñÿ äî áóä³âåëü 

ïðîäïóíêòó. Òóò âèäàâàëè ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ â³éñüêîâèì. 
À ùå òóò çâåëè ïåðøó íà ñòàí-
ö³¿ Êîçÿòèí ¿äàëüíþ. Ñüîãîäí³ 
òåðèòîð³ÿ íàâêîëî öèõ áóä³-
âåëü — íåïðîëàçí³ õàù³. À êî-
ëèñü ïîáëèçó ïðîäïóíêòó áóëà 
öåíòðàëüíà ïëîùà ì³ñòà. Âîíà 
íàçèâàëàñÿ ×åðâîíîþ. Îòðèìà-
ëà âîíà ñâîþ íàçâó ï³ñëÿ ïðè-
õîäó äî âëàäè á³ëüøîâèê³â, ÷è 
äî öüîãî — íåâ³äîìî. Öÿ ïëîùà 
á³ëÿ ïðîäïóíêòó áóëà ì³ñöåì ð³ç-
íîìàí³òíèõ ç³áðàíü òà ì³òèíã³â. 
Â³äîìà òèì, ùî ó 1918 ðîö³ òóò 
áóâàâ Ñèìîí Ïåòëþðà.

Òîä³øí³é î÷³ëüíèê Äèðåêòîð³¿ 
ÓÍÐ íàâ³äàâñÿ äî íàøîãî ì³ñ-
òà ó ãðóäí³ 1918-ãî. Êîçÿòèí÷àí 
ñïåö³àëüíî äëÿ öüîãî ç³áðàëè 
íà ×åðâîí³é ïëîù³. Òóò Ïåò-
ëþð³ ïîäàðóâàëè êîíÿ. Ïðî öå 
éäåòüñÿ ó ñïîãàäàõ êîçÿòèí÷à-
íèíà Æóêîâà, ÿê³ ìè çíàéøëè 
ó êíèç³ Çî¿ Â³ëü÷èíñüêî¿ «Íàøà 
³ñòîð³ÿ».

«Ê³íü áóâ á³ëèé, ãàðíèé, 
íà íüîìó áóëî ãàðíå ñ³äëî. 
Êîíÿ ï³äâåëè Çàºöü, ìàøèí³ñò 
³ Ìàòâ³é Òèìîùóê, ïîì³÷íèê 
ìàøèí³ñòà. Ïåòëþðà ñ³â íà êîíÿ 
³ ñêàçàâ: «Äÿêóþ âàì, äîáðî-
ä³þ», — ðîçïîâ³äàâ ïðî öþ ïî-
ä³þ Æóêîâ.

Äóæå ³ìîâ³ðíî, ùî Ïåòëþðà 
íå ëèøå â³äâ³äàâ ×åðâîíó ïëî-
ùó, à ùå é ïðîäïóíêò. Íèí³ ö³ 
ñòàðîâèíí³ áóä³âë³ ó çàíåäáàíî-
ìó ñòàí³ ³ âæå äàâíî ïóñòóþòü.

Іìîâ³ðíî, ùî Ïåòëþðà 
íå ëèøå â³äâ³äàâ 
×åðâîíó ïëîùó, à ùå 
é ïðîäïóíêò. Íèí³ ö³ 
ñòàðîâèíí³ áóä³âë³ ó 
çàíåäáàíîìó ñòàí³ 

Будівля хлібзаводу на Винниченка. Колись тут випікали 
смачний хліб, прикрашений колосками

Продпункт неподалік вокзалу. Цій будівлі півтора століття

²ÑÒÎÐ²ß
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ÐÎÁÎÒÀ
  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 áóõãàëòåð ç³ çíàííÿì ïðîãðàìè 1Ñ òà 
âì³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ êë³ºíò-áàíêîì. 067-920-67-94

  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 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàø ñàéò - www.euroworkcentre.com.ua. 
Ë³ö. ÌÑÏÓ ¹1743 â³ä 6.11.2017. 067-240-22-28, 093-428-22-28 

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ îïåðàòîð-
êàñèð, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, ïðîäàâåöü, ð³çíîðîáî÷èé. Ìè 
ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). òåë. 0674300280

  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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38
  Ôàñàäí³ ðîáîòè, óòåïëåííÿ áóäèíê³â, äåêîð, ìîíòàæ, äåìîíòàæ 

çàáîð³â. 063-186-30-23
  Óêëàäêà òðîòóàðíî¿ ïëèòêè â³áðîìàøèíîþ. Âñòàíîâëåííÿ 

çàáîð³â òà âîð³ò ç ìåòàëîïðîô³ëþ òà ¿õ âèãîòîâëåííÿ. Ôóíäàìåí-
òè, ñòÿæêà ïîë³â, ðåìîíò òà ïîêp³âëÿ äàõ³â. Âñ³ âèäè çâàðþâàëüíèõ 
ðîá³ò.  063-736-44-94

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

ñïàëüíèé. 063-276-07-38
  Àâòîìàòèêà ÀÏÎÊ-1 ñ ç ãàçîãîðþþ÷èì ïðèñòðîºì íîâà, ñåïàðàòîð 

äëÿ ìîëîêà åëåêòðè÷íèé (ìàéæå íîâèé). 097-584-28-57
  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

  Áè÷êà òà òåëè÷êó ò³ëüêè íà óòðèìàííÿ, ïðîõàííÿ ìÿñíèê³â íå òóðáó-
âàòè, ¿äÿòü âñå ï³äðÿä, 3 ì³ñ. òà 4 ì³ñ. 073-793-55-95

  Áîëãàðêà, êîìïðåñîð, Àéôîí 6 s, êîëîíêè àêóñòè÷í³, àâòîìàãí³òîëè, 
ìàãí³òîëè, êîìïþòåð, òåëåôîíè, ìóç. öåíòð «Àéâà»,  ïàëàòêà, ïàÿëüíà 
ëàìïà, òåëåâ³çîðè,  âîçäóøêà Õàòñàí,  093-140-74-34

  Áðîéëåð ñóòî÷íèé ÊÎÁÁ 500 íà íà 22-23.09.2020. 097-354-79-66
  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 æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè 3 300 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 000 ãðí., 

ñêëàäíèé ìàíãàë 350 ãðí. 063-752-09-18
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, ñ.Ïëÿõîâà. 063-856-73-82
  Â³äåîìàãí³òîôîí «Panasonic» ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 098-542-

94-77, 093-998-06-58
  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
  Â³êíà íîâ³ ì/ï 183 õ 150 3 øò. 097-874-23-92
  Â³òàëüíÿ ñó÷àñíà, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-407-56-93
  Âóã³ëëÿ ÀÊ, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó «Àð³ñòîí». 063-695-30-20
  Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, 

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

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ì.Êîçÿòèí. 063-881-59-25
  Ãàðáóçè, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ãí³é - ïåðåãí³é íåäîðîãî, â³ä êðîë³â. 097-793-55-95
  Ãí³é, ïåðåãí³é. 068-041-82-24
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  Ãðàáë³ ïðèöåïí³ äî òðàêòîðà àáî ìîòîáëîêà íà 5 ñîíå÷ê³â. 097-
619-21-03

  Äâåð³ âõ³äí³ 2 øò. ç ëóòêîþ, ñîêîâèæèìàëêà «Ñàòóðí». 063-992-
03-21

  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç ïîëîñàìè ñêëà 2õ80, áåç 
êîðîáêè ç íàë³÷íèêàìè. 063-46-26-120

  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) 
äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61

  Äèâàí, øâåäñüêà ñò³íêà, êíèæíà ïîëèöÿ. 097-431-45-70
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî â êîìïëåêò³, àâòîêð³ñëî, âàííî÷êà äëÿ êóïàííÿ ñèíÿ. 

063-190-87-62
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  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

  Äðîâà âåðáà ð³çàí³, êîëîäêè, ñ.Íåïåä³âêà âóë.Ìèðà 68. 097-283-
33-48

  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Äðîâà, âóëèêè, ìîí³òîð 17« ëåä. 067-445-75-52
  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 20 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 109. 063-402-66-12
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñ-

íèêà. 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 çà-

òèøíå 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 åëåêòðîçá³ðêà 3-õ 

ôàçíèé 1 800 ãðí., ïóñêî-çàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 
093-766-46-80

  Êàðòîïëÿ Áåëà Ðîñà âåëèêà òà íàñ³íåâà ãàðíà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà, âåëèêà 8 ãðí., ì³ëêà 2 ãðí. 067-199-86-

20, 068-491-60-04
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà. 093-030-06-98
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàñ³íåâà (æîâòà òà ðîæåâà). 097-311-96-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ïîñàäêîâà. 096-768-63-13
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà. 097-056-07-06
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà (ðàííÿ òà ï³çíÿ) òà äð³áíà. 068-071-98-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 êã./3 ãðí. 093-516-30-96, 097-485-61-55
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 2.50 ãðí./1 êã. 067-662-26-42
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 50 â³äåð, ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà). 

097-966-45-67, 096-094-45-09
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ì.Êîçÿòèí. 068-007-21-49
  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. 096-467-88-61
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 300 êã., Êîçÿòèí âóë.Äîâæåíêà 59. 2-08-81 ïàí 

Ìèõàéëèê
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 78 â³äåð, 20 ãðí./â³äðî. 063-591-87-90
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ìîðêâà. 093-375-06-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 067-457-36-49, 093-730-98-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-518-35-30
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 2 ãðí./1 êã. 067-889-51-89
  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà íåäîðîãî, ãðóø³ ï³çí³, ñìà÷í³. 093-013-31-79, 

099-220-10-58
  Êîáèëà ðîáî÷à 13 ðîê³â, ñ.Æóðáèíö³. 096-899-48-63
  Êîáèëà ðîáî÷à. 068-000-41-95
  Êîáèëà. 098-700-26-07
  Êîçà ä³éíà õîðîøî¿ ïîðîäè, ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
  Êîçà, êîçåíÿòà. 096-414-22-45
  Êîçî÷êà ä³éíà. 068-592-09-10

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

Продається ванна кутова Монтана 170 х 
105 + панель + сифон + ніжки нова. 

097-712-96-61, 063-829-39-09
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  Êîçó. 068-171-19-16
  Êîíòåéíåð 4-õ òîííèé, åë. äóõîâêà, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà íîæ-

íà, ãàçîâà ïëèòà. 098-245-36-55
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76
  Êîíòåéíåð 5 ò., êð³ñëî á/ó ðîçêëàäíå,, êèëèì 2 õ 3, ïàðòà äëÿ ïåð-

øîêëàñíèêà. 098-993-35-42
  Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 067-462-87-91, 063-024-

41-68
  Êîðîâà ç 6 òåëÿì ³ êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 067-298-90-06, 096-068-22-78
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 096-363-08-40
  Êîðîâà ñ.Ìèêîëà¿âêà. 093-233-39-94
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 4 ì³ñ. òåëÿì. 073-326-41-56
  Êîñòþìè ðîáî÷³ õ/á, ôóôàéêà, äæèíñè, êóðòêè, ðîáî÷³ ÷îáîòè òà 

÷åðåâèêè íîâ³, ïîñóä, äèâàí, òåíè, ðþêçàêè, øâåéíà ìàøèíêà, êîòåë 
«Òèòàí», ëîæêè àëþì., öåãëà á³ëà, çàë³çî îöèíêîâàíå. 096-412-34-14

  Êîòåë ãàçîâèé «Âóëêàí», áåçäèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé, 
àêâàð³óì 300 ë. 097-509-27-40

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

  Êð³ëü íà ðîçâ³ä àáî â îáì³í, êðîëèöÿ, êðîëåíÿòà, êóðÿ÷³ äîìàøí³ 
ÿéöÿ, ìîæíà ç äîñòàâêîþ. 096-561-68-94

  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 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

  Ìåáåëüíà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 

ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
  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

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

  Îïðèñêóâà÷ äî òðàêòîðà íàâ³ñíèé íà 400 ë. 097-619-21-03
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 

093-756-39-33
  Ïåðåãí³é äåøåâî, ñàìîâèâ³ç. 096-863-95-40, 050-437-36-15
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 063-629-75-80

  Ï³äâàë â áóäèíêó ïî âóë.Êàòóêîâà 29., äà÷íèé ó÷àñòîê ð-í Ñîñîíîê, 
096-686-17-88

  Ïëèòêà äëÿ âàííè, âèòÿæêà íà êóõíþ, êðàâ÷ó÷êà, âåëîñèïåä. 093-
705-62-44

  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ Ïåòðåíè. 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
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 068-760-50-75
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSCH 45 ñì., á/ó, åíåðãîñïîæèâàííÿ À+. 

063-622-64-98 
  Ïøåíèöÿ íàñ³íåâà âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò «Ïîäîëÿíêà» 2 

ðåïðîäóêö³ÿ. 063-934-26-12, 068-024-76-83
  Ïøåíèöÿ, êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 097-436-

73-95
  Ïøåíèöÿ, ïîðîñÿòà ìàë³. 067-319-08-49
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñ³íî, ãàðáóçè, çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77
  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 ïèñüìîâèé äëÿ øêîëÿðà, âàçîíè «Àëîº» ë³êóâàëüíèé. 063-
113-22-18

  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà äîâæ. 4 ì. 093-940-89-32, 097-990-99-41
  Ñò³íêà íîâà. 063-398-61-09 Îëÿ
  Ñò³íêà ó ïðèõîæó 280 õ 210 õ õ 45, ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 098-

542-94-77, 093-998-06-58
  Ñò³íêà, êð³ñëà, 4 êèëèìè, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ 

Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ - ïåíàë, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò 
äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88

  Ñóìêà äëÿ íîóòáóêà, âåëèêà, ÷îëîâ³÷à á/ó. 063-190-87-62
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà òà òþíåð â äîáðîìó ñòàí³, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 

íà 3-5 ðîê³â. 063-412-30-04
  Òåëåâ³çîð «Samsung» êîëüîðîâèé , çá³ðêà «Ðîñ³ÿ», ó ãàðíîìó ñòàí³, 

1 000 ãðí.  098-542-94-77, 093-998-06-58
  Òåëåâ³çîð Samsung åêðàí 50 õ 50 ó â³äì³ííîìó ñòàí³ àáî îáì³íÿþ 

íà ëàìïîâèé ðàä³îïðèéìà÷ ÷è ðàä³îëó, ñâàðêà TURBO 220-380V, 4.2 
ÊâÒ íîâà. 093-943-01-15

  Òóìáî÷êè ïîë³ðîâàí³ îäíî ³ äâóõ äâåðí³, â³øàëêà â ïðèõîæó íàñò³ííà, 
äðàáèíà 5 ì. äåðåâÿíà, áàíêè 0.5 ë., 1 ë., 3 ë., êàðí³çè á³ë³, ñò³ë äå-
ðåâÿíèé. 093-498-00-69

  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 ç ãàðàæåì 10 ñîò., º êðèíèöÿ, áàñåéí, õîðîøèé ñàä, îð³õè, 

âåíòèëÿòîð. 098-993-35-42
  Ó÷àñòîê ì³æ êàôå «Ì³ðîøíèê òà çàãîò-çåðíî âóë.Äîâæåíêî 66. 063-

498-59-73 ì.Áàð, 063-311-91-86 ì.Êîçÿòèí
  Ó÷àñòîê ð-í Òàëèíîì³âêà âóë.Ôðóêòîâà. 063-676-69-15
  Ôîðìà ïðîâ³äíèêà òà ñîðî÷êè ð. 54-56. 068-663-25-78
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Àòëàíò, ïàðèêè, âàçîí Êàëàíõîé òà ³íø³. 

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

143-74-84
  Öèáóëÿ òèêàíêà çèìîâà: Ñåíøóé, Ãðèôîí, Øåêñï³ð, Òðîé, Ðàäàð. 

068-023-69-98
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò ïîòóæíà, ñåéô çàë³çíèé 300 ãðí., êâ³òè Ðîçà 

êàâîâà, ô³êóñ 80 ãðí. âåëèêèé. 2-23-74, 067-368-56-14
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Øîòëàíäñüêèõ â³ñëîâóõèõ òà ïðÿìîâóõèõ êîøåíÿò, âåñåë³ òà 

ãðàéëèâ³, ãîëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî àáî îáì³í íà çåðíî. 
097-793-55-95

  Øòàõåòè äóáîâ³ 1.8 âèñîòà 40 øò., êîíòåéíåð, äçåðêàëà 3 øò., 1.3 
õ 35 íîâ³. 097-978-21-88

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

479808
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàë. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. ºâðîðåìîíò, öåíòð. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 3 ïîâ. 4 ïîâ. áóäèíêó, ÏÐÁ. 310 òèñ. òîðã. 063-70071-

65, 096-998-51-81
  2-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. ³íä. îïàë., áåç ðåìîíòó, öåíòð, ºâðîâ³êíà. 

093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 48.9 êâ.ì., ì/ï â³êíà, îïàëåí-

íÿ, 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., 5 ïîâ., Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàë. æèòë. ñòàí. 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, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 

5/5. 067-466-75-40
  2-õ ê³ìí. êâ.4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 80 êâ. ì., ãàðíèé ºâðîðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, ð-í 

ó÷èëèùà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Ì³÷óð³íà (ïàìÿòíèê Ãðó-

øåâñüêîãî) 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 âóë.Ï.Îðëèêà 1/2, ìîæëèâèé âàð³àíò äîáóäî-

âè. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  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 êó-
òîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  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, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîí-

òîì, 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

  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, öåíòð, 2/5, ³íä. îïà-
ëåííÿ, ãàðàæ. 098-275-88-85

  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 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 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 ïåðå-
êðèòòÿ, íà â³êíàõ ãðàòè, ñàðàé, 36 ñîò. ãîðîäà, ñàä, ãàç., 2 êðèíèö³. 
096-412-34-14

  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 (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), 10 ñîò. çåìë³, 
ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á, àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 2-23-74, 067-368-56-14

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòðàëüíà âîäà, ãàç, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 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, ãà-
ðàæ, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20

  Áóäèíîê âåëèêèé â öåòð³, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 5  ñîò. çåì. ä³ë-êà. 
093-704-31-57

  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.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  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. 

003-849-93-36
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 

âàííÿ, 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

  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, êðè-
íèöÿ. 093-596-41-56, 098-597-08-78

  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 ìîæëèâî ï³ä äà÷ó ç ãàçîì, ä³ëÿíêà 40 ñîò. 063-289-05-51, 
097-149-46-33

  Áóäèíîê íîâèé òà ñòàðèé íà îäí³é ä³ëÿíö³, 37 ñîò. çåìë³, ñ.Òèòóñ³âêà 
âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53

  Áóäèíîê íîâèé, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí. 093-677-47-68
  Áóäèíîê ïðèâàò. ì.Êîçÿòèí, âóë.Äæåðåëüíà 116, ïîãð³á, ãàç. 063-

069-64-68, 098-476-07-40
  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.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.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  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
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., áåç ãàçó, âóë.Ïîä³ëüñüêà 

107. 093-124-57-61, 063-402-66-12
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. 

ä³ë-êè 16 ãà. 098-499-08-59
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, õë³â, ëüîõ, çåìëÿ 0.45 ãà ïðèâàòèç. 093-766-63-07
  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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, 
öåãëÿí³: ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò. çåìë³, öåíòð, âóë.
Ì³÷óð³íà ì.Êîçÿòèí. 067-409-35-37

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç îïàëåííÿ, âîäà, 3 ñàðà¿, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 
25 ñîò., º äîêóìåíòè. 063-523-80-94, 098-651-42-66

  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà (Ïëàíîâèé), çåìëÿ 4 ñîò. ïðèâàòèç., áóäèíîê 
öåãëÿíèé ç ìàñàíäðîþ, öåãëÿíèé òóàëåò, ñàäîê ôðóêòîâèìè äåðåâà-
ìè. 067-662-26-42 Ìèêîëà

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
  Çåìåëüíà ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó, ïîðó÷ ç öåíòðîì. 093-704-31-57
  Ê³ìíàòà 18 êâ.ì. â ãóðòîæèòêó íà ÏÐÁ, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàçîâèé 

êîíâåêòîð, äîêóìåíòè âñ³ â ïîðÿäêó, äóæå òåïëà. 067-592-43-32, 
093-020-23-02

  Ï³â áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà 118, âîäîïðîâ³ä, ãàç, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, íîâèé çàáîð, ãîðîä 4 ñîò., âàííà, áîéëåð, 
á³äîí, øàôè, êîìîä. 096-412-00-53 
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

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

ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98
  Òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå) ïðîäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà 

çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà 
òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè.  Çàãàëüíà ïëîùà 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê .º ñàðàé äëÿ óòðèìóâàííÿ äîì æèâíîñò³. 
Äåò ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 

  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, 

ñêëîïàêåòè, 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 ð-í ðèíêà Õë³áîäàð, øâåéíà ìàøèíêà íîâà, æàðî÷-
íèé øêàô. 063-020-88-40

  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 32 êâ.ì., ó äâîð³ º ë³òíÿ 
êóõíÿ, 10 ñîò. ãîðîäó, ñàä. 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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Àóä³ À80 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, ÷îðíà, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 

068-627-51-49
  Áàãàæíèê Æèãóë³âñüêèé. 063-280-43-28
  Áóñ Ôîëüêñâàãåí Ò-3 ãðóçîâèé + ãàðàæ çà ï³â ö³íè. 097-678-21-55
  ÂÀÇ 2102 1983 ð.â., ã/á, 5 ÊÏÏ, áåæåâà. 096-174-17-63, 063-537-

70-95
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  ÂÀÇ 2105 êîë³ð âèøíåâèé, 1999 ð.â. 097-689-43-71
  ÂÀÇ 2109 êîë³ð çåëåíèé, 2003 ð.â., îáºì 1.5, êîðîáêà 5 ñò., â äî-

áðîìó ñòàí³. 063-255-40-42
  ÂÀÇ 2115, 2006 ð.â. 5 ñò. ÊÏ, ãàç/áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 097-

85-94-537
  ÂÀÇ 2121 «Í³âà» 1993 ð.â. â äîáðîìó ñòàí³. 097-85-94-537
  ÂÀÇ 2108, 1987 ð.â., ãàç/áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-07-88-279
  ÂÀÇ 2115 2006 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 067-432-

27-45
  ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-407-

68-40, 066-673-50-18
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåí-

òðàëüíèé 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

  ÊÀÌÀÇ (Ñîâîê). 067-265-84-17
  Ìîïåä Ìóñòàíã 2015 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³ áåç äîêóìåíò³â. 097-

978-21-88
  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2006 ð.â., äâèãóí 1.6 äèçåëü. 093-034-86-44

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 

êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ.067-430-02-80
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-149-12-94
  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, 

ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  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, 
093-359-35-63 Íåëÿ

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

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

  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-
23-50, 097-648-46-69

  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü 
ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ì²ÍßÞ
  2 ãàðàæà â Êèºâ³ íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³. 093-461-82-10
  2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êèºâ³ (ì.Äèì³¿âñüêà) íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí íà 

îêîëèö³. 098-247-55-17
  2-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. 063-782-63-59
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 068-519-07-04

  Áóäèíîê ãàç., 75 êâ.ì., ïîãð³á, ãàðàæ, 10 ñîò. çåìë³ íà êâàðòèðó. 
096-561-68-94

Ð²ÇÍÅ
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 063-462-61-91, 

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

ñòåðèë³çóºìî çà â³êîì. 063-784-17-03
  Âèíàéìó ãàðàæ â êîîï. Æèãóë³ (ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè ç ïîäàëüøèì 

âèêóïîì). 063-280-43-28
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷èíè àáî æ³íêó, âñ³ çðó÷íîñò³. 063-523-80-

94 Ãàëÿ, 098-651-42-66
  Âòðà÷åíî àòåñòàò òà äîäàòîê ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, 

âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ÑÇÎØ  ¹4 І-ІІІ ñò. Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó 2008 ð. 
íà ³ìÿ Íå÷èïîðóê Ñâÿòîñëàâ Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Êîáåðíþê Ðà¿ñà Âàñèë³âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì

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

  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 â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ïîðÿäí³é ñ³ì¿, 

àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ñïàëüíÿ ³ êóõíÿ óìåáëüîâàí³. 
093-515-37-63

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

  Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60ì2-300ì2 
067-430-02-80

  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-999-24-61
  Çäàì ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ð-í Äåïî. 068-951-87-17
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç îêðåìèì âõîäîì, çðó÷íîñò³ ó äâîð³. 063-

419-00-38, 098-27-82-856
  Ñ³ìÿ âèíàéìå ÷àñòèíó áóäèíêó â ñ.Êîçÿòèí àáî ì.Êîçÿòèí. 063-944-

11-87, 098-872-81-04
  ×îëîâ³ê 62 ðîêè, øóêàº æ³íêó äî 62 ðîê³â. 093-024-03-81 Âî-

ëîäèìèð. 
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî ïàðêåòó. 093-767-15-20
  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 
Ваша невгамовна енергія 
не дозволить сидіти на місці. 
Однак намагайтеся все-таки 
не перескакувати з п'ятого 
на десяте, а планомірно про-
суватися до важливої   мети. 

ТЕЛЕЦЬ 
Незапланована зустріч 
у вівторок може призвести 
до вигідної ділової угоди. 
Гарний час для оформлення 
документів, тільки якщо ви 
будете гранично уважні.

БЛИЗНЮКИ 
Перед вами може постати ви-
бір: починати нове або про-
довжувати старе. Подумайте, 
що для вас важливіше.

РАК 
Цього тижня постарайтеся 
не гнатися за чимось біль-
шим, інакше ви ризикуєте 
втратити те, що вже маєте. 

ЛЕВ 
Цей тиждень буде сприят-
ливим для вирішення старих 
проблем. Намагайтеся 
раціонально витрачати свої 
енергетичні ресурси.

ДІВА 
Якщо ви незадоволені об-
ставинами, що склалися, то 
спробуйте що-небудь змінити 
в собі, решта зміниться само.

ТЕРЕЗИ 
Не намагайтеся осягнути 
неосяжне, об'єктивно розра-
ховуйте свої сили. Непогано 
перевірити деяких ділових 
партнерів на надійність.

СКОРПІОН 
Ви отримаєте значний при-
буток і зможете прийняти важ-
ливе і відповідальне рішення. 

СТРІЛЕЦЬ 
Активність і інтуїція можуть 
допомогти досягти високих 
результатів.

КОЗЕРІГ 
Важливо не лінуватися, бути 
активним, займаючись сво-
єю красою і здоров'ям. 

ВОДОЛІЙ 
Деякі труднощі, що виникли 
на початку тижня, не стануть 
перешкодою для прояву 
вашого професіоналізму.

РИБИ 
На роботі можливі термі-
нові справи, які потрібно 
було закінчити ще вчора. 
Попросіть допомоги у колег, 
разом вам швидше вдасться 
вирішити проблеми. 

ГОРОСКОП 
НА 17-23 ВЕРЕСНЯ

РЕКЛАМА

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 22 ÂÅÐÅÑÍß

  + 12 0Ñ    + 14 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 25 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 21 ÂÅÐÅÑÍß

  + 8 0Ñ    + 10 0Ñ
  + 13 0Ñ    + 22 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 19 ÂÅÐÅÑÍß

  + 8 0Ñ    + 11 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 18 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 18 ÂÅÐÅÑÍß

  + 10 0Ñ    + 12 0Ñ
  + 11 0Ñ    + 13 0Ñ

ÍÅÄІËß, 20 ÂÅÐÅÑÍß

  + 7 0Ñ     + 10 0Ñ
  + 12 0Ñ    + 19 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 17 ÂÅÐÅÑÍß

  + 17 0Ñ    + 19 0Ñ
  + 20 0Ñ    + 27 0Ñ

Погода у Козятині 

479953

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ñóáîòó, 12 âåðåñíÿ, â Óêðà-
¿í³ â³äçíà÷àëè Äåíü ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ñïîðòó. Ñâÿòêóþòü 
éîãî, ïî÷èíàþ÷è ç 1994, ó äðó-
ãó ñóáîòó âåðåñíÿ. Íà ñòàä³îí 
«Ëîêîìîòèâ» ó öåé äåíü ïðè-
éøëè ñïîðòñìåíè áàãàòüîõ ïî-
êîë³íü. Âîíè â³äçíà÷àëè ñâÿòî 
íà òðüîõ ñïîðòèâíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ. Âîëåéáîë³ñòè âèçíà-
÷àëè êðàùó êîìàíäó òóðí³ðó 
÷îòèðüîõ. Ó øòó÷íîìó ìàíåæ³ 
ïðîõîäèëè äèòÿ÷³ ³ãðè. Íà âå-
ëèêîìó ïîë³ ãðàëè âåòåðàíè 
êîçÿòèíñüêîãî ôóòáîëó. Äåíü 
ô³çêóëüòóðíèêà â öüîìó ðîö³ 
ñï³âïàâ ³ç äíåì çàñíóâàííÿ ÔÊ 
«Ãîðèçîíò». Öüîãîð³÷ êëóáó âè-
ïîâíèëîñÿ 25 ðîê³â. Çà ñâîþ 
ôóòáîëüíó ³ñòîð³þ «Ãîðèçîíò», 
³ç 2004 ïî 2009 ð³ê, áóâ ÷îòè-
ðèðàçîâèì â³öå-÷åìï³îíîì îá-
ëàñíî¿ ïåðøîñò³. À ó 2006 ðîö³ 
ôóòáîë³ñòè êëóáó ñâî¿ ñð³áí³ 
íàãîðîäè ïîêëàëè â çàâîéîâà-
íèé êóáîê. Ç íàãîäè ñâÿòà ¿õ 
ïðèéøëè ïðèâ³òàòè âåòåðàíè 
«Ëîêîìîòèâó», ÿê³ ç³ãðàëè ç 
íèìè òîâàðèñüêèé ìàò÷.

СКЛАДНІ БУЛИ ЧАСИ 
Ïåðåä ïî÷àòêîì çóñòð³÷³ îð-

ãàí³çàòîðè ñïîðòèâíîãî çàõîäó 
ïðèâ³òàëè çàñíîâíèêà «Ãîðèçîí-
òà» Îëåãà Êàìåííîãî, òðåíåðà 
êîìàíäè-þâ³ëÿðà, ÿêèé âçÿâ 
ï³ä ñâîþ îï³êó «Ãîðèçîíò» ç 
2004 ðîêó. Äìèòðà Í³ê³ôîðîâà òà 
Ëåîí³äà Êîâàëÿ, ÿêèé «òÿãíóâ» 

êîìàíäó, êîëè, ÿê òî êàæóòü, 
íà ð³âíîìó ì³ñö³, íà êîìàíäó 
Êàìåííîãî çà áóäü çäîðîâ ïî-
äàòê³âö³ íà¿õàëè.

— Ñêëàäí³ òî áóëè ÷àñè, — 
ðîçïîâ³äàº çàñíîâíèê êëóáó 
Îëåã Êàìåííèé. — ²íîä³ ç ôóò-
áîë³ñòàìè íàâ³òü áàðòåðîì ðîç-
ðàõîâóâàëèñü — áîðîøíîì, êðó-
ïàìè, öóêðîì ÷è ³íøèìè ïðî-
äóêòàìè. Íàì ³ òàê áóëî ñêëàäíî 
êîìàíäó íà ïëàâó òðèìàòè, à òóò 
ùå é ç ÿêîãîñü äèâà ïîäàòê³âö³ 
íà¿õàëè. Äîïîì³ã ó ò³é ñèòóàö³¿ 

êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè 
ïîëêîâíèê Ëåîí³ä Êîâàëü. Ïðè-
çâàâ âñ³õ ôóòáîë³ñò³â â àðì³þ, 
à êîìàíäó íàçâàëè «Ãîðèçîíò 
ÁÌÏ», ç òî¿ ïîðè é ïîäàòêîâà 
â³äñòóïèëà.

Êîëè ó 2004 ðîö³ ðåôîðìà àð-
ì³¿ òîðêíóëàñÿ Êîçÿòèíà, ñâîº 
ïëå÷å ï³äñòàâèâ Äìèòðî Í³ê³-
ôîðîâ.

НА ПОЛІ — 22 ФУТБОЛІСТИ 
Ùîäî ñàìîãî ìàò÷ó, ÿêèé 

îáñëóãîâóâàâ íàðîäíèé ðåôåð³ 
Îëåã Øåðåìåò, ôóòáîë³ñòè òàê 
ðâàëèñÿ íà ïîëå, ùî â ñêëàä³ 
êîæíî¿ áóëî ïî 12 ãðàâö³â. Êîëè 

ФК «ГОРИЗОНТ» ВІДЗНАЧАВ 
СВОЄ 25-РІЧЧЯ НА ПОЛІ 
Славний ювілей  Спочатку 
команда «Горизонт», яку створив Олег 
Каменний, називалася «Будівельник 
СМП 648», потім її переназвали 
на «Горизонт БМП». Були в її історії 
і скрутні часи, і численні перемоги. 
За 25 років футболісти не втратили 
жаги до гри і ювілей команди 
відзначили, як і має бути — на полі

íà ïîë³ ñòàëî 22 ôóòáîë³ñòè, àð-
á³òð äàâ ñâèñòîê.

«Ãîðèçîíò» øâèäêî çàáèâ äâà 
ì’ÿ÷³ é ïîâ³â ó ðàõóíêó 2:0. Ùå 
äî ïåðåðâè «Ëîêîìîòèâ» ñêîðî-
òèâ â³äñòàâàííÿ íà îäíîãî ì’ÿ÷à, 
³ ïðè ðàõóíêó 2:1 êîìàíäè ï³øëè 
â³äïî÷èâàòè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
çóñòð³÷³ «ëîêîìîòèâ³âö³» çð³âíÿ-
ëè ðàõóíîê, àëå ï³ä ê³íåöü ìàò÷ó 
äâ³÷³ ïðîïóñòèëè ó ñâî¿ âîðîòà. 
Òîæ ãðà çàâåðøèëàñÿ ç ðàõóíêîì 
4:2 íà êîðèñòü «Ãîðèçîíòà».

Çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü, 
íåçàëåæíî â³ä ðåçóëüòàòó ìàò-
÷ó, êîìàíäè ìàëè ïðîáèâàòè 
11-ìåòðîâ³ óäàðè. Ò³ëüêè òàêå 
ïðàâî íàäàâàëîñÿ íàéñòàðøèì 
ôóòáîë³ñòàì. Îêðàñîþ ï³ñëÿìàò-
÷åâèõ ïåíàëüò³ ñòàâ óäàð, ó âèêî-
íàíí³ 79-ð³÷íîãî Îëåãà Êàìåí-
íîãî, ÿêèé ïðîáèâ 11-ìåòðîâèé 
ó ñòèë³ Àðòåìà Ì³ëåâñüêîãî. Â³í 

çðîáèâ âèãëÿä, ùî ïðîáèâàòèìå 
â ïðàâèé â³ä âîðîòàðÿ êóò âîð³ò. 
Êîëè ãîëê³ïåð ïîâ³ðèâ ó íàì³ð 
ôóòáîë³ñòà ³ ñòðèáíóâ ó òîé êóò, 
Îëåã Áîðèñîâè÷ ïðîáèâ ó ïðà-
âèé â³ä ñåáå. Ì’ÿ÷ ï³ñëÿ ï³äêðóò-
êè, í³áè òðîõè çàâèñ ó ïîâ³òð³, 
à ïîò³ì ïàðàøóòîì îïóñòèâñÿ 
â ïðàâ³é äåâ’ÿòö³.

Çà ïåíàëüò³ ç ðàõóíêîì 5:3 âè-
ãðàëè çàë³çíè÷íèêè ³ çàãàëüíèé 
ðàõóíîê ìàò÷ó ñòàâ 7:7. Ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ ñïîðòèâíîãî ä³éñòâà 
ôóòáîë³ñòè îáîõ êîìàíä ïðè-
â³òàëè îäèí îäíîãî ç êîðåê-
òíîþ ãðîþ, é ç³áðàëèñÿ ðàçîì 
äëÿ êîëåêòèâíîãî ôîòî. Ï³ñëÿ 
÷îãî âåòåðàíè ôóòáîëó ï³ä³éøëè 
äî ïðåäñòàâíèêà ïðåñè ³ ñêàçàëè: 
«Íàì Ïàâëî Ëóöþê ç Îëåêñàí-
äðîì Øåâ÷óêîì íà 25-ð³÷÷ÿ ïî-
äàðóâàëè ñâÿòî ôóòáîëó. ßêùî 
ìîæíà, â³äì³òüòå ¿õ ó ãàçåò³».

Як в юнацькі роки, футболіст «Горизонта» 
Віктор Новаківський кинув м'яч собі на хід 
між двома суперниками

Çà ñâîþ ôóòáîëüíó 
³ñòîð³þ «Ãîðèçîíò», ³ç 
2004 ïî 2009 ð³ê, áóâ 
÷îòèðèðàçîâèì â³öå-
÷åìï³îíîì îáëàñíî¿ 
ïåðøîñò³


