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ЧОГО БОЯТИСЯ БІЛЬШЕ?

У Козятинську ЦРЛ поступають пацієнти з
пневмоніями та коронавірусними симптомами. На
10 випадків ковід припадає 47 пневмоній
X

Головний лікар Олександр Кравчук розповів
про ситуацію з COVID-19, кисневу підтримку, ПЛРтестування, лікування вірусних пневмоній
X
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ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
Шановна громадо!
Вересень подарував усім нам теплі сонячні
дні, але напрочуд спекотними останні дні
місяця виявилися для політичних гравців
на електоральному полі Козятина.

Кандидат
на посаду
голови
Козятинської
громади
Олександр
ПУЗИР
Міський
голова

Попри шалений тиск і супротив з боку міської
територіальної виборчої комісії, ухвалення її
членами протиправних рішень, мені вдалося
в законний спосіб через суд домогтися участі
в цих виборах. Нині я отримав посвідчення
кандидата на посаду голови Козятинської
міської об’єднаної територіальної громади.
Участь у виборчих перегонах — виважений
та відповідальний крок. П’ять років тому,
заручившись вашою підтримкою, я та моя
команда, пообіцяли вам розпочати зміни
в нашому місті — і ми свого слова дотримали.

Нашим пріоритетом була соціальна
інфраструктура. Ми її зберегли, зробили
сучасною й доступнішою. Жодна освітня
установа, жоден медичний заклад чи об’єкт
комунальної власності не втрачений.
Далі — дороги, тротуари, сквери в кожному
населеному пункті майбутньої об’єднаної
громади.
Ми повинні зробити незворотними закладені
сучасні стандарти міського простору та
продовжити оновлення всієї інфраструктури
Козятинської об’єднаної територіальної
громади.
Моя мета і мета команди — зробити Козятин й усі
без винятку села громади безпечними, цікавими
та комфортними. Але це можливо лише за вашої
підтримки на виборах 25 жовтня!

Шановні земляки!
Прошу всіх вас підтримати мене та мою самовіддану команду!
Буде так, як вирішиш ти!
З повагою, міський голова Олександр Пузир
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КОРОТКО
Реєструйтеся
на турнір
 Íà òåðèòîð³¿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ïðîâåäóòü
ðåéòèíãîâèé òóðí³ð ç
íàñò³ëüíîãî òåí³ñó. Óæå
òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü â ñò³íàõ
Ãëóõîâåöüêî¿ øêîëè çìàãàòèìóòüñÿ ç íàñò³ëüíîãî
òåí³ñó. Òóðí³ð ïðèñâÿ÷åíèé âøàíóâàííþ ïàì’ÿò³
âåòåðàíà ïåäàãîã³÷íî¿
ïðàö³, â÷èòåëÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ — Ìèêîëè
Âàñèëüîâè÷à Âîëîñà.
Çàãàëüíèé ïðèçîâèé ôîíä
òóðí³ðó ñêëàäàº 6 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ïåðåìîæö³ áóäóòü íàãîðîäæåí³ ãðîøîâèìè ïðèçàìè òà ãðàìîòàìè. Òóðí³ð â³äáóäåòüñÿ
9 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó, àëå ðåºñòðóâàòèñÿ ïîòð³áíî âæå,
òîìó ùî ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â îáìåæåíà. Äëÿ ó÷àñò³
ïîòð³áíî ïîäàòè çàÿâêó
(Ï²Á, äàòà íàðîäæåííÿ,
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ, êîíòàêòíèé íîìåð òåëåôîíó)
íà ïîøòó: nt2019org@
gmail.com àáî Viber
050 488 22 29. Çàÿâêè ïðèéìàþòüñÿ äî 20 ãðóäíÿ
2020 ðîêó.

Виставка
землячки
 Ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà
ç íàãîäè Äíÿ õóäîæíèêà, 9 æîâòíÿ î 12.00,
â³äêðèâàºòüñÿ âèñòàâêà
àêâàðåëüíîãî æèâîïèñó
«Êðàñèâå ³ êîðèñíå», óðîäæåíêè Êîçÿòèíà, íàðàç³
æèòåëüêè ×åðêàñ Òåòÿíè
Êóë³ø. Ïîìèëóâàòèñÿ
ïàë³òðîþ êîëüîð³â ìîæíà áóäå äî 8 ëèñòîïàäà.
Ìóçåé ïðàöþº çà àäðåñîþ: Ãðóøåâñüêîãî, 15, ç
9.00 äî 17.00. Ñóáîòà òà
íåä³ëÿ âèõ³äí³ äí³.
Äîäàìî, ùî Òåòÿíà Êóë³ø — ó÷àñíèöÿ áàãàòüîõ
ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ âèñòàâîê. Â òîìó
÷èñë³ ³ òðüîõ ïåðñîíàëüíèõ, ÿê³ ïðîõîäèëè â Êèºâ³, Ëüâîâ³, Îäåñ³, ×åðêàñàõ, Õàðêîâ³, Êðåìåí÷óö³,
à íåçàáàðîì ³ â ð³äíîìó
ì³ñò³ çàë³çíè÷íèê³â Êîçÿòèí³. À íåùîäàâíî òàëàíîâèòà óêðà¿íêà, õóäîæíèöÿ,
÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè
äèçàéíåð³â Óêðà¿íè, âçÿëà
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó
êîíêóðñ³ «Êðîê çà êðîêîì». Ñåðåä 58 ó÷àñíèê³â,
õóäîæíèöÿ îòðèìàëà ñïåö³àëüíó íàãîðîäó ó ô³íàë³
äðóãîãî ñåçîíó çìàãàíü.

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 8 æîâòíÿ 2020
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ЗІЗНАННЯ В ЛЮБОВІ
ДО КОЗЯТИНА
Казус  Днями через свою
незавершеність патріотичний напис
«Я люблю Козятин» серед містян
і не тільки став темою № 1 для
обговорення. Чому композицію
розцінили як жарт — читайте в матеріалі
ІРИНА ШЕВЧУК

Ó Êîçÿòèí³ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Íåçàëåæíîñò³ òà Àêàäåì³êà Ïàâëîâà ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³
Ìóäð³ âçÿëèñÿ îáëàãîðîäæóâàòè òåðèòîð³þ äëÿ ìàéáóòíüîãî
ñêâåðó. Áðàò ³ ñåñòðà Ãåííàä³é
òà Ìàð³ÿ âçÿëè íà ñåáå íåëåãêó íîøó. Àäæå ìåøêàíöÿì öÿ
ì³ñöèíà â öåíòð³ ì³ñòà âïàäàëà
â îêî ñâî¿ì çàõàðàùåííÿì, áîëîòÿí³ñòþ, ñì³òíèêîì òà ðó¿íàìè.
Ðîáîòè ç áëàãîóñòðîþ ðîçïî÷àëèñü ùå âë³òêó. Âèâåçëè çåìëþ,
ðî÷èñòèëè áóð'ÿíè òà êîð÷àêè.
Íà åòàï³ óñòàíîâêè ïàòð³îòè÷íèõ
ë³òåð «ß ëþáëþ Êîçÿòèí», ÷åðåç
ðÿñí³ äîù³, ðîáîòè ïðèïèíèëèñÿ. Âñòèãëè çðîáèòè ï’ÿòü ë³òåð
³ âèéøîâ êóìåäíèé íàïèñ.
Ó ñîöìåðåæàõ ñåðåä ì³ñòÿí öå
âèêëèêàëî øêâàë îáãîâîðåíü.
Äóìêè ëþäåé ðîçä³ëèëèñÿ —
îäí³ âèñëîâëþâàëè ñâî¿ ùèð³

ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêó äîáðîìó
ä³ëó. Àäæå â íàøîìó ì³ñò³ íå òàê
áàãàòî êðàñèâèõ ì³ñöü, äå ìîæíà
êîìôîðòíî â³äïî÷èòè òà ñôîòîãðàôóâàòèñÿ. ²íøèì íàâïàêè,
âñå íå òàê — ³ ì³ñöå íå òàêå,
³ ³äåÿ ïîãàíà, ³ äèçàéí æàõëèâèé. Ä³éøëî íàâ³òü äî ïðîâ³äíèõ
òåëåêàíàë³â Óêðà¿íè. Â³äåîðîëèêè ïðî Êîçÿòèí ïîêàçóâàëè
â «Ðàíêó ç Óêðà¿íîþ» òà «×èñòî NEWS». À ñòàòò³ â íîâèíí³é
ñòð³÷ö³ ðîçëåò³ëèñÿ ³íòåðíåòíîþ
ìåðåæåþ ç³ øâèäê³ñòþ ñâ³òëà.
Îáðàçëèâ³ êîìåíòàð³, çâ³ñíî,
ïèñàòè íå âàæêî, îñîáëèâî êîëè
íå ëþáèø ñâîº ì³ñòî òà íå ïîâàæàºø ëþäåé, ÿê³ òóò æèâóòü.
Â³äðàçó íàïðîøóºòüñÿ âèñë³â
«Õîò³ëè ÿê êðàùå, à âèéøëî…
êîìó ÿê âèã³äíî». Âñ³ì íå äîãîäèòè. ² ÿê âèÿâèëîñü, íàâ³òü
òàêèìè äîáðèìè ñïðàâàìè.
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç Ìàð³ºþ
Ìóäðîþ. Âîíà ³ ïîÿñíèëà ñèòó-

Наразі композиція «Я люблю Козятин» уже готова.
Усі літери тепер на місці
àö³þ, ÿêà º íàñïðàâä³.
— Òàê âèéøëî, ï³øîâ äîù,
ñòàëî çàìèâàòè òðàíøåþ ³ ìè
íå âñòèãëè âèëèòè âñ³ ë³òåðè ç
íàïèñó «ß ëþáëþ Êîçÿòèí», —
êàæå Ìàð³ÿ. — Ñïåðøó êîïàâñÿ
êîòëîâàí, ãëèáèíîþ áëèçüêî ìåòðà. Àäæå êîæíà ë³òåðà âàãîþ
ìàéæå 40 ê³ëîãðàì³â. Óêð³ïëþâàëè, âñå ÿê ãîäèòüñÿ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà êëàñòè ïëèòêó.
Íàðàç³ êîìïîçèö³ÿ âæå ãîòîâà.
Õî÷ó ñêàçàòè, ùî ìè çðîáèìî
âñå, ùîá òàê³ ÿê Êîøîâèé ç
«95 Êâàðòàëó», ïðè¿õàëè ³ ïîáà÷èëè âñþ òó êðàñó, ÿêó ìè çàäóìàëè. Ïîð³âíÿëè, ÿê áóëî, ³ ÿê

ñòàëî. ² íå ñì³ÿëèñÿ íàä íàøèì
ì³ñòîì, à íàâïàêè ìèëóâàëèñÿ
íèì. Â Êîçÿòèí³ º âñå äëÿ öüîãî:
³ ëþäè õîðîø³ òóò æèâóòü, ³ êâ³ò³â º áàãàòî ó äâîðàõ. Ìåøêàíö³
äîáð³ ³ êðàñèâ³. Íà ôîí³ öüîãî
ðîáèòüñÿ öåé ïàðê. Âñå áóäå çàñ³ÿíî ãàçîíîì ³ êâ³òàìè. Äàé Áîã
ò³ëüêè ñèëè. Áàãàòî õòî ãîâîðèòü,
ùî ìè ïëàíóºìî ïðîäàâàòè öþ
ä³ëÿíêó. Àëå öå íåïðàâäà. ßêáè
öå áóëî òàê, ìè á íå âêëàäàëè
ñþäè ñò³ëüêè ñèë òà êîøò³â. ²
íå òðåáà ãîâîðèòè, ùî ìè ðîáèìî öå äî âèáîð³â. Á³ëüøà ÷àñòèíà
ðîáîòè âçàãàë³ áóäå ï³ñëÿ íèõ.
Áóäüìî âçàºìîââ³÷ëèâ³!

«Вони просто сиділи і чекали смерті»
ОЛЕНА УДВУД

 Öþ ïðèêðó ³ñòîð³þ ðîçïîâ³ëà íàì çîîçàõèñíèöÿ Ëþäìèëà Øâåöü. Óâå÷åð³ â íåä³ëþ, 4
æîâòíÿ, âîíà ¿õàëà ìàøèíîþ ç
÷îëîâ³êîì. Íà óçá³÷÷³ äîðîãè
á³ëÿ ïîëÿ, ïðè â’¿çä³ ç ²âàíêîâåöü â Êîçÿòèí âîíè ïîáà÷èëè
äâîõ êîøåíÿò. Ìàëþê³â ïðîñòî
âèêèíóëè ÿê íåïîòð³á, íàâ³òü íå
ïîòóðáóâàëèñÿ ïðî òå, ùîá ïîñàäèòè ¿õ äî êîðîáêè.
— ¯õ âèäíî âèïóñòèëè ç ìàøèíè, ÷è ç ì³øêà, äå âîíè òàì
áóëè, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà. —
Âîíè ïðîñòî ñèä³ëè ³ ÷åêàëè
ñâîº¿ ñìåðò³, íàïåâíî. Áî òàì
ïîëå, òàì ¿çäÿòü ìàøèíè. Óÿâ³òü
ñîá³! ßê òàê?! ßê ñïàëîñÿ ï³ñëÿ
öüîãî?! Çáóëè ïðîñòî ç ãîëîâè.
Òà íàïèø³òü îãîëîøåííÿ â ãàçåòó, íàïèø³òü â olx, ó Ôåéñáóö³ — ³íòåðíåò º. Äèêóíè ëþäè.
Æ³íêà çàáðàëà êîøåíÿò
äî ñåáå. Âîíè ó Ëþäìèëè —
íå ºäèí³, êîãî òàê áåçæàëüíî
âèêèíóëè ëþäè.
— Ó ìåíå øåñòåðî íà ïåðåòðèìö³. Öå ò³, êîãî òåðì³íîâî
òðåáà â³ääàòè. Çà ñâî¿õ äîìàøí³õ

Хлопчик (ліворуч) і дівчинка (праворуч). Цих кошенят
викинули на узбіччі дороги біля поля на вірну, довгу і
мученицьку смерть від голоду і холоду

Цих цуценят викинули на
зупинці на ПРБ. Усі дівчатка

ÿ ìîâ÷ó. Ó ìåíå ìî¿õ ç äåñÿòîê. Ùå ò³, õòî ïî ñóñ³äñòâó º,
³ ïî ì³ñòó. Ó íàñ ïðîñòî âàãîí ³
ïðè÷³ï, — êàæå Ëþäìèëà.
Æ³íêà íå ðîçóì³º ïîçèö³¿
ëþäåé, ÿê³ òàê â÷èíÿþòü. Àäæå
ìàòè òâàðèíó — îçíà÷àº áðàòè
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íå¿.
— ßê òàê ìîæíà?! Àëå, ìàáóòü,
â íàøîìó ñóñï³ëüñòâ³ ìîæíà. Áî
íåìàº ïîêàðàííÿ, íåìàº øòðàô³â. ×åðåç òå é ðîáëÿòü, ùî õî÷óòü, — îáóðþºòüñÿ êîçÿòèí÷àíêà. — Ñòåðèë³çóéòå, áóäü ëàñêà,
ñâî¿õ òâàðèí. Òîä³ ³ ìàìà-êèöÿ

î÷åé. ß äèâëþñÿ íà öèõ äâîõ
çíàéä, áðàòèêà ³ ñåñòðè÷êó — ÿê
âîíè ãîðíóòüñÿ îäèí äî îäíîãî, ñïëÿòü, îá³éìàþ÷èñü. Öå
òàê çâîðóøëèâî. Áóëî á âåëèêèì ïîäàðóíêîì äëÿ íèõ, ùîá
¿õ âçÿëè â îäíó ðîäèíó, — êàæå
æ³íêà. — Öóöåíÿòêà ãðàéëèâ³,
çâèêë³ äî ëþäåé. Óñ³ ä³â÷àòêà:
äâîº ÷îðíèõ, îäíå ðóäåíüêå ³
îäíå êîðè÷íåâå. Êîëè âèðîñòóòü, áóäóòü íåâåëèêî¿ ïîðîäè.
ßêùî âè õî÷åòå ïðèõèñòèòè
öèõ ìàëþê³â, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì (063)-605–92–04.

íå áóäå ìàòè êëîïîòó, ³ âè òàê
ñàìî. Àëå íå ï³äêèäàéòå!
Ó â³âòîðîê, 6 æîâòíÿ — ùå
îäíà çíàõ³äêà. Öüîãî ðàçó íà çóïèíö³ â ðàéîí³ ÏÐÁ. «Äîáð³»
ëþäè âèêèíóëè ÷îòèðüîõ öóöåíÿò. Òåïåð çíàéäåíèõ òâàðèí
òðåáà êóäèñü ïðèëàøòóâàòè,
òîìó Ëþäìèëà øóêàº äëÿ íèõ
ãîñïîäàðÿ.
— Êîøåíÿòà êëàñí³. Õëîï÷èê
á³ëåñåíüêèé. Õâîñòèê ðóäåíüêèé
³ òðîøêè íà âóøö³ ðóäåíüêîãî. ² ä³â÷èíêà òðèìàñíà. Òàêå
ìèëå, çàçèðàº â ñàìó ãëèáèíó
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ТОП-9 РЕЧЕЙ, ЯКИХ
НЕ ВИСТАЧАЄ НАШОМУ МІСТУ
Думка громади  Нові дитячі
майданчики, парк для вигулу собак
чи урни з лавками? Чого нашому місту
бракує найбільше? До вашої уваги
рейтинг, за версією наших читачів
ОЛЕНА УДВУД

Íà íàøîìó ñàéò³ ìè çàïèòàëè ëþäåé, ùî ïåðøî÷åðãîâî
ïîòð³áíî çì³íèòè ó ì³ñò³, ùîá
çðîáèòè éîãî êîìôîðòí³øèì
äëÿ æèòòÿ? Äî îïèòóâàííÿ äîëó÷èëîñÿ 135 ÷èòà÷³â. Çâ³ñíî, öÿ
ê³ëüê³ñòü íå â³äîáðàæàº äóìêó
óñ³º¿ ãðîìàäè ì³ñòà, à ëèøå ¿¿
÷àñòèíó.
АВТОБУСИ, ПАРКОВКИ
І ЗАХОДИ
Íà äåâ’ÿòîìó ì³ñö³ íàøîãî
ðåéòèíãó îïèíèëèñÿ âàð³àíòè,
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ñôåðè ÆÊÃ òà
êóëüòóðè, à òàêîæ ïåðåì³ùåííÿ
ìàëîìîá³ëüíèõ ëþäåé. Óñ³ âîíè
íàáðàëè ïî îäíîìó ãîëîñó. Êîðîòêî îïèøåìî êîæåí. Ïî÷íåìî ç ïàðêîâîê. ¯õ íàâ³òü ó öåíòð³ ì³ñòà íåáàãàòî, òîæ ÷àñîì
íà ïàðêîâêè ïåðåòâîðþþòüñÿ
öåíòðàëüí³ âóëèö³. ßêîñü ìè
ñòàëè ñâ³äêàìè òîãî, ÿê âîä³é
ìóñèâ âè¿õàòè íà òðîòóàð äëÿ
òîãî, ùîá îá’¿õàòè àâò³âêó, ÿêà
ðóõàëàñÿ íàâïðîòè. Áî íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ ì³ñöÿ äëÿ îá’¿çäó
ïðîñòî íå áóëî.
Íàñòóïíèé âàð³àíò — «âñòàíîâèòè ñâ³òëîôîðè». Íà äåÿêèõ âóëèöÿõ äîñèòü æâàâèé ðóõ òðàíñïîðòó. Íàïðèêëàä, á³ëÿ òóíåëþ.
×åðåç òóíåëü ¿çäèòü óâåñü òðàíñïîðò, ùî çà¿æäæàº ÷è âè¿æäæàº
ç Êîçÿòèíà, à òàêîæ àâò³âêè òà
àâòîáóñè, ÿê³ ¿äóòü íà ÏÐÁ ÷è
ó ñõ³äíó ÷àñòèíó ì³ñòà.
ßêùî ìè âæå çàãîâîðèëè ïðî

ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò: âè çíàëè, ùî êîëèñü áóâ àâòîáóñ, ÿêèé
¿õàâ ³ç öåíòðó ì³ñòà íà ñòàä³îí?
Â³í éøîâ â³ä «ñòàðî¿ Ëÿë³». Ñüîãîäí³ ìàºìî ï’ÿòü ìàðøðóò³â àâòîáóñ³â, ÿê³ êóðñóþòü ç ³íòåðâàëîì 30–60 õâèëèí. Òîìó îäíèì
³ç âàð³àíò³â íàøîãî îïèòóâàííÿ
áóâ «çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü àâòîáóñ³â ïî ì³ñòó».
Ç ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ïåðåì³ñòèìîñÿ íà òðîòóàðè. À çâ³äòè —
äî áóä³âåëü óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é,
ìàãàçèí³â. Íå ñêð³çü îáëàøòîâàí³ ïàíäóñè, òîìó ìàìàì ç
äèòÿ÷èìè â³çî÷êàìè òà ëþäÿì
íà â³çêàõ ïîòðàïèòè äî òàêèõ
ïðèì³ùåíü ñêëàäíî.
Îäíèì ³ç âàð³àíò³â íàøîãî
îïèòóâàííÿ áóâ «ïðîâîäèòè á³ëüøå êóëüòóðíèõ çàõîä³â». Âëàñíå,
òàê³ çàõîäè ó ì³ñò³ ïðîâîäÿòüñÿ,
àëå öüîãîð³÷ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ
êóëüòóðíå æèòòÿ ì³ñòà ìàéæå
ïîâí³ñòþ ïåðåéøëî â ðåæèì
îíëàéí. Ùå îäèí ãîëîñ íàáðàâ
âàð³àíò ç³ ñòâîðåííÿì ãðîìàäñüêîãî ïðîñòîðó äëÿ ìîëîä³.
РОЗВАГИ
Íà âîñüìîìó ì³ñö³ íàøîãî
ðåéòèíãó — äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà ìàéäàí÷èê äëÿ êàòàííÿ
íà ñêåéò³. Ó äâîðàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, ïàðêó, íà ñòàä³îí³ äèòÿ÷³
ìàéäàí÷èêè º. Âîíè º íå ëèøå
ó öåíòð³, à é ³íøèõ ì³êðîðàéîíàõ. Íàïðèêëàä, íà Á³ë³é Êàçàðì³, äå ïîâí³ñòþ ïðèâàòíèé ñåêòîð. Òîæ ìàëå÷³ º äå ïîêàòàòèñÿ
íà ãîéäàëêàõ, àëå ä³òè òàêîæ ëþ-

У місті є п’ять маршрутів автобусів, які курсують з
інтервалом у 30–60 хвилин. Тож одним із наших варіантів
був «збільшити кількість автобусів по місту»

áëÿòü êàòàòèñÿ íà âåëîñèïåäàõ,
ñàìîêàòàõ òà ñêåéòàõ. Äëÿ öüîãî
âîíè ³íêîëè éäóòü íà äîðîãó, äå
çðîáèëè êàïðåìîíò.
Ùå îäèí âàð³àíò, ÿêèé íàáðàâ äâà ãîëîñè — «â³äêðèòè
ê³íîòåàòð». Ó äîðåâîëþö³éí³
÷àñè â Êîçÿòèí³ áóëî òðè ê³íîòåàòðè — äâà â öåíòð³ ³ îäèí
íåïîäàë³ê âîêçàëó. Íà ïî÷àòêó
60-èõ çáóäóâàëè «Ìèð», ÿêèé
íà òîé ìîìåíò áóâ îáëàäíàíèé
çà îñòàíí³ì ñëîâîì òåõí³êè.
Ñüîãîäí³ ó ì³ñò³ íåìàº æîäíîãî
ê³íîòåàòðó.
ВІДПОЧИНОК
Íàñòóïíå ì³ñöå íàøîãî ðåéòèíãó — âàð³àíò «ñòâîðèòè ì³ñöÿ
â³äïî÷èíêó ó ð³çíèõ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà». Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî ÷åòâåðî ÷èòà÷³â. Ó öåíòð³ º
ñêâåð á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Ãðóøåâñüêîìó, ïàðê òà ïëîùà. Íåïîäàë³ê ñòàä³îí.
Â ³íøèõ ì³êðîðàéîíàõ ç öèì
íå ãóñòî. Íà ÏÐÁ ëèøå íåâåëèêèé ñêâåð ç ê³ëüêîìà ëàâêàìè
á³ëÿ «â³÷íîãî âîãíþ». Íà âóëèö³
Êàòóêîâà ÿê ì³ñöå â³äïî÷èíêó
âèêîðèñòîâóþòü òåðèòîð³þ çà-

Ó íàñ ì³ñöåì âèãóëó
ñîáàê ñòàþòü çåëåí³
çîíè îáàá³÷ òðîòóàðó,
à çà ñíàðÿäè äëÿ
çàíÿòòÿ ñïîðòîì
âèêîðèñòîâóþòü ëàâêè
ë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà. Íà Òàëèìîí³âö³ îáëàäíàëè ïëÿæ á³ëÿ
ñòàâêà, àëå òóò â³äïî÷èâàòè
ìîæíà ëèøå âë³òêó.
ПАРК ДЛЯ ВИГУЛУ СОБАК
Öåé âàð³àíò íà øîñò³é ñõîäèíö³ íàøîãî ðåéòèíãó ³ íàáðàâ ð³âíî ñò³ëüêè æ ãîëîñ³â. Äâà ðîêè
òîìó ÿ â³äâ³äàëà Ëüâ³â. Ó îäíîìó
ç ïàðê³â ì³ñòà áóâ ñïåö³àëüíèé
ìàéäàí÷èê äëÿ ÷îòèðèëàïèõ,
îáëàäíàíèé ð³çíîìàí³òíèìè
ñíàðÿäàìè. Ìîæëèâî, âè çäèâóºòåñÿ, òà ñîáàêè òåæ çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, ïðè÷îìó, ð³çíèìè
âèäàìè. Ó òàêîìó ì³ñö³ ìîæíà
íå ëèøå òðåíóâàòè ñâîãî óëþáëåíöÿ, à é â³äïóñòèòè ³ íå áîÿòèñÿ, ùî â³í ïîá³æèòü çà äèòèíîþ, ÿêà ïðîõîäèòü ïîðó÷.
Ó íàñ ì³ñöåì âèãóëó ñîáàê ñòàþòü çåëåí³ çîíè îáàá³÷ òðîòóàðó.
ОСВІТЛЕННЯ
Ï’ÿòà ñõîäèíêà íàøîãî ðåéòèíãó — âàð³àíò «â³äðåìîíòóâàòè
âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ». Â³í íàáðàâ
ñ³ì ãîëîñ³â. Çàóâàæèìî, ùî îïèòóâàííÿ ìè ïðîâîäèëè äâà òèæí³
òîìó. Òîä³ íàâ³òü ó öåíòð³ íà äå-

Частина читачів вважає, що у місті недостатньо лавок.
До прикладу, на вулиці Незалежності їх лише дві
ÿêèõ âóëèöÿõ ë³õòàð³ ïðàöþâàëè ç ïåðåáîÿìè. Íèí³ ñèòóàö³ÿ
çì³íèëàñÿ. Äî ïðèêëàäó, íà ïî÷àòêó âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó
äî «Áîãåì³¿» âñòàíîâèëè ñó÷àñí³
LED-ë³õòàð³.
Òàêîæ Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
îá³öÿº, ùî îñâ³òëåííÿ ç’ÿâèòüñÿ
íà òèõ âóëèöÿõ, äå éîãî í³êîëè íå áóëî. Íàïðèêëàä, ë³õòàð³
âñòàíîâëÿòü íà ïîñüîëêó.
ЛАВКИ ТА УРНИ
×åòâåðòà ñõîäèíêà íàøîãî
ðåéòèíãó — âàð³àíò «âñòàíîâèòè
á³ëüøå óðí ³ ëàâî÷îê». Çà íüîãî
ñâ³é ãîëîñ â³ääàëî â³ñ³ì ÷èòà÷³â.
ßêùî íå âðàõîâóâàòè òåðèòîð³þ
ë³êàðí³, ñêâåð á³ëÿ Ãðóøåâñüêîãî òà ïëîùó, òî íà öåíòðàëüí³é
âóëèö³ ìè íàðàõóâàëè 11 ëàâîê.
Íàòîì³ñòü íà Íåçàëåæíîñò³, ÿêà
òàêîæ â öåíòð³, âñüîãî äâ³ ëàâêè — íàâïðîòè Ïîøòè.
Óðíè òåæ º íå âñþäè. ×åðåç
öå áàãàòî íåäîáðîñîâ³ñíèõ ìåøêàíö³â çàì³ñòü òîãî, ùîá äîíåñòè îáãîðòêó â³ä öóêåðêè ÷è
ìîðîçèâà äî íàéáëèæ÷î¿ óðíè,
âèêèäàþòü ¿¿ ïðîñòî íà çåìëþ.
ТРОТУАРИ
Â³äêðèâàº íàøó òð³éêó ë³äåð³â âàð³àíò «ïîëàãîäèòè òðîòóàðè». Â³í íàáðàâ äåñÿòü ãîëîñ³â.
Ïîêðèòòÿ á³ëüøîñò³ òðîòóàð³â
íàâ³òü ó öåíòð³ ì³ñòà çíîøåíå,
àëå º ³ ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ. Ìèíóëîãî ðîêó òðîòóàð íàâïðîòè
áóäèíêó ï³îíåð³â (ñó÷àñíîãî
Öåíòðó äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿
òâîð÷îñò³) îáêëàëè áðóê³âêîþ.
Ðàí³øå òóò áóëà ãðàí³òíà ïëèòêà, ïîêëàäåíà ùå çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â, ïîäåêóäè ðîçáèòà.
Ïîä³áí³ òðîòóàðè îáëàäíàëè

á³ëÿ êðóãà, íà âóëèö³ Äîâæåíêà
³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà.
ПЛОЩА І ПАРК
Íà äðóãîìó ì³ñö³ íàøîãî
ðåéòèíãó âàð³àíò «óïîðÿäêóâàòè ïëîùó ³ ïàðê». Â³í íàáðàâ
15 ãîëîñ³â. Ó ì³ñüêîìó ñêâåð³
êîëèñü áóëè ïàì’ÿòíèêè ³ ãàðíèé ôîíòàí, òóò ñòîÿëè ñòîëèêè,
äå êîçÿòèí÷àíè ãðàëè â äîì³íî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïëîù³, òî òóò íàâ³òü çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â íå áóëî
í³÷îãî, îêð³ì ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó
³ ïðèì³òèâíîãî âîäîãðàþ, òà é
òîé ïðîñòîÿâ íå äîâãî.
Íèí³ ó ïàðêó äâà äèòÿ÷èõ
ìàéäàí÷èêè, àëüòàíêà, ëàâêè.
Á³ëüø³ñòü äîð³æîê îáêëàäåí³
áðóê³âêîþ, àëå äåÿê³ òàê ³ çàëèøèëèñÿ íåâ³äðåìîíòîâàí³.
Ïîñòàìåíò, íà ÿêîìó ðàí³øå
ñòîÿâ áþñò Ïóøê³íà, äîñ³ íå äåìîíòóâàëè. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïëîù³, òî òóò îêð³ì ëàâî÷îê ³ äåðåâ
í³÷îãî íåìàº.
ПРОБЛЕМА НОМЕР ОДИН
Ïåâíî, âè çäîãàäàëèñÿ, õòî ë³äåð íàøîãî ðåéòèíãó. Öå âîäà,
òî÷í³øå âàð³àíò «ïîáóäóâàòè íîâèé âîäîã³í». Â³í íàáðàâ 74 ãîëîñè. Öÿ ïðîáëåìà áîëèòü óñ³ì,
õòî æèâå â áàãàòîïîâåðõ³âêàõ.
Ùå íà ïî÷àòêó 90-èõ çàäóìàëè
çáóäóâàòè íîâèé âîäîã³í â³ä ñåëà
Ñåëèùå, ùî ïîáëèçó Á³ëîï³ëëÿ.
Âçÿëèñÿ çà ïî÷àòîê ðîá³ò, àëå
ó 1995 ðîö³ çà áðàêîì êîøò³â
áóä³âíèöòâî ïðèçóïèíèëè.
Ó 2016-ìó çðîáèëè êîðèãóâàííÿ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿
äîêóìåíòàö³¿ ³ çíîâó âçÿëèñÿ
çà ðîáîòè, ïðîòå ïðèïèíèëè ç
ò³º¿ æ ïðè÷èíè, ùî é ìèíóëîãî
ðàçó — íåäîñòàòíº ô³íàíñóâàííÿ.
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ВСЕ ПРО COVID-19 ТА ПНЕВМОНІЮ.
Будьте здорові  У Козятинську ЦРЛ
поступають пацієнти з пневмоніями
та коронавірусними симптомами.
За даними адміністрації закладу, якщо
порівняти кількість хворих у цифрах,
у пропорції ковід: пневмонія виходить
10:47. Ситуацію з захворюваністю
пояснюють лікарі
ІРИНА ШЕВЧУК

Головний лікар ЦРЛ Олександр Кравчук:
«Треба оберігатись і остерігатись»

Про цифри з пневмоній і коронавірусу
— Кількість госпіталізованих
дорослих пацієнтів з пневмоніями збільшилася в 1,6 рази.
Так, за останніх 9 місяців маємо
253 випадки. Тоді як за аналогічний період в минулому році їх
було 163 випадки, — каже завідувач інформаційно-аналітичного
відділу ЦРЛ Руслан Петруца. — Є
летальні випадки. Так, в минуло-

му році від пневмонії померло
3 людини, в цьому — 12. Також
додам, що зроблено 3515 ІФАтестів, з них 146 позитивних результатів. Направили 631 зразок
на ПЛР-тестування, з них 47 позитивних. З підтвердженим
COVID-19 на сьогоднішній день
було госпіталізовано 97 пацієнтів, з підозрами — 274

Де лікуються вагітні
— Всі діти з підозрами або з
наявними ознаками коронавірусної хвороби, лікуються у обласній Вінницькій інфекційній
лікарні, — пояснює заступник головного лікаря з материнства та
дитинства Надія Станіславчук. —
Наше акушерсько-гінекологічне
відділення приймає або на пологи, або на лікування вагітних
з патологією. Згідно з наказом
Департаменту є відповідний
маршрут пацієнта. Вагітні, навіть
з підозрою на COVID, лікуються
у нас. Для інфекційно хворих
є окрема палата, з санвузлом.
Вона практично ізольована,

доступ до неї має тільки персонал, який працює у засобах
індивідуального захисту. Якщо
жінка поступає на пологи з підозрою на COVID — пологи приймаються в індивідуальному
пологовому залі. У відношенні
новонародженої дитини тут
двояко — якщо підтверджено
COVID, вона знаходиться окремо від мами. Але таких випадків
у нас не було. З початку пандемії
було дві вагітні з підозрою, їх
благополучно вилікували. Хочу
зауважити, що наразі у профілактичних цілях, ми не проводимо партнерських пологів.

Ãîëîâíèé ë³êàð Êîçÿòèíñüêî¿
öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³
Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê â³äïîâ³â
íà âàæëèâ³ ïèòàííÿ, ÿê³ çàðàç òóðáóþòü ÷è íå êîæíîãî
êîçÿòèí÷àíèíà. Ïðî ñèòóàö³þ ç COVID-19 òà ï³äîçðàìè
íà äàíå çàõâîðþâàííÿ, êèñíåâó
ï³äòðèìêó, ÏËÐ-òåñòóâàííÿ,
ë³êóâàííÿ òà ä³àãíîñòèêó â³ðóñíèõ ïíåâìîí³é — ÷èòàéòå
â íàøîìó ³íòåðâ’þ. À ùå âè
ä³çíàºòåñü, ÷è îòðèìóþòü êîçÿòèíñüê³ ë³êàð³ îá³öÿíó äîïëàòó
çà îáñëóãîâóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç
êîðîíàâ³ðóñîì, òà ÿê ïðîõîäÿòü ïîëîãè, ÿêùî ó âàã³òíî¿
º íà íüîãî ï³äîçðà.
ßêà ñèòóàö³ÿ â ë³êàðí³ ç ïàö³ºíòàìè, õâîðèìè íà COVID-19?
— Íà ñüîãîäí³ ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿ ïîâ’ÿçàíà ç ïîã³ðøåííÿì
ïîãîäíèõ óìîâ ³ çá³ëüøåííÿì
ê³ëüêîñò³ çàõâîðþâàíü íà â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ âçàãàë³. Ïåð³îäè÷íî
éäóòü ñïàëàõè çàõâîðþâàííÿ
íà COVID-19 ³ ê³ëüê³ñòü ïàö³ºíò³â, îñîáëèâî çà ñåðïåíüâåðåñåíü, çá³ëüøèëàñÿ. Çà ñåðïåíü ïðîë³êîâàíî 34 ïàö³ºíòè ç
COVID-ï³äòâåðäæåíîþ ³íôåêö³ºþ, ó âåðåñí³ — 40. Äîäàì,
ùî ìè, ÿê îïîðíèé ë³êóâàëüíèé çàêëàä, íàäàºìî äîïîìîãó
íå ò³ëüêè Êîçÿòèíó òà Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîíó, à é çã³äíî ç
çàòâåðäæåíèì Äåïàðòàìåíòîì
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ìàðøðóòîì ïàö³ºíòà ç
COVID-19, ³íøèõ ðàéîí³â —
Îðàò³âñüêîãî, Ëèïîâåöüêîãî òà
Ïîãðåáèùåíñüêîãî. Ïåð³îäè÷íî
ùå îáñëóãîâóâàëè ³ æèòåë³â ì³ñòà Â³ííèö³ òà ²ëë³íö³â. Ñòàíîì
íà ðàíîê 6 æîâòíÿ ìàºìî 20 ï³äîçð ³ 10 ïàö³ºíò³â ç ï³äòâåðäæåíèì ä³àãíîçîì ãîñòðî¿ ðåñï³ðàòîðíî¿ õâîðîáè COVID-19. Ñåðåä íèõ º ³ ìåäèêè, ³ ïåäàãîãè,
³ ïåíñ³îíåðè, ³ çàë³çíè÷íèêè.
Òîáòî ëþäè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé òà ïðîôåñ³é ç ð³çíèì
â³êîì. Íàéñòàðøîìó ïàö³ºíòó
çà 80 ³ â³í òàêèé íå îäèí. ª
âàæê³ ³ ñåðåäí³ ïíåâìîí³¿. Çàðàç
¿õ 47. Íà ïî÷àòêó òèæíÿ áóëî
55. Äîäàì, ùî áàãàòî ïàö³ºíò³â ë³êóºòüñÿ âäîìà. Ïðè ä³ºâ³é
ñï³âïðàö³ ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè

âäàñòüñÿ ïîïåðåäèòè ïåðåâàíòàæåííÿ ë³êàðí³ òà çàáåçïå÷èòè
ñâîº÷àñí³ñòü íàäàííÿ äîïîìîãè,
íà äîìó â òîìó ÷èñë³.
Çà ïåð³îä ïàíäåì³¿ áàãàòî ïàö³ºíò³â áóëè íà êèñíåâ³é ï³äòðèìö³,
àïàðàòàõ ØÂË. ×è äîñòàòíüî
â ë³êàðí³ êèñíþ?
— Çà îñòàíí³é ïåð³îä ñïîñòåðåæåíü ìè áà÷èìî á³ëüø
âàæ÷èé ïåðåá³ã çàõâîðþâàíîñò³,
îñîáëèâî ç âèêîðèñòàííÿ êèñíåâî¿ òåðàï³¿. Òàêîæ º ïåð³îäè
íååôåêòèâíîñò³ ïåâíèõ àíòèáàêòåð³àëüíèõ çàñîá³â â êóðñ³
ë³êóâàííÿ. ×åðåç öå ìè ¿õ çì³íþºìî. Íà ñüîãîäí³ º 19 äèõàëüíèõ àïàðàò³â, ñåðåäíüîãî
òà åêñïåðò êëàñ³â. Áåçïîñåðåäíüî äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè õâîðèì ç COVID âèêîðèñòîâóºòüñÿ 10. Ðîçóì³ºòå,
äèõàëüíèé àïàðàò — öå êðàéíÿ
òî÷êà íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. ² â á³ëüøîñò³ ñâîãî ïðîãíîñòè÷íîãî íàïðÿìêó íåãàòèâíà. ×åðåç òå âñå ë³êóâàííÿ
íàïðàâëåíå äëÿ ìàêñèìàëüíîãî
óòðèìàííÿ ïàö³ºíòà áåç ïåðåâåäåííÿ íà ØÂË. Ìè øèðîêî
âèêîðèñòîâóºìî ÑÐÀÐ òåðàï³þ
(ìåòîä, çàñíîâàíèé íà ï³äòðèì-

ö³ âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü ïðè ïîñò³éíîìó ïîçèòèâíîìó òèñêó),
òàê çâàíó êèñíåâó ï³äòðèìêó
÷åðåç ìàñêó, íå ³íòóáóþ÷è ïàö³ºíòà (íå â³äêëþ÷àþ÷è éîãî â³ä
âëàñíîãî äèõàííÿ). Ç ïî÷àòêó
ïàíäåì³¿ â åêñòðåíîìó ïîðÿäêó
ìè ðîçãîðíóëè 44 êèñíåâ³ òî÷êè, òîáòî äîäàòêîâå ðîçâåäåííÿ
êèñíþ ïî ë³êàðí³. Íà ñüîãîäí³
¿õ 51 ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìè
ïëàíóºìî ùå ðîçøèðèòè.
×è âèñòà÷àº ìåäïåðñîíàëó
íà áîðîòüáó ç êîðîíàâ³ðóñíîþ
³íôåêö³ºþ?
— Ìè âñ³ ïðàöþºìî â íàïðóæåíîìó ðåæèì³. Íà æàëü, º ³ çàõâîðþâàí³ñòü ñåðåä ìåäïðàö³âíè-

Ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ
òà õâîðèõ íà
COVID íà ÊÒ ìè
íå íàïðàâëÿºìî.
Êîðèñòóºìîñÿ ò³ëüêè
ðåíòãåíîä³àãíîñòèêîþ
ê³â. Ðèçèê ìîæå áóòè ÿê ³ íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ, òàê ³ â çàãàëüíèõ.
Çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó
âèñòà÷àº, âîíè ïîñò³éíî îíîâëþþòüñÿ. Ùîäî ìåäèêàìåíòîçíîãî
çàáåçïå÷åííÿ, â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîë³â ³ óãîä ÍCÇÓ ïðîâîäÿòüñÿ
çàêóï³âë³. Áóëè ïåðåáî¿ ç ïåâíèì
âèäîì ïðåïàðàòó ³ ïðè ïåâíèõ
ñïàëàõàõ íà íàø³é òåðèòîð³¿ ³
ïðè ïîñòóïëåíí³ ç ³íøèõ ðàéîí³â. Àëå ïðîòÿãîì äîáè âñå âèð³âíþâàëîñÿ ³ ìè ðóõàëèñü äàë³.
Íå áóäó ïðèõîâóâàòè, ùî ñåðåä
ïðàö³âíèê³â º ïñèõîåìîö³éíå
ïåðåâàíòàæåííÿ, ÿê³ ïðàöþþòü
ùîäíÿ â ñèñòåì³ ðèçèê³â ³íô³êóâàííÿ, òèì ïà÷å, êîëè ñåðåä êîëåêòèâó º âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ.
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ЧОГО БОЯТИСЯ БІЛЬШЕ?

Колектив інфекційного відділення. Працюють у напруженому режимі
Öå ñêëàäíî ïåðåíîñèòüñÿ, àëå
ìè ñòàðàºìîñü îäèí îäíîãî ï³äòðèìóâàòè. Â³äìîâ ÷è ÿêèõîñü
íåñòàíäàðòíèõ âèïàäê³â íå áóëî.
Ìè çàïðîøóâàëè áàæàþ÷èõ âçÿòè ó÷àñòü â ðîáîò³, áî ÿê êàæóòü,
íà «ï³êó» ëèøí³õ ðóê íå áóâàº.
Íà âàøó äóìêó, çàðàç «ï³ê»
çàõâîðþâàíîñò³ ÷è âè ùå éîãî
î÷³êóºòå? Êîëè?
— Ìè íå ìîæåìî öå ïåðåäáà÷èòè. Àëå òå, ùî çàðàç ð³âåíü
çàõâîðþâàíîñò³ ³ çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé, ³ íàø ðåã³îíàëüíèé,
çíà÷íî âèùèé, öå êàæå ïðî òå,
ùî íàðîñòàííÿ ³äå.
Ñê³ëüêè êîøòóº ë³êóâàííÿ
COVID òà ïíåâìîí³¿?
— COVID ìàº áóòè ï³äòâåðäæåíèì ÏËÐ-òåñòóâàííÿì.
ßêùî ðåçóëüòàò íåãàòèâíèé,
ä³àãíîç ãîñòðà ðåñï³ðàòîðíà õâîðîáà COVID-19 íå âèñòàâëÿºòüñÿ. Òîä³ öå âæå çàõâîðþâàííÿ
³íøîãî õàðàêòåðó. Ìè âæå ìàëè
ïðîáëåìàòèêó ç â³ðóñàìè, òàêèìè ÿê Í1N1, à òàêîæ â³ðóñíèìè
ïíåâìîí³ÿìè ³íøîãî ãåíåçó. Â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ âåðõí³õ äèõàëüíèõ

øëÿõ³â ÷àñòî ìàþòü óñêëàäíåííÿ ó âèãëÿä³ ïíåâìîí³¿ â³ðóñíî¿
åò³îëîã³¿, äî ÿêî¿ ùå ïðèºäíóþòüñÿ áàêòåð³àëüí³ óñêëàäíåííÿ. Íà æàëü, ìè áà÷èìî, ùî
³íêîëè, ìàþ÷è ðÿä ñóïóòí³õ
çàõâîðþâàíü, õâîðîáà ïðîò³êàº
äóæå âàæêî. ª ëåòàëüí³ âèïàäêè,
îñîáëèâî ñåðåä ëþäåé, ÿê³ ìàëè
ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ'ÿì ó âèãëÿä³ öóêðîâîãî ä³àáåòó, îæèð³ííÿ,
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. Ïðè öüîìó
íåçàëåæíî â³ä â³êó. ßêùî º ï³äòâåðäæåííÿ COVID-19, õâîðîáà ë³êóºòüñÿ áåçîïëàòíî. ßêùî
ïíåâìîí³ÿ, áåç ï³äòâåðäæåííÿ —
çà ðàõóíîê Íàö³îíàëüíî¿ ñëóæáè
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè (äàë³ ÍÑÇÓ).
Öèõ êîøò³â íå çàâæäè ìîæå
áóòè äîñòàòíüî. Òîìó ùî ÍÑÇÓ
ïàêåò íà çàãàëüíî-òåðàïåâòè÷íå
ë³êóâàííÿ çíà÷íî ìåíøèé, í³æ
íà ë³êóâàííÿ COVID-19 ³ öå çîâñ³ì ³íø³ ïðîòîêîëè ë³êóâàííÿ.
Êîæåí ïàö³ºíò ³íäèâ³äóàëüíèé, ñòàíäàðòèçîâàíå ë³êóâàííÿ
éäå áåçîïëàòíå, º âèïàäêè, êîëè
ëþäÿì ïðîïîíóþòü çàì³ííèê íàÿâíîãî ïðåïàðàòó íà áðåíäîâèé.

ª âèïàäêè, êîëè ïíåâìîí³þ
íå ìîæíà âèÿâèòè êë³í³÷íî ÷è
çà äîïîìîãîþ ðåíòãåí-ä³àãíîñòèêè, à ò³ëüêè íà êîìï'þòåðí³é
òîìîãðàô³¿ (ÊÒ). Â Êîçÿòèí³
âîíà º?
— Í³. Ïàö³ºíò³â ç ï³äîçðîþ
òà õâîðèõ íà COVID íà ÊÒ ìè
íå íàïðàâëÿºìî. Êîðèñòóºìîñÿ

ßêùî º ï³äòâåðäæåííÿ
COVID-19, õâîðîáà
ë³êóºòüñÿ áåçîïëàòíî.
ßêùî ïíåâìîí³ÿ, áåç
ï³äòâåðäæåííÿ — çà
ðàõóíîê ÍÑÇÓ
ò³ëüêè ðåíòãåíîä³àãíîñòèêîþ.
ª òàê³ ïàö³ºíòè, ÿê³ ïîñòóïàþòü
äî íàñ óæå ç ÊÒ, ¿õ ñêåðîâóþòü
ñ³ìåéí³ ë³êàð³. À ìè ñêåðîâóºìî
íà ÊÒ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ë³êóâàííÿ àáî ó ñêëàäíèõ âèïàäêàõ,
êîëè íåìàº ïîçèòèâíîãî åôåêòó
â ë³êóâàíí³. ª òàê³ âèïàäêè, ùî
çã³äíî ç ðåíòãåíîëîã³÷íèì äîñë³äæåííÿì ïíåâìîí³¿ íåìàº, àëå

âîíà º êë³í³÷íî. Âñå çàëåæèòü
â³ä ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ. Áóâàº
íàâ³òü ïîâòîðíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ. Íåçâàæàþ÷è íà ïàíäåì³þ,
ñï³ëüíî ç ðàéðàäîþ ìè ñòàëè
ó÷àñíèêàìè çàãàëüíîäåðæàâíî¿
ïðîãðàìè «Âåëèêå áóä³âíèöòâî».
Âæå çàâåðøåíà òåíäåðíà ïðîöåäóðà íà ïðîâåäåííÿ êàï³òàëüíî¿
ðåêîíñòðóêö³¿ ïåâíèõ â³ää³ëåíü.
Çðîáèëè çàÿâêè íà çàêóï³âë³
êîìï’þòåðíîãî òîìîãðàôà, åíäîñêîï³÷íî¿ ñèñòåìè äëÿ åêñòðåíî¿ (íåâ³äêëàäíî¿) äîïîìîãè
³ öèôðîâèé ðåíòãåíàïàðàò. Öå âñå
íà ð³âí³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. ß ïðîøó âèáà÷åííÿ ïåðåä íàøèìè ïàö³ºíòàìè çà ïåâí³ íåçðó÷íîñò³, ùî ìè íå ìîãëè
â÷àñíî ïðîâåñòè ðåìîíòí³ ðîáîòè. Ñüîãîäí³ âñòóïàºìî â çèìó ç
îáìåæåíèì äîñòóïîì äî òèõ ÷è
³íøèõ ïðèì³ùåíü. Â çâ'ÿçêó ç³
çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ ïàö³ºíò³â,
ó íàñ çàêðèòèé ôàêòè÷íî îäèí ³ç
êîðïóñ³â, ÿêèé îáñëóãîâóº ò³ëüêè
ïàö³ºíò³â ç COVID òà ï³äîçðîþ,
âàæêèìè ïíåâìîí³ÿìè ³ òîìó ïîä³áíå. Àëå ðîáîòè ïðîâîäÿòüñÿ.

Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäå â³äêðèòî
äèòÿ÷å â³ää³ëåííÿ. Ñåðåä îñòàíí³õ
çàêóï³âåëü óòèë³çàòîðè á³îâ³äõîä³â, íîâå ãëàäèëüíå óñòàòêóâàííÿ,
ïðàëüí³ îñíàùåííÿ. Ðîáèìî êàíàë³çàö³éíó ñèñòåìó.
×è îòðèìóþòü äîïëàòè ë³êàð³
òà ìåäñåñòðè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî
ïðàöþþòü ç ïàö³ºíòàìè, õâîðèìè
íà COVID? ×è âîíè ðåàëüí³?
— Òàê, îòðèìóþòü. Â íàñ º
÷îòèðè áðèãàäè ôàõ³âö³â äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äàí³é
êàòåãîð³¿ õâîðèõ. Ïåðøà — öå
âñ³ ïðàö³âíèêè ³íôåêö³éíîãî
â³ää³ëåííÿ ³ ò³, õòî çàëó÷àºòüñÿ.
Îòðèìóþòü äî 300% äîïëàòè,
àëå, ÿê ÿ ââàæàþ, ¿õ ð³âåíü ùå
íåäîñòàòí³é. Ìè îäí³ ³ç ïåðøèõ,
êîìó ïî÷àëè âèïëà÷óâàòè çá³ëüøåíó çàðîá³òíó ïëàòó.
Áàãàòî êîçÿòèí÷àí íå â³ðÿòü
ó êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ. Ùî
âè ïðî öå ñêàæåòå?
— Íå ìîæíà ãîâîðèòè, ùî
öå âñå íåïðàâäà. Âñ³ì ðàäæó
ñïî÷àòêó çàäóìàòèñü, ÷îìó öå
â³äáóâàºòüñÿ? Áóâàþòü òàê³ âèïàäêè, êîëè çàõîäæó â ãðîìàäñüê³ ì³ñöÿ ³ ìåí³ êàæóòü: «Ìàñêó
íàä³â, íàâ³ùî?» ß â òàêîìó ðàç³
ïðîïîíóþ âëàøòóâàòè åêñêóðñ³þ
â ³íôåêö³éíå â³ää³ëåííÿ, ùîá
ïîáà÷èëè, ùî â³äáóâàºòüñÿ. ª
áàãàòî ðå÷åé, ÿê³ ìè ÿê ë³êàð³
ìåòîäîëîã³÷íî íå ðîçóì³ºìî.
Îñíîâíå ë³êóâàííÿ íàïðàâëåíå
íà óñêëàäíåííÿ õâîðîáè, ÿêå
âàæêî ³ äîâãî ïðîò³êàº (äî ì³ñÿöÿ). Ùîá âáåðåãòèñÿ, òðåáà
äîòðèìóâàòèñü ïðîñòèõ ðå÷åé,
åëåìåíòàðíî¿ êóëüòóðè ã³ã³ºíè:
íîñ³ííÿ ìàñîê, ðóêàâè÷îê, äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ äèñòàíö³¿.
Ïåðø³ ñèìïòîìè ìîæóòü áóòè
â³ä áàíàëüíîãî íåæèòþ, äî çàäèøêè. Â êîãîñü òåìïåðàòóðà
ï³äâèùóºòüñÿ, à â êîãîñü íàâïàêè, çíèæóºòüñÿ. Ïðè ïåðøèõ
ñèìïòîìàõ ñâîº÷àñíî çâåðòàéòåñÿ äî ë³êàð³â. Ìè ïîâèíí³ íàâ÷èòèñü ç öèì æèòè. Âñ³ì áàæàþ
çäîðîâ'ÿ, âèòðèìêè, ºäíàííÿ òà
ïîðîçóì³ííÿ.

Василь Дука: «Боремось із злочинністю всіма методами»
ІРИНА ШЕВЧУК

 Ìèíóëîãî ðàçó ìè ïîçíàéîìèëè ÷èòà÷³â ç ä³ëüíè÷íèì
á³ëîï³ëüñüêî¿ àäì³íçîíè Ìèêîëîþ Äçþáîþ. Íà îäíîìó àâòî
â³í, ðàçîì ç³ ñâî¿ì íàïàðíèêîì
áîðîçíèòü ïðîñòîðè ä³ëüíèö³ —
çíàéîìòåñü, âàø ä³ëüíè÷íèé Âàñèëü Äóêà. Â éîãî îáñëóãîâóâàííÿ âõîäÿòü: Ãëóõîâåöüêà ÎÒÃ òà
Âåðíèãîðîäîöüêà ³ Êîçÿòèíñüêà
ñ³ëüñüê³ ðàäè (öå ñåëà Êîçÿòèí,
²âàíê³âö³, Âåëèêå, Âåðáîëîçè,
Âåðíèãîðîäîê, Ãëóõ³âö³, Íåïåä³âêà, Ãóð³âö³). Éîãî êîíòàêòíèé
òåëåôîí 063–12–66–970.

Íàðîäèâñÿ Âàñèëü Äóêà 10 ñ³÷íÿ 1992 ðîêó â ñåë³ Á³ëîï³ëëÿ.
Íàðàç³ ïðîæèâàº â Êîçÿòèí³.
Íàâ÷àâñÿ ó Ëüâ³âñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ. Â àðì³¿ íå ñëóæèâ. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ïðàöþâàâ
â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó íà ïîñàä³ îïåðóïîâíîâàæåíîãî ñåêòîðó
áîðîòüáè ç åêîíîì³÷íîþ çëî÷èíí³ñòþ. Ïîò³ì, â ê³íö³ 2013 ðîêó,
ïåðåâ³âñÿ â Êîçÿòèí íà ïîñàäó
ä³ëüíè÷íîãî. ² äî öèõ ï³ð ïðàöþº.
— Íàé÷àñò³ø³ ïîðóøåííÿ
íà íàø³é ä³ëüíèö³ — öå ñ³ìåéí³
äåáîø³ òà â÷èíåííÿ äð³áíèõ êðà-

ä³æîê, — êàæå Âàñèëü Äóêà. —
Íàïðèêëàä, îñòàííüîþ áóëà
êðàä³æêà ãóñåé â Êàøïåð³âö³.
¯¿ ðîçêðèëè. Ñóñ³ä ïðèéøîâ,
âêðàâ ó áàáóñ³ äâîõ ãóñåé, ÿêèõ
âîíà âèðîùóâàëè äëÿ ñåáå. Çàðàç
ïë³äíî ïðàöþºìî âñ³ ç ïðèâîäó
âáèâñòâà â Êîçÿòèí³. Âñ³õ ñêîíöåíòðóâàëè ñþäè, áåçïîñåðåäíüî â³äòî÷êîâóºìî âñ³ ìîìåíòè.
Ïðàöþºìî ç «ñ³ìåéíèêàìè», ç
ðàí³øå ñóäèìèìè, ùîá íå â÷èíÿëè ïîâòîðíèõ çëî÷èí³â.
Ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè Âàñèëü Äóêà ï³øîâ, áî õîò³â îõîðîíÿòè ïðàâà ³ ñâîáîäó ëþäåé.

Íà ðîáîò³ ïîçíàéîìèâñÿ ç ìàéáóòíüîþ äðóæèíîþ Âåðîí³êîþ.
Íàðàç³ âîíà ïðàöþº ñòàðøèì
ä³çíàâà÷åì, êàï³òàí ïîë³ö³¿. Âèõîâóþòü äâîõ ñèí³â — 7-ð³÷íîãî
Òàðàñà òà 3-ð³÷íîãî Çàõàðà.
Õîá³ ä³ëüíè÷íîãî — ôóòáîë.
— Ðàí³øå, ÿê êåð³âíèêîì êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ áóâ Ãåííàä³é
Òêà÷óê, áóëà ïîë³öåéñüêà êîìàíäà ³ ìè ãðàëè, — ðîçïîâ³äàº
Âàñèëü. — À çàðàç, â ïðèíöèï³,
çàêèíóëè. Êîëèñü ãðàâ òàêîæ
çà êîìàíäó Á³ëîï³ëëÿ. À çàðàç
íå ìàþ ÷àñó, àäæå ðàí³øå ïðàöþâàëî 25 ä³ëüíè÷íèõ, à òåïåð 11.

Василь Дука пішов
у поліцію, щоб охороняти
права і свободу людей
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Активний відпочинок. Козятинчани влаштували турнір
на виліт в доміно

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

Бушик виріс. Але через зламане крило
залишиться зимувати у хліву з курми

На Вулиці Героїв Майдану замінили
накривки люків

ЗАЇХАЛИ В ГОСТІ ДО БУШИКА
Козятин у фото  Щотижня ми
об’їжджаємо Козятин його околицями
та центром міста, щоб подивитися і вам
розповісти, що змінилося в наших краях
за тиждень. Що порадувало, здивувало
чи засмутило цього разу – наша розповідь
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà ç
âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³. Äàë³ ïî¿õàëè íà âóëèöþ Êóëèê³âñüêîãî.
Òàì ïîëîâèíà äåðåâ ï³ñëÿ ïîñàäêè áîðþòüñÿ çà æèòòÿ. Ë³ñîïàòîëîãè êàæóòü, áóçîê - äåðåâî
íå äóæå âèáàãëèâå, á³ëüø³ñòü ³ç
äåðåâ ïîâèíí³ ïðèæèòèñü.
Íà âóëèö³ Äîâæåíêà, ìàáóòü
áóäóòü áóäóâàòè ãðîìàäñüêèé

òóàëåò, áî ÿêèéñü óí³òàç òàì
âàëÿºòüñÿ á³ëüøå òèæíÿ.
Ïðîâ³äàëè áóä³âåëüíèê³â, ùî
òðóäÿòüñÿ íà Á³ëîöåðê³âñüêîìó
ìîñòó. Ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ âîíè
âæå äîáðàëèñÿ äî ìåòàëåâèõ
êîíñòðóêö³é.
Â ðàéîí «Êðóãó» îá'¿çíîþ
ïî¿õàëè. Òà ÿê, áóäó÷è â Òèòóñ³âö³, äî Áóøèêà íå çà¿õàòè?
Â³í ìàëåíüêèì ëåëå÷åíÿì âïàâ
³ç ãí³çäîì ç äåðåâîì, íà ÿêîìó

âîíî áóëî. Çàðàç Áóøèê óæå ñòàâ
äîðîñëèì ëåëåêîþ. Éîãî ðÿòóâàëüíèöÿ ªâãåí³ÿ êàæå: «ß âñå
ðîáèëà, ùîá â³í ïîëåò³â, ò³ëüêè
êðèëî â íüîãî áóëî òàê çëàìàíå,
ùî ïòàøèí³ ë³êàð³ í³÷îãî íå çìîãëè âèïðàâèòè. Äîðîñë³ ëåëåêè
êîæåí äåíü éîãî ïðîâ³äóâàëè, òà
ïåðåêîíàâøèñü, ùî â³í ³ç íèìè
íå ïîëåòèòü, â³äëåò³ëè ó âèð³é».
Íà âóëèö³ Âàñüêîâñüêîãî ñì³òòºâ³ áàêè ç ïîãíóòèìè êðèøêàìè, ùî òóò ñêàçàòè? Öå íå
ïî-íàøîìó, íå ïî-êîçÿòèíñüêè.
Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó, íà
áóäèíêó íàâïðîòè ïàì’ÿòíèêà
Ãðóøåâñüêîìó, ïîâ³ñèëè áàíåð
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿. Ïîâ³ñèëè òàê
âèñîêî, ùî òðåáà ãîëîâó çàäèðàòè. Ó öüîìó º ñâîÿ ëîã³êà,
áîÿòüñÿ, ùîá ëþäè íå çíÿëè.
ßê â íàðîä³ êàæóòü: «òàíöþâàëè, òàíöþâàëè òà íå âêëî-

íèëèñÿ». Öå ïðî êàï³òàëüíèé
ðåìîíò äîðîãè íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî. Ïîêè ñòîÿâ íàä
äîðîæíèêàìè ïðåäñòàâíèê
ÆÊÃ, íà ðîáîòó äîðîæíüî¿
ñëóæáè ëþáî áóëî ãëÿíóòè. ßê
ò³ëüêè çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ç
ÆÊÃ ²âàí Âîâêîäàâ ïî¿õàâ –
õàëòóðèòè ïî÷àëè. Çàì³íþþ÷è
íà äîðîç³ áîðäþðè, âîíè òðîòóàð
ïîêðîìñàëè. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
çààñôàëüòóâàòè ä³ðêè, ¿õ ï³ñî÷êîì çàñèïàëè. Ó ïåðñïåêòèâ³
òàì ìàº áóòè íîâèé òðîòóàð, àëå
ïîêè ùî íà ñüîãîäí³ – ãàðíà
äîðîãà ³ êàðèêàòóðà ç òðîòóàðîì.
Ùîá çàâåðøèòè íàøó ïðîãóëÿíêó íà ÿêîìóñü ïîçèòèâ³,
ìè ïî¿õàëè â ê³ìíàòó, ÿêó ïðèáðàëè ñîá³ äëÿ â³äïî÷èíêó ÷îëîâ³êè Ãåðî¿â Ìàéäàíó. Íà äåíü
íàøîãî â³çèòó, â íèõ áóâ òóðí³ð
íà âèë³ò ó ãð³ â äîì³íî.

Небезпека поряд. Опора на
об'їзній трасі

Козятинські воркаутери
прославили наш край
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Юні козятинчани повернулися додому не з пустими
руками. Дехто завоював по кілька медалей

 Ó ñóáîòó, 3 æîâòíÿ, â ñìò
Áðàöëàâ íà áàç³ øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 1 ïðîéøëè çìàãàííÿ íà
ïåðø³ñòü Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç³
ñòð³ò âîðêàóòó. Âäàëî íà öèõ
çìàãàííÿõ âèñòóïèëè ñïîðòñìåíè ãðóïè Àíäð³ÿ Ñàëèíêà.
Ó íîì³íàö³¿ «Ïëàíêà» áðîíçîâó íàãîðîäó çäîáóâ Äàí³¿ë
Äóêà. Â íîì³íàö³¿ «Â³äæèìàííÿ â³ä ï³äëîãè» êîçÿòèí÷àíè çàéíÿëè âåñü ï’ºäåñòàë.
Áðîíçîâà íàãîðîäà ä³ñòàëàñü
Ìèõàéëó Ãîðîøêîìó, ñð³áíèì
ïðèçåðîì ñòàâ Äàí³¿ë Äóêà, à
çîëîòèì ìåäàë³ñòîì ñòàâ Ìàêñèì Ïóòü.

Ó íîì³íàö³¿ «Ï³äòÿãóâàííÿ»
íå áóëî ð³âíèõ êîçÿòèíöþ
Ìàêñèìó Ïóòþ. Â³í âäðóãå
íà öèõ çìàãàííÿõ ï³äíÿâñÿ íà
íàéâèùó ñõîäèíêó ï’ºäåñòàëó
ïîøàíè.
Àðá³òðè çìàãàíü, çíàþ÷è, ùî
íàø³ çåìëÿêè áðàëè ó÷àñòü â òåëåøîó «Óêðà¿íà ìàº òàëàíòè»,
çàïðîñèëè íàøèõ çåìëÿê³â íà
ïîêàçîâ³ âèñòóïè. ßê ðîçïîâ³â
ãàçåò³ «RIA-Êîçÿòèí» òðåíåð
Àíäð³é Ñàëèíêî, éîãî ï³äîï³÷í³ âèñòóïàëè â óìîâàõ ô³çè÷íî¿
âòîìè. Ç³áðàâøèñü ç ïñèõîëîã³÷íèìè ñèëàìè ³ ñòèñíóâøè
âîëþ â êóëàê, íàø³ ñïîðòñìåíè
çàâîþâàëè 9 çîëîòèõ ìåäàëåé.

×åìï³îíàìè â ïîêàçîâèõ âèñòóïàõ ñòàëè ßðîñëàâ Êèðè÷óê,
Ìèõàéëî Ãîðîøêîì, Ä³àíà Áàã³ðîâà, Êñåí³ÿ Êîáçàð, ²ðèíà
Òêà÷óê, Îëüãà Äåí÷óê, Ëåîí³ä
Ñàâåíêîâ, Äàí³¿ë Äóêà òà Ìàêñèì Ïóòü.
Ï³ñëÿ òàêîãî ôåíîìåíàëüíîãî âèñòóïó òðåíåð ïîäÿêóâàâ
ñïîðòñìåíàì-âîðêàóòöÿì. Â³í
çâåðíóâñÿ äî íèõ ç³ ñëîâàìè:
«Äÿêóþ âàì, ìî¿ õîðîø³, çà òàê³
ôàíòàñòè÷í³ ïîêàçíèêè, ÿ âàìè
ïèøàþñÿ, âè ó ìåíå íàéêðàù³. ß
ëþáëþ âàñ!» À ùå Àíäð³é ïîäÿêóâàâ áàòüêàì ñïîðòñìåí³â, ÿê³
¿çäèëè ðàçîì ç ä³òüìè-ñïîðòñìåíàìè íà çìàãàííÿ.
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У водойму в с. Медведівка вносять спеціальні водорості —
хлорелу, які позбавлять воду запаху та цвітіння
5 жовтня у водойму в с. Медведівка, звідки здійснюється
водопостачання м. Козятина
та с. Козятина, розпочато внесення спеціальних водоростей —
хлорели, які мають покращити
стан води.
Голова районної ради Віктор
Слободянюк тримає хід вирішення питання покращення якості
водопостачання на особистому
контролі, тому був присутній під
час внесення хлорели. Як і було
обіцяно, закуплено 1 т спеціальних водоростей, які будуть введенні
до водойми у 2 етапи.
Старший майстер Козятинського
ВСП «Київське ТУ БМЕС АТ Укрзалізниця» розповів, що таке очищення хлорелою запобігає «цвітінню»
водойми синьо-зеленими водоростями, збагачує воду киснем
та покращує загальну екологічну
ситуацію водойми.
Віктор Миколайович зазначив,

ЩИРО
ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
начальника загального
відділу Козятинської
районної ради
СВИРИДЕНКО Тамілу
Олексіївну (10.10)
голову Козятинської
організації ветеранів України
БОНДАРЕНКА
Володимира Васильовича
(10.10)
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря голови
Козятинської районної ради
МАРТИНЮК Людмилу
Іванівну (10.10)
Бажаємо вам міцного
здоров’я, щастя, сімейного
затишку, достатку та
благополуччя. Нехай
завжди й у всьому вас
супроводжує удача,
супутниками життя будуть
непохитна воля та оптимізм,
хай доля завжди буде
прихильною до вас та
вашої родини, а кожен
новий день дарує приємні
враження, задоволення
від роботи та світлу надію
на майбутні роки!
З повагою,
голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова
райдержадміністрації
Костянтин ПОПЕРЕЧНИЙ

що найближчим часом заплановано транспортування земснаряду
до водойми та очищення дна в місці водозабору. Також наголосив, що
потрібно вирішити питання промивання фільтрів, щоб не зливати забруднену воду в місце водозабору,
адже саме це і є однією із причин
виникнення неприємного запаху
та цвітіння води.
Нещодавно на підприємстві встановлено електронний прилад для
автоматичного дозування хлору.
— Певні зрушення вже бачимо, але зупинятись не збираємось, тож маю переконання,
що незабаром отримаємо гарний результат, — зауважує голова
районної ради Віктор Слободянюк. — Досягнуто домовленості
з керівництвом Укрзалізниці про
співфінансування очисних робіт
водойми. Районна рада також
візьме участь та виділить кошти
рішенням сесії.

ЩИРО ВІТАЄМО ВСІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА
ІЗ ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ — ДНЕМ ЮРИСТА УКРАЇНИ!

ДОРОГІ ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ,
ВЕТЕРАНИ!

Це свято людей, які своїм словом і ділом мають стверджувати
недоторканість конституційних прав і свобод громадян, непорушність
законів. Вам належить чільне місце у формуванні правової культури
суспільства.
Нехай ваша принциповість, відданість справі та високий
професіоналізм і надалі слугують на благо інтересів України, сприяють
утвердженню справедливості та верховенства права, зміцненню
демократичних засад судочинства, законності та правопорядку
в нашій державі. Бажаємо вам плідної роботи та подальших успіхів,
міцного здоров’я, щастя, життєвих гараздів, благополуччя та нових
професійних перемог!

Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання з Днем захисника України
14 жовтня в нашій державі відзначаються День захисника
України, День козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці. Ці дати
нерозривно пов’язані між собою, символізують зв’язок поколінь,
давню історичну традицію, а тому особливо шануються нашим
народом.
Служити державі завжди було почесною справою. І подвійна честь
та велика гордість захищати рідну землю в непрості для неї часи,
дарувати людям спокій та оптимізм.
Озираючись на останні надважкі роки, які поділили наше життя
навпіл, ми дуже чітко розуміємо, що саме завдяки героїчному
подвигу захисників, для яких обов’язок та патріотизм були
не просто словами, завдяки вашому подвигу — Україна
сьогодні має можливість бути, розвиватися і з надією дивитися
в майбутнє.
Наші українські воїни безстрашно брали участь у бойових діях та
миротворчих місіях і сьогодні продовжують зміцнювати авторитет
української армії, демонструючи всьому світові, що Україна —
суверенна, незалежна та міцна держава. Нам є ким пишатися!
Ви — наша надійна опора, ви — взірець справжнього патріотизму,
незламної волі, честі та відваги.
Прийміть слова вдячності за вашу відданість Україні та її народу!
Бажаємо надійного родинного тилу, міцного здоров’я, звершення
всіх ваших мрій!
Слава воїнам-захисникам! Ми пам’ятаємо всіх полеглих. Ми
пишаємося тими, хто зараз боронить мир та спокій нашої держави.
Ви всі — Герої.
Нехай овіяне славою свято додасть наснаги та оптимізму.
Підносимо щиру молитву нашій Небесній Заступниці — Пресвятій
Богородиці, щоб покрила своїм Святим Омофором український
народ та наше військо, повсякчас підтримувала нас, оберігала
мужніх українських воїнів й їхні життя і щоб у нашій Україні
запанував довгоочікуваний мир!

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛЕНЬ
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ РАЙОНУ!
Щиро вітаємо вас з професійним святом
Приємно усвідомлювати, що в час мобільного зв’язку та Інтернету
поштовий зв’язок не втрачає свого значення, скорочуючи відстані і
зберігаючи тепло людського спілкування, приваблюючи населення
доступністю, традиційністю та надійністю.
Важко переоцінити те соціальне навантаження, яке ви, працівники
пошти, несете на собі, приймаючи і обробляючи кореспонденцію,
доставляючи передплатникам газети і журнали, пенсії та грошові
допомоги, приймаючи оплату за комунальні та інші послуги.
Вітаючи зі святом, дякуємо за вашу сумлінну працю і бажаємо вам
міцного здоров’я, довголіття, особистого щастя, достатку в родинах,
успіхів у роботі та радості від спілкування з людьми.

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ САНІТАРНОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ РАЙОНУ!
Щиро вітаємо вас із професійним святом — з Днем працівників
державної санітарно-епідеміологічної служби, яке відзначається
щорічно у другу неділю жовтня.
Державна санепідемслужба є ефективною складовою галузі охорони
здоров’я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері
профілактичної медицини, стоїть на варті здоров’я і працездатності
людей, захищає їх від небезпечних інфекційних захворювань.
У цей святковий день висловлюємо щирі слова вдячності усім працівникам
санітарно-епідеміологічної служби за високий професіоналізм та
відданість обраній справі. Зичимо вам міцного здоров’я, невичерпних
творчих сил, натхнення, щастя і родинного затишку.

З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Костянтин ПОПЕРЕЧНИЙ
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КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА
Діяльність закладів культури
міста протягом 2016–2020 рр.
була спрямована на задоволення культурних потреб різних
верств населення, збереження
національної культурної спадщини, створення умов дозвілля, забезпечення подальшого
зростання ролі духовної сфери
у житті суспільства.
Міською владою взято курс
на якісні та масштабні заходи.
За звітний період на високому
творчому рівні проведені урочистості з нагоди загальноміських і
державних свят, які відвідали численні мешканці та гості Козятина.
Це традиційні зустрічі Нового року
на центральній площі, святкування
Дня міста в різних мікрорайонах,
Івана Купала в с. Журбинці тощо.
Лише в 2019 році було проведено
понад 80 мистецьких проектів.
Культурно-масові заходи здебільшого носили патріотичний
характер та популяризували національні традиції, культурні надбання поколінь українського народу. Також на тематику заходів,
що проводилися в Козятині, впливала суспільно-політична ситуація
в Україні, а саме російсько-українська війна. Трагічні події відображались у вечорах-реквіємах
та інших жалобних заходах.
Взявши пріоритетом орієнтування тільки на вагомі якісні
показники, галузь культури нашого міста, об’єднуючи зусилля
всіх своїх закладів та залучаючи
аматорські творчі сили, протягом 2016–2020 рр. впевнено
продемонструвала свій високий
професійний рівень не лише під
час проведення загальноміських
святкових заходів, але і на сценічних конкурсних майданчиках.
Результат цього — велика кількість
переможців фестивалів різного
рівня.

виглядом огорожі прибудинкової території надало ще більшого
естетичного забарвлення зовнішньому дизайну школи.
Не залишилась поза увагою і
матеріально-технічна база, яка
поповнилась за рахунок місцевого бюджету. Зокрема, придбано
музичні інструменти, костюми,
звукову техніку.
Учні мистецького закладу є постійними учасниками різноманітних музичних конкурсів і систематично займають призові місця.
Нині близько 400 юних козятинчан навчаються в школі мистецтв.
І кількість охочих з кожним роком
зростає.

МІСЬКИЙ БУДИНОК
КУЛЬТУРИ
Міський будинок культури у Козятині сьогодні важко впізнати. Усі,
хто мав нагоду відвідати оновлений заклад інфраструктури, приємно вражені перевтіленнями, які
відбулися. Капітального ремонту
в будівлі зазнали стеля, стіни та
підлога. Покращено систему водопостачання, проведено реконструкцію внутрішньої проводки.
Особливої уваги заслуговує сцена. Театральна механізація сцени
на даний час є лише в кількох закладах області. Встановлені сучасні театральні крісла, придбано
одяг сцени, частково апаратуру

освітлення. Сучасний вигляд отримало і фойє закладу.
Для вихованців театрального та
хореографічного гуртків придбані
нові костюми. Розпочав свою роботу
гурток декоративно–прикладного
мистецтва, який одразу став користуватись попитом серед наймолодших жителів міста та їх батьків.
Нині міський будинок культури
готовий приймати найвибагливіших виконавців і колективи.
Покращення стану будинку культури коштувало скарбниці міста
близько 4 млн грн.
ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА
Приміщення музичної школи

впродовж останніх років зазнало
кардинальних змін. Проведені поточні ремонти коридорів дитячої
музичної школи. Оновилися двері,
підлога, стіни, стеля. Також закінчено ремонт актової зали ДМШ,
яка набула сучасного вигляду завдяки цікавому дизайну та якісному освітленню, встановлено бойлер і систему подачі гарячої води
в санітарне приміщення і художню
студію, що значно покращило побутові умови навчання учнів.
Центральну фасадну частину дитячої музичної школи прикрашає
зображення музичного інструмента — ліри з підсвіткою. Встановлення логотипу разом із креативним

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА
Нині історична будівля Музею
історії міста набула достойного
вигляду. Проведені роботи з капремонту даху музею, встановлено енергоефективне опалювальне
обладнання та металопластикові
вікна. Поновлено паркет фойе,
облаштовано коридор новою
плиткою.
Зазначені роботи вартували
скарбниці міста близько 1 млн грн.
На даний час лише основний музейний фонд складає 2637 одиниць. В музеї функціонує шість
виставкових експозиційних зали.
До турбот відділу культури належить територія «Талимонівка»
(зона відпочинку та Меморіал
жертвам, розстріляним в роки Другої світової війни). Систематично
проводяться роботи з благоустрою
і облаштування цих об’єктів.
Підвищення ролі культури у житті
міста, відродження, збереження
та примноження національної
культурної спадщини і забезпечення населення культурними
послугами — ці завдання були і
залишаються пріоритетними для
працівників культурної сфери.

358 послуг в одній будівлі: як працює оновлений міський ЦНАП
У листопаді 2019 року у місті
Козятин відкрився оновлений
Центр надання адміністративних послуг.
Нині мешканці громади мають
доступ до 358 видів якісних адмінпослуг, у тому числі — оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки та біометричний для виїзду за кордон.
За місяць роботи Центр зазвичай
надає близько 3 000 послуг і
5–6 тисяч консультацій.
В оновленому ЦНАПі працює
15 спеціалістів, які пройшли курс
тренінгів з підвищення кваліфікації, розроблені експертами
Програми «U-LEAD з Європою».
Усі послуги надаються за принципом — «ДОСТУПНО ВСІМ —
ЗРУЧНО ДЛЯ КОЖНОГО!», тобто

максимально зручно, доступно,
зрозуміло, за спрощеними процедурами і, що головне, в територіальній близькості до заявника. Основна мета — максимум
комфорту і професіоналізму.
Саме з облаштування ЦНАП,
як дієвого інтегрованого офісу,
в якому надаються найнеобхідніші послуги місцевому населенню, розпочиналася робота міського голови. Адже недаремно
в суспільстві поширена думка,
що ЦНАП — це «справжнє обличчя діючої влади»!
Центр діє за принципом прозорого офісу і є доступним для
усіх громадян. До того ж, спроектований так, щоб у повному
обсязі враховувались інтереси
його відвідувачів. У першій залі

облаштовано рецепцію — так
звану зону прийому, поряд —
інформаційний стенд, на якому
висвітлено перелік адмінпослуг, їх вартість, графік роботи та
контактні дані центру. Основну
частину інтер’єру займає комфортабельна зона очікування та
оснащені усім необхідним робочі
місця адміністраторів, які першими зустрічають відвідувачів, щоб
сприяти їм у вирішенні питань.
У приміщенні ЦНАПу також облаштовано дитячий куточок — для
зручності відвідувачів, які приходять на прийом разом із дітьми.
Завдяки зусиллям козятинського міського голови Олександра
Пузира, починаючи з квітня
2017 року, у місті Козятині почав функціонувати Регіональний

мобільний сервісний центр МВС,
який надає послуги щодо зняття
та реєстрації колісних транспортних засобів, мототранспорту,
причепів, також здійснює видачу
національного та міжнародного
посвідчення водія. Налагоджено
співпрацю щодо надання довідок
про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність
(наявність) судимості або обмежень. Довідки надаються безкоштовно, протягом 30 календарних днів з дня надходження
запиту. ЦНАП у м. Козятині —
єдиний у Вінницькій області,
який працює в даному напрямку.
Козятинський ЦНАП є успішним
прикладом для інших центрів надання адміністративних послуг
України.

RIA-Ê,

ТОЧКА ЗОРУ
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Тостовий хліб
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ПРАТ
«КОЗЯТИНХЛІБ»

Êð³ì òîãî, ùî
õë³á — óñüîìó ãîëîâà,
â³í ùå ³ ìîæå áóòè àáñîëþòíî
ð³çíèõ âèä³â, òàê ùî íàâ³òü íàéâèáàãëèâ³ø³ ãóðìàíè çíàéäóòü
äëÿ ñåáå óëþáëåíèé ð³çíîâèä.
Êð³ì âò³õè ñìàêîâèõ ðåöåïòîð³â, äåÿê³ âàð³àíòè õë³áà íåìîâ
áóëè ñòâîðåí³ äëÿ åêîíîì³¿ ÷àñó.
Òîñòîâèé õë³á ³ òîñòåð — ïàðî÷êà, ïîêëèêàíà ïîëåãøèòè æèòòÿ äîìîãîñïîäàðîê. Íå ïðîñòî
òîìó, ùî ñïåö³àëüíà ìàøèíà âæå
ïîð³çàëà áóëêó àáî «öåãëèíêó»
íà êðàñèâ³, òîíê³ ³ ð³âí³ ñêèáî÷êè.
Òîñòîâèé õë³á — öå íåìîâ
íîâà ñòàä³ÿ ðîçâèòêó çâè÷íèõ
õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â. Â³í
â³äì³ííî âïîðàºòüñÿ ç ðîëëþ
ñàìîñò³éíî¿ ñòðàâè äëÿ ñí³äàíêó, äîñèòü â³äïðàâèòè éîãî
â òîñòåð, à ï³ñëÿ äîäàòè íà ùå
ãàðÿ÷ó ñêèáî÷êó íåâåëèêèé
øìàòî÷îê âåðøêîâîãî ìàñëà.

Àáî âàðåííÿ. Àáî àðàõ³ñîâî¿
ïàñòè. Àáî øîêîëàäíî¿. Àáî
ïðàêòè÷íî áóäü-ÿêîãî íàïîâíþâà÷à, ÿêèé º â õîëîäèëüíèêó. Âàð³àíò³â òîñò³â ³ ñåíäâ³÷³â,
ïðèãîòîâëåíèõ íà îñíîâ³ òîñòîâîãî õë³áà, íåéìîâ³ðíî áàãàòî.
Ùî òàêå òîñòîâèé õë³á, ìè
çàïèòàëè ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÏðÀÒ «Êîçÿòèíõë³á»
Ñåðã³ÿ Ãîäåíêà:
— Öå òîé õë³á, ÿêèé çàêëàäàºòüñÿ â òîñòåð, çëåãêà ïðèñìàæóºòüñÿ. À äàë³ â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ áóòåðáðîäà. Ïðîñòîãî — ç
ìàñëîì àáî äæåìîì. Àáî ñêëàäíîãî, äå ìîæå áóòè ê³ëüêà øàð³â.
Õë³á öåé ìîæå áóòè êâàäðàòíèì,
êðóãëèì, ÿêèì çàâãîäíî.
ÏðÀÒ «Êîçÿòèíõë³á» âèï³êàº òîñòîâèé õë³á â ñïåö³àëüíèõ êâàäðàòíèõ ôîðìàõ ç
êðèøêàìè, òàê ùîá â³í, ðîçïèðàþ÷è ¿¿ çñåðåäèíè, çàéìàâ
âåñü îáñÿã. Çà ðàõóíîê öüîãî ìè
îòðèìóºìî âñ³ ñòîðîíè ð³âíîì³ðíî îáñìàæåíèìè. Ð³âíà æ

éîãî ôîðìà äîçâîëÿº ïîâí³ñòþ
ð³çàòè éîãî íà ð³âí³ øìàòêè.
Ìè ä³éñíî ðîáèìî éîãî ïî³íøîìó (â³äì³ííîìó â³ä çâè÷àéíîãî) òåõíîëîã³÷íîìó ðåöåïòó,
ðîçâèâàþ÷è êëåéêîâèíó. Ñïåö³àëüíî äëÿ òîãî, ùîá äîìîãòèñÿ
ïîãëèíàííÿ ñîóñó, àëå íå ðîç-

ìîêàííÿ õë³áà.
Òîñòîâèé õë³á ââàæàºòüñÿ
íàï³âôàáðèêàòîì, çàãîòîâêîþ
õë³áîïåêàðñüêîãî âèðîáíèöòâà.
Õî÷à âæèâàòè éîãî ìîæíà ³
ñèðèì. Âò³ì, ï³äñìàæåíèé
íà âåðøêîâîìó ìàñë³, íà ñóõ³é ñêîâîð³äö³ ç àíòèïðèãàðíèì

ïîêðèòòÿì, àáî â òîñòåð³, ñêèáî÷êà òîñòîâîãî âñå îäíî ìàº
á³ëüø ãëèáîêèé ñìàê, ³ ïðèºìíî õðóìòèòü. Ïðîäóêò òàêîæ
ìîæíà çàï³êàòè â äóõîâö³.
Âàð³àíò³â ïðèãîòóâàííÿ ñàìèõ
òîñò³â ³ ñòðàâ ç íèõ — íåéìîâ³ðíà áåçë³÷. Òîñòè íàòèðàþòü
ñïåö³ÿìè ³ îëèâêîâîþ îë³ºþ,
ï³äñìàæóþòü íà ãðèë³ ç êàðàìåëëþ, ãîòóþòü ñåíäâ³÷³ ç ð³çíèìè
íà÷èíêàìè: ñèðîì; ñîñèñêàìè,
êîâáàñàìè, øèíêîþ, â’ÿëåíèì
àáî êîï÷åíèì ì’ÿñîì; ãîð³õîâîþ
ïàñòîþ; âàðåííÿì, äæåìàìè,
êîíô³òþðîì; ôåòîþ ³ â’ÿëåíèìè
òîìàòàìè; âåðøêîâèì ìàñëîì ³
ÿãîäàìè; àðàõ³ñîâî¿ ïàñòîþ; ñîóñàìè ³ çàïðàâêàìè; ñîëîíèìè
îã³ðî÷êàìè òà êàïåðñàìè.
Òîìó, ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ
òîñòîâîãî õë³áà — âèêîðèñòîâóéòå éîãî äëÿ ñí³äàíêó, áóòåðáðîäà… ² òîä³, ö³ëêîì ìîæëèâî,
ñàìå íàø í³æíèé Êîçÿòèíñüêèé
òîñòîâèé õë³á ñïîäîáàºòüñÿ âàì
³ ïðèïàäå äî ñìàêó.

Згадаймо лікарів санепідстанції
БЛОГ

ІВАН СМОЛИЧ, ЛІКАРГІГІЄНІСТ, ВЕТЕРАН ПРАЦІ

Äðóãà íåä³ëÿ æîâòíÿ
(11-ãî ÷èñëà) óçàêîíåíà
ÿê Äåíü ïðàö³âíèê³â Äåðæàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñëóæáè
Óêðà¿íè. Ãåí³é-õ³ðóðã Ìèêîëà Ïèðîãîâ
ñêàçàâ: «Ìàéáóòíº íàëåæèòü ìåäèöèí³
ïðîô³ëàêòè÷í³é». Ë³êàðÿìè-ïðîô³ëàêòèêàìè áóëè ïðàö³âíèêè çàë³çíè÷íî¿ ÑÅÑ.
Öüîãî ðîêó âèêîíóºòüñÿ 90 ðîê³â ö³é
îðãàí³çàö³¿. Âîíà áóëà ñòâîðåíà äëÿ
ïðîâåäåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â.

Â ïåð³îä â³éíè öÿ îðãàí³çàö³ÿ îáñëóãîâóâàëà ìåøêàíö³â Êîçÿòèíà, àëå,
íà æàëü, òàêå îáñëóãîâóâàííÿ áóëî
çâåäåíî äî ì³í³ìóìó. Ï³ñëÿ â³éíè, â
ê³íö³ 1944 ðîêó, ïî âóë. Âèííè÷åíêà,
16 ïî÷èíàº ïðàöþâàòè ë³í³éíà ÑÅÑ.
Ç 1945-1947 ðð. ãîëîâíèì ë³êàðåì
ïðàöþº Äìèòðî Æóðàâñüêèé. Ó ÑÅÑ
ñòâîðþþòüñÿ ëàáîðàòîð³¿. Âåëèêó ðîáîòó ïî ñòâîðåííþ áàêòåð³àëüíî¿ ëàáîðàòîð³¿ âèêîíóº Ñîô³ÿ Æóðàâñüêà.
1948-1967 ðð. ãîëîâíèì ë³êàðåì
ïðàöþº Í³íà Òîïîðîâñüêà. Ë³êàðÿ-

ìè ïðàöþþòü Äìèòðî Æóðàâñüêèé,
Ðîçà Áàðºð, Ñîô³ÿ Æóðàâñüêà, Ðà¿ñà
Ðîéôå. Çàâäÿêè ðîáîò³ ë³êàð³â, ÿê³
â³äîì³ â íàøîìó ì³ñò³ ³ äàëåêî çà
éîãî ìåæàìè, íàøà ÑÅÑ ðîçêâ³òëà.
Ïðîâîäèâñÿ êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïðèì³ùåíü.
Ç 1947 ðîêó 31 ð³ê ãîëîâíèì ë³êàðåì
ïðîïðàöþâàâ Ñìîëè÷ ²âàí Ìèêîëàéîâè÷. ×àñ ïëèíóâ øâèäêî.
Ó 2015-2016 ðð. ïðîâîäèëè ñòðóêòóðèçàö³þ ÑÅÑ. ²ç øòàòíèõ 80 ñïåö³àë³ñò³â çàëèøèëîñÿ 21. Ïðîéøëî

РЕКЛАМА

îá’ºäíàííÿ ñàíåï³äñòàíö³é: Êîçÿòèíñüêî¿, Êîðîñòåíñüêî¿ òà Æìåðèíñüêî¿.
Óïðàâë³ííÿ çðîáèëè â Æìåðèíö³. Âñ³
ðîçóì³þòü, äî ÿêèõ íàñë³äê³â ïðèçâåëî
çàêðèòòÿ ÑÅÑ.
Øàíîâí³ ã³ã³ºí³ñòè-ïðîô³ëàêòèêè!
Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì. Õàé äîáðî, äàðîâàíå
ëþäÿì ïîâåðíåòüñÿ äî âàñ çäîðîâ’ÿì
òà äîâãîë³òòÿì. Íåõàé êîæíèé äåíü
Âàøîãî æèòòÿ áóäå ðàä³ñíèì ³ ùàñëèâèì.
Ç³ ñâÿòîì Âàñ, äîðîã³ êîëåãè!
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ЯКІ ПАРТІЇ ХОЧУТЬ ПРОЙТИ ДО
Волевиявлення  Представники тринадцяти партій
боротимуться за право представляти інтереси громади у
міськраді. Наймолодшим серед них 18 років. Розповідаємо,
хто очолює списки політсил та хто серед кандидатів

Очолює список 39-річний Дмитро Бернатович. Залізничник, чинний депутат міської ради. На минулих виборах
йшов від партії «Сила людей». Серед представників цієї
політсили четверо працівників міської ради та четверо
чинних депутатів, а також головний лікар Міської лікарні.

 завідувач акушерського відділення, акушер-гінеколог ЦРЛ Ігор Проць
 секретар вокзалу ст. Козятин Вікторія Долечек
 депутат міськради, священик Роман Масира
 підприємець Оксана Мудра
 завідувачка фельдшерського пункту у Махаринцях
Марія Тодчук

ОКРУГ 1

ОКРУГ 3

«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

 секретар міськради Костянтин Марченко
 начальник відділу Управління сімейної, дитячої та
молодіжної політики міськради Людмила Кудимець
 головний лікар Міської лікарні Олександр Євтушок
 тимчасово безробітний Богдан Арсенюк
 головний бухгалтер Міської лікарні Оксана Наумець
 депутат міськради, директор школи №6 Микола Синюшко
 підприємець Юрій Стасевич
 підприємець Наталія Маслова
 журналіст «Вісника Козятинщини», головний редактор радіо «Промінь» Тетяна Мозгова

ОЛЕНА УДВУД

Íà âèáîðàõ, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 25
æîâòíÿ, ìè áóäåìî îáèðàòè íå
ëèøå î÷³ëüíèêà ì³ñòà, à é íîâèõ
äåïóòàò³â, çîêðåìà ì³ñüêî¿ ðàäè.
Êîðîòêî ðîçïîâ³ìî, õòî ñåðåä
êàíäèäàò³â ³ õòî ï³ä íîìåðîì
îäèí. Àäæå ïåðøèé ó ñïèñêó

«ЗА МАЙБУТНЄ»
Перший номер у списку — 61-річний Петро Ковальчук,
завідувач відділення трансфузіології районної лікарні.
Участі у виборах 2015 року не брав.
Майже половина кандидатів від цієї партії — працівники районної лікарні. Також значну частину складають
працівники залізниці.

ОКРУГ 1

 депутат міськради, електромеханік ЕЧ Ольга Поліщук
 підприємець Олександр Крисков

 фельдшер Козятинського відділення Хмільницької
станції Євген Гижа
 директор дитячо-юнацької спортшколи Лариса
Сивобородько
 директор школи-дитячого садка ім. В. Підгорбунського Зіновій Москалевський
 начальник управління соцполітики міської ради
Віталій Вечера
 вчитель Флоріанівської школи Наталія Тимощук
 начальниця відділу культури та туризму міськради
Світлана Рибінська
 лікар ЦРЛ, завідувач відділення Володимир Шавлюк
 депутат міськради, голова територіальної ради ветеранів ДН-2 Євгеній Буравський
 тимчасово безробітна Тетяна Чудновець

«НАШ КРАЙ»

ОКРУГ 2

«ПАРТІЯ ВІННИЧАН»

ОКРУГ 2

Перший номер у списку — 54-річний Віктор Слободянюк,
голова Козятинської районної ради, кандидат у мери.
Частину списку кандидатів становлять медпрацівники.
Також серед представників партії колишній очільник міста,
чинний депутат міськради Олександр Гвелесіані, голова Сестринівської сільради Анатолій Левчук, депутатка
міськради Алла Пилипчук.

ОКРУГ 1







директор Махаринецької школи Валерій Кушкевич
голова Сестринівської сільради Анатолій Левчук
сімейний лікар РМЦ ПМСД Олександр Кирилюк
директор Сестринівської школи Ніна Денисюк
директор Козятинського райавтодору Дмитро
Степанишин
 директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Лілія Сушко
 головна медсестра ЦРЛ Олена Кальноока

 підприємець Сергій Тарасюк
 начальник відділення «Райффайзен Банк Аваль»
Алла Проць
 депутат міськради, пенсіонер Олександр Гвелесіані
 депутат міськради, завідувач поліклінічного відділення ЦРЛ Алла Пилипчук
 заступник головного лікаря РМЦ ПМСД Олександра
Ковальчук
 лікар-ординатор акушерсько-гінекологічного відділення ЦРЛ Галина Грубеляс
 керуючий справами виконкому райради Анатолій
Колісний
 завідувач Козятинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Павло Засядьвовк
 головний спеціаліст РДА Наталія Горобець
 тимчасово безробітний Олександр Камінський

ОКРУГ 3

«СИЛА ЛЮДЕЙ»

м’ясокомбінат» Вадим Рожук
 підприємець Олександр Жуков
 вчитель школи № 1 Тетяна Гончарук
 підприємець Іван Свідерський

Перший номер — 47-річний Дмитро Живчик. Залізничник. Участі у попередніх місцевих виборах не брав.
Майже третину кандидатів цієї партії становлять підприємці. У списках два депутати міськради, а також Вадим
Рожук та Ірина Сушко — батько та сестра кандидата у
мери від цієї політсили.

ОКРУГ 1

 депутат міськради, тимчасово безробітний Геннадій
Панчук
 майстер електроапаратного цеху ТЧ-3 Олександр
Гаврилюк
 підприємець Наталія Мишко
 тимчасово безробітна Руслана Юхимець
 депутат міськради, тимчасово безробітний Євген
Білінський
 бухгалтер ТОВ «СОКА Україна» Ірина Орлова
 обвалювальник м’яса ПАТ «Козятинський

 начальник Козятинського районного управління
держпродспоживслужби Віталій Кравець
 заступник головного лікаря РМЦ ПМСД Ольга
Радецька
 завідувач Сигнальської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Олексюк
 завідувач фельдшерського пункту Флоріанівки,
медсестра Ольга Столяр
 головний лікар стоматполіклініки Андрій Пірожок
 головний інженер БМЕС АТ «Укрзалізниця» Олександр Мазур
 директор комунального закладу «Козятинська бібліотечна система» Анна Мочарська
 підприємець Микола Іванюк

ОКРУГ 2






підприємець В’ячеслав Гайдар
бухгалтер Анатолій Хоманець
економіст ПЧ-7 Галина Філон
інженер цеху експлуатації ТЧ-3 Олена Гаврилюк
укладальник-пакувальник ТОВ «ОСІ ФУД СОЛЮШНС
УКРАЇНА» Володимир Ігнатенко

ОКРУГ 3






старший майстер училища Валерій Хомюк
тимчасово безробітна Олена Міщук
підприємець Олександр Кідалов
підприємець Сергій Юхимець
лаборант Міської лікарні Ірина Сушко

 заступник головного лікаря ЦРЛ з материнства та
дитинства Надія Станіславчук
 лікар-кардіолог ЦРЛ Олена Березняк
 лікар-анестезіолог ЦРЛ Валерій Ясний
 лікар-акушер-гінеколог ЦРЛ Микола Тюрін
 лікар-анестезіолог ЦРЛ Людмила Марковська
 завідувач інформаційно-аналітичного відділу Руслан
Петруца
 начальник стрілецької команди ВОХР Микола
Сліпчук
 машиніст ВСП «Київський центр механізації колійних
робіт» АТ «Укрзалізниця» Ігор Корнійчук
 пенсіонер Ігор Матковський
 старша медсестра ЦРЛ Ірина Демчук

Очолює список 54-річний Віктор Заїчко, директор ТОВ
«Атлант-Паркет».
На минулих виборах балотувався до районної ради від
«Європейської партії України».
Серед кандидатів — чинний депутат та керуючий справами виконкому міської ради.

ОКРУГ 1

 начальник ЦНАПу Оксана Бортняк
 головний інженер КМС-120
Руслан Іващук
 головний спеціаліст відділу культури,
молоді та спорту РДА Ольга Шклярська
 головний спеціаліст відділу культури,
молоді та спорту РДА Валерій Швець
 слюсар ТЧ-3 Олег Михайлов
 підприємець Ганна Пилипюк
 підприємець Ольга Хоманець
 сортувальник виробів з деревини
ТОВ «Атлант-Паркет» Роман Кузнєцов

«ПРОПОЗИЦІЯ»
Перший номер у списку — 50-річна Людмила Гаврилюк,
завідувачка дитячого садочка № 6, чинна депутатка
міськради. На минулих виборах балотувалася у депутати міської ради від «Батьківщини». Частину представників цієї партії складають залізничники і працівники
освіти. Також серед кандидатів депутатка міськради
Олена Лєбєдєва та Людмила Куликівська, яка балотується на міського голову від цієї політсили.

ОКРУГ 1

 начальник відділу міжрайонного управління Головного управління Держгеокадастру Леонід Ткаченко
 головний інженер ТЧ-3 Олександр Заєць
 діловод садочка № 2 Інна Бадрак
 оператор технічного центру ДН-2 Надія Сизонюк
 тимчасово безробітний Юрій Іщук
 керівник громадського товариства батьків-інвалідів
«ДОМ» Тетяна Яковлєва
 майстер цеху десектоскопії ТЧ-3 Олександр Жулінський
 підприємець Сергій Лавренюк
 тимчасово безробітний Григорій Гунько
 тимчасово безробітна Оксана Ясінська

êàíäèäàò ãàðàíòîâàíî îòðèìàº
ì³ñöå ó ðàä³, ÿêùî ïàðò³ÿ ïîäîëàº
âèáîð÷èé áàð’ºð.
Ïóáë³êàö³ÿ ï³äãîòîâëåíà çà ³íôîðìàö³ºþ ç ñàéòó Öåíòðàëüíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. Êàíäèäàòè ó
ñïèñêàõ ðîçïîä³ëåí³ çà òðüîìà
âèáîð÷èìè îêðóãàìè.

ОКРУГ 2

 завідувач відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги ЦРЛ Олександр Барський
 вчитель Сестринівської школи Ігор Муравський
 директор ТОВ ВП «Фенікс» Валентин Драмарецький
 керівник лабораторії метрології ШЧ-3 Надія Волинець
 пенсіонер Віталій Біда
 пенсіонерка Тетяна Чернега
 провідний юрисконсульт ДН-2 Оксана Чешковська
 рентгенлаборант ЦРЛ Роман Мазур

ОКРУГ 3

 завідувач відділення анестезіології ЦРЛ Валерій
Шуляк
 начальник НОДХА Любов Гаєвська
 головний інженер ЦРЛ Віктор Білокур
 лікар-кардіолог ЦРЛ Діана Дегтярук
 начальник дільниці СЦБ ШЧ-3 Сергій Грущинський
 голова первинної профспілкової організації Центру
будівельно-монтажних робіт АТ «Укрзалізниця»
Лариса Бойко
 начальник відбудовчого поїзда ДН-2 Юрій Лавренчук

ОКРУГ 2

 депутат міськради, підприємець Олексій Каратєєв
 заступниця начальника Управління освіти та спорту
міськради Людмила Кондратюк
 керуючий справами виконкому, начальник оргвідділу міськради Сергій Заїчко
 пенсіонерка Тетяна Горяна
 голова ОСББ «Грушевського 23» Олександр Курніков
 тимчасово безробітний Микола Бортняк
 вчитель ліцей-школи Олена Кузнєцова

ОКРУГ 3

 підприємець Олег П’явка
 вчитель школи № 5 Надія Якимова
 головний інженер Козятинського райавтодору
Андрій Рижій
 державний реєстратор, головний спеціаліст РДА
Олена Молявчик
 директор Флоріанівської школи Михайло Олексюк
 головний бухгалтер ТОВ «ВТК «Круп’яний дім»
Галина Скульська
 машиніст електровоза ТЧ-3 Микола Скульський

 депутатка міськради, тимчасово безробітна Олена
Лєбєдєва

ОКРУГ 2








завідувачка садочка № 2 Людмила Куликівська
фельдшер ЦРЛ Сергій Сторожук
лікар-лаборант ЦРЛ Тетяна Джаман
юрист РДА Олександр Грошовенко
тимчасово безробітна Аліна Машевська
підприємець Марина Кучерук
головний механік Козятинського райавтодору Володимир Ковальський

ОКРУГ 3

 старший стюард АТ «Укрзалізниця» Віталій Креденцер
 помічник начальника дистанції з кадрових питань
ШЧ-3 Олександр Цвик
 інженер ТОВ «Новобуд» Олександр Марценюк
 вчитель «школа-гімназія-дитячий садок» ім. В. Підгорбунського Юлія Канівська
 методист садочка № 6 Катерина Стельмах
 підприємець Роман Данюк
 медсестра Калинівського РМЦ ПМСД Вікторія
Галіуліна
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КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ?
«РІДНЕ МІСТО»
Перший номер у списку — 35-річна Марія Мудра,
лікар Ружинської ЦРЛ. Чинна депутатка міської ради.
На минулих виборах балотувалася від «Європейської
солідарності». Серед представників партії чоловік Марії
Мудрої, Олег Яцук, директор школи № 1 Раїса ЮрКирилюк та депутат міської ради Василь Пилипчук.

ОКРУГ 1

 підприємець Олег Яцук
 депутат міськради, директор ТОВ «Мир» Василь
Пилипчук
 підприємець Іван Вихристюк
 керівник гуртка ЦДЮТ Аліса Машевська
 директор школи № 1 Раїса Юр-Кирилюк

«СИЛА І ЧЕСТЬ»
Очолює список 46-річний Ігор Шубович, вінничанин,
начальник відділу безпеки ТОВ «Фруктона ВН». На
минулих виборах не балотувався ані до районної, ані
до міської ради.
Частину партійного списку складають залізничники.
Також серед кандидатів голова Кордишівської сільради.

ОКРУГ 1

 головний спеціаліст з перевірки обґрунтованості
видачі листків непрацездатності Козятинського відділення Управління Виконавчої дирекції ФСС України у
Вінницькій області Інна Проць
 пенсіонер Роман Михальчук
 вчитель школи № 9 Оксана Роман
 помічник машиніст АТ «Укрзалізниця» Богдан Гижа
 інженер КТУ Жанна Войтюк
 оператор диспетчерського обліку ЗПК «Андріївський» Роман Тодчук
 юрисконсульт Міської лікарні Ірина Никитюк

ОКРУГ 2






керівник гуртка ЦДЮТ Антон Машевський
підприємець Валентина Міклуха
завідувач господарства РМЦ ПМСД Олександр Заїчко
пенсіонерка Оксана Ковель
підприємець Ігор Мадей

ОКРУГ 3








вчитель школи № 1 Андрій Горниш
нотаріус Олеся Свідерська
начальник відділення «Укргазбанку» Руслан Гнатик
тимчасово безробітний Ігор Мельничук
головний бухгалтер училища Марина Холковська
пенсіонерка Лариса Кривошея
продавець Світлана Мазуркевич

 фельдшер ЕМД Хмільницького відділення ЕМД
Олена Вдовиченко

ОКРУГ 2

 лікар Міської лікарні Віра Кравчук
 медсестра фізичної та реабілітаційної медицини
Міської лікарні Наталія Швець
 підприємець Катерина Слободян
 начальник залізничного цеху Вінницького кар’єрного
управління Василь Мандзюк
 тимчасово безробітний Сергій Савчук
 вчитель Сестринівської школи Ольга Демянюк

ОКРУГ 3

 провідник ВЧ-1 ст. Київ-Пасажирський Марина
Волкова
 голова Кордишівської сільради Іван Байда
 головний спеціаліст по роботі міськради Лариса
Монастирська
 тимчасово безробітна Олена Борчаківська
 підприємець Едуард Жарук

«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»
Перший номер у списку — 46-річна Тетяна Єрмолаєва.
Фінансовий директор ПП «Гадомецьке». Кандидатка на
міського голову.
На минулих місцевих виборах вже балотувалася
на мера. Тоді була самовисуванцем. Також у списку
колишній начальник локомотивного депо, дві депутатки
міської ради та голови двох сільрад.

ОКРУГ 1

 депутат міськради, директор Козятинського міського
центру ПМСД Юлія Радогощина
 пенсіонер Микола Шутов
 заступник головного лікаря ЦРЛ з медичних питань
Ігор Грубеляс
 завідувач міжрайонного відділу лабораторних досліджень Леонід Ящук
 депутат міськради, підприємець
Леся Кравчук
 голова Козятинської сільради
Тетяна Катеризюк
 фінансовий директор управляючої компанії «Грант»
Сергій Міклуха
 тимчасово безробітна Олександра Пилипюк
 підприємець Дмитро Хавронюк

Перший номер у списку — 36-річний Олександр
Ковернега. Директор ТОВ «Зернокомплекс «Сиваш».
На попередніх місцевих виборах 2015 року вже балотувався у депутати міськради від «Радикальної партії
Олега Ляшка».
У списках партії кандидат на посаду мера від цієї
політсили. Майже п’яту частину списку становлять
підприємці.

 пенсіонерка Тетяна Матвіюк
 помічник машиніста мотор-вагонного депо ст. Фастів
Богдан Білявський
 тимчасово безробітний Володимир Цимбалюк
 завідувач ВОБ Сокілецької сільради Анна Лисюк
 тимчасово безробітний Михайло Лагодюк
 бібліотекар Оксана Сьоміна
 медсестра медичної лабораторії МедЛаб Людмила
Войтюк

ОКРУГ 1

ОКРУГ 3








депутат міськради, підприємець Сергій Матвіюк
тимчасово безробітний Руслан Кухар
підприємець Наталія Максимчук
лікар Володимир Макогон
інженер Козятинських електромереж Віталій Сушко
касир-операціоніст «ПриватБанку» Катерина
Горецька
 підприємець Артем Панько

ОКРУГ 2

 тимчасово безробітний Андрій Варвальський

 державний реєстратор Глуховецької селищної ради
Сніжана Явна
 підприємець Людмила Семенюк
 машиніст ТЧ-3 Олександр Ковтонюк
 підприємець Юрій Попик
 тимчасово безробітна Тетяна Кухар
 медичний реєстратор ЦРЛ Юлія Варвальська
 голова СФГ «Олімп» Олександр Панасюк
 помічник машиніста ТЧ-3 Андрій Гринчук
 підприємець Єлізавета Бондар
 підприємець Сергій Бондар

«РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»
Перший номер у списку — вінничанин Сергій Прохоров,
46 років, керівник «Проексп». На минулих місцевих
виборах балотувався до районної ради від тієї ж політсили.
Майже половина представників цієї партії — молодь до
30 років. Серед них четверо 18-річних — Ярослав Клірішенко, Алла Кіпоренко, Анна Зіневич та Марія Дацюк.

 медсестра Олександрівської клінічної лікарні Людмила Міщук

ОКРУГ 2

ОКРУГ 1







студентка Марія Дацюк
студентка Анна Зіневич
студентка Алла Кіпоренко
медсестра комунального закладу КОР «ОПНМО» смт
Глеваха Наталія Міщук
 тимчасово безробітний Дмитро Гордійчук
 тимчасово безробітний Ярослав Клірішенко












підприємець Сергій Войтюк
директор ТОВ «Вікторія Грейн» Марк Кирилюк
тимчасово безробітна Олена Олексич
тимчасово безробітний Олексій Дука
юрисконсульт міськради Юрій Кукуруза

ОКРУГ 3
діловод Сокілецької сільради Валентин Іванюта
тимчасово безробітна Лариса Блажієвська
тимчасово безробітний Вадим Іванюк
тимчасово безробітна Альона Ткачук
підприємець Олександр Башинський

 голова ОСББ «1+1» Тетяна Римша
 голова ОСББ «Матросова 46» і «Матросова 43»
Артем Ольхом’як
 завідувач сектору надання адмінпослуг та державної
реєстрації РДА Аліна Тимощук
 заступник начальника ТЧ-3 з ремонту Андрій
Корнійчук
 провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища ДН-2 Тетяна Костюк
 підприємець Олександр Польовий
 вчитель Махаринецької школи Лілія Василюк
 вчитель Сестринівської школи Людмила Левчук

ОКРУГ 3

 начальник відділу у Козятинському районі Головного
управління держгеокадастру Ірина Репало
 оглядач вагонів ВЧДЕ, голова ОСББ «Перемоги 4» та
«Рушничок 35«Олександр Грінченко
 голова Пиковецької сільради Інна Лозінська
 юрисконсульт Сокілецької сільради В’ячеслав Кучер
 студентка Анастасія Жарська
 самозайнята особа Ганна Кучер
 пенсіонер Анатолій Машевський
 вчитель школи № 5 Ірина Слободяник

«СЛУГА НАРОДУ»
Очолює список 42-річний Олександр Пузир, чинний
голова Козятинської міськради, кандидат у мери.
Брав участь у попередніх місцевих виборах 2015
року. Тоді балотувався на міського голову від партії
«Батьківщина».
П’яту частину партійного списку становлять підприємці.
Також у списках три депутати, начальник Управління
житлово-комунального господарства міськради і заступник голови РДА.

ОКРУГ 1

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

ОКРУГ 2

 завідувач сектору по роботі та соціальній підтримці
воїнів АТО та членів їх сімей Управління соцполітики
міськради Інна Наумова
 підприємець Максим Кривушин
 підприємець Марина Стейскал
 підприємець Наталя Щербатюк
 депутат міськради, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міськради Павло Луцюк
 начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер виконкому міськради Валентина
Нудна
 депутат міськради, інженер з охорони праці ст. Бердичів ДН-2 Олексій Костюк
 підприємець Олександр Автухов
 адвокат Тетяна Шарлай

ОКРУГ 2

 помічник начальника дирекції ФСП «Київська
дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт
та експлуатації будівель і споруд«АТ «Укрзалізниця»
Олександр Шумський
 директор басейну «Дельфін» Катерина Войтюк
 керівник хореографічного гуртка Міського будинку
культури Надія Бортюк
 вчитель ліцей-школи Тетяна Міщук
 вихователь садочка № 2 Катерина Ласкіна
 депутат міськради, пенсіонер Федір Кропива
 заступник голови РДА Ігор Булавський
 підприємець Алла Маліванчук

ОКРУГ 3

 начальник Управління ЖКГ
Євгеній Малащук
 лікар-інтерн хірургічного профілю ЦРЛ Юрій Хомюк
 директор Центру надання вторинної правової допомоги Олександр Комар
 інструктор з тактичної медицини військової частини
А2620 Ярослава Мазур
 вчитель Кордишівської школи Галина Зорук
 пенсіонер Федір Березюк
 черговий по парку на ст. Козятин-1 Ярослав Піщенюк
 тимчасово безробітна Оксана Кулікова

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»
Очолює список партії 49-річний Сергій Перенчук.
Директор Козятинської районної дитячо-юнацької
спортивної школи «Колос». На попередніх місцевих
виборах 2015 року балотувався до міської ради від
партії «Опозиційний блок». Майже третину списку
становлять працівники освіти. Також у списках партії
залізничники, священик і редактор газети «Козятинський експрес».

ОКРУГ 1

 регіональний директор «Вінниця-теплоенерго»
Олег Іщенко
 пенсіонерка Людмила Горбатюк
 директор комунального підприємства «Добробут»
Ігор Лівшиць
 завідувачка будинку відпочинку локомотивних
бригад ТЧ-3 Елла Ковальчук
 тимчасово безробітний Володимир Шалений
 головний спеціаліст Відділу освіти РДА Тетяна Боднар
 священник Роман Асафов
 локомотивний диспетчер ДН-2 Іван Поберій

ОКРУГ 2

 бухгалтер, агент з постачання відділу освіти РДА
Інна Румянцева

 голова первинної профспілкової організації ТЧ-3
Володимир Горбатюк
 головний спеціаліст управління освіти міськради
Лариса Перенчук
 спеціаліст школи № 9 Сергій Діденко
 директор школи № 9 Олег Заїчко
 редактор газети «Козятинський експрес»
Антоніна Герасимчук
 директор ТОВ «Махаринецьке Агро» Сергій
Бенедичук
 тимчасово безробітний
Анатолій Любімов

ОКРУГ 3










начальник відділу освіти РДА Аліна Діденко
директор Пиковецької школи Юрій Безпалько
підприємець Ашот Карапетян
начальник відділу з питань земельних
відносин Глуховецької селищної ради
Валентина Румберг
провідник пасажирських вагонів АТ «Укрзалізниця»
Валерій Гераскевич
підприємець Володимир Свінціцький
вчитель школи № 9 Вікторія Товтіна
помічник машиніста електровоза ТЧ-3 Олександр
Приболовець
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ÍÀØ² ËÞÄÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 8 æîâòíÿ 2020

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

92-РІЧНА КЛАВДІЯ АРТЕМЧУК
БАЖАЄ МОЛОДІ ЗДОРОВ’Я
Довгожителька  У травні далекого
1928 року народилася чудова жінка
Клавдія Артемчук. За свій вік вона
пережила голодні роки, німецьку
окупацію, підлітком за матір працювала
в полі. Не здобувши повноцінної освіти,
дала освіту людяності своїм дітям, а вони
тепер відповідають матері любов’ю
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çóñòð³ëèñÿ ìè ç Êëàâä³ºþ Àíòîí³âíîþ íàïåðåäîäí³ òðåòüî¿
ð³÷íèö³, ÿê ñèí Îëåêñàíäð ç
äðóæèíîþ Îëüãîþ çàáðàëè ¿¿,
ÿê êàæóòü, ï³ä ñâîº êðèëî.
×îòèðè ðîêè òîìó ñòàâñÿ ³íñóëüò ç ñàìèì Îëåêñàíäðîì.
Ïðîâ³äóâàòè ìàò³ð, ÿê áóëî
ðàí³øå, ñèí âæå íå ì³ã. Ï³ñëÿ
õâîðîáè íîãà ñòàëà ï³äâîäèòè.
— Ñåñòðà Òàìàðà ç ÷îëîâ³êîì
ïåðå¿õàëè æèòè â Ãëóõ³âö³, òî é
âîíà á³ëüøå ÿê çà 10 ê³ëîìåòð³â
äî ìàòåð³ íå íàá³ãàºòüñÿ. Âèð³øèëè ç äðóæèíîþ çàáðàòè ìàò³ð äî ñåáå. Îò 4 æîâòíÿ áóäå
3 ðîêè, ÿê ìàìà ó íàñ æèâå, —
êàæå Îëåêñàíäð.
— Òî ìè ìàéæå íà ð³÷íèöþ
ïåðåñåëåííÿ ïîòðàïèëè?
— Âèõîäèòü òàê. Çàâòðà ÿêðàç
ð³÷íèöÿ, ÿê ìàìà ó íàñ, — êàæå
ãîëîâà ñ³ìåéñòâà. Äî ðîçìîâè
÷îëîâ³ê³â ï³äêëþ÷àºòüñÿ ñàìà
ïàí³ Êëàâä³ÿ: «Ìåí³ ç ìî¿ìè
ä³òüìè äîáðå æèâåòüñÿ. Ùî
â ñèíà áóäå íå òàê, ÿê âäîìà,
íàâ³òü íå äóìàëà. ² íåâ³ñòêà Îëÿ
ó ìåíå ÷óäîâà, ìàþ÷è ìåäè÷íó

îñâ³òó, ÷àñòî ë³êóº ìåíå. Çà ñâî¿ì õàðàêòåðîì ³ ïðîôåñ³ºþ âîíà
òèõîìîâíà, íàñò³ëüêè ëàã³äíà,
ùî ÿ íå çàâæäè ÷óþ, ùî âîíà
ãîâîðèòü. À Ñàøà, öå ì³é ãó÷íîìîâåöü â³í ãîëîñíî ãîâîðèòü».
— Êëàâä³º Àíòîí³âíî, ðîçêàæ³òü íàì, ùî âàì íàéá³ëüøå
çàïàì’ÿòàëîñÿ â æèòò³, ïî÷èíàþ÷è ç äèòèíñòâà?
— Ãîëîäíîãî 33-ãî íå
ïàì’ÿòàþ, — êàæå âîíà. — Ìåí³
áóëî ò³ëüêè 5 ðîê³â. Òîä³ íà ñåë³
ä³òè òàê íå á³ãàëè, ÿê òåïåð á³ãàþòü. Ìè ç ðàíêó äî âå÷îðà
âàæêî ïðàöþâàëè. Ó 8 ðîê³â
ï³øëà äî øêîëè. Äî í³ìåöüêî¿
îêóïàö³¿ çàê³í÷èëà ÷îòèðè êëàñè. Áàòüêî ï³øîâ íà â³éíó, ìàìà
ïî ãîñïîäàðñòâó, à ÿ çàì³ñòü íå¿
ïðàöþâàëà â ëàíö³. Õòî íà ïîëå
ïðàöþâàòè íå õîäèâ, â òîãî ñ³ëüñüêà âëàäà óð³çàëà çåìëþ. Óð³çàëè «íà ñîâ³ñòü», àæ äî ïîðîãà.
Êîëè ïðèéøëè í³ìö³, òî â ²âàíê³âöÿõ ¿õ ìàéæå íå áóëî. Áóëè
ò³ëüêè íà çáîð³ âðîæàþ, ùîá ìè
çåðíî íå áðàëè äîäîìó. ßêîñü â ò³
âàðòîâ³ ïîòðàïèâ í³ìåöü, ÿêèé
äóæå êóðÿ÷³ ÿéöÿ ëþáèâ. Õòî
ïðèíîñèâ éîìó òîé äåë³êàòåñ, â³í

äîçâîëÿâ çåðíà â êèøåí³ âçÿòè.
Òî ìè ñêàçàëè ìàì³, ùîá íàì ç
ñåñòðîþ á³ëüø³ êèøåí³ ïîøèëà.
— ² ùî, í³ìåöü í³ ðàçó íå ïîì³òèâ îáìàíó?
— Òî áóâ í³ìåöü, ÿêîìó áóëî
âñå îäíî. Ëèø áè éîìó ìè ÿéöÿ
íîñèëè.
— Ï³ñëÿ îêóïàö³¿ çíîâ äî øêîëè?
— Òàê, â ïÿòèé êëàñ ÿ ï³øëà,
³ ç³ ìíîþ áóâ òàêîãî æ â³êó õëîïåöü. Íàì îáîì íà òó ïîðó áóëî
ïî 15 ðîê³â. Ðàçîì ç íàìè íàâ÷àëèñÿ 12-ë³òí³ ä³òè. Äå íå ïîáà÷àòü
íàñ, ãëóçóþòü: «Ìàìà ç òàòîì ïðèéøëè». ßêîãîñü ðàçó äîäîìó ïðèéøëà ³ çàÿâèëà, ùî ï³äó íà ðîáîòó,
äî øêîëè ÿ á³ëüøå íå ï³äó. ² ñòàëà
ïðàöþâàòè â êîëãîñï³.

«Âåëèêà ðàä³ñòü,
ùî ïðàâíó÷êà Îëÿ
ìåíå ïðîâ³äóº.
Âîíà íàçèâàº ìåíå
íå ïî ³ìåí³, à êàæå
«ñòàðøà áàáóñÿ»
Êîëè áàòüêî ç ôðîíòó ïðèéøîâ, âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó
íà ïîøòó, íà ñîðòóâàííÿ ëèñò³â ³ ìåíå íà ðîáîòó âëàøòóâàâ.
Òàì ÿ ïîçíàéîìèëàñÿ ç õëîïöåì
ôðîíòîâèêîì Ìèêîëîþ, ÿêèé
ñòàâ ìî¿ì ÷îëîâ³êîì
— Ðîçêàæ³òü, ÿê âåñ³ëëÿ ïðîéøëî?
— Âåñ³ëëÿ?! — ñì³ºòüñÿ íàðå÷åíà 47-ãî. — Áàòüêî ðàçîì ç íàìè
â æîðíàõ òðîõè áîðîøíà çìîëîâ,
ìàìà ïèð³æê³â ñïåêëà ³ âñå âåñ³ëëÿ. Â 49-ìó íàðîäèëàñÿ Òàìàðà,
â 53-ìó Ñàøà. Ç ðîáîòè ÿ çâ³ëüíèëàñÿ, òîä³ ñàäî÷ê³â íå áóëî.

У Клавдії Артемчук третє переселення.
Каже, що в сина з невісткою — найкраще
Æèëè ìè äóæå á³äíî. ×îëîâ³ê
ï³ñëÿ â³éíè ìàâ ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ ³ êîíòóç³¿ áóêåò õâîðîá. Âàæêî
áóëî íà ð³âí³ ç ³íøèìè ä³òüìè
ñâî¿õ ä³òåé äî øêîëè â³äïðàâëÿòè.
— Òàê, âàæêî áóëî, — äîëó÷àºòüñÿ äî ðîçìîâè Îëåêñàíäð. —
Îá³öÿëè ìåí³ áàòüêè, êîëè äîáðå
çàê³í÷ó ÷åòâåðòü, òî êóïëÿòü ÷îáîòè. ß çà äåê³ëüêà äí³â â òèõ ÷îáîòÿõ â êðèæàíó âîäó ïðîâàëèâñÿ
³ ïîäàðóíîê çà äîáðå íàâ÷àííÿ
çàáðàëè ó ìåíå ìàéæå íà ì³ñÿöü.
— Íà ðîáîòó çíîâ ï³øëà
â 60-ìó, — ïðîäîâæóº íàøà ãåðî¿íÿ. –Ò³ëüêè âæå íå íà ñîðòóâàíí³ ëèñò³â, à íà ï³äì³íó
ïðàö³âíèêàì ê³îñê³â Ñîþçäðóêó. Ï³çí³øå, êîëè çáóäóâàëè
íîâèé îô³ñ Ðàéïîòðåáñîþçó,
ï³øëà ïðàöþâàòè òóäè âàõòåðîì. Çàðïëàòà áóëà òàêà ñàìà,
ÿê íà ïîøò³. Àëå áëèæ÷å äîäî-

ìó. Çâ³äòè é ï³øëà, ÿê êàæóòü,
íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê.
— À çàðàç, ÿê ïðîõîäèòü âàøå
æèòòÿ, íå ï³äâîäèòü çäîðîâ’ÿ?
— Íà ùî ìåí³ ñêàðæèòèñü
ó 92 ðîêè? Ðàí³øå ëÿãàëà â ë³êàðíþ ç íîãàìè ³ òèñêîì. Çà òðè
ðîêè âæå Ñàøèíà äðóæèíà ñòàëà
ìî¿ì ë³êàðåì. Âñå êóïóº ³ ï³äòðèìóº ìåíå. Âåëèêà ðàä³ñòü, ùî
ïðàâíó÷êà Îëÿ ìåíå ïðîâ³äóº.
Âîíà íàçèâàº ìåíå íå ïî ³ìåí³,
à êàæå «ñòàðøà áàáóñÿ». ¯é äóæå
ïîäîáàºòüñÿ, ÿêèé ÿ âàðþ áîðù.
— Ùî á âè ïîáàæàëè ìîëîä³?
— Ó êîæíîãî ïîêîë³ííÿ º
ïëþñè ³ ì³íóñè. Çàðàç ïåð³îä,
êîëè â ëþäåé ìîëîäøàþòü õâîðîáè. Òîìó õî÷ó ïîáàæàòè ìîëîä³ çäîðîâ’ÿ. Áóäå çäîðîâ’ÿ —
áóäå âñå, — ñêàçàëà íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ çóñòð³÷³ äîâãîæèòåëüêà
Êëàâä³ÿ Àðòåì÷óê.

«Горлиця» відсвяткувала 10-річний ювілей
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Â îñòàíí³é äåíü âåðåñíÿ óêðà¿íñüê³ á³áë³îòåêàð³ â³äçíà÷àþòü
ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Ñåðåä
ñâÿòêóþ÷èõ — çàâ³äóâà÷êà á³áë³îòåêè ñåëà Ñèãíàë Ëàðèñà
Ìåëüíèê. Ó íå¿ ïîäâ³éíå ñâÿòî:
êð³ì ïðîôåñ³éíîãî — 10 ðîê³â
³ç äíÿ çàñíóâàííÿ âîêàëüíîãî
ãóðòó «Ãîðëèöÿ» ñåëà Ñèãíàë,
ó ÿêîìó âîíà ñï³âàº.
Ó á³áë³îòåö³ ç³áðàëîñÿ íàéáëèæ÷å îòî÷åííÿ àðòèñò³â ³ øàíóâàëüíèêè ³íôîðìàö³éíîãî,
êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî çàêëàäó.
Ãîñò³ ñòàëè äóìàòè-ãàäàòè, êîãî æ
¿ì â³òàòè ïåðøîãî: ïðåäñòàâíèöþ
äæåðåëà ³íôîðìàö³¿ Ëàðèñó Ìåëüíèê ÷è «Ãîðëèöþ» ç þâ³ëåºì. Ïîðàäèâøèñü, ãîñò³ ñòàëè â³òàòè ïàí³
Ëàðèñó ³ þâ³ëÿð³â ïî ÷åðç³.

«Горлиця» для шанувальників української народної
пісні на свій ювілей і День бібліотекаря дала в
бібліотеці села Сигнал концерт
— Ïî÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ «Ãîðëèö³»
íå íà ñöåí³ áóäèíêó êóëüòóðè, é
íå â ãëÿäàöüêîìó çàë³. Ñèäÿ÷è â á³áë³îòåö³ 10 ðîê³â òîìó, ÿ òà Ëþäìèëà Çàðåìáëþê çàñï³âàëè ï³ñíþ, — êàæå ïàí³ Ëàðèñà. — Ó íàñ
âèéøëà äîáðà ìåëîä³ÿ. Äî íàñ

ïðèºäíàëèñÿ æ³íêè, ÿê³ âåëè ãóðòêè â áóäèíêó êóëüòóðè. Çàñï³âàëè
ðàçîì ³ òåæ âèéøîâ äîáðèé ñï³â.
Òàê, ó äàëåêîìó 2010 ðîö³ çáóëàñü
ìð³ÿ æ³íîê Ñèãíàëó, Òèòóñ³âêè
ñòâîðèòè ï³ñåííèé êîëåêòèâ.
Ç ðîçïîâ³äåé ³íøèõ ó÷àñíèöü

àíñàìáëþ ñòàëî â³äîìî, ùî
«Ãîðëèöåþ» îï³êóâàëèñü çàñíîâíèö³ êîëåêòèâó Ëþäìèëà Çàðåìáëþê ³ çàâ³äóâà÷êà ñ³ëüñüêîãî
êíèãîñõîâèùà Ëàðèñà Ìåëüíèê.
Âîíè çãàäóþòü, ÿê ¿çäèëè çàìîâëÿòè ñöåí³÷íå âáðàííÿ.
— Çåëåí³ êîñòþìè, ÿê³ íàì
ïîøèëè — äóæå äîáðîòí³,
òî ÿê ðåë³êâ³ÿ ó íàñ, — êàæóòü
æ³íêè. — Êîøòè íà íèõ âèä³ëèâ òîä³øí³é íàðîäíèé äåïóòàò
Ìèêîëà Êàòåðèí÷óê.
Ï³ñëÿ ðîçïîâ³ä³, ÿê ñòâîðþâàëàñÿ «Ãîðëèöÿ», äèðåêòîð
áóäèíêó êóëüòóðè Ëþäìèëà Çàðåìáëþê ïðèâ³òàëà ñâîþ ïîäðóãó Ëàðèñó Ìåëüíèê êîðîâàºì ³
îòðèìàëà ïîäàðóíîê ó â³äïîâ³äü.
Þâ³ëÿðè â óìîâàõ êàðàíòèíó
îðãàí³çóâàëè äëÿ ãîñòåé íåâå-

ëè÷êèé êîíöåðò óêðà¿íñüêî¿
íàðîäíî¿ ï³ñí³. ßñíà ð³÷, ùî
ñàì³ àðòèñòè ñï³âàëè áåç ìàñîê.
Õîðîø³ âîêàë³ñòè ñï³âàþòü áåç
ï³äñèëþâà÷³â ³ âæèâó.
Ï³ñëÿ êîíöåðòó ìè çàïèòàëè
á³áë³îòåêàðÿ, ÷è áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â êîðèñòóþòüñÿ ïîñëóãàìè
á³áë³îòåêè?
— Äëÿ òàêîãî íàñåëåíîãî
ïóíêòó, ÿê Ñèãíàë, íàâ³òü áàãàòî
÷èòà÷³â. Òàê, ç ³íòåðíåòó ìîæíà
ñêà÷àòè áàãàòî ³íôîðìàö³¿. Ò³ëüêè òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè
â ³íòåðíåò³ ïîòð³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ íåìàº, òîìó ùî ¿¿ òóäè í³õòî
íå çàêëàâ. À â êíèç³ ìîæíà çíàéòè. Ïîñëóãàìè á³áë³îòåê ëþäè
òàêè êîðèñòóþòüñÿ, — ñêàçàëà
íàîñòàíîê íàøî¿ çóñòð³÷³ çàâ³äóâà÷êà ñ³ëüñüêîãî êíèãîñõîâèùà.
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 8 æîâòíÿ 2020

Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А,
20 кв.м. площа магазину. 067-444-20-19,
063-452-00-00
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
480111

Продам частину будинку вул.Сікорського
3/3, газ, вода, світло. 063-025-65-21

472810

Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Здам в оренду офісне приміщення, в центрі
міста, вул.Незалежності. 093-766-78-49

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

Куплю картоплю оптом. 050-081-71-45

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

Продам ВАЗ 2115 2007 р.в., 5 ст., газ-бензин, в
доброму стані. 073-407-68-40, 066-673-50-18

480108

480201

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ ïîì³÷íèê êóõàðÿ, ïåêàð. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-8500ãðí. ç ïîäàòêàìè.
067-430-02-80
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ îïåðàòîð-êàñèð,
ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-11000
ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38
 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð. Äåêîð, øòóêàòóðêà, øïàêë³âêà.
063-186-30-23
 Âèêîíàþ ÿê³ñíî: ñòÿæêó, øòóêàòóðêó, åëåêòðèêó, ï³äâ³ñíó ñòåëþ,
ìàëÿðí³ ðîáîòè, ëàì³íàò, ïëèòêó. 068-004-80-38 Àðòóð

ÏÐÎÄÀÌ
 Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí³. 800 ì. â³ä öåðêâè, ãàðíå çàòèøíå
ì³ñöå. 063-46-26-120
 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç ïîëîñàìè ñêëà 2õ80, áåç
êîðîáêè ç íàë³÷íèêàìè. 063-46-26-120
 Âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà 15 ñîò. 073429-56-52
 Îäÿã, âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêà 5,6,7 ðîê³â. 093-596-41-56, 098-597-08-78
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 6 òåëÿì 4 ì³ñ. º ïàñïîðò. 098-546-04-24
 Êîáèëó ç âîçîì. 098-348-29-92
 Åëåêòðîçâàðêà «êåíòàâð» ÑÂ-250 ÀÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ, Áîëãàðêà
«Ìàê³òà», ìîòîïèëà «Øò³ëü». Âñå íîâå. 097-238-27-51
 Ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê» 42 äþéìà, ³äåàëüíèé ñòàí. 063-27923-16, 096-641-61-19
 Øïàëè çàë³çîáåòîíí³. 067-378-28-22
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ñàìñóíã I8552 ç äîêóìåíòàìè, çàõèñíà ïë³âêà, ÷åõîë
â ãàðíîìó ñòàí³ - 800 ãðí. 093-447-11-84
 Ïàêåò ÌÏ â³êíî 140õ80, ñò³ë-òóìáà, êíèæí³ ïîëèö³, âñå á/â. 063-385-82-02
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 093-799-13-49
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 096-935-53-13
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Ùåíÿò â³â÷àðêè, ä³â÷èíêà. 097-247-99-12, 093-639-92-47
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³
äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
 Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³
äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà.
097-523-09-50
 Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Ìîëîêî äîìàøíº ñìà÷íå, ñèð æèðíèé òà íå æèðíèé, ñìåòàíó ð³çíó,
ìîæëèâà äîñòàâêà, íåäîðîãî. 063-719-63-76
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë
- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè 3 300 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 000 ãðí., ñêëàäíèé ìàíãàë 350 ãðí. 063-752-09-18
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-518-35-30
 Êîòåë ãàçîâèé «Âóëêàí», áåçäèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé, àêâàð³óì
300 ë. 097-509-27-40
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 4 ì³ñ. òåëÿì. 073-326-41-56
 Öèðêóëÿðêà 380 Âò ïîòóæíà, ñåéô çàë³çíèé 300 ãðí., êâ³òè Ðîçà êàâîâà,
ô³êóñ 80 ãðí. âåëèêèé. 2-23-74, 067-368-56-14
 Ãàðáóçè, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ìåáåëüíà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 Òåëè÷êó 6 ì³ñ. ãîëóáè-ïàâè÷³. 097-756-75-89
 Á³äîí ìîëî÷íèé, ñò³ë êóõîíèé ðîçêëàäíèé, øàôà-òðèäâåðíà, òåëåâ³çîð
Ïàíàñîí³ê 21« . 063-830-07-07
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó 1 000 ãðí. 063-367-81-72

 Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé
åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43
 Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà Ì³íåâðà, ðàííÿ, âèñîêîâðîæàéíà 5 ãðí./1 êã., ì³ëêà 30
ãðí. â³äðî, ÷àñíèê çèìîâèé Ëþáàøà 35 ãðí./1 êã., ñ³íî ñàäêîâå, îïðèñêóâà÷
æóê³â ³ äåðåâ íà àêóìóëÿòîð³ 12 ë. íîâèé, àêóìóëÿòîð äëÿ îïðèñêóâà÷à
íîâèé 12 Â, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó. 068-216-34-20
 Áåíçîêîñà íîâà, áåíçîëèïà á/ó 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà íîâèé,
áîëãàðêà íà 180 êðóã, äðåëü, ïðîô. ôåí, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³, âîäÿíèé íàñîñ, åë.îá³ãð³âà÷³ âñå íîâå, ßâà-350, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10
ð., ïàÿëüíà ëàìïà íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., åëåêòðîçâàðêà òðàíñôîðìàòîðíà. 068-216-34-20
 Êîçà ä³éíà, ñïîê³éíà. 098-080-13-09, 063-257-60-41, 063-383-47-63
 1 ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðà, ïèëêà 2-õ ðó÷íà äëÿ ð³çêè äðîâ. 067-58485-58
 Êîòåë Òèòàí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà, ëîæêè àëþì.
íîâ³, ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, ðþêçàêè, òàð³ëêè, ïîðòôåëü ÷îë.
øê³ðÿíèé, åëåêòðî ï³÷êà äëÿ îá³ãð³âó. 096-412-34-14
 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, êîíüêè äëÿ äàõó. 096-412-34-14
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 78 â³äåð. 063-591-87-90
 Êàðòîïëÿ ñîòðîâà íåäîðîãî, ÿáëóêà, ãðóø³ ï³çí³õ ñîðò³â. 093-013-31-79,
099-220-10-58
 Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20 ìì; ðåëüñè 12, 24,
äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè äóáîâ³, îñèêà, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ. 067-889-49-67,
063-486-01-79, 093-031-24-52
 Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ, á³ëà ãëèíà,
øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, ñò³ë âóëèöÿ. 067-889-49-67,
063-486-01-79, 093-031-24-52
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-253-85-75
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-536-51-37, 098-090-29-22
 Êîðîâà ìîëîäà, äîáðà, ìîëî÷íà. 063-648-20-99
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-775-07-92
 Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà, ÷àñíèê. 093-030-06-98
 Êîòåë ãàçîâèé, äèìîõîäíèé Äàíêî, êîëîíêà ãàçîâà äèìîõîäíà Berreta,
òðóáè ä³àì.50, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 096-304-87-10 Â³òàë³é
 Ãí³é ïåðåãí³é, ñ.Іâàíê³âö³. 098-833-89-81
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
 Êîáèëà ðîáî÷à ñ.Æóðáèíö³. 098-480-54-43
 Êàðòîïëÿ. 097-618-69-42
 Êóð÷à áðîëëåðà ÊÎÁÁ-500. 097-354-76-66
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Õîëîäèëüíèê ÂÅÊÎ 3 500 ãðí. 063-966-65-11
 Êîðîâè 3 øò. íà âèá³ð, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-360-76-79
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 7 ãðí. 097-021-19-64
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó 5 ñåêö³é. 096-075-70-17
 Äèâàí ðîçêëàäíèé, êð³ñëî - êðîâàòü, ïðàëüíà ìàøèíêà Ëèá³äü, óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ òà áåç. 067-502-10-70
 Âèíîãðàä íà âèíî, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ãàçîì, ñâ³òëîì. 096-983-18-68
 Êðàñèâèõ öóöåíÿò ìîïñà, ðîäèëèñü 24 ñåðïíÿ. 098-501-56-91
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 2 ãðí./1 êã. 097-324-11-50
 Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíà
ñòàíö³ÿ Іòàë³ÿ, åë.÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì. 150, öåãëà âîãíåòðèâàêà,
ãðàô³íè. 096-467-88-03
 Ãàçîâèé êîòåë 2-õ êîíòóðíèé íîâèé, íåäîðîãî. 098-321-74-24
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 10 ñîò., íåäîðîãî. 098-321-74-24, 2-32-56
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 2 ãðí. 096-467-88-61
 Ïåðåãí³é, ñâèí³ âàãîþ 100-120 êã. ïî 50 ãðí./1 êã. æèâî¿ âàãè. 068041-82-24
 Ð³çàí³ äðîâà íåäîðîãî, ìÿêî¿ ïîðîäè, ñ.Íåïåä³âêà. 097-283-33-48
 Øàôà - êóïå â ïðèõîæó 280 õ 210 õ 45, òåëåâ³çîð «Samsung», âñå ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 093-998-06-58, 098-542-94-77
 Ïåðåãí³é, ïîï³ë äåøåâî, ñàìîâèâ³ç. 096-863-95-40, 050-436-37-15
 Ëþñòðè 2 øò. á/ó äëÿ ê³ìíàò, ðàêîâèíà äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè íîâà. 2-09-70,
093-632-24-12, 068-548-59-98
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Â³ðïóë á/ó, âåðõíÿ çàãðóçêà, â ðåìîíò³ íå áóëà, äðåëü
åëåêòðè÷íà ÑÐÑÐ. 096-307-00-73 Àííà
 Ñ³íî, êîðìîâèé áóðÿê 3 ãðí./1 êã., çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. 096-717-96-77
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 093-885-18-76
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 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ì³ëêà. 067-271-52-14, 097-056-07-06
 Ïàðèêè, ïëàù ð.56 ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ, âàçîíè . 093-884-86-66, 068209-91-37
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà äóæå õîðîøà, íåäîðîãî. 093-731-89-41
 Õîëîäèëüíèê LG 2-õ êàìåðíèé á/ó â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ðîáî÷³ êîñòþìè
ë³òí³, çèìîâ³; áîò³íêè, ÷îáîòè, êóðòêè. 093-031-65-24
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Êîçÿòèí. 093-133-46-58
 Êîçà ïîðîäè Ëàìàíøà ä³éíà, ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà. ïðèâàòèç. 063-320-32-07
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà. 093-940-89-32, 097-990-99-41
 Äåðåâöÿ 1-íî ³ 2-õ ð³÷íîãî òîíêîøêóðîãî ãîð³õà ÿê³ñíîãî, êàðòîïëÿ äð³áíà
4 ì³øêà, êàáà÷êè ñòèãë³ - âñå íåäîðîãî, 50 ì. 3-õ æèëüíîãî áðîí³ðîâàíîãî
ì³äíîãî ïðîâ³äà, äâà ñïàëüíèõ ë³æêà â õîðîøîìó ñòàí³. 093-940-96-11,
099-675-67-79, 068-334-66-72
 Êàñòðþëÿ á/ó åìàë³ðîâàíà íåäîðîãî 40 ë., áà÷îê ç í/æ ç êðèøêîþ,
ì³äíèé ñàìîãîííèé àïàðàò, âåëîñèïåä ÷îëîâ³÷èé, æ³íî÷èé Ñàëþò, òåíè íîâ³
ì³äí³ 0.5 ÊâÒ. 093-017-48-48, 098-272-82-53
 Ë³æêî 2-õ ÿðóñíå ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, äåðåâ’ÿíå â õîðîøîìó
ñòàí³, ñïàëüíÿ Àëüá³íà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-811-77-79,
096-615-02-68
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-376-17-65
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ., â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-448-69-23
 Ãàðáóçè, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-485-61-55
 Ïîðîñÿòà â’ºòíàìñüê³ 2 ì³ñ. 098-581-65-48
 Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà, âóã³ëëÿ. 063-024-41-68, 067462-87-91
 Àêâàð³óì, äîðîæêè íîâ³, äèâàí, òåëåâ³çîð, ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³ë - òóìáà,
êë³òêà äëÿ ïàïóã, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìà. 063-393-02-59
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-552-27-63
 Êàí³ñòðè 20 ë., ïàÿëüíà ëàìïà, àâòîìàãí³òîëè, ìàãí³òîëè, êîìïðåñîð,
áîëãàðêà, ïåðôîðàòîð, êîëîíêè Ñâåí 2 õ 18, øâåéíà ìàøèíêà, òåëåâ³çîðè,
âîçäóøêà. 093-140-74-34
 Êàëîðèôåð 3-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 2øò., øêàô åëåêòðîçá³ðêà 3-õ ôàçíèé
1 800 ãðí., ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 093-766-46-80
 Ë³æêî äóáîâå 2-õ. ïîâ. 4000 ãðí., íîâèé òâåðäîïàëèâíèé êîòåë ÊÑ-16, 4
500 ãðí., ë³æêî äåðåâ`ÿíå ï³âòîðà÷íå 1 500 ãðí. 2 øò., íîâà ïàíåëü êðèø³
ÂÀÇ-2121, 2 000 ãðí. 096-803-39-75
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ïðèâàòèç. 063-320-32-07
 Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ â âàííó ê³ìíàòó, áàòàðåÿ íà 12 ðåáåð. 096-350-53-70
 Ìëèí çåðíîâèé, êàí³ñòðè 10-20 ë., êðîâàòêà äèòÿ÷à, òà÷êà îäíîêîë³ñíà,
ñò³ë ïèñüìîâèé êîìïþòåðíèé. 067-319-91-24
 Åëåêòðî çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250ÍÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ-840W, áîëãàðêà Ìàê³òà 720W, ìîòîïèëà Øò³ëü - âñå íîâå. 097-238-27-51
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ì³ëêà, ñòîëîâèé áóðÿê, ìîðêâà. 067-199-86-20, 063392-94-22
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 063-874-12-59
 Ôàðêîï äî ÂÀÇ 2109, âàçîíè Àëîº. 063-113-22-18

479723

 Îïðèñêóâà÷ äî òðàêòîðà íà 400 ë., ãðàáë³ äî òðàêòîðà ³ ì³í³-òðàêòîðà íà
5 ñîíå÷îê, ïðè÷³ï 2ÏÒÑ 4 äî òðàêòîðà. 097-619-21-03
 Øèôåð ïëîñêèé 1 ëèñòîê 1.5 õ 1, ïèëêà 2-õ ðó÷íà äëÿ ð³çêè äðîâ. 067584-85-58
 Ïîðîñÿòà ìàë³ ñ.Ñîê³ëåöü. 097-029-93-33
 Ïîðîñÿòà. 093-420-56-59
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 063-319-56-35
 DVD Samsung, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé. 063-276-07-38
 2-õ ÿðóñíà êðîâàòü ç ìàòðàöîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, êóðòêà
Ãåðìàí³ÿ, ñóïóò. òàð³ëêà ç òþíåðîì òà êð³ïëåííÿì, ôîòîàïàðàò Ñàìñóíã.
063-276-07-38
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî, ãàðáóçè. 050-212-03-65
 Êîáèëà ðîáî÷à, 7 ðîê³â, ñïîê³éíà. 068-966-12-95
 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ï³ä ëàê 3 øò.-60, 1 øò.-90 ç êîðîáêàìè, â³êíî ì/ï 1.50
õ 1.50, âàííà ÷àâóííà, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-938-89-79
 Êàðòîïëÿ âåëèêà àáî îáì³í íà çåðíî. 063-607-34-60
 Âåëèê³ êóù³ øàðîâèäíèõ õðèçàíòåì, ð³çíèõ êîëüîð³â, 1 êóù/30 ãðí. 2-3043, 097-255-51-60
 Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Òþêè ÿ÷ì³íí³, äîñòàâêà. 097-431-45-86
 Êîçà ä³éíà 3 ðîêè. 068-592-09-10
 Êîëÿñê äèòÿ÷à ïðîãóëÿíêîâà 3-õ êîë³ñíà, äèòÿ÷à ìåáåëü áåæåâî-îðàíæåâîãî êîëüîðó, ë³æêî íà 1 äèò. íà 2-ìó ïîâ., à çíèçó ïèñüìîâèé ñò³ë, øàôà,
òóìáà, ñõîäè-øóõëÿäè. 097-151-69-93
 Ïîðîñÿòà.067-714-24-87
 Ñàìîðîáíèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, ñòðîãàëüíèé + öèðêóëÿðíà ïèëêà
íà (îäíîìó âàëó), åë.äâèãóí 220 Âîëüò ïîòóæí³ñòþ 1.5 ÊâÒ. 096-965-37-04
Âîëîäèìèð
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ãí³é - ïåðåãí³é. 098-222-24-04, 098-656-92-41
 Åëåêòðî áîéëåð ó õîðîøîìó ñòàí³ íà 100 ë. 068-507-91-17
 Ìîéêà í/æ 60 õ 60 ç òóìáî÷êîþ, âàííà á/ó íå ÷àâóííà 150 ñì. 073218-92-49
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà,
â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
 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 â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì, º âñ³ çðó÷íîñò³. 098-597-08-78,
093-596-41-56

 Áóäèíîê òåðì³íîâî, â ñ Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 4 ê³ìíàòè, òóàëåò,
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè.
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.
æèâíîñò³. 097-60-57-822
 Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóäûâëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Äóáûíûíà,
19. 063-296-29-70, 068-053-47-49
 Áóäèíîê ïî âóë. Ìåíäåëåºâà, 72 êâ.ì. 063-279-23-16, 098-132-22-58
 ×àñòèíà áóäèíêó ç ìåáëÿìè, ïëîùåþ 72 êâ. ì., 3 ê³ìí, êóõíÿ, ñàíâóçîë
ñóì³ñíèé, ãàç, öåíòðàë³ç. âîäîïîñòà÷àííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 4 ñîò. ãîðîäó,
ìîëîäèé ñàäîê. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Êóëèê³âñüêîãî, 64/2. 096-469-81-05
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, âóë. Íåçàëåæíîñò³ â 5 ïîâåðõîâîìó áóäèíêó, çàç.
ïë. 68 êâ.ì. ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, íà òåõí. ïîâåðñ³ âåëèêà êëàäîâêà.
093-76-61-379
 4-õ êûìí. êâ. öåíòð, æèòë. ñòàí, ûíä. îïàëåííÿ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, öåíòð, âåëèêèé 4 ñîò. íå ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, ð-í 3 øêîëè, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.
093-704-31-57
 Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ. ì., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
 3- ê³ìí. êâ. 1 ïîâ., ãàðíèé ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, 80 êâ.ì. ð-í ó÷èëèùà.
093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ. 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ.â öåíòð³, æèòë. ñòàí, ³í. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. öåíòð ç ðåìîíòîì ³ ìåáëÿìè. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., æèòë. ñòàí, 70 êâ.ì. ð-í ÏÐÁ. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. áåç ðåìîíòó ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè
16 ãà. 098-499-08-59
 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 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
 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
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³,
5/5. 067-466-75-40
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
 Áóäèíîê 6 õ 9, â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò.,
º êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, ãàç, âîäà òà âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà,
ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
 Áóäèíîê ñ.Âåëèêå, 96 êâ.ì., óòåïëåíèé, ãàç, âàííà, áîéëåð, ñàíâóçîë,
ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 2 â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ íà 2 â³ää³ëåííÿ,
ëüîõ, íàäâ³ðíèé òóàëåò, ë³òí³é äóø, âèõ³ä äî ñòàâó, 096-688-30-47, 095471-00-52
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàç, ãîðîä ïðèâàòèç. 096-53601-90, 096-826-59-54
 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
 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 â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìí., ö/êàíàë³çàö³ÿ
òà âîäîã³í, â áóäèíêó âàííà, òóàëåò, íà âñå âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ,
ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20
 Áóäèíîê 97 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 18
ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà. 098-676-25-96
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., çàã. ïëîùà 160.8 êâ.ì., æèëà 86 .5 êâ.ì., º ãàðàæ 18.5
êâ.ì., ïîãð³á 12.5 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, êîðèäîð, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, íà
â³êíàõ ãðàòè, ñàðàé, 36 ñîò. ãîðîäà, ñàä, ãàç., 2 êðèíèö³. 096-412-34-14
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
 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 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 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 ïðèâàò. ì.Êîçÿòèí, âóë.Äæåðåëüíà 116, ïîãð³á, ãàç. 063-06964-68, 098-476-07-40
 4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, öåíòð, 2/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ãàðàæ. 098-275-88-85
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ï.Îðëèêà 1/2, ìîæëèâèé âàð³àíò äîáóäîâè.
063-392-93-20, 098-974-29-35
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
 Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàëåííÿ
ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 067-415-23-49
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., â áóäèíêó ãàç, ñâ³òëî, âñ³
ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíà íîâà êàíàë³çàö³ÿ, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàç. îïàëåííÿ, º
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 097-302-85-55
 Ï³â áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, º ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1. 067-198-70-95, 063645-62-28
 ×àñòèíà áóäèíêó. 096-971-19-73
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) çàã. ïëîùà 90 êâ.ì., ãàç.,
ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó.
093-058-78-43
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ òåðì³íîâî (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ïîðó÷ ë³ñ, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìîæëèâî íà âèïëàòó.
068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà, âóë.Ë³ñîâà 7. 063-354-72-36
 Áóäèíîê 65 êâ.ì., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, º ãàç, âîäà
öåíòðàë³çîâàíà, àñôàëüòîâàíà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ 6 õ 7, ãîðîä 10 ñîò.
067-273-71-65
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á.
096-394-91-37

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., âèõîäèòü äî
ñòàâêà. 093-849-93-36
 Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ â öåíòð³ ñåëà. 097-978-21-88
 Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà 45. 067-738-14-03
 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.Ñåñòðèí³âêà, 60 ñîò. çåìë³. 098-253-85-75
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 70 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó. 068-176-43-38
 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, 097-43123-07, 097-056-19-78
 Áóäèíîê æèëèé ãàç., 10 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Äåïîâñüêèé 2. 063-646-35-22,
063-462-60-29
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõí³âêà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä.
067-121-80-27
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïåðåìîãà, ãàç, ñâ³òëî, ñàäîê, âåëèêèé ãîðîä. 067958-40-74
 Áóäèíîê âóë.Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á,
ãàðàæ, ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà àáî îáì³í íà êâàðòèðó (ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè).
063-692-96-12, 063-692-96-11
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð, êàì³íèé, ïëîùà 45 êâ.ì., ç ãàç. òà ï³÷íèì
îïàëåííÿì, âîäà (êîëîíêà), ñàðàé, ïîãð³á, çåì.ä³ë-êà 17 ñîò.. ïðèâàòèç.
096-948-45-35
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä äî 1 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî, ìîæëèâî îáì³í íà êâàðòèðó. 098-321-74-24
 1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî ï³ä äà÷ó. 098-321-74-24
 Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷. 098-321-74-24
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., òðè ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ôðóêòîâèé ñàä,
çåì. ä³ë-êà 0.80 ãà. â öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà, äîêóìåíòè íà áóäèíîê ³ çåì.
ä³ë-êó â íàÿâíîñò³, êàï.ðåìîíò â 2020 ð., ì/ï â³êíà, öòåïëåíèé ôàñàä.
067-734-75-52
 Áóäèíîê 58.6 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, êðèíèöÿ, ïîãð³á, õë³â, ãàðàæ, 6
ñîò., âóë.Êàòóêîâà. 096-607-54-27, 063-691-85-01
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11., 4 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, çàã. ïëîùà
56 êâ.ì. 095-813-35-48, 093-937-27-54
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ., 2 áàëêîíà, º ãàðàæ ç ïîãð³áîì, ìîæëèâèé îáì³í. 063-733-28-00
 Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âàííà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà,
çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 098-740-51-13
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Ñèãíàë, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, ãîðîä, (8 ì õ 10 ì). 095-769-97-36
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 4 ïîâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. 098-90602-89
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
 3-õ ê³ìí. êâ., 63 êâ.ì., 2 áàëêîíà, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, öåíòð.
093-425-80-37
 1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, öåíòð, 2/3. 096-102-08-13
 Áóäèíîê ð-í 4 øêîëè. 093-892-26-45
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34.
067-271-67-99

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Âîëãà 31105, â ãàðíîìó ñòàí³. 097-758-68-58
 ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
 Îïåëü Âåêòðà À 1.6, êîë³ð ô³îëåòîâèé, 1993 ð.â. 096-570-42-21
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 28. 098-303-21-13, 068-127-32-90
 Ìîïåä Ìóñòàíã 2015 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³, áåç äîêóìåíò³â. 097-97821-88
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
 Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëüíèé ìîòîð, ôðåçà, ïëóã - 26 000 ãðí.
098-400-91-10
 Ìîòîöèêë Ìóñòàíã íîâèé ÌÒ-110-2, íå îáêàòàíèé. 063-276-87-40,
068-461-27-89

 ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, áåç ãíèë³ ³ êîðîç³¿.
068-966-12-95
 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
 ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, õîðîøèé ñòàí. 096264-75-92
 ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-407-68-40,
066-673-50-18
 ÂÀÇ 21099 2000 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 097-989-09-52
 Ñêóòåð ó õîðîøîìó ñòàí³. 068-507-91-17

ÊÓÏËÞ
 ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè,
îðäåíè, ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³.
067-161-61-62
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
 Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ
òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç.
097-793-55-95
 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè 1.5 ë. òà 2-õ ë. äîðîãî. 073-793-55-95
 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, 093-35935-63 Íåëÿ
 Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè, ìîòî-êóëüòèâàòîðè. 068-216-34-20
 Ïîðîñÿ â³ä 30 äî 100 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³. 063-289-04-90
 Ãèðþ 24 êã. 096-075-70-17
 Ãàðáóçè 200-400 êã., áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë. 2 øò. 2-30-43, 097255-51-60
 Íåâåëèêèé áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿ, â ñ.Éîñèï³âêà, ñ.Ñàìãîðîäîê,
ñ.Âåëèêå, ñ.Ñåëèùå. 093-091-65-97
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü
ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ì²ÍßÞ
 3-õ ê³ìí. êâ. íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-890-30-31, 097-552-16-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà íà 1-ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ àáî Áåðäè÷åâ³.
093-091-65-97

Ð²ÇÍÅ
 Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 300 êâ.ì. 067430-02-80
 Ä³â÷èíà ç äèòèíîþ 3-õ ðîê³â çí³ìå êâàðòèðó, àáî áóäèíîê â ïðèâàòíîìó
ñåêòîð³ ç îäèíîêîþ æ³íêîþ. 097-763-77-67
 Çíàéäåí³ êëþ÷³ â³ä øòàáè òà ³íø³ çíàõîäÿòüñÿ â ðåäàêö³¿.
 Øóêàþ 1-ê³ìí. êâàðòèðó ç îïàëåííÿì. 098-762-45-19 Àíÿ.
 Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-32843-98
 Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-692-87-15
 Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèêóïó.
097-587-35-27
 Â³ääàìî â äîáð³ ðóêè, ãàðí³ êîøåíÿòà, º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, 3-õ êîë³ðíà
ä³â÷èíêà äóæå ìèëà é ãàðíà, ÷îðí³ ä³â÷àòêà é õëîï÷èê âèõîâàí³ - º ùå
áàãàòî ³íøèõ íà âàøèé ñìàê. 063-605-92-04
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, âóë.Â.Âåëèêîãî 7. 067772-36-78, 067-183-33-14
 Çäàì â îðåíäó â³ää³ë ìàãàçèíó 44 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15 (íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71,
063-319-56-31
 Çäàì â îðåíäó çåì. ä³ë-êó 20 ñîò., ì.Êîçÿòèí. 096-763-40-19
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Çäàì áóäèíîê âóë.Â³ííèöüêà 18. 098-321-74-24
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³ (íàâïðîòè ìàã.«Ðîìàøêà»). 2-00-18, 067-837-52-27
 Ñèìïàòè÷íèé ÷îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 45 ð., íå ñõèëüíà äî
ïîâíîòè, äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ÿ çàáåçïå÷åíèé, íå ï’þ, íå ïàëþ. 063523-80-94 Êîëÿ
 ×îëîâ³ê ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 55 ð., çàáåçïå÷åíèé óä³âåöü, íå
ï’þ, íå ïàëþ, äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. 098-651-42-66, 093-355-60-13 Âàñÿ
 Âòðà÷åíî àòåñòàò òà äîäàòîê ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ÑÇÎØ ¹2 І-ІІІ ñò. Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó 1999 ð. íà ³ì’ÿ
Õàâðîíþê ßðîñëàâà Âàëåð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì áóäèíîê ãàç., ÷àñòêîâî ìåáë³. 098-294-71-55
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé áóäèíîê, ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ âóë.Øåâ÷åíêà 8, ñìò.Ãëóõ³âö³ â³ä 28.02.1996 ð., âèäàíå íà
³ì’ÿ Ï³äãåðñüêîãî Àíàòîë³ÿ Іâàíîâè÷à òà Ï³äãåðñüêîãî Îëåãà Àíàòîë³éîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ДІАНА БОНДАРЕЦЬ
СПІВАЄ ПО-НОВОМУ

ГОРОСКОП
НА 8-13 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Гарний час для чогось нового і незвіданого. Пора міняти
свої погляди на життя і позбавлятися від стереотипів.

ТЕЛЕЦЬ
Краще нічого не відкладати, зробіть все тут і зараз.
У другій половині тижня ви
розгорнете ділову активність
вдома.

Непересічна землячка  Про
талановиту Діану Бондарець, мабуть,
чули всі козятинці, адже її спів
зачаровує з перших нот. Дівчина
розповіла про пошуки себе, нову
манеру виконання в народному стилі,
та як карантин вплинув на її творчість
АНДРІЙ МОРДЮК

Ä³àíà ñï³âàº äàâíî. Âèêîíóâàëà åñòðàäí³ ï³ñí³, áðàëà ó÷àñòü
ó áàãàòüîõ êîíêóðñàõ. Ìàº áàãàòî íàãîðîä. Ìèíóëîãî ðîêó
íà îäíîìó ³ç òàêèõ êîíêóðñ³â
ä³â÷èíà ïî÷óëà âèêîíàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³ îäí³ºþ ç
ó÷àñíèöü.
— Ìåíå äóæå âðàçèëî ¿¿ âèêîíàííÿ. Ïîçíàéîìèâøèñü ç íåþ
³ ïîñï³ëêóâàâøèñü, ìè ç ìàìîþ
îòðèìàëè äåÿê³ ö³íí³ ïîðàäè, áî
òîä³ ãîòóâàëèñÿ â³ä Êîçÿòèíñüêî¿
øêîëè ìèñòåöòâ äî êîíêóðñó
«Ïîä³ëüñüêà âåñíà», — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà. — Íàì ïîòð³áíî áóëî
ï³äãîòóâàòè äâ³ ð³çíîõàðàêòåðí³
óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ï³ñí³. Ñêîðèñòàâøèñü ïîðàäàìè íîâî¿ çíàéîìî¿, ÿ ïî÷àëà ïðàöþâàòè íàä
íàðîäíîþ ìàíåðîþ âèêîíàííÿ.
Ä³â÷èíà ïðîñëóõîâóâàëà áåçë³÷
ñòàðîâèííèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü,
ïîãëèáëþâàëà ñâî¿ çíàííÿ ïðî
óêðà¿íñüê³ çâè÷à¿ íàøèõ ïðåäê³â.
Ïîâí³ñòþ çì³íèëà ñâ³é ñöåí³÷íèé îáðàç.
— Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ó êîæíîìó
ðåã³îí³ Óêðà¿í³ áóâ ñâ³é ñòð³é.
Öå îñíîâíèé âèä îäÿãó. Ñàìå
ïî íüîìó âèçíà÷àëè, çâ³äêè ëþäèíà. Âçàãàë³ — öå âñå º äóæå
ö³êàâèì, — êàæå Ä³àíà.
Þí³é ñï³âà÷ö³ ÷åðåç êàðàíòèí
òàê ³ íå âäàëîñÿ âçÿòè ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³ «Ïîä³ëüñüêà âåñíà»,
äî ÿêîãî òàê ñòàðàííî ãîòóâàëàñü. Àëå ¿¿ çàïðîñèëè âçÿòè
ó÷àñòü ó îíëàéí êîíöåðò³ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ íàðîäæåííÿ
íàøîãî ì³ñòà.

— ß âèð³øèëà âèêîíàòè îäíó
³ç ðàí³øå ï³äãîòîâëåíèõ ï³ñåíü
«Îé, ÿ çíàþ, ùî ãð³õ ìàþ», —
ðîçïîâ³äàº Ä³àíà. — Çàâàíòàæèâøè â³äåî ç âèêîíàííÿì
ï³ñí³ â ²íòåðíåò, ìè îòðèìàëè
áàãàòî ïåðåãëÿä³â òà ïîçèòèâíèõ
â³äãóê³â. Ìåíå öå íàäèõíóëî ³
ÿ çðîçóì³ëà, ùî ëþäÿì òàêà ìîÿ
íîâà ìàíåðà âèêîíàííÿ äî âïîäîáè.
Çãîäîì, 24 ñåðïíÿ, íà Äåíü
Íåçàëåæíîñò³, â³äáóâñÿ îíëàéí
êîíêóðñ «Soloviovart». Â íîì³íàö³¿ «Íàðîäíèé âîêàë» Ä³àíà
Áîíäàðåöü îòðèìàëà íàéâèùó
íàãîðîäó — Ãðàí-ïð³.
— ß áóëà áåçìåæíî ðàäà òàê³é
ïåðåìîç³. ² çðîçóì³ëà, ùî çíàéøëà ñåáå òà ïîëþáèëà êðàñó
óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ï³ñí³.
Ùèðî âäÿ÷íà êîæíîìó çà ï³äòðèìêó, äîáðîçè÷ëèâ³ñòü òà ãàðí³
â³äãóêè. Öå ìåíå çàâæäè ñòèìóëþº äî íîâèõ äîñÿãíåíü.
— Ä³àíî, ÿê ïàíäåì³ÿ âïëèíóëà
íà òâî¿ âèñòóïè?
— Äóæå áàãàòî ïëàí³â íå áóëè
âò³ëåí³ â ðåàëüí³ñòü, ùî äóæå çàñìó÷óº. Áóëè ââåäåí³ êàðàíòèíí³
îáìåæåííÿ, òîìó â³äì³íèëè óñ³
ìàñîâ³ çàõîäè ³ ñàì³ ðîçóì³ºòå,
ùî âèñòóïàòè íå áóëî çìîãè.
Êîíöåðò³â íå ïðîâîäèëè, à óñ³
êîíêóðñè â³äáóâàëèñÿ â îíëàéí
ðåæèì³. ß äóæå ñêó÷èëà çà âèñòóïàìè ïåðåä æèâîþ ïóáë³êîþ.
Ìåí³ öå íàäàº íåàáèÿêèé ñïëåñê
åìîö³é. 19 âåðåñíÿ íà òåðèòîð³¿
øêîëè ¹ 3 â³äáóâàëîñÿ ä³éñòâî,
îðãàí³çîâàíå ì³ñöåâèìè äåïóòàòàìè (ç äîòðèìàííÿì óñ³õ êàðàíòèííèõ íîðì), íà ÿêå ÿ áóëà

БЛИЗНЮКИ
Головне — не метушитися,
і спокійно вирішувати всі
проблеми. Саме зараз
у вас є всі шанси на успіх.
П'ятниця порадує вас солідним прибутком.

РАК
У вас є всі шанси здійснити
бажане, але навряд чи ви
наважитеся. Візьміть когонебудь в компанію, так буде
простіше.

ЛЕВ
Ви, як завжди, дуже поспішаєте! Жити цього тижня
потрібно трохи повільніше,
інакше знову наламаєте дров.

ДІВА
Вам необхідно зосередитися
на одній, найважливішій
справі. Ви самі повинні визначити, на якій саме.

ТЕРЕЗИ
Не рекомендується займатися справами, які вимагають
великої відповідальності. Вам
буде важко зосередитися.

— Щиро вдячна кожному за підтримку, доброзичливість
та гарні відгуки, — каже Діана
çàïðîøåíà. Çà òàêó äîâãîòðèâàëó
ïåðåðâó ÿ ìàëà çìîãó âèñòóïèòè
ïåðåä ëþäüìè ³ îòðèìàëà áàãàòî
çàäîâîëåííÿ, àäæå ÿ áà÷èëà, ùî
ëþäÿì ïîäîáàºòüñÿ.
— Òâî¿ ïîäàëüø³ òâîð÷³ ïëàíè?
— Íàñïðàâä³ ïëàí³â áàãàòî,
àëå íà äàíèé ìîìåíò ¿õ ðîçêðèâàòè ìåí³ á íå õîò³ëîñÿ, òàê ÿê
â òåïåð³øí³é óìîâàõ êàðàíòèíó
òð³øêè ñêëàäíî ùîñü âò³ëèòè
â ðåàëüí³ñòü. Òà ïîâ³ðòå, ùî ïðî
óñ³ ìî¿ òâîð÷³ ïîä³¿ âè áóäåòå
çíàòè.
— ×è çàäóìóºøñÿ ïðî òå, ùîá
íàâ÷àòèñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè
â ìóçè÷íîìó íàïðÿìêó — êîíñåðâàòîð³ÿ, ìóçè÷íå ó÷èëèùå òîùî?
— Òàê, çâè÷àéíî. Íàâ÷àííÿ
ÿ ïëàíóþ, àäæå ìóçèêà — öå
ìîº æèòòÿ. ² â ³íø³é ñôåð³ ÿ ñåáå
íå áà÷ó. Ìåí³ ïîòð³áíî ïîãëèáëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ ³ âì³ííÿ.

+ 13°Ñ
+ 16°Ñ

+ 14°Ñ
+ 17°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 10 ÆÎÂÒÍß

+ 13°Ñ
+ 15°Ñ

+ 14°Ñ
+ 17°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 12 ÆÎÂÒÍß

+ 13°Ñ
+ 19°Ñ

+ 14°Ñ
+ 20°Ñ

+ 16°Ñ
+ 16°Ñ

ÍÅÄІËß, 11 ÆÎÂÒÍß

+ 12°Ñ
+ 17°Ñ

+ 13°Ñ
+ 19°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 13 ÆÎÂÒÍß

+ 13°Ñ
+ 15°Ñ

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень в цілому конструктивний і сприятливий
для вас. Чекайте підвищення
по службі.

КОЗЕРІГ
Тиждень може подарувати
вам безліч цікавих зустрічей,
а нова інформація буквально хлине на вас, як з рогу
достатку.

ВОДОЛІЙ
Не виключені творчі осяяння, прислухайтеся до своєї
інтуїції, і фортуна буде
до вас прихильна.

РИБИ
Тиждень принесе цікаві зустрічі і перспективні знайомства. Постарайтеся реально
оцінити свої сили.

481125

Ï'ßÒÍÈÖß, 9 ÆÎÂÒÍß

+ 15°Ñ
+ 15°Ñ

Цього тижня навряд чи вам
вдасться побути на самоті,
навіть якщо ви цього дуже
захочете. Ви всім потрібні і
дуже затребувані.

РЕКЛАМА

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 8 ÆÎÂÒÍß

— Òâîÿ óëþáëåíà êíèãà?
— ×èòàòè ÿ ïîëþáëÿþ, àëå,
íà æàëü, â³ëüíîãî ÷àñó äóæå
ìàëî. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ äåòåêòèâè òà ³ñòîðè÷í³ ðîìàíè.
Îò íåùîäàâíî ïðî÷èòàëà êíèãó
Åëåí Ìàð³ Âàéñìàí «Ñëèâîâå
äåðåâî», à òàêîæ «Â òåìíîìóòåìíîìó ë³ñ³» Ðóò Óåéåð, ÿê³
ìåíå äóæå çàõîïèëè. À çàðàç
÷èòàþ êíèãó Ðîçåëëè Ïîñòîð³íî
«Äåãóñòàòîðø³».
— ßê âäàºòüñÿ çàâæäè â³ðèòè
â ñåáå?
— Â³ðó â ñåáå ìåí³ äàº ìîÿ
ñ³ì'ÿ. Ð³äí³ ï³äòðèìóþòü ìåíå
â áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿, çàâæäè
äàäóòü ñëóøíó ïîðàäó, à íàéãîëîâí³øå, ùî âîíè âïåâíåí³
ó òîìó, ùî ó ìåíå âñå âèéäå ³
öåé çàðÿä ïåðåäàºòüñÿ ìåí³. Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ ëþäåé òàêîæ
âïëèâàº íà ìîþ â³ðó â ñåáå.

СКОРПІОН

+ 14°Ñ
+ 19°Ñ

