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ПОРА НАМ ЗАТЯГУВАТИ ПАСКИ —

ГАЗ ПОДОРОЖЧАВ

Зима вже не за горами, а це означає, що
доведеться економити, бо опалювальний сезон ще
не почався, але ціна на газ вже повзе вгору
X

За останні п’ять місяців газ подорожчав майже у 2,5
раза. Від чого залежить вартість блакитного палива,
с. 2
де за газ платять найменше, а де — найбільше?
X

РЕКЛАМА

ДЕСЯТИКЛАСНИК –
ЧЕМПІОН УКРАЇНИ
З 6 по 8 жовтня в місті
Чернігові проходив чемпіонат
України з настільного тенісу. На
цих змаганнях вдало виступив
спортсмен організації «Повір
у себе» Даниїл Годлевський
X

с. 16

481294

ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Міський голова Олександр Пузир та партія «Слуга народу»
лідирують на виборах до Козятинської міської громади
Такі дані опитування громадської думки мешканців Козятинської міської громади проведено 6-7 жовтня 2020 року
методом «face-to-face». Всього опитано
300 мешканців Козятина та сіл громади.
Згідно з результатами дослідження, у
рейтингу до Козятинської міської ради на
посаду голови громади лідирує чинний

мер від ПП «Слуга народу» Олександр
Пузир. Серед тих, хто визначився та
готовий проголосувати на виборах 25
жовтня, його підтримує 51% мешканців.
Найближчий його опонент Тетяна
Єрмолаєва від ПП «Українська стратегія
Гройсмана» має підтримку на рівні 18%.
Далі йдуть Ірина Колесник від

ПП «Європейська солідарність» з 12% та
Вадим Рожук від ПП «Сила людей» з 6%.
Серед політичних партій лідером
перегонів є партія влади «Слуга народу».
За неї готові проголосувати 45%
мешканців Козятинської міської громади.
Бар’єр в п’ять відсотків також долають
політичні партії «Українська стратегія Грой-

смана» з 21%, «Європейська солідарність»
9% та ВО «Батьківщина» 6%. На межі проходження ПП «Рідне місто» з 4,5%.
Статистична похибка дослідження не
перевищує 3,5%.
Опитування проведено ТОВ «ЮК «Центр
правового консалтингу» на замовлення
штабу ПП «Слуга народу».

2

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 15 æîâòíÿ 2020

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

ПОРА ЗАТЯГУВАТИ ПАСКИ —
ЦІНА НА ГАЗ ЗНОВУ ЗРОСЛА
Комірне  Ціна на блакитне
паливо у жовтні зросла. Тепер за 1
кубометр газу платитимемо 6,68
гривні. Від чого залежить вартість
блакитного палива, де за газ платять
найменше, а де — найбільше?
ОЛЕНА УДВУД

Çèìà âæå íå çà ãîðàìè, à öå
îçíà÷àº, ùî äîâåäåòüñÿ åêîíîìèòè, áî îïàëþâàëüíèé ñåçîí
ïîêè íå ïî÷àâñÿ, àëå ö³íà íà ãàç
âæå ïîâçå âãîðó. ßêùî ó âåðåñí³
çà 1 êóáîìåòð áëàêèòíîãî ïàëèâà ìè ïëàòèëè 5,49, òî ó æîâòí³
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» âèñòàâèëà
âæå ³íøó ö³íó — 6,68 ãðèâí³.
ßêùî âè êîðèñòóºòåñÿ ãàçîì
ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ïðèãîòóâàòè
¿ñòè, òàêå ïîäîðîæ÷àííÿ íå íàäòî
âäàðèòü ïî ãàìàíöþ. Àëå ÷èìàëî
ëþäåé ìàþòü âäîìà ãàçîâ³ êîòëè,
à çíà÷èòü, êîðèñòóþòüñÿ ãàçîì
äëÿ îá³ãð³âó ïîìåøêàííÿ òà íàãð³âó âîäè. ² öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå
ìåøêàíö³â ïðèâàòíèõ áóäèíê³â,
áî íàâ³òü áàãàòîïîâåðõ³âêè â³äð³çàí³ â³ä öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ âæå áàãàòî ðîê³â. Äîáðå, ùî
íà âóëèö³ ïîêè íå äóæå õîëîäíî ³
âìèêàòè îïàëåííÿ íåìàº ïîòðåáè,
àëå îñ³íü — ïîðà ì³íëèâà: ñüîãîäí³ òåïëî, à çàâòðà ìîæå ð³çêî
ïîõîëîäàòè.
ДЕ НАЙДЕШЕВШЕ?
Çà îñòàíí³ ï’ÿòü ì³ñÿö³â ãàç
ïîäîðîæ÷àâ ìàéæå ó 2,5 ðàçà.
Çà îñòàíí³é ÷àñ íàéíèæ÷îþ
ö³íà íà áëàêèòíå ïàëèâî áóëà
ó ÷åðâí³ — 2,78 ãðèâí³. Ïî-

ñòóïîâî âîíà çðîñòàëà: ñïåðøó
íà 19 êîï³éîê, ïîò³ì íà ï³âòîðè
ãðèâí³, ïîò³ì ùå íà ãðèâíþ ³
ïîêè ùî çóïèíèëàñÿ íà ïîçíà÷ö³ 6,68 çà êóá. Àëå ó íàñ ùå
íå íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ, áî â äåÿêèõ îáëàñòÿõ ö³íà íà áëàêèòíå
ïàëèâî ùå á³ëüøà.
Ñïåö³àë³ñòè êîíñóëüòàö³éíîãî
öåíòðó äëÿ íàñåëåííÿ ÃàçÏðàâäà ïîð³âíÿëè ö³íè íà áëàêèòíå
ïàëèâî ð³çíèõ êîìïàí³é-ïîñòà÷àëüíèê³â, ñåðåä ÿêèõ òàêîæ ðåã³îíàëüí³ ãàççáóòè. Íàéíèæ÷îþ ó æîâòí³ âèÿâèëàñÿ
ö³íà, çàïðîïîíîâàíà «Íàôòîãàçîì» — 4,70 ãðèâí³. À ñåðåä
ðåã³îíàëüíèõ êîìïàí³é íàéäåøåâøå áëàêèòíå ïàëèâî êîøòóº
ó «Òåðíîï³ëüì³ñüêãàç³». Òàì
êóá áëàêèòíîãî ïàëèâà êîøòóº
5,37 ãðèâí³. Öå íà 1,31 ãðèâí³
ìåíøå, í³æ ïëàòèòèìåìî ìè.
Ñóñ³äíüîìó Áåðäè÷åâó ïîùàñòèëî ùå ìåíøå, í³æ íàì. «Æèòîìèðãàç Çáóò» âèñòàâèâ ö³íó
6,80 ãðèâí³. À îñü íàéäîðîæ÷å
áëàêèòíå ïàëèâî â Îäåñ³. ÒÎÂ
«Îäåñàãàç-Ïîñòà÷àííÿ» ó æîâòí³
áðàòèìå çà êóá ãàçó 6,85 ãðèâí³.
Íàòîì³ñòü «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» — îäíà ç 14 êîìïàí³é,
ÿê³ çàïðîïîíóâàëè ñåðåäíþ
ö³íó. Ó öèõ ïîñòà÷àëüíèê³â
âàðò³ñòü îäíîãî êóáîìåòðà ãàçó

ПОРІВНЯННЯ ЦІН ЗА 1 КУБ ГАЗУ У ЖОВТНІ ВІД РІЗНИХ
КОМПАНІЙ-ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
7,00
6,70
6,00
5,00

ЦІНИ ДО
5 ГРИВЕНЬ

 НАЙНИЖЧА ЦІНА
ГК «Нафтогаз
України» .........................4,700
Paliv Energy..................... 4,800

ДП «Газпостач» .............. 5,376
ТОВ «Тернопільміськгаз» . 5,376
ТОВ «Тернопільоблгаз» . 5,394
TAS Energy...................... 5,490
Асканія Енерджі............. 5,490
ТОВ «Газпостачсервіс» ... 5,700

ЦІНИ ДО
6 ГРИВЕНЬ

ДП «Кременецьке УПРГ»6,093
ТОВ «Херсонрегіонгаз».. 6,200
ДП «Шепетівкагаз» ........ 6,302
ETG.UA ........................... 6,498
ТОВ «КременчукгазПостачання» .................. 6,500
ДП «Газ Мелітополя» .... 6,627
ПрАТ «Мелітопольгаз» .. 6,627
ТОВ «Черкасигаз Збут» .. 6,658
ДП «КиївГазЕенрджи» ... 6,665
АТ «Харківгаз» ............... 6,665
АТ «Харківміськгаз»....... 6,665
Київоблгаз Збут ............. 6,669
ТОВ «Уманьгаз Збут» ..... 6,675
Львівгаз Збут.................. 6,676
Вінницягаз Збут ............. 6,682

êîëèâàºòüñÿ ó ä³àïàçîí³ â³ä
6 äî 6,70 ãðèâí³.
ВІД ЧОГО ЗАЛЕЖИТЬ
ВАРТІСТЬ ГАЗУ?
Ðàí³øå ö³íà áëàêèòíîãî ïàëèâà
äëÿ íàñåëåííÿ êîíòðîëþâàëàñÿ
äåðæàâîþ ³ áóëà íèæ÷îþ çà òó,
ÿêó ïëàòèëè ï³äïðèºìñòâà. Òåïåð ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ íàð³âí³
ç êîìåðö³éíèìè ïëàòÿòü çà ãàç
çà ðèíêîâèìè ö³íàìè. Êð³ì òîãî,
ç ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó ìè ðîçðàõî-

ЦІНИ ДО
6,7 ГРИВНІ

Волиньгаз збут ............... 6,700
Чернігівгаз збут ............. 6,722
Сумигаз збут .................. 6,736
ТОВ ТД «Лубнигаз» ........ 6,750
ТОВ «Полтавагаз збут»... 6,753
АТ «Дніпропетровськгаз
збут» .............................. 6,772
АТ «Дніпрогаз» .............. 6,772
АТ «Криворіжгаз» .......... 6,772
ТОВ Азовгаз ................... 6,774
Рівнегаз збут .................. 6,776
ІваноФранківськгаз збут ........ 6,779

âóºìîñÿ îêðåìî çà ñïîæèòèé ãàç
³ çà éîãî äîñòàâêó. Öå äâ³ ð³çí³
ö³íè, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ïî-ð³çíîìó.
Òàðèô íà äîñòàâêó ãàçó ô³êñîâàíèé ³ ä³º ïðîòÿãîì ðîêó.
ßê ïîÿñíþþòü íà ñåðâ³ñ³ 104.
ua, òàðèô íà äîñòàâêó çàëåæèòü â³ä äâîõ ÷èííèê³â. Îäèí
ç íèõ — îáñÿã ñïîæèâàííÿ. ×èì
ìåíøå âè «ñïàëèëè» êóá³â ïðîòÿãîì «ãàçîâîãî ðîêó» (ïåð³îä ç
æîâòíÿ äî ê³íöÿ âåðåñíÿ), òèì
ìåíøèì áóäå òàðèô íà äîñòàâêó.

ЦІНИ ДО
7 ГРИВЕНЬ

Закарпатгаз збут ............ 6,785
Хмельницькгаз збут....... 6,792
ТОВ «Поліссягаз» ........... 6,799
Житомиргаз збут ........... 6,806
Миколаївгаз збут ........... 6,811
Запоріжгаз збут ............. 6,815
Чернівцігаз збут ............. 6,817
ТОВ «ОдесагазПостачання» ..................6,850

 НАЙВИЩА ЦІНА

За матеріалами консультаційного центру
для населення «ГазПравда»

²íøèé ÷èííèê, ÿêèé âïëèâàº
íà öþ ö³íó — ì³ñöå ïðîæèâàííÿ.
×èì á³ëüøå êë³ºíò³â íà îäèíèöþ ïëîù³, òèì íèæ÷èé òàðèô.
Íàòîì³ñòü ö³íà çà ñïîæèòèé
ãàç «ïëàâàþ÷à» ³ çàëåæèòü â³ä
äåê³ëüêîõ ôàêòîð³â. Ïåðåäóñ³ì,
â³ä âàðòîñò³ áëàêèòíîãî ïàëèâà íà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêó.
À ùå â³ä îáñÿã³â ñïîæèâàííÿ.
Êîëè ãàçó ñïîæèâàºìî áàãàòî ³
ç’ÿâëÿºòüñÿ éîãî äåô³öèò — â³í
ñòàº äîðîæ÷èì.

Андрій Чорненький: «Слідкую за порядком
східної частини Козятина та ПРБ»
ІРИНА ШЕВЧУК

Андрій Чорненький
у Козятинському
відділку поліції працює
дільничним 11 років

 Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ ìè çàïóñòèëè ñåð³þ ïóáë³êàö³é äëÿ
êîçÿòèí÷àí «Çíàéîìòåñü, âàø
ä³ëüíè÷íèé». Âæå ðîçïîâ³ëè
ïðî Á³ëîï³ëüñüêó, Ìàõí³âñüêó
òà Ñàìãîðîäîöüêó àäì³íçîíè ³
ïîçíàéîìèëè ÷èòà÷³â ç òàìòåøí³ìè ä³ëüíè÷íèìè. Ïåðåõîäèìî
äî Êîçÿòèíñüêî¿.
Çíàéîìòåñü, ä³ëüíè÷íèé Àíäð³é ×îðíåíüêèé. Ï³ä éîãî
ïèëüíèì îêîì áëèçüêî 10 òèñÿ÷
íàñåëåííÿ. Îáñëóãîâóº ÷àñòèíó
Êîçÿòèíñüêî¿ àäì³íçîíè, à ñàìå:
ñõ³äíó ñòîðîíó ì³ñòà, ðàéîí Òàëèìîí³âêà òà ÏÐÁ. Éîãî êîíòàê-

òíèé òåëåôîí — 063-773-26-41.
Íàðîäèâñÿ Àíäð³é ×îðíåíüêèé
17 ñ³÷íÿ 1986 ðîêó â Êîçÿòèí³. Òóò
³ ïðîæèâàº. Íàâ÷àâñÿ â Êîçÿòèíñüê³é øêîë³ ¹3. Ç 2006 ïî 2007
ðîêè ñëóæèâ â àðì³¿, ó âíóòð³øí³õ â³éñüêàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêà.
Ìàº âèùó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ ìàðêåòîëîã, àäæå çàê³í÷èâ
Â³ííèöüêèé òîðãîâî-åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò. À ùå íàâ÷àâñÿ
ó çàë³çíè÷íîìó òåõí³êóì³.
Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ, ð³øåííÿ
ïîºäíàòè ñâîº æèòòÿ ç ïðàâîîõîðîííîþ ñèñòåìîþ ïðèéíÿâ
ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â
àðì³¿. Ìàº äèïëîì Êè¿âñüêî¿

àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ÿêó
çàê³í÷èâ ó 2017 ðîö³.
— Ó Êîçÿòèíñüêîìó â³ää³ëêó
ïîë³ö³¿ ïðàöþþ ä³ëüíè÷íèì ç
ëþòîãî 2009 ðîêó, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Íàé÷àñò³ø³
ïðàâîïîðóøåííÿ íà ìî¿é çîí³
îáñëóãîâóâàííÿ — íàñèëüñòâî â
ñ³ì’ÿõ â³äíîñíî äðóæèí. Òàêîæ º
áàãàòî äð³áíèõ (³ íå äóæå) êðàä³æîê. Íàðàç³ àêòèâíî ïðàöþºìî ó
ñïðàâ³ âáèâñòâà 92-ð³÷íî¿ ìåøêàíêè Êîçÿòèíà, ùî ñòàëîñÿ â
ê³íö³ âåðåñíÿ. Öå ìîÿ àäì³íçîíà.
Àíäð³é ×îðíåíüêèé çàïåâíèâ,
ùî éîãî êîíòàêòè ëþäè çíàþòü.
Ðàç ÷è äâà ðàçè íà ì³ñÿöü â³í

ïðîâîäèòü çóñòð³÷³ ç ìåøêàíöÿìè ñâîº¿ ä³ëüíèö³ îáñëóãîâóâàííÿ â êâàðòàëüíèõ êîì³òåòàõ.
Êàæå, ùî ¿õ º òðè, ÿê â ñõ³äí³é
÷àñòèí³ Êîçÿòèíà, òàê ³ íà ÏÐÁ.
Íåçâàæàþ÷è íà ù³ëüíèé ðîáî÷èé ãðàô³ê, Àíäð³é çíàõîäèòü
â³ëüíèé ÷àñ äëÿ ïðîâåäåííÿ ÷àñó
ç ñ³ì'ºþ òà çàíÿòü ñïîðòîì. Ùå ç³
øê³ëüíèõ ðîê³â éîãî õîá³ º áàñêåòáîë, ôóòáîë òà ëåãêà àòëåòèêà.
Ìàº äðóæèíó Âàëåð³þ, ÿêà
ïðàöþº ïîì³÷íèêîì ñóää³ Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó.
Ðàçîì âèõîâóþòü ñèíà Àíäð³ÿ,
ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ â øîñòîìó êëàñ³, òà òðèð³÷íó äîíå÷êó Àííó.

RIA-Ê, ×åòâåð,
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Ми з командою «Сила Людей» розуміємо,
яка відповідальна і непроста робота чекає
БЛОГ
«Æîäíå áàæàííÿ
íå äàºòüñÿ òîá³ îêðåìî â³ä ñèëè, ùî äîçâîëÿº éîãî
çä³éñíèòè» Ð. Áàõ
Ìè ç êîìàíäîþ «Ñèëà Ëþäåé» ðîçóì³ºìî, ÿêà â³äïîâ³äàëüíà ³ íåïðîñòà ðîáîòà ÷åêàº
íàñ íà øëÿõó äî ïîçèòèâíèõ
çì³í.
Ìè âïåâíåí³ — ãîëîâíå áàæàííÿ òà ìð³ÿ, ÿêùî âîíè º,
òî çàâæäè ç’ÿâëÿþòüñÿ ìîæëèâîñò³.
Áåçë³÷ ³äåé ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñôåð ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ
ãðîìàäè ³ øëÿõ³â ¿õíüî¿ ðåàë³çàö³¿. Ìè ç êîìàíäîþ çðîáèìî
âñå, ùî â íàøèõ ñèëàõ, àáè
Êîçÿòèíñüêà ÎÒÃ ñòàëà óñï³øíîþ, áåçïå÷íîþ, êîìôîðòíîþ,
êóëüòóðíîþ òà ñïîðòèâíîþ.
ßê³ñí³ äîðîãè, çîíè â³äïî÷èíêó, îñâ³òëåí³ âóëèö³, îõàéíèé ïàðê, ïðèâàáëèâèé öåíòð
ì³ñòà — îñü òàêèì ìè õî÷åìî
áà÷èòè Êîçÿòèí!
Íàøà ïåðåäâèáîð÷à ïðîãðàìà — öå êîíêðåòí³ êðîêè,
ÿê³ äîïîìîæóòü âèð³øèòè ðÿä
ïðîáëåìíèõ äëÿ ãðîìàäè ïèòàíü, ÿê³ äîïîìîæóòü âò³ëèòè
â æèòòÿ ðÿä ïåðñïåêòèâíèõ
ïðîåêò³â äëÿ ðîçâèòêó ÎÒÃ.
ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
Îñâ³òëåí³ òà ÷èñò³ âóëèö³:
 Íàéíàãàëüí³øå, áåç ìîäíèõ òåðì³í³â — íàâåñòè ïîðÿäîê!
 Çàì³íèòè àâàð³éí³ ëþêè,
ÿê³ íåñóòü íåáåçïåêó äëÿ ìåøêàíö³â;
 Ë³êâ³äóâàòè íåçðîçóì³ë³ êîíñòðóêö³¿ (øòèð³, òðóáè
òîùî), ÿê³ íå âèêîíóþòü æîäíî¿ ôóíêö³¿, à ëèøå çàâàæàþòü;
 Âèð³øèòè ïðîáëåìó îñâ³òëåííÿ âóëèöü ³ç âïðîâàäæåííÿì åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é.
БЕЗПЕКА ГРОМАДИ
Âò³ëèìî â æèòòÿ íàø ãîòîâèé ïðîåêò «Áåçïå÷íå ì³ñòî»:
 Âóëè÷íèé â³äåîíàãëÿä;
 Ñèñòåìà ðîçï³çíàâàííÿ
íîìåðíèõ çíàê³â;
 Ô³êñàö³ÿ ïîðóøåíü;
 GPRS-íàâ³ãàö³ÿ êîìóíàëüíî¿ òåõí³êè;
 Îíëàéí äîñòóï ìåøêàíö³â
äî êàìåð.
БЛАГОУСТРІЙ ТА ЕКОЛОГІЯ:
 Çàáåçïå÷èìî ïðèéíÿòòÿ
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíó òà êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè îçåëåíåííÿ
ì³ñòà;
 Ë³êâ³äàö³ÿ ñòèõ³éíèõ

çâàëèù ñì³òòÿ òà ùîäåííèé
êîíòðîëü ç äàíîãî ïèòàííÿ;
 ²íñïåêòîð áëàãîóñòðîþ;
 Â³äâåäåííÿ ñïåö³àë³çîâàíèõ ì³ñöü äëÿ ñì³òòºâèõ áàê³â
(ñì³òòºâ³ áàêè íà ïðî¿æäæ³é
÷àñòèí³ — öå íåïðèïóñòèìî);
 Ðåêîíñòðóêö³ÿ òà áóäóâàííÿ òðîòóàð³â ì³ñòà;
 Ãðåéäóâàííÿ äîð³ã ç ñèñòåìîþ âîäîâ³äâåäåííÿ;
 Äîðîæíÿ ðîçì³òêà òà ï³øîõ³äí³ ïåðåõîäè;
 Ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ òî÷îê ïèòíî¿ âîäè íà òåðèòîð³¿
ÎÒÃ (ñâåðäëîâèíè ç àðòåç³àíñüêîþ âîäîþ òà ñèñòåìîþ
î÷èùåííÿ);
 Ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó. Ðåêîíñòðóêö³ÿ «êë³òêè»
â ì³í³-àìô³òåàòð, äå ìîæíà
áóäå ïðîâîäèòè ð³çíîìàí³òí³
çàõîäè, êîíöåðòè, ïîêàç ô³ëüì³â òà ìóëüòèê³â ÷åðåç ïðîåêòîð.
 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïëîù³.
Ìàºìî ãîòîâèé ïðîåêò ³ç çîíàìè äëÿ â³äïî÷èíêó òà ñêåéòïàðêîì. Çðîáèòè ïëîùó óëþáëåíèì ì³ñöåì â³äïî÷èíêó
ä³òåé òà äîðîñëèõ;
 Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè áðîäÿ÷èõ òâàðèí â ì³ñò³, øëÿõîì
âèä³ëåííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ ïðèòóëêó, êóäè â³ëüíî çìîæóòü
ïðèõîäèòè íåáàéäóæ³ ìåøêàíö³, ùîá ãîäóâàòè, ãðàòèñÿ òà
òóðáóâàòèñÿ ïðî ÷îòèðèëàïèõ
äðóç³â (à íå â ñåáå â ï³ä’¿çäàõ
òà äâîðàõ — öå íå ì³ñöÿ äëÿ
ïðèòóëêó òâàðèí);
 Îáëàøòóâàííÿ òåðèòîð³¿ äëÿ
âèãóëó äîìàøí³õ óëþáëåíö³â.
ТРАНСПОРТ:
 Âäîñêîíàëåííÿ ñõåìè
òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â ì³ñòà
òà ñ³ë, ç óðàõóâàííÿì ³íòåðåñ³â
æèòåë³â;
 Âèä³ëåííÿ äîòàö³é ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà áåçêîøòîâíå
ïåðåâåçåííÿ ïåíñ³îíåð³â òà ³íâàë³ä³â, âåòåðàí³â ÀÒÎ;
 Êàðòêà êîçÿòèí÷àíèíà
ï³ëüãîâî¿ êàòåãîð³¿;
 Ñîö³àëüíå òàêñ³ äëÿ ëþäåé
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè;
 Ïðîãðàìà «Øê³ëüíèé àâòîáóñ», ç ìåòîþ áåçêîøòîâíîãî ïåðåâåçåííÿ ó÷í³â øê³ë
ïî ì³ñòó òà ñåëàõ.
 Îíîâëåííÿ àâòîáóñíèõ çóïèíîê ì³ñòà ç³ âñòàíîâëåííÿì
ñ³ò³ëàéò³â, ÿê³ ïðèíîñèòèìóòü
äîäàòêîâ³ êîøòè áþäæåòó òà
äàâàòèìóòü äîäàòêîâå îñâ³òëåííÿ.
МІСТОБУДУВАННЯ І
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ:
 Ïðîâåäåííÿ ïîâíîãî îá-

ðîáî÷èõ ì³ñöü;
 Íàäàííÿ ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ñóá’ºêòàì ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
 Ñïðèÿííÿ ó ðåàë³çàö³¿ á³çíåñ-ïðîåêò³â ï³äïðèºìö³â;
 Ï³äòðèìêà ì³ñöåâèõ òîâàðîâèðîáíèê³â;
 Â³äêðèòòÿ êîëë-öåíòðó ³íôîðìàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ äîïîìîãè ï³äïðèºìöÿì.

ë³êó çåìåëü ÎÒÃ òà ¿¿ ö³ëüîâîãî
âèêîðèñòàííÿ.
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА,
КУЛЬТУРА ТА СПОРТ:
 Ïîáóäîâà êîìïëåêñó äëÿ
ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó íà îñòðîâ³ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ»;
 Ñòâîðèòè êðåàòèâíèé
ïðîñò³ð íà áàç³ á³áë³îòåêè.
Âèä³ëåííÿ êîøò³â ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íà ïîïîâíåííÿ
á³áë³îòå÷íîãî ôîíäó;
 Ñó÷àñíèé ÐÀÃÑ;
 Áóä³âíèöòâî ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ äèòÿ÷èõ òà ñïîðòèâíèõ
ìàéäàí÷èê³â, îáëàøòóâàííÿ
ì³ñöü â³äïî÷èíêó äëÿ ìàòåð³â
ç ä³òüìè;
 Âñòàíîâëåííÿ åêðàí³â äëÿ
òðàíñëþâàííÿ êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿ òà çâ³òó ïåðåä ãðîìàäîþ.
ОСВІТА:
 Çàáåçïå÷èìî âñåá³÷íó ï³äòðèìêó îñâ³òíüî¿ ãàëóç³ â ÎÒÃ;

 Ñïðèÿòèìåìî âïðîâàäæåííþ ñó÷àñíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà çìåíøåííÿ
ô³íàíñîâîãî íàâàíòàæåííÿ
íà áàòüê³â;
 Ñï³ëüíî ç áàòüêàìè îðãàí³çóâàòè ÿê³ñíå õàð÷óâàííÿ ä³òåé â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ
òà äîøê³ëüíèõ çàêëàäàõ ì³ñòà.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:
 Ìåäè÷í³ ÔÀÏè â êîæíîìó
ñåë³ òà çàì³íà ìàøèí øâèäêî¿
äîïîìîãè;
 Âèä³ëåííÿ êîøò³â ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó ùîì³ñÿöÿ íà çàáåçïå÷åííÿ ìàøèí øâèäêî¿
äîïîìîãè ìåäèêàìåíòàìè òà
áåíçèíîì, ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ
òà âèâåäåííÿ éîãî íà íîâèé
ÿê³ñíèé ð³âåíü.
БІЗНЕС І ПІДПРИЄМНИЦТВО:
 Îðãàí³çàö³ÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ:
 Áóäåìî íàìàãàòèñü çàëó÷àòè âñåóêðà¿íñüê³ òà ³íîçåìí³ ãðàíòè íà âïðîâàäæåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â
ó ì³ñò³;
 Ñòâîðèìî «ãàðÿ÷ó ë³í³þ»
òà ñåðâ³ñíó ñëóæáó ì³ñüêî¿
ðàäè äëÿ ïîñò³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ç æèòåëÿìè ÎÒÃ;
 Îðãàí³çóºìî ïðîâåäåííÿ
ïóáë³÷íèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü
ç âàæëèâèõ ïèòàíü ðîçâèòêó òà
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÎÒÃ;
 Ï³äòðèìêà «Ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ»;
 Çá³ëüøåííÿ ôîíäó áàãàòîâàðò³ñíîãî ë³êóâàííÿ çà ðàõóíîê ë³êâ³äàö³¿ ôîíäó ì³ñüêîãî
ãîëîâè òà äåïóòàò³â;
 Çàëó÷èìî ë³äåð³â ãðîìàäñüêî¿ äóìêè òà ìîëîä³ ó Ãðîìàäñüêó ðàäó òà âèêîíàâ÷èé
êîì³òåò äëÿ ó÷àñò³ â óïðàâë³íí³
ÎÒÃ;
 Íàëàãîäèìî îíëàéí òðàíñëÿö³¿ ðîáîòè ì³ñüêî¿ ðàäè ÷åðåç îíîâëåíèé îô³ö³éíèé ñàéò;
 Äîïîìîãà òà ï³äòðèìêà
ÎÑÁÁ;
 Ñòâîðèìî òàê³ óìîâè ðîáîòè, ùîá âëàäà äîñëóõîâóâàëàñü äî ïðîáëåì êîæíîãî
ãðîìàäÿíèíà ÎÒÃ ³ ìîãëà ¿õ
âèð³øóâàòè.
ОДНЕ З НАЙБОЛЮЧІШИХ
ПИТАНЬ — ВОДА
Ìè äîâãî âèâ÷àëè öþ íåïðîñòó ïðîáëåìó. Öå ïèòàííÿ
ñêëàäíå òà äîðîãîâàðò³ñíå. Àëå
³ãíîðóâàòè òà â³äêëàäàòè éîãî
íå ìîæíà.
 Âñ³ìà ñèëàìè íàìàãàòèìåìîñÿ íàëàãîäèòè åôåêòèâíó ðîáîòó âîäîêàíàëó, âçÿâøè
éîãî íà áàëàíñ, ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ âîäè, ðîçïî÷íåìî ïîåòàïíó çàì³íó òðóá;
Ãîëîâíà àêñ³îìà — ñïî÷àòêó
òðóáè, à ïîò³ì àñôàëüòóâàííÿ
äîð³ã! Íå íàâïàêè!
Ç ïîâàãîþ, «Ñèëà Ëþäåé,
Êîçÿòèí».
«Ëþäèíà ëèøå òîä³ ÷îãîñü äîñÿãàº, êîëè â³ðèòü â ñâî¿ ñèëè»
À. Ôåéºðáàõ

RIA-Ê, ×åòâåð,
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Зробимо громаду кращою!
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Íåïðîñòèé ÷àñ âèïàâ
íà íàøó äîëþ. Ñïîä³âàííÿ íà ïîêðàùåííÿ ÷àñòî
çàâåðøóþòüñÿ ÷åðãîâèì ðîç÷àðóâàííÿì. Ëþäÿì íåïðîñòî ç-ïîì³æ
áàãàòüîõ îáðàòè ë³äåðà, ÿêèé çì³ã áè
çíàéòè øëÿõè âèð³øåííÿ á³ä ³ íåãàðàçä³â, ÿê³ îáñ³ëè ëþäåé, çíàéòè ë³äåðà,
ÿêèé áóâ áè ñîâ³ñíèì ³ ïîðÿäíèì.
Ñº÷êî Âàëåð³é Ëåîíàðäîâè÷, áóäó÷è
ïîçàïàðò³éíèì, áàëîòóºòüñÿ íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿
îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Íàðîäèâñÿ ÿ â 1966 ðîö³ â ñ. Âåëèêå,
ùî íà Êîçÿòèíùèí³. Áàòüêî, Ëåîíàðä
Êèðèëîâè÷ — ÷åðãîâèé ë³í³éíîãî â³ää³ëó ñò. Êîçÿòèí, ìàòè, Í³íà Àíäð³¿âíà — ïðîäàâåöü.
Ç äèòèíñòâà â³ä÷óâ êðàñó ð³äíî¿
çåìë³, ïîðÿäí³ñòü ³ âèìîãëèâ³ñòü
ïðàöüîâèòèõ ñåëÿí. Çíàº ö³íó êîæíî¿
çàðîáëåíî¿ êîï³éêè, ³ íå çà ÷óòêàìè
îö³íþº íåïðîñòå æèòòÿ ñüîãîäåííî¿
ãðîìàäè.
Íàâ÷àâñÿ â ì³ñüê³é øêîë³ ¹ 2, ÿêó
çàê³í÷èâ ó 1983 ðîö³. Îñâî¿â ïðîôåñ³þ âîä³ÿ, ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè
ïðàöþâàâ ñëþñàðåì, à ïîò³ì âîä³ºì
â ÀÒÏ ì. Êîçÿòèíà. Áóâ ïðèçâàíèé
äî ëàâ Ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Ñëóæáó çàê³í÷èâ â 1986 ðîö³ ³ ïîâåðíóâñÿ ïðàöþâàòè ó ð³äíå ÀÒÏ.
Ö³ ðîêè äàëè ìîæëèâ³ñòü ï³çíàòè
äóøó ïðîñòèõ ³ ïðàöüîâèòèõ ëþäåé,
äîáðèõ ³ ñïðàâåäëèâèõ, à êîëè ïîòð³áíî, ³ âèìîãëèâèõ. Ñàìîãî ïðèâ÷èëè
íàïîëåãëèâî ïðàöþâàòè.
Ùîá çä³éñíèòè ñâîþ ìð³þ — ñòàòè þðèñòîì, ïðàöþâàâ â Ë³í³éíîìó
â³ää³ë³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ íà ñòàíö³¿
Êîçÿòèí ³ íàâ÷àâñÿ. Â 1995 ðîö³ çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ âíóòð³øí³õ
ñïðàâ, äå âèâ÷àâ íå ò³ëüêè þðèñïðóäåíö³þ, à é åêîíîì³êó, áóõãàëòåð³þ.
Â ãðóäí³ 1997 ðîêó ï³äòâåðäèâ êâàë³ô³êàö³þ þðèñòà, òà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, â áåðåçí³ 1998 ðîêó,
áóâ ïðèçíà÷åíèé íà ïîñàäó ñóää³
Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ïî÷àâñÿ íîâèé åòàï æèòòÿ. Ð³øåííÿ
ñóäó ìàº áóòè íå ò³ëüêè çàêîííèì,
à é ñïðàâåäëèâèì. Öå ñòàëî îñíîâíèì
ïðèíöèïîì ðîáîòè ñóääåþ. Ó êîæí³é
ñïðàâ³ äîëÿ ëþäèíè ³ âñå öå ïðîõîäèëî ÷åðåç ñîâ³ñòü òà äóøó. Ñêëàäí³
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè, îñîáëèâî â ñôåð³
åêîíîì³êè, íàäàâàëè äîäàòêîâèõ çíàíü
ïðî ïðîáëåìè ÿê ñàìîãî ì³ñòà, òàê ³
ãðîìàäè ðàéîíó â ö³ëîìó.
Ï³ñëÿ îáðàííÿ ãîëîâîþ ñóäó
â 2014 ðîö³, ðîáîòà ñóäó áóëà îðãàí³çîâàíà òàêèì ÷èíîì, ùî Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêðàéîííèé ñóä, çà îö³íêîþ
çàêîðäîííèõ íåçàëåæíèõ åêñïåðò³â,
áóâ â³äçíà÷åíèé â ÷èñë³ îäíèõ ³ç
êðàùèõ â Óêðà¿í³. Â òîé ÷àñ, êîëè
Êîçÿòèíùèíà âòðà÷àëà ñâî¿ äåðæàâí³
ñòðóêòóðè îäíó çà îäíîþ, ÿê³ ïåðåõîäèëè äî Êàëèí³âêè òà Õì³ëüíèêà, à öå
âòðàòà äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, ÷óäîâî îðãàí³çîâàíà
ðîáîòà ñóäó äàëà çìîãó çáåðåãòè äëÿ

êîçÿòèí÷àí íîâîñòâîðåíèé Êîçÿòèíñüêèé îêðóæíèé ñóä ³ç òåðèòîð³ºþ îáñëóãîâóâàííÿ Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó.
Íàâ÷àííÿ â àñï³ðàíòóð³ Êè¿âñüêîãî
óí³âåðñèòåòó ïðàâà Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè äîäàëî äîäàòêîâèõ
çíàíü. Ñóää³âñüêó êàð’ºðó çàê³í÷èâ
â ñåðïí³ 2020 ðîêó íà ïîñàä³ ãîëîâè
ñóäó.
Âëàñíèé æèòòºâèé äîñâ³ä, ïðîôåñ³îíàë³çì òà ïîðÿäí³ñòü äàº ìîæëèâ³ñòü
ðîç³áðàòèñÿ äîñêîíàëüíî ó òèõ ïðîáëåìàõ ³ âèêëèêàõ, ÿê³ ñòîÿòü ïåðåä
Êîçÿòèíñüêîþ ãðîìàäîþ.
Íåîáõ³äí³ñòü îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ïðîäèêòîâàíà
ñàìèì ÷àñîì. Îá’ºäíàííÿ â îäíó ãðîìàäó ñàìîãî ì³ñòà ³ íàéáëèæ÷èõ ñ³ë
ï³äâîäÿòü äî òîãî, ùî åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê íàñåëåíèõ ïóíêò³â íå ìîæå
áóòè õàîòè÷íèì.
Ùîá äîñÿãòè ïðîãðåñó ³ óñï³õ³â, ìàº
âèêîíóâàòèñÿ ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà
ðîçâèòêó, â ÿê³é ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòîð³â. À öå — ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, äîäàòêîâ³
íàäõîäæåííÿ äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó,
ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäèòè â ä³þ ìåõàí³çì
îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ìåðåæåâèõ ñèñòåì
ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é íà òåðèòîð³¿
ãðîìàäè.
Ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ òà ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìë³ äàñòü ãðîìàä³ ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè
çåìëþ, ùî ïðèâåäå òàêîæ äî äîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü äî ì³ñöåâîãî áþäæåòó.
Óäîñêîíàëåííÿ ÿêîñò³ òà äîñòóïíîñò³ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè, ÿêà âðàõîâóº
³íòåðåñè ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â òà â³äïîâ³äàòèìå ïîòðåáàì æèòåë³â ãðîìàäè,
áóäå îäíèì ³ç ïð³îðèòåòíèõ. Í³ îäèí
ìåøêàíåöü ãðîìàäè òà ìåäèê íå çìîæå
çàïåðå÷èòè íåîáõ³äí³ñòü îñíàùåííÿ
Êîçÿòèíñüêî¿ ë³êàðí³ êîìï’þòåðíîþ
òîìîãðàô³ºþ, îáëàäíàííÿì äëÿ åíäîñêîï³¿, ñó÷àñíèìè ÓÇÄ àïàðàòàìè.
Âàæëèâî â òåïåð³øí³é ÷àñ îñíàùåííÿ ë³êàðí³ öèôðîâèì ðåíòãåí-àïàðàòîì (îñîáëèâî â óìîâàõ ïàíäåì³¿),
ÿêèé äàº çìîãó ïðîâîäèòè ðîçøèôðóâàííÿ îòðèìàíèõ äàíèõ íà â³äñòàí³.
Ãîñòðî ñòî¿òü ïðîáëåìà ìàìîãðàô³¿.
Äëÿ ðîáîòè íà òàêèõ ñó÷àñíèõ ìåäè÷íèõ àïàðàòàõ íåîáõ³äíî çàëó÷àòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ë³êàð³â-ñïåö³àë³ñò³â.
Öå äàñòü ìîæëèâ³ñòü â÷àñíî âèÿâëÿòè ó ìåøêàíö³â ãðîìàäè îñîáëèâî
òÿæê³ õâîðîáè — òàê³ ÿê ðàê, íàäàâàòè
ÿê³ñíó ìåäè÷íó äîïîìîãó â ë³êóâàíí³.
Ðàçîì ³ç òèì, íåâèð³øåíîþ çàëèøàºòüñÿ ïðîáëåìà ç àìáóëàòîð³ÿìè òà
ôåëüäøåðñüêèìè ïóíêòàìè â ñ³ëüñüê³é
ì³ñöåâîñò³. Çàëó÷åííÿ ñïåö³àë³ñò³â,
ÿê³ á ïîñò³éíî ïðîæèâàëè íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè, ÿêó ë³êàð àáî ôåëüäøåð
îáñëóãîâóº, òà óòâîðåííÿ â öèõ ì³ñöÿõ
êîìóíàëüíèõ àïòå÷íèõ ïóíêò³â äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì
øâèäêî ³ ÿê³ñíî îòðèìóâàòè ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó. Äëÿ çàëó÷åííÿ
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â â ìåäè÷íó ãàëóçü
íåîáõ³äíî çàïðîâàäèòè ñèñòåìó ï³ëüã
òà ñòèìóëþâàííÿ.

Öå æ ñòîñóºòüñÿ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè òà êóëüòóðè. Â óìîâàõ ïàíäåì³¿
âêðàé âàæëèâî ðîçâèâàòè â ñ³ëüñüê³é
ì³ñöåâîñò³ äîñòóïí³ñòü ²íòåðíåòó,
îñíàùåííÿ øê³ë ñèñòåìàìè â³äåîêîíôåðåíöçâ’ÿçêó, ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü íàäàâàòè ÿê³ñí³ çíàííÿ íàøèì
ä³òÿì.
Íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ ðåêîíñòðóêö³é òà ðåìîíò³â ó øêîëàõ —
îäíà ³ç ãîñòðèõ ïðîáëåì â ãðîìàä³.
ßâëÿºòüñÿ íåäîïóñòèìèì òîé ôàêò,
ùî îäíà ³ç öåíòðàëüíèõ øê³ë ì³ñòà
íå ìàº âíóòð³øíüîãî òóàëåòó, ïîíàä
30 ðîê³â íå ìàº âëàñíîãî ñïîðòçàëó.
Âïðîâàäæåííÿ ðåñóðñîîùàäíèõ òà
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, îíîâëåííÿ ìàòåð³àëüíî–òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
äîçâîëèòü ìåøêàíöÿì ãðîìàäè îòðèìóâàòè ÿê³ñí³ ïîñëóãè.
Í³ÿê íå ìîæíà ïîâ³ðèòè â òå, ùî
êîçÿòèí÷àíàì ïîäîáàºòüñÿ æèòè â ïîñò³éíîìó áðóä³. Êîëè íà âóëèö³ äàâíî
íå éäå äîù, à âåëè÷åçí³ êàëþæ³ ñòîÿòü
íà äîðîãàõ, êîëè ï³øîõîäè áîÿòüñÿ
áóòè çàáðóäíåíèìè â³ä ïðî¿æäæàþ÷èõ
ïîðÿä àâòî. Êîëè â ñóõó ïîãîäó ïèëþêà ï³äí³ìàºòüñÿ âèùå äàõ³â íàøèõ
áóä³âåëü, à íàø³ ìåøêàíö³ ñàìîòóæêè
çàñèïàþòü ÿìè íà äîðîãàõ áóä³âåëüíèìè â³äõîäàìè, êîëè á³ëüø³ñòü âóëèöü íàøîãî ì³ñòà âçàãàë³ íå áà÷èëè
íîðìàëüíîãî äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ,
à â çèìîâó ïîðó íà ãîëîâó ïàäàâ áðóä
ç êîòåëåíü.
Âñ³ çóñèëëÿ ìàþòü áóòè íàïðàâëåí³
íà òå, ùîá ìåøêàíö³ ãðîìàäè, ïðîêèíóâøèñü ðàíêîì, ìîãëè íàïèòèñÿ

ç êðàíó õîëîäíî¿ ÿê³ñíî¿ âîäè. Ìîãëè
¿çäèòè õîðîøèìè äîðîãàìè, íå áîÿ÷èñü ïîòðàïèòè ó â³äêðèòèé êàíàë³çàö³éíèé ëþê, à âåëîñèïåäèñòè ïåðåñóâàëèñÿ á ïî ñïåö³àëüíèõ âåëîñèïåäíèõ
äîð³æêàõ òà íå áîÿëèñÿ ïîòðàïèòè ï³ä
êîëåñà àâòîìîá³ë³â.
Íåîáõ³äíî, ùîá ìåøêàíö³ ãðîìàäè
õîäèëè îñâ³òëåíèìè âóëèöÿìè, äâîðè íàøèõ áóä³âåëü áóëè îñâ³òëåíèìè,
â íèõ ïðàöþâàëè ñïîðòèâí³ ì³í³-ìàéäàí÷èêè, ñïîðòèâí³ ñåêö³¿ äëÿ ìîëîä³,
áóëè â³äíîâëåí³ çèìîâ³ âèäè ñïîðòó,
à ëþáèòåë³ ïîêàòàòèñÿ íà êîâçàíàõ
íå ¿çäèëè äëÿ öüîãî â ³íø³ ì³ñòà.
Çóñèëëÿ ìåð³¿ ìàþòü áóòè íàïðàâëåí³
íà çíèæåííÿ ð³âíÿ ïðàâîïîðóøåíü ó
ãðîìàä³ äî ì³í³ìóìó.
Õî÷åòüñÿ, ùîá íàø³ ä³òè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ íå øóêàëè êðàùîãî
æèòòÿ â ³íøèõ ì³ñöÿõ, à íàìàãàëèñÿ çàëèøèòèñÿ â ì³ñò³ ÷è ñåë³, äå ¿ì
áóëî á êîìôîðòíî æèòè.
Ùîá ïîêðàùèëàñÿ äåìîãðàô³÷íà
ñèòóàö³ÿ â ãðîìàä³. Ê³ëüê³ñòü íîâîíàðîäæåíèõ ïåðåâèùóâàëà ê³ëüê³ñòü
ïîìåðëèõ.
Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âèð³øèòè ïðîáëåìó ïîñòà÷àííÿ æèòåë³â ãðîìàäè
ÿê³ñíîþ ïèòíîþ âîäîþ, âäîñêîíàëèòè ñèñòåìè òðàíñïîðòíèõ ìàðøðóò³â â ³íòåðåñàõ æèòåë³â ì³ñòà òà ñ³ë.
Ïîòð³áíî çàïðîâàäæóâàòè åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ òåõíîëîã³¿ äëÿ îñâ³òëåííÿ
òåðèòîð³é, ïðîâåñòè ðåêîíñòðóêö³þ
öåíòðàëüíî¿ ïëîù³ ì³ñòà, äîð³ã, òðîòóàð³â, ïðîâåñòè îáëàøòóâàííÿ çîí
â³äïî÷èíêó, ñêâåð³â.
Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè ïðàâîïîðóøåíü
âñòàíîâèòè íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè êàìåðè â³äåî-ñïîñòåðåæåííÿ. Ïð³îðèòåòîì
ïîâèííî áóòè âïîðÿäêóâàííÿ çàõàðàùåíèõ ì³ñöü, îçåëåíåííÿ òåðèòîð³é,
âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì, ïîáóäîâà íîâèõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, Áóäèíêó óðî÷èñòèõ ïîä³é.
Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü º çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòîþ æèòåë³â ãðîìàäè,
øëÿõîì ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöü, ï³äòðèìêè ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó.
Âàæëèâèì íàïðÿìêîì ðîáîòè áóäå
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
æèòëîì ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, ñ³ìåé,
ùî ïåðåáóâàþòü ó ÷åðç³, íàäàííÿ äîäàòêîâî¿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè ïðè
íàðîäæåíí³ äèòèíè.
Âñå öå ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ðîáèòè
âæå ñüîãîäí³, íå â³äêëàäàþ÷è íà ÿêåñü
òàì ïîò³ì.
ª æèòòºâèé äîñâ³ä, º äîñêîíàëüíå
ðîçóì³ííÿ ïðîáëåì ãðîìàäè ³ øëÿõ³â
¿õ âèð³øåííÿ.
Ïîðÿäíà ³ ïðîôåñ³éíà êîìàíäà,
ïðàöüîâèò³ ëþäè Êîçÿòèíùèíè çäàòí³
çì³íèòè ñèòóàö³þ.
Âñå öå äîäàº âïåâíåíîñò³ â êðàùîìó
Çàâòðà, ó ìîæëèâîñò³ îá’ºäíàòè â îäíó
ãðîìàäó íàñåëåí³ ïóíêòè ³ ïîâåðíóòè
Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí.
Çàêîí ³ ñîâ³ñòü, ïðîôåñ³îíàë³çì ³
ïîðÿäí³ñòü äàñòü ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè
ãðîìàäó êðàùîþ!
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ПОВЕРТАЮТЬ ДО НОРМАЛЬНОГО
ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВАЖКИХ ХВОРОБ
Важливо  В міській лікарні відкрили
відділення реабілітації. Основна мета —
надавати медичні послуги пацієнтам
з ураженням нервової системи та
рухового апарату дорослим і дітям від 3-х
років. Про те, як і чим допомагатимуть
пацієнтам, поговорили з завідувачем
відділення Георгієм Григоруком та лікаремерготерапевтом Валентиною Іващук
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

— Ö³ëü ðåàá³ë³òàö³¿ ïîëÿãàº
â åôåêòèâíîìó, íàéøâèäøîìó
ïîâåðíåíí³ õâîðèõ òà ³íâàë³ä³â
äî ïîáóòîâèõ ³ òðóäîâèõ ïðîöåñ³â â ñóñï³ëüñòâ³, — êàæå çàâ³äóâà÷ ðåàá³ë³òàö³éíîãî â³ää³ëåííÿ Ãåîðã³é Ãðèãîðóê. — Äëÿ
öüîãî ó â³ää³ëåíí³ íà 4 ïîâåðñ³
ãîëîâíîãî êîðïóñó ðîçãîðíóòèé
ñòàö³îíàð íà 20 ë³æîê ç ìàñàæíèìè êàá³íåòàìè, êàá³íåòîì
åðãîòåðàï³¿ òà ô³çè÷íî¿ òåðàï³¿,
ÿê³ îáëàäíàí³ íåîáõ³äíèì äîïîì³æíèì îáëàäíàííÿì äëÿ ðîáîòè òà îáñëóãîâóâàííÿ ïàö³ºíò³â
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
— Â ÷îìó ïîëÿãàº ðîáîòà åðãîòåðàïåâòà?
— Á³ëÿ âàñ ñèäèòü åðãîòåðàïåâò Âàëåíòèíà Âîëîäèìèð³âíà, íåõàé ðîçïîâ³ñòü ïðî ñâîþ
ðîáîòó.
Ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïðî â³ää³ëåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäèöèíè Âàëåíòèíà ²âàùóê:
— Åðãîòåðàï³ÿ — öå îñîáëèâà
îáëàñòü ìåäèöèíè. ß á ñêàçàëà

ìèñòåöòâî, ÿê äîïîìîãòè ëþäÿì ç ð³çíîãî ðîäó ô³çè÷íèìè
íàñë³äêàìè îñíîâíèõ çàõâîðþâàíü. ßê äîïîìîãòè òèì, õòî ìàº
îáìåæåí³ ôóíêö³¿ ³ íàâ÷èòè ¿õ
åëåìåíòàðíèì ðå÷àì, ÷åðåç ¿õíþ
ö³ëåñïðÿìîâàíó àêòèâí³ñòü, ùîá
ëþäèíà ìàëà çìîãó îáõîäèòèñü
áåç ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè. Íàïðèêëàä, çàñò³áíóòè íà ñîá³ ãóäçèê,
ïî÷èñòèòè çóáè, âçÿòè â ðóêè
ïîáóòîâèé ïðåäìåò. Â äåÿê³é
ì³ð³ íàáëèçèòè âàæêîãî ïàö³ºíòà äî çâè÷íîãî æèòòÿ. Çàâäàííÿ
â³ää³ëåííÿ — ï³ä³áðàòè ïðîãðàìó
ðåàá³ë³òàö³¿, ïîñòàâèòè ìåòó ³ âò³ëèòè ¿¿ ó æèòòÿ. ßê ïðèêëàä, ï³ñëÿ ³íñóëüòó çàñòàâèòè ïðàöþâàòè
ïàëüö³, íàâ÷èòè ëþäèíó áðàòè
â ðóêè ëîæêó àáî âèäåëêó. Êð³ì
òîãî, ïðàöþºìî òà íàâ÷àºìî ÷ëåí³â ðîäèíè. Ìîòèâóºìî ïàö³ºíòà,
àáè â³í õîò³â òå ðîáèòè. Ó â³ää³ëåíí³ º ïñèõîëîã, ÿêèé ïðîôåñ³éíî ïðàöþº ç ïàö³ºíòîì ³ ÷ëåíàìè
éîãî ñ³ì’¿, íàìàãàþ÷èñü îòðèìàòè
ïðîãðåñ íà ïåâíèé òåðì³í. Äàë³
íàäàºìî ïàö³ºíòó äîìàøíº çàâäàííÿ, ÿêå â³í ìàº âèêîíóâàòè

На прийомі лікаря в кабінеті ерготерапевта
ï³ä êîíòðîëåì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
² ïîò³ì ë³êàð ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäèöèíè îö³íþº äîñÿãíóòèé ïðîãðåñ ³ ñòàâèòü íàñòóïíó ö³ëü. Òîáòî º ïåð³îä, êîëè
ë³êóþ÷èé ë³êàð ïðàöþº ðàçîì ç
ñ³ìåéíèìè ìåäèêàìè. Öå ïåð³îä,
â ÿêîìó ìåäèêàìåíòàìè íå äîïîìîæåø. Ë³êóâàëüíà ô³çêóëüòóðà, ô³ç³îòåðàïåâòè÷í³ ìåòîäè,
ìàñàæ, ã³äðîòåðàï³ÿ â êîìïëåêñ³
ç òåïëîòåðàï³ºþ ïëþñ äîïîì³æí³ ìåòîäè äîïîìàãàþòü ïàö³ºíòó
ïîâåðíóòèñÿ äî æèòòÿ, ÿêå âîíè
ìàëè äî õâîðîáè, ÿêùî íå ïîâí³ñòþ, òî õî÷à á ó á³ëüø³é ì³ð³.
— ßê³ ùå ñïåö³àë³ñòè áóäóòü
ïðàöþâàòè ó â³ää³ëåíí³ ô³çè÷íî¿
òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäèöèíè?
— Äî øòàòó äîäàþòüñÿ òàê³
ñïåö³àë³ñòè ÿê ë³êàð ç ô³çè÷íî¿
òà ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäèöèíè Ãå-

îðã³é Ãðèãîðóê, ïñèõîëîã Äàíà
Ðóäè÷, åðãîòåðàïåâò Âàëåíòèíà
²âàùóê, ô³çè÷íèé òåðàïåâò Áîãäàí Ìàêàðåâè÷, íåâðîëîã Òàìàðà Â³òþê, ë³êàð³ Âàëåíòèíà
Ìàíäçþê òà ²ðèíà Äèðäà.
— Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê ìîæíà ïîòðàïèòè ó âàøå â³ää³ëåííÿ ïåðåñ³÷íîìó ãðîìàäÿíèíó, ñêàæ³ìî,
ïàíó Âàñèëþ ç õë³áîêîìá³íàòó?
— Ïîòðàïèòè ó íàøå â³ää³ëåííÿ ìîæå áóäü-ÿêèé ïàö³ºíò
çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è ë³êàðÿ ñïåö³àë³ñòà ïîë³êë³í³êè. Ô³çè÷í³ òà ðåàá³ë³òàö³éí³ ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ï³ñëÿ
êîíñóëüòàö³¿ ë³êàðÿ ô³çè÷íî¿ òà
ðåàá³ë³òàö³éíî¿ ìåäèöèíè.
— ² îñòàííº. ßê³ ïîñëóãè
ó âàøîìó â³ää³ëåíí³ íàäàþòüñÿ
áåçêîøòîâíî, à çà ÿê³ ïàö³ºíòàì
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè?

— Âñ³ ïîñëóãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ çà ïðîãðàìîþ äåðæàâíî¿
ãàðàíò³¿ — áåçêîøòîâí³. Âñå,
ùî éäå ïîçà ïðîãðàìîþ — éäå
íà óìîâàõ ìàòåð³àëüíîãî â³äøêîäóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíèõ òàðèô³â, çã³äíî ç³
âñòàíîâëåíèì çàêîíîäàâñòâîì
ïîðÿäêîì. Êð³ì òîãî, — äîäàº
åðãîòåðàïåâò, — ÿêùî ïàö³ºíò
ïîñòóïèâ äî íàñ ç íåâðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ, ÿê ïðèêëàä, ï³ñëÿ
³íñóëüòó ³ íà ÿêîìóñü åòàï³ éîìó,
êð³ì ðåàá³ë³òàö³éíîãî ë³êóâàííÿ
íåîáõ³äíî ïðîäîâæèòè ë³êóâàííÿ ã³ïåðòîí³÷íî¿ ÷è ³øåì³÷íî¿
õâîðîáè — äî ë³êóâàííÿ àâòîìàòè÷íî ïðèºäíóþþòüñÿ ³íøèé
ë³êàð ³ ìåäèêàìåíòîçíå ë³êóâàííÿ, â ïåð³îä ë³êóâàííÿ â ñòàö³îíàð³, éäå òàêîæ â ìåæàõ öüîãî
áåçêîøòîâíîãî ïàêåòó.

Осінні канікули: район йде з 15 жовтня, місто — з 21
ІРИНА ШЕВЧУК

 Ó ïîíåä³ëîê, 12 æîâòíÿ,
óðÿä íàäàâ ðåêîìåíäàö³¿ âñ³ì
çàêëàäàì çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿
îñâ³òè âñòàíîâèòè êàí³êóëè ç
15 äî 30 æîâòíÿ. Ó íàñòóïíèé
ïåð³îä, çâàæàþ÷è íà åï³äåì³÷íó ñèòóàö³þ, ìîæëèâèé ïåðåõ³ä
øê³ë íà äèñòàíö³éíå ³ çì³øàíå
íàâ÷àííÿ. Çàêëàäàì ïðîôåñ³éíî¿, ôàõîâî¿ ïåðåäâèùî¿ òà âèùî¿ îñâ³òè ðåêîìåíäîâàíî ïåðåéòè ç 15 æîâòíÿ ïî 15 ëèñòîïàäà
íà äèñòàíö³éíó ôîðìó íàâ÷àííÿ
òà ðåêîìåíäóâàòè ñòóäåíòàì âè¿õàòè ç ãóðòîæèòê³â. Ïðè öüîìó
çàêëàäè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ïðîäîâæàòü ðîáîòó â çâè÷àéíîìó
ðåæèì³, ç óðàõóâàííÿì âñ³õ ðåêîìåíäàö³é ÌÎÇ òà ãîëîâíîãî
ñàíë³êàðÿ.

ßêà ñèòóàö³ÿ ç îñ³íí³ìè êàí³êóëàìè ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
Êîçÿòèíùèíè?
Ó÷í³ ðàéîííèõ øê³ë éäóòü
íà êàí³êóëè ç 15 æîâòíÿ
ïî 1 ëèñòîïàäà. Òàêå ð³øåííÿ
êîçÿòèíñüê³ îñâ³òÿíè ïðèéíÿëè
çã³äíî ç ðåêîìåíäàö³ºþ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.
Ïðî öå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ÔÁ
ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè Àë³íà Ä³äåíêî.
Ïðè öüîìó, äîøê³ëüí³ çàêëàäè
òà äîøê³ëüí³ â³ää³ëåííÿ ÇÍÂÊ
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ó çâè÷íîìó ðåæèì³.
«Êàí³êóëè ó øêîëàõ ðàéîíó îãîëîøóþòüñÿ ç 15 æîâòíÿ ïî 1 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó
(âêëþ÷íî). Êåð³âíèêè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â, ñë³äêóéòå

çà ðåêîìåíäàö³ÿìè òà ïðîïîçèö³ÿìè íà ñàéòàõ ñâî¿õ óñòàíîâ.
Áàæàþ óñ³ì çäîðîâ'ÿ òà âèòðèìêè», — íàïèñàëà Àë³íà Ä³äåíêî.
— Âçàãàë³, ìè íàëàøòîâàí³
íà òå, ùîá íà îñ³íí³ êàí³êóëè
éòè ç 21 ïî 28 æîâòíÿ, — ðîçïî-

â³ëà ãàçåò³ íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ ñïîðòó Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåíà Êàñàòê³íà. —
ßêùî áóäå ÿêåñü ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ³ íàñ
çîáîâ’ÿæóòü ï³òè ç 15 æîâòíÿ,
òî ìè öå çðîáèìî. Àëå íàðàç³

ÿ ââàæàþ, ùî â íàñ ñèòóàö³ÿ
íîðìàëüíà ïî øêîëàõ. COVID
ï³äòâåðäæåíî â îäíîãî â÷èòåëÿ
³ âñå. Ñåðåä ó÷í³â ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â íåìàº. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ðàí³øå éòè íà êàí³êóëè
ÿ íå áà÷ó ñåíñó.

Що про це кажуть батьки?
На сторінці «RIA-Козятин» у ФБ
ми запитали у козятинчан, чи
підтримують вони рекомендації
уряду розпочати осінні канікули
з 15 жовтня до 1 листопада?
Ось що пишуть з цього приводу:
Ірина Ковбій: «Не підтримую.
Тому що всі вже зрозуміли,
що ця хвороба буде сезонна.
В Україні просто не працює

дистанційне навчання, по тій
причині, що немає нормальної
електронної техніки. А за села
я взагалі мовчу, в деяких діток
просто не працює інтернет. Ось
ця дистанційка зробить непоправні речі!»
Марія Олійнічук: «На мою думку, краще цей період пережити,
на дистанційному навчанні по-

бути, щоб не розносить цю заразу, а хто має навчатись, то як
будемо здорові, то всього навчаться…»
Марина Подзигун: «А чому тільки школи з вишами? А в ресторанах-клубах, на концертах,
на зустрічах з кандидатами,
на виборчих дільницях — всі
стерильні, вірусу немає?»
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Актуально  За яким принципом будемо
обирати депутатів міської, районної та
обласної рад? За кого голосуватимуть
мешканці сіл — міського чи сільського
голову? Як правильно заповнити бюлетень?
Усі нововведення цьогорічних місцевих
виборів пояснюємо простими словами
ОЛЕНА УДВУД

Çà ï³âòîðà òèæí³ â³äáóäóòüñÿ
âèáîðè. Öå áóäóòü ïåðø³ âèáîðè äî Êîçÿòèíñüêî¿ îá’ºäíàíî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Ãîëîñóâàííÿ ³ ï³äðàõóíîê ãîëîñ³â
â³äáóâàòèìåòüñÿ äåùî ³íàêøå,
í³æ ðàí³øå. Ðîçïîâ³ìî âàì óñ³
íþàíñè, ùîá âè áóëè ï³äãîòîâëåí³ òà âîëîä³ëè ³íôîðìàö³ºþ.
Ïî÷íåìî ç òîãî, ùî 25 æîâòíÿ ìè áóäåìî îáèðàòè ì³ñüêîãî
ãîëîâó, à òàêîæ äåïóòàò³â ì³ñüêî¿, ðàéîííî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä.
Òîæ êîæåí âèáîðåöü Êîçÿòèíà, à òàêîæ òèõ ñ³ë, ÿê³ óâ³éäóòü
äî íàøî¿ ÎÒÃ, îòðèìàº ÷îòèðè
áþëåòåí³. Êîæåí ç íèõ — ð³çíîãî êîëüîðó:
 ñâ³òëî-ðîæåâèé — ç êàíäèäàòàìè íà ïîñò ì³ñüêîãî ãîëîâè;
 ñâ³òëî-æîâòèé — ç ïåðåë³êîì ïàðò³é ³ êàíäèäàòàìè â äåïóòàòè äî ì³ñüêî¿ ðàäè;
 ñâ³òëî-çåëåíèé — ç ïåðåë³êîì ïàðò³é ³ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè äî ðàéîííî¿ ðàäè;
 áëàêèòíèé — ç ïåðåë³êîì

ïàðò³é ³ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè
îáëàñíî¿ ðàäè.
Ñòîñîâíî ðàéðàäè — íàãàäàºìî, ùî îáèðàòèìåìî äåïóòàò³â
íå äî Êîçÿòèíñüêî¿, à Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè. Áî Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí ðîçôîðìóâàëè
³ ðàçîì ç Êàëèí³âñüêèì ïðèºäíàëè äî Õì³ëüíèöüêîãî.
ЯК ЗАПОВНИТИ БЮЛЕТЕНЬ
²ç áþëåòåíåì ç êàíäèäàòàìè
íà ïîñò ì³ñüêîãî ãîëîâè óñå ïðîñòî — òðåáà ëèøå ïîñòàâèòè â³äì³òêó ó â³äïîâ³äíîìó ì³ñö³ ïîðÿä
ç ïð³çâèùåì òîãî, êîãî âè ï³äòðèìóºòå. Àëå º îäíå àëå. ßêùî
ìåøêàíö³ ñ³ë ðàí³øå îáèðàëè
ñîá³ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâó, òî òåïåð
ðàçîì ç êîçÿòèí÷àíàìè ãîëîñóâàòèìóòü çà ìåðà. Òîáòî, ó áþëåòåí³ âèáîðöÿ ç ì³ñòà Êîçÿòèíà
³, ñêàæ³ìî, ñåëà Êîçÿòèíà áóäå
îäíàêîâèé ïåðåë³ê êàíäèäàò³â.
Ïðè öüîìó çà ñòàðîñòó ñåëà âîíè
ãîëîñóâàòè íå áóäóòü.
Áþëåòåí³ ç ïåðåë³êîì ïàðò³é
³ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè äî ðàä
çàïîâíèòè äåùî ñêëàäí³øå. Òóò

ПОДІЛ НА ОКРУГИ
КОЗЯТИНСЬКОЇ ОТГ

ОКРУГ 1

ОКРУГ 2

ОКРУГ 3

áóäóòü çàçíà÷åí³ ïàðò³¿ ³ ïðàâîðó÷ — êàíäèäàòè â³ä íèõ. Òîæ
òðåáà áóäå ïîñòàâèòè â³äì³òêó á³ëÿ ïàðò³¿, ÿêó îáèðàºòå,
à òàêîæ çàçíà÷èòè íîìåð ¿¿
ïðåäñòàâíèêà, ÿêîãî âè õî÷åòå
áà÷èòè â ðàä³. Äëÿ öüîãî áóäå
îêðåìå ïîëå-òðàôàðåò, äå òðåáà
âïèñàòè íîìåð êàíäèäàòà. Çàóâàæòå, ùî íîìåðè â³ä 1 äî 9 ðàäÿòü ïèñàòè ó ôîðìàò³ «01»,
«02» ³ òàê äàë³.
Òàêîæ íà ä³ëüíèöþ ðàäÿòü
ïðèéòè ç³ ñâîºþ ðó÷êîþ. Öå
äëÿ òîãî, ùîá çàïîá³ãòè ïîøèðåííþ COVID-19. ² ç ò³º¿ æ
ïðè÷èíè òðåáà ïðèéòè ó ìàñö³
÷è ðåñï³ðàòîð³. Ìàñêó ìîæóòü
ïîïðîñèòè çíÿòè, ùîá ï³äòâåðäèòè âàøó îñîáó.
ВІДКРИТІ СПИСКИ
Öüîãî ðàçó äåïóòàò³â äî ðàä
îáèðàòèìåìî çà â³äêðèòèìè
ñïèñêàìè. Ïîÿñíèìî, ùî öå
îçíà÷àº. ßê ìè âæå çãàäóâàëè
âèùå, ó áþëåòåí³ áóäóòü íàçâè
ïàðò³é ³ ïîðó÷ — ñïèñîê ¿õ ïðåäñòàâíèê³â. Òîìó ãîëîñóâàòè ìè
áóäåìî ³ çà ïàðò³þ, ³ çà îäíîãî
ç êàíäèäàò³â ç³ ñïèñêó.
Êîæíà ïîë³òñèëà ôîðìóº ê³ëüêà îêðåìèõ ñïèñê³â ³ç êàíäèäàòàìè. Ñê³ëüêè âèáîð÷èõ îêðóã³â — ñò³ëüêè òàêèõ ñïèñê³â. Ïðè
öüîìó ïåðåë³ê êàíäèäàò³â ó öèõ
ñïèñêàõ ð³çíèé.
Êîçÿòèíñüêà ÎÒÃ ïîä³ëåíà
íà òðè âèáîð÷³ îêðóãè. ¯õ ìåæ³
ìè çîáðàçèëè ñõåìàòè÷íî.
Êîæíà ïàðò³ÿ, ÿêà õî÷å ïðîéòè
â ì³ñüêó ðàäó, ôîðìóº òðè ð³çíèõ

СВІТЛИНА З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

ЯК БУДЕМО ГОЛОСУВАТИ
НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ?

Кожен виборець отримає чотири бюлетені.
Усі вони різного кольору
ñïèñêè ç³ ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â:
îäèí äëÿ ïåðøîãî âèáîð÷îãî
îêðóãó, äðóãèé — äëÿ äðóãîãî
³ òðåò³é — äëÿ òðåòüîãî. Â³äïîâ³äíî, ó áþëåòåí³ âèáîðöÿ, ùî
ãîëîñóº ó ïåðø³é øêîë³, ³ âèáîðöÿ, ÿêèé ãîëîñóº â ãàçêîíòîð³,
áóäóòü ð³çí³ ïåðåë³êè êàíäèäàò³â
â³ä îäí³º¿ é ò³º¿ æ ïàðò³¿, áî öå
äâà ð³çíèõ îêðóãè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ áþëåòåí³â ç
êàíäèäàòàìè äî ðàéîííî¿ òà îáëàñíî¿ ðàä, òî ó âñ³õ êîçÿòèí÷àí
³ ìåøêàíö³â ñ³ë áóäóòü îäíàêîâ³
ïàðò³éí³ ñïèñêè. Öå òîìó, ùî
äëÿ âèáîð³â äåïóòàò³â îáëàñíî¿
òà ðàéîííî¿ ðàä óñÿ Êîçÿòèíñüêà
ÎÒÃ âõîäèòü äî îäíîãî âèáîð÷îãî îêðóãó.
ЯК ПАРТІЇ ТА ЇХ
ПРЕДСТАВНИКИ ПРОХОДЯТЬ
В РАДУ?
Ðîçãëÿíåìî öå ïèòàííÿ
íà ïðèêëàä³ ì³ñüêî¿ ðàäè. Äëÿ
òîãî, ùîá ïðîéòè â ðàäó, ïàðò³ÿ
ìàº ïîäîëàòè âèáîð÷èé áàð’ºð.
Öå îçíà÷àº, ùî çà íå¿ ìàº ïðîãîëîñóâàòè ùîíàéìåíøå 5 % â³ä
âèáîðö³â, ÿê³ ïðèéøëè íà ä³ëüíèöþ.
Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî ïàðò³ÿ
ôîðìóº ñïèñêè äëÿ âèáîð÷èõ
îêðóã³â. Äëÿ êàíäèäàò³â äî ì³ñüêðàäè ¿õ òðè. Êð³ì òîãî, êîæíà
ïîë³òñèëà ìàº ùå îäèí, ºäèíèé
ñïèñîê, êóäè âõîäÿòü êàíäèäàòè â³ä óñ³õ îêðóã³â. ßêùî ïàðò³ÿ
ïîäîëàëà âèáîð÷èé áàð’ºð, ïåðøèé íîìåð ó ºäèíîìó ñïèñêó
ïîòðàïëÿº â ðàäó àâòîìàòè÷íî.
Öå íàçèâàºòüñÿ ãàðàíòîâàíèé
ìàíäàò.

Îêð³ì ãàðàíòîâàíîãî, êîæíà
ïàðò³ÿ îòðèìóº ùå ïåâíó ê³ëüê³ñòü ìàíäàò³â. Âîíè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè
ïîë³òñèëè. Äðóãèìè ì³ñöÿ ó ðàä³
îòðèìóþòü ò³ êàíäèäàòè, ÿê³
íàáðàëè ùîíàéìåíøå 25 % â³ä
âèáîð÷î¿ êâîòè. ¯¿ ðàõóþòü òàê:
â³ä ê³ëüêîñò³ ì³ñöü ó ðàä³ â³äí³ìàºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ãàðàíòîâàíèõ
ìàíäàò³â, à ïîò³ì íà öþ öèôðó
ä³ëèòüñÿ ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, â³ääàíèõ çà óñ³ ïàðò³¿, ùî ïîäîëàëè
âèáîð÷èé áàð’ºð. Ïîÿñíèìî öå
íà ïðèêëàä³.
Ó ì³ñüê³é ðàä³ 26 ì³ñöü. Ïðèïóñò³ìî, ùî ø³ñòü ïàðò³é ïîäîëàëè âèáîð÷èé áàð’ºð ³ îòðèìàëè
ãàðàíòîâàí³ ìàíäàòè, à çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â çà ö³ ïàðò³¿ —
12 òèñÿ÷. Â³ä 26 â³äí³ìàºìî 6
(ê³ëüê³ñòü ãàðàíòîâàíèõ ìàíäàò³â) — âèõîäèòü 20. Òåïåð
12 000 ä³ëèìî íà 20. Âèõîäèòü
600. Öå ÷èñëî — âèáîð÷à êâîòà.
À 25 % â³ä âèáîð÷î¿ êâîòè — öå
150. Öå òîé ì³í³ìóì ãîëîñ³â, ÿê³
ìàº íàáðàòè êàíäèäàò.
×èì á³ëüøå êàíäèäàò íàáåðå ãîëîñ³â, òèì á³ëüøå ó íüîãî
øàíñ³â ïîòðàïèòè ó ðàäó. Àëå
ëèøå çà óìîâè, ùî éîãî ïàðò³ÿ
ïîäîëàëà âèáîð÷èé áàð’ºð.
²ç óñ³õ êàíäèäàò³â, õòî íàáðàâ
ì³í³ìóì 25 % â³ä âèáîð÷î¿ êâîòè,
ñêëàäàþòü ðåéòèíã ³ äðóã³ ì³ñöÿ
ó ðàä³, ³íøèìè ñëîâàìè, ìàíäàòè äàþòü ¿ì. ßêùî ï³ñëÿ ðîçäà÷³
çàëèøàþòüñÿ ùå ìàíäàòè, òî ¿õ
îòðèìóþòü ò³, õòî íå íàáðàâ 25 %
â³ä âèáîð÷î¿ êâîòè, àëå ñòîÿâ
ó âèáîð÷îìó ñïèñêó íà âèùîìó ì³ñö³.
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ВІДБУЛАСЬ 39 СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ
13 жовтня в сесійній залі районної ради відбулось засідання 39 чергової сесії, яку провів
голова районної ради Віктор
Слободянюк.
У роботі сесії взяли участь голова
районної державної адміністрації
Костянтин Поперечний, голови територіальних громад району, начальники управлінь і відділів районної державної адміністрації,
керівники підприємств, установ і
організацій району, розпорядники
бюджетних коштів, ЗМІ.
На порядок денний сесії було
внесено 14 питань.
Перше питання порядку денного — звіт голови районної ради Віктора Слободянюка про діяльність
за час усієї каденції.
За цей час відбулось 38 сесійних засідань сесій районної ради,
107 засідань постійних комісій та
42 засідання Президії районної
ради. З метою тісної взаємодії з
сільськими, селищними радами,
оперативного вирішення питань
проведено 15 засідань координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної
ради. Видано 592 розпорядження
голови районної ради з основної
діяльності.
Віктор Миколайович детально
зупинився на основних аспектах
розвитку в медичній та освітній
галузях, культури та спорту, питан-

нях соціального захисту населення, оздоровлення дітей, розвитку
інфраструктури.
Віктор Слободянюк висловив
переконання, що районна рада
за п’ять років своєї роботи довела
свою дієздатність, була відкритою
для пропозицій щодо вирішення
питань, які відносились до її компетенції. На завершення щиро подякував за підтримку, взаєморозуміння депутатам районної ради,
сільським головам, апарату районної ради, керівникам комунальних
установ, підприємств, організацій.
Депутати одностайно схвалили
звіт голови районної ради і взяли
його до відома.
Затверджено протокол від
7.10.2020 про результати електронного аукціону з продажу об’єкта
малої приватизації спільної комунальної власності територіальних
громад сіл та селищ Козятинського
району — будівлі гаража за адресою: м. Козятин, пров. Наумова, 11.
Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, енергетики та
захисту довкілля райдержадміністрації Олена Дейнека поінформувала про підготовку бюджетних закладів до роботи в осінньо-зимовий
період та хід виконання Програми
ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення Козятинсько-

го району на 2016–2020 роки.
За оперативними даними бюджетних закладів готовність до роботи
в осінньо-зимовий період становить
близько 90%. У 2020 році було відремонтовано 15 тис. м2 дорожнього
покриття доріг загального значення
на суму 18 млн грн.
Депутати внесли зміни до районної програми «Питна вода»
на 2008–2020 роки, передбачивши на IV квартал поточного
року фінансування заходів з підвищення якості водопостачання з
водоочисної станції с. Медведівка
ВСП «Київське ТУ філії ЦБМЕС АТ
Укрзалізниця».
Внесено зміни до рішення 32 сесії районної ради 7 скликання від
20.12.2019 № 02–32–07 «Про
районний бюджет на 2020 рік».
За словами начальника фінансового управління райдержадміні-

На Козятинщині відбулись заходи
до Дня захисника України
13 жовтня, напередодні Дня захисника України керівники району:
голова районної ради Віктор Слободянюк, голова райдержадміністрації Костянтин Поперечний,
депутати районної ради, громадськість, військовослужбовці поклали квіти до пам’ятного знаку
«Загиблим воїнам АТО» в м. Козятин та вшанували пам’ять героїв,
жителів нашого краю, які віддали

життя за свободу та незалежність
своєї країни.
Користуючись нагодою, керівники
району вручили Почесні Грамоти
Вінницької облдержадміністрації та обласної ради учасникам
АТО/ООС Поволокіну Руслану та
Заірову Сергію за особисту мужність і самовідданість, виявлені під
час бойових дій.
Без сумніву, що День захисни-

ка України, який відзначається
відповідно до Указу Президента
України від 14 жовтня 2014 року
№ 806/2014 «Про День захисника
України», — це свято усіх, хто покликаний захищати свою Батьківщину,
а також нагода згадати історичні
перемоги попередніх поколінь, які
своїми бойовими звершеннями
здобували та відстоювали свободу
та незалежність України.

Розпочато очищення дна
водойми в с. Медведівка
Ініційовані головою районної
ради Віктором Слободянюком
заходи з покращення якості водопостачання м. Козятин та с. Козятин не зменшують своїх обертів.
9 жовтня земснаряд для очищення
дна водойми в с. Медведівка було
успішно спущено на воду, а вже
12 жовтня розпочато очисні роботи.
Планується розчистка дна в місці водозабору на території 200 на 70 м.
Віктор Миколайович подякував
начальнику ГУ ДСНС у Вінницькій
області Руслану Шевчуку за до-

помогу у наданні підіймального
крану, який перебуває на балансі
рятувальної служби та є єдиним
у своєму роді на теренах області.
Нагадаємо, нещодавно на водоочисній станції встановлено електронний прилад для автоматичного дозування хлору, вже замінено 4 водоочисних фільтри, а також закуплено 1 т
хлорели. Триває ремонт спеціальної
ємності, куди засипатимуть мінерал
цеоліт, який покращить якість води,
позбавить її неприємного запаху та
зменшить жорсткість.

страції Світлани Вельгус, надійшли
кошти в сумі 2 млн грн від Безіменської сільської ради на придбання нового шкільного автобуса,
а також 57 тис. грн на придбання
запчастин для ремонту шкільного автобуса. Внесеними змінами
спрямовується 440 тис. грн минулорічної освітянської субвенції
на придбання меблів, а також
ноутбуків для усіх перших класів
Нової української школи. Також
спрямовано 250 тис. грн на програму «Питна вода» на 2008–
2020 роки.
Призначено завідувача комунального підприємства «Козятинська районна аптека «НАДІЯ»
Козятинської районної ради» —
Свідерську Наталію Іванівну.
В ході сесії депутати районної
ради прийняли важливе рішення
стосовно комунального майна —

Про передачу об’єктів спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ Козятинського району в комунальну
власність територіальних громад
сіл, селищ. Голова районної ради
Віктор Слободянюк зауважив, що
попередньо дане питання було
обговорено на засіданні Координаційної ради з очільниками усіх
територіальних громад. Згідно
з рішенням, споруди, будівлі та
транспортні засоби в галузях медицини, освіти та культури будуть
закріплені за відповідними сільськими радами.
На завершення депутат районної
ради Михайло Харенко повідомив, що на спільному засіданні
постійних комісій райради та Президії, яке передувало сесії, обговорювалось питання подальшого
функціонування районної лікарні
та було прийнято рішення рекомендувати сесії районної ради
звернутись до Козятинської міської
ради щодо надання згоди на прийняття із спільної комунальної
власності територіальних громад
сіл, селищ Козятинського району
до комунальної власності територіальної громади міста Козятин цілісного майнового комплексу КП
«Козятинська центральна районна лікарня». Однак для прийняття
відповідного рішення депутатам
не вистачило лише одного голосу.

ЩИРО ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
заступника директора з навчально-виховної роботи
Бродецького ЗНВК І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок»
КУДРЯВЕЦЬ Аллу Йосипівну (15.10)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ
начальника відділу у Козятинському районі
Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області
РЕПАЛО Ірину Миколаївну (18.10)
головного лікаря Центральної районної лікарні
КРАВЧУКА Олександра Миколайовича (21.10)
Щиро зичимо вам благословення, сили та енергії, радості
в кожному дні! Крокуйте по життю з вірою й добром у серці. Хай
буденність зігрівається теплотою спілкування, множиться вдячність
людей, а в домівці панують затишок і достаток!

18 ЖОВТНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДОВІДКА
Земснаряд — це плавуча машина, призначена для відокремлення
ґрунту, піску та мулу від дна водойми, піднімання їх над рівнем води
та транспортування до місця призначення.
Це своєрідний потужний насос, який змонтовано на плавучих понтонах, з метою очистки
водойм та днопоглиблювальних
робіт.

Вашою невтомною працею примножується економічний потенціал
району, беруться на озброєння нові технології, розширюється
асортимент високоякісної продукції. Запашні паляниці,
різноманітні солодощі, смачні м’ясні та молочні вироби і багато
інших продуктів, що потрапляють на столи жителів Козятинщини і
за межі області — ваші здобутки.
Сердечно зичимо вам стрімкого розвитку галузі, злагоди
й добробуту в родинах, щирої вдячності людей,
міцного здоров’я і великого щастя!
З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Костянтин ПОПЕРЕЧНИЙ
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5 РОКІВ, ЯКІ ЗМІНИЛИ КОЗЯТИН
Якісна медицина — міцне здоров’я. Створення медичних
закладів. Сучасні стандарти міських закладів охорони здоров’я
Охорона здоров`я в Козятині
представлена двома ланками
закладів медицини — міським
Центром первинної медикосанітарної допомоги та міською
лікарнею.
В травні 2018 року ці два великих медичних заклади були введені в експлуатацію.
ЯК ПРАЦЮЄ ПЕРВИННА
ЛАНКА МЕДИЦИНИ
Новостворений міський центр
первинної медико-санітарної допомоги приведено у належний санітарно-технічний стан відповідно
до сучасних стандартів та вимог
сьогодення.
Облаштовано кабінети для прийому громадян, реєстратури,
розміщення обладнання тощо.
Повністю замінено електричну
проводку, реконструйовано сис-

тему водопостачання та водовідведення, оновлено стелі, стіни,
підлогу, встановлено нові двері
та металопластикові вікна.
Для цих цілей з міської скарбниці
виділено більше 3,5 млн гривень.
Також для Центру було презентовано новий автомобіль Renault
Logan (Рено Логан), 2017 року
випуску. Потурбувалася про таке
придбання міська влада, виділивши зі свого бюджету 400 тис. грн.
Поповнення автопарку закладу
охорони здоров’я первинної ланки — ще один крок влади назустріч
громаді, сприятиме розвитку медичної галузі та підвищенню рівня
надання якісних та своєчасних медичних послуг населенню.
На сьогоднішній день нашим
лікарям довірили своє здоров’я
майже 24000 жителів, що становить 96% від загальної кількості

населення по місту Козятин. В числі задекларованих пацієнтів обслуговуються як мешканці міста,
так і Козятинського району.
Основним з показників роботи
амбулаторії є кількість відвідувань
(прийому) пацієнтів (таблиця)
Проводяться виїзди лікарів
в рамках надання невідкладної
медичної допомоги:
 в 2018 році –10 тис. виїздів;
 в 2019 році –12 тис. виїздів
Працює кабінет невідкладної допомоги, в тому числі і у вихідні дні.
Відкрито власний кабінет лабораторних досліджень, де безкоштовно проводяться 4 базових
аналізи, а саме: загальний аналіз
крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, холестерин.
В с ь о го з р о б л е н о м а й же
3 000 аналізів.
В закладі працює денний стаціонар та маніпуляційний кабінет.
Функціонують жіночі та чоловічі
оглядові кабінети.
В кабінеті щеплень в наявності
є достатня кількість вакцини, яка
транспортувалася з дотриманням
холодового ланцюга в термобоксі і зберігається в належних
умовах. Щеплення проводяться
проти туберкульозу, поліомієліту,
кашлюку, дифтерії, правцю, гепатиту В, кору, паротиту, краснухи та
гемофільної інфекції.
В міському Центрі первинної медико-санітарної допомоги працює
68 працівників.
РЕКЛАМА

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЬКОЇ
ЛІКАРНІ
Не менше фінансової уваги
приділяється міській лікарні, де
проведені масштабні ремонтні
роботи.
В своїй структурі медичний заклад
має амбулаторно-поліклінічне відділення, клініко-діагностичну лабораторію, кабінет функціональної
діагностики, терапевтичне відділення, неврологічне відділення,
фізіотерапевтичне відділення.
Нині маємо гарне офтальмологічне обладнання, ЛОРобладнання, в т. ч. цифровий
аудіометр, сучасний цифровий
кольпоскоп, багатофункціональний
діагностичний комплекс Кардіо+,
апарат ультразвукової діагностики
з чотирма датчиками та Доплером.
Для хворих кардіологічного про-

філю придбано два холтерівських
монітори. Повністю оснащена палата інтенсивної терапії — є все
необхідне для контролю за станом
пацієнта, реанімації, інтенсивної
терапії, кисневої терапії. Придбане
і вже працює сучасне лабораторне
обладнання.
Майже усі дороговартісні придбання (а медичне обладнання —
річ не дешева), закуплені за кошти
міського бюджету та власних надходжень.
В міській лікарні трудиться
180 людей.
Міська влада вважає одним із
головних своїх завдань підтримку
галузі охорони здоров’я, підвищення соціального статусу медичного працівника, особливо на такому важливому етапі, як впровадження медичної реформи.

ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Кандидат на голову Козятинської ОТГ
Шановна громадо!
Вересень подарував усім нам теплі сонячні
дні, але напрочуд спекотними останні дні
місяця виявилися для політичних гравців
на електоральному полі Козятина.
Попри шалений тиск й 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 зачинений і не проданий.
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 команду
кандидатів в депутати!
Буде так, як вирішиш ти!
З повагою, міський голова
Олександр Пузир

Кандидати в депутати до Вінницької обласної ради
Малащук Євген
Миколайович

Шумський Олександр Валерійович
Дата народження: 09.11.1988
Місце роботи: помічник керівника
підприємства залізничного транспорту.
Досвідчений держслужбовець та юрист, займав керівну посаду в органах державної влади. Неодноразово нагороджений грамотами
та подяками за сумлінну працю.
Співзасновник «Юридичної компанії «Центр правового консалтингу». Співзасновник громадської
організації «Спортивний клуб «Молодіжний».
Від кожного залежить, яким шляхом піде місто,
село, громада, регіон, країна. Ми разом створюємо стратегії розвитку для кожної громади.
Влада втілюватиме їх у життя — під контролем
людей, звітуючи перед громадою. Вирішує
не Київ — вирішує громада. Вирішують не гроші — вирішують люди. В разі мого обрання депутатом, буду докладати максимальних зусиль
для реалізації наступних ключових аспектів:

Дата народження: 25.05.1986
Місце роботи: заступник міського голови —
начальник управління житлово-комунального
господарства Козятинської міської ради.
Протягом 5-ти років вдалося вирішити ряд
важливих питань в напрямку покращення
інфраструктури Козятина.
Можу впевнено гарантувати, що гарна
започаткована практика — проведення
якісного капітального ремонту доріг,
облаштування та будівництво повноцінних
тротуарів, встановлення нових дорожніх
знаків продовжуватиметься.
Зміни будуть тривати і надалі!

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 Впровадження енергозберігаючих джерел
освітлення.
 Подальша розбудова дорожньої мережі та
тротуарів.
 Налагодження зручного транспортного
сполучення між населеними пунктами
Козятинської ОТГ.

 Продовження робіт в напрямку
вдосконалення процесу
поводження з твердими побутовими
відходами на території населених
пунктів ОТГ.
 Захист інтересів Козятинської ОТГ
в обласній раді.

Вінницька Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Мазуренко Володимир Васильович

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 Удосконалити механізм
надання адмінпослуг з врахуванням
доступності мешканців усієї ОТГ,
яка стала більшою в процесі
децентралізації.

 Розробити програму залучення інвестицій
у громаду, щоб створювати нові робочі
місця.
 Поширювати національно-патріотичні
засади через спортивно-туристичні заходи.

Вінницька Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Мазуренко Володимир Васильович

Кандидати в депутати до Хмільницької районної ради
П’явка Ігор Петрович

Вольний Сергій
Миколайович

Дата народження: 28.03.1975
Місце роботи: приватний підприємець,
інженер.
Працюю 10 років на залізниці, ЕЧ-2. Маю
велику родину: троє діток, онука.
Мій напрямок в роботі — це теплопостачання
по місту Козятин та населених пунктах
району екологічними видами палива
на високопродуктивних котлах.
Полюбляю мандрувати у вільний від роботи
час. Люблю тварин, самовдосконалення.

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 Робота з посилення екологічної політики
району, ОТГ;
 Запровадження сонячних ферм
в Хмільницькому районі для отримання
пасивного доходу громадою;

 Перехід на альтернативні види палива, модернізації котельного обладнання району;
 Організація дозвілля дітей у навчальних
закладах району;
 Захист інтересів Козятинської ОТГ в районній
раді.

Вінницька Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Болюбаш Євгеній Анатолійович

Дата народження: 09.02.1973
Місце роботи: приватний підприємець.
Освіта — економічна.
Народився в с. Червоний Степ Калинівського
району. Одружений, маю дочку.
Працював в правоохоронних органах. З
2004 року — приватний підприємець.
Займаюсь волонтерством.
Маю чудове хобі: полювання та рибальство.

РОБОТА НА ОКРУЗІ

 Створення робочих місць в Хмільницькому
районі та Козятинській ОТГ;
 Підтримка громадських організацій
патріотичного спрямування, підтримка
патріотичного виховання в школах та
садочках ОТГ;

 Підтримка малого та середнього бізнесу,
створення робочих місць;
 Запровадження системи контролю
за земельними ресурсами на теренах
Хмільницького району;
 Захист інтересів Козятинської ОТГ
в районній раді.

Вінницька Обласна організація
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
Болюбаш Євгеній Анатолійович
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РЕВУЧІ КОРОВИ, ХАОС У ЛІСОСМУЗІ
ТА ТЕМПИ БУДІВЕЛЬНИКІВ
Репортаж  Щотижня ми об’їжджаємо
наше місто і його околиці в пошуках
цікавих кадрів. Цього разу бачили купи
листя у сквері, зустріли череду корів та
спостерігали, як на Титусівському переїзді
об’їзної дороги не можуть роз’їхатися
дві фури, а регулювальниками руху
стають чергові по переїзду
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà â³ä
ñì³òòºâèõ áàê³â âóëèö³ Ãåðî¿â
Ìàéäàíó. Òàì ïðàö³âíèêè «×èñòîãî Ì³ñòà» â êîâø çåëåíåíüêîãî ì³í³-òðàêòîðöÿ íàêèäàëè
âèêèíóòó ëþäüìè ãîðîäèíó.
— Á³ëÿ êîíòåéíåð³â, êóäè
çíîñÿòü ñì³òòÿ ç ïðèâàòíîãî
ñåêòîðà, ùîäåííî ïðèáèðàºìî. ² ùîðàçó òóò êèäàþòü êóïó
ãîðîäèíè, ÿêó ëþäè ìîæóòü
ïðèêîïàòè íà ñâî¿é çåìåëüí³é
ä³ëÿíö³, — êàæóòü õëîïö³ ç ëîïàòàìè. — Äî ëþäåé ó íàñ ïðåòåíç³é íåìà. Âîíè çàïëàòèëè
çà ñì³òòÿ, òî é êèäàþòü éîãî.
Îò äî ãîë³â ÎÑÁÁ, ÿê³ íå äàþòü
çàÿâêó íà âèâ³ç òîãî, ùî ëþäè
íà êóïè íàêèäàþòü, º ïèòàííÿ.
Ñì³òòºâ³ áàêè — òî îäíå, à êóïè
ñì³òòÿ — òî âæå ³íøå. Òàêà æ
ñèòóàö³ÿ á³ëÿ êîíòåéíåð³â íà âóëèö³ Ì³÷óð³íà, é á³ëÿ øêîëè
¹ 5 íà ÏÐÁ.
Ó ì³ñüêîìó ñêâåð³ îïàëå ëèñ-

òÿ äâ³ðíèêè çãð³áàþòü íà êóïè,
ãîòóþ÷è éîãî äëÿ âèâîçó. Ëþáèòåëÿì ïðèðîäè âèäí³øå, ò³ëüêè àâòîð ìàíäð³âêè çàëèøèâ
áè ëèñòÿ ï³ä êîæíèì äåðåâîì.
Òî íàì ëèñòÿ ï³ä íîãàìè íà÷å
ñì³òòÿ, äëÿ äåðåâà — òî ïðèðîäíà îðãàí³êà.
Ïîáóâàëè â ë³ñîñìóç³ ì³æ ñåëîì Êîçÿòèí òà ²âàíê³âöÿìè.
Òàì åíåðãåòèêè, äîãëÿäàþ÷è
çà ñâî¿ì ãîñïîäàðñòâîì, äåðåâà
òà ã³ëêè ï³ä äðîòàìè îáð³çàþòü.
Òîâñò³ø³ êîëîäè íà äðîâà çàáðàëè, à ã³ëëÿ çãîðíóëè ï³ä ³íø³
äåðåâà â ë³ñîñìóç³. Òàêèé áåçëàä ãðîìàäà îêîëèö³ Êîçÿòèíà
ñïðèéíÿëà çà ì³ñöå, êóäè ìîæíà çíîñèòè äîìàøí³é íåïîòð³á,
à çâ³äñè — ùå îäíå ñòèõ³éíå
ñì³òòºçâàëèùå.
Íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ ï³ä
âîðîòàìè ïðèâàòíîãî áóäèíêó ãîñïîäàð³ ïîñòåëèëè ùîñü
í³áè êîâäðè. Ìè ïîäóìàëè, öå
äëÿ òîãî, ùîá ãîð³õè íà çåìëþ
íå ïàäàëè. Âèÿâèëîñü, ùî ãîð³õè

Загинув через
дерево на дорозі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ÷åòâåð, 8-ãî æîâòíÿ,
íà ä³ëÿíö³ òðàñè Áåðäè÷³â-Áðîäåöüêå âïàëî äåðåâî,
ïåðåêðèâøè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó
äîðîãè. Ó öåé ìîìåíò äî ïîâàëåíîãî äåðåâà íàáëèçèëàñÿ
àâò³âêà, çà êåðìîì ÿêî¿ áóâ
36-ë³òí³é âîä³é. Â³í â³ç ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ ñâîãî áàòüêà. Íå âñòèã
âîä³é íà ïîâíó íàòèñíóòè
íà ãàëüìà, ÿê íà¿õàâ íà äåðåâî. À îäíà ³ç éîãî ã³ëîê ïðîáèëà ëîáîâå ñêëî ³ òðàâìóâàëà
êåðìóâàëüíèêà.
Ïîñòðàæäàëèõ âîä³ÿ òà ïàñàæèðà êàðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè äîïðàâèëè äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË.
«Ï³ä ÷àñ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè êåðìóâàëüíèê

òðàíñïîðòíîãî çàñîáó ïîìåð
ó ë³êàðí³, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ íàöïîë³ö³¿. — Éîãî
66-ð³÷íèé ïàñàæèð, æèòåëü
Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó, ãîñï³òàë³çîâàíèé äî òðàâìàòîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Çàãðîçè éîãî æèòòþ íåìàº».
Ç ïðèâîäó ÄÒÏ ç³ ñìåðòåëüíèì íàñë³äêîì ìè çâåðíóëèñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË. Òàì
ï³äòâåðäèëè, ùî ó íèõ áóâ
òðàâìîâàíèé äåðåâîì ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ïîìåð â ðåàí³ìàö³éíîìó
â³ää³ëåíí³. Ïîäðîáèöü íå ðîçïîâ³äàëè. Õ³ðóðãè, ÿê³ áà÷èëè
íà ñâîºìó â³êó ìàéæå âñå, ç
òàêîþ òðàâìîþ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè ñòèêíóëèñÿ âïåðøå.
Íàì ñêàçàëè, ùî òðàâìà ÷îëîâ³êà áóëà íåñóì³ñíà ç æèòòÿì.

òàì í³ äî ÷îãî, òî äîìîâëàñíèêè
çðîáèëè çàñë³í â³ä âîäè. Ï³ñëÿ ïðî¿çäó àâò³âîê âîíè òàêèì
÷èíîì â³ä ïîòîïó íà ïîäâ³ð’¿
ðÿòóþòüñÿ.
Äàë³ ïî¿õàëè íà âóëèöþ Äæåðåëüíó. Ïðèãàäàëîñÿ, ùî íà ì³ñö³ òåïåð³øí³õ õàùàê³â ³ ñì³òíèêà
êîëèñü ñòîÿëà ÷åðâîíà õàòèíêà,
â ñåðåäèí³ ÿêî¿ áóëà êðèíè÷êà ç
ö³ëþùîþ âîäîþ. Ëþäè ñòàðøîãî
â³êó êàçàëè, ùî ö³ëþùîþ âîäà
áóëà äî òèõ ï³ð, ïîêè íà ò³é âîä³
õèòð³ ëþäè íå ñòàëè çàðîáëÿòè.

Ïðèãàäàëîñÿ, ùî
íà ì³ñö³ òåïåð³øí³õ
õàùàê³â ³ ñì³òíèêà
êîëèñü òóò áóëà
êðèíè÷êà ç³ ñìà÷íîþ,
ö³ëþùîþ âîäîþ
Ìîñòîáóä³âåëüíèêè çà òèæäåíü ìàéæå âåñü ì³ñò ðîç³áðàëè. Ïîçàâ÷îðà, 13 æîâòíÿ, êîëè
ç ïåðåêðèòòÿ ìîñòó áóëà çíÿòà
îñòàííÿ ìåòàëåâà áàëêà, ïðèâåçëè íîâ³ ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿.
Áóä³âåëüíèêè ïîæàðòóâàëè, ùî
çàâåðøàòü ðîáîòè çà 4 ì³ñÿö³.
À ïîò³ì äîäàëè: «Áóäóòü ñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè, çíà÷èòü ³
ñïðàâè øâèäêî ï³äóòü, — êàçàëè
âîíè. — Êîíòðàêò íà 8 ì³ñÿö³â
ï³äïèñàíèé. Êîëè é äàë³ âñå äîáðå ï³äå, òî âïîðàºìîñü çà ì³ñÿö³ 4».
Íà îá’¿çí³é, íåäàëåêî â³ä âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüêî¿ âîä³é ëåã-

Кожен день цей зелений тракторець забирає
з приватного сектору викинуту городину
êîâóøêè çáèâ ïåñèêà. Íå çíàëà
á³äíà òâàðèíà, ùî íå âîíà ãîëîâíà íà äîðîç³.
Äîðîãó íà îá’¿çí³é çðîáèëè õîðîøó, àëå íà ïåðå¿çä³ äâ³ ôóðè
íå âì³ùàþòüñÿ. ×åðãîâ³ ïî ïåðå¿çäó ñòàëè âèêîíóâàòè ðîëü ðåãóëþâàëüíèê³â. Íå äîïóñêàþòü,
ùîá ôóðè íà ïåðå¿çä³ çóñòð³ëèñÿ.
Ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, êîëè
ñìåðêàòè ïî÷àëî. Ç ïîëÿ áëèçüêî âóëèö³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî äîíåñëîñÿ ðåâ³ííÿ êîðîâè.
Ïîäóìàëîñü, ùî çà ãîñïîäàð

òðèìàº ñêîòèíó íà ïàñîâèñüêó
òàê äîï³çíà? Êîëè ìè ïðè¿õàëè
íà ì³ñöå, âèÿâèëîñü, ùî êîð³â
íà ïàñîâèñüêó áóëî áëèçüêî äåñÿòêà. Îäíà ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â ñêàçàëà, ùî òðèìàº ¿õ îäíà
ëþäèíà. Øêîäà, ùî ãîñïîäàð
íå âñòèã â÷àñíî çàáðàòè ÷åðåäó ç
ïîëÿ ³ êîðîâè â³ä áåçâèõîä³ êðè÷àëè. Àëå íà äðóãèé äåíü, êîëè
ìè áóëè íà ïàñîâèñüêó, êîðîâè
âæå íå ðåâëè, à ñïîê³éíî ñêóáëè
òðàâè÷êó. ² íå äèâíî, ÷îãî ¿ì
ðåâòè, êîëè í³÷îãî íå òóðáóº?

Стрілянина в училищі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó ñåðåäó, 7 æîâòíÿ, ó çàë³çíè÷íîìó ó÷èëèù³ ïðîëóíàëè
ïîñòð³ëè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîë³ö³¿, 50-ð³÷íèé êîçÿòèí÷àíèí
ïðèéøîâ â ó÷èëèùå ç'ÿñîâóâàòè
ñòîñóíêè ç ÷îëîâ³êîì, ÿêèé òàì
ïðàöþº. Âèíèê êîíôë³êò, ÿêèé
ïåðåð³ñ ó á³éêó. Íàìàãàþ÷èñü
çàõèñòèòèñü, ïîòåðï³ëèé ³ç òðàâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà, íà ÿêèé
ó íüîãî º äîçâ³ë, ê³ëüêà ðàç³â
âèñòð³ëèâ ó íàïàäíèêà. «Ã³ñòü»
â³ä³áðàâ çáðîþ â ïîòåðï³ëîãî, òàêîæ ê³ëüêà ðàç³â âèñòð³ëèâ ³ âò³ê.
Çëîâìèñíèêà, ÿêèé âò³ê ³ç ì³ñöÿ ïîä³¿, ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè
â³äðàçó ï³ñëÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó
â ìàãàçèí³ éîãî çíàéîìèõ.
Äèðåêòîð ó÷èëèùà, äî ÿêîãî
ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì,
ñêàçàâ, ùî ïðè÷èí êîíôë³êòó
íå çíàº.
— Ïîêè, ùî ÿ âàì íå ìîæó

í³÷îãî êîìåíòóâàòè. Ùîá ùîñü
ñêàçàòè, ùî ñòàëîñÿ ì³æ ÷îëîâ³êàìè, òðåáà ïðîâåñòè çóñòð³÷
³ç ñàìèìè ó÷àñíèêàìè ïîä³¿, —
êàæå Àíäð³é Ñòåöþê. — Ìîæó
ò³ëüêè ñêàçàòè, ùî öå ïîáóòîâèé
êîíôë³êò, ÿêèé ñòàâñÿ íà òåðèòîð³¿ íàøîãî ó÷èëèùà.
Ç íàøèõ äæåðåë ñòàëî â³äîìî, ùî 50-ð³÷íèé òà 41-ð³÷íèé
÷îëîâ³êè êîíôë³êòóþòü óæå
äåê³ëüêà ì³ñÿö³â. Îäíîãî äíÿ
âîíè äîìîâèëèñü ïðî çóñòð³÷,
íà ÿêó ìîëîäøèé íå ïðèéøîâ.
Ï’ÿòäåñÿòèð³÷íèé ÷îëîâ³ê îáðàæåíèé òàêîþ ïîâåä³íêîþ ñâîãî
â³çàâ³ ï³øîâ ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè äî íüîãî íà ðîáîòó.
Áàãàòî íàøèõ ÷èòà÷³â çàïèòóþòü, ÷è ïðè ðîçáîðö³ ÷îëîâ³ê³â áóëè ïðèñóòí³ ä³òè. Ä³òåé,
íà ùàñòÿ, íå áóëî. Ï³ñëÿ ³íöèäåíòó îäèí ÷îëîâ³ê ï³øîâ ñâî¿ìè
íîãàìè, ó òîé ÷àñ, ÿê äðóãîìó

ó÷àñíèêó á³éêè çíàäîáèëàñÿ äîïîìîãà ìåäèê³â.
Ïðî ñòàí ïîòåðï³ëîãî ìè ïîïðîñèëè ðîçïîâ³ñòè íà÷ìåäà Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ë³êàðí³
²ãîðà Ãðóáåëÿñà.
— 7 æîâòíÿ î 14.30 ó â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ äîïîìîãè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéë³êàðí³ ïîñòóïèâ ïàö³ºíò ç îçíàêàìè ïîáèòòÿ ãîëîâè
òà ïðàâîãî ïëå÷îâîãî ñóãëîáà.
Ïàö³ºíòà ãîñï³òàë³çóâàëè ó ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Ãðóáåëÿñ. — Áóëî
âèÿâëåíî îçíàêè êóëüîâîãî
óøêîäæåííÿ ïðàâîãî ïëå÷à òà
ïåðåëîì ùåëåïè. Íàñòóïíîãî
äíÿ õâîðîãî ïåðåâåëè â òðàâìàòîëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ. Áóâ
îãëÿíóòèé ñòîìàòîëîãîì äëÿ
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ç ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ ïåðåëîìó ùåëåïè.
Ï³çí³øå ïàö³ºíòà ïåðåâåëè â îáëàñíó ë³êàðíþ ³ìåí³ Ïèðîãîâà.
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НАША ЗЕМЛЯЧКА ПИШЕ КАРТИНИ
АКВАРЕЛЛЮ НАВІТЬ НА ПОЛОТНІ
Люди мистецтва  Тетяна Куліш
обожнює акварель. Її називає мінливою
та своєрідною пані, яка не терпить
переписування. Роботи жінки вражають
красою і насичують позитивною
енергетикою, адже мисткиня ніколи не сідає
за картину в поганому настрої. А ще володіє
аквареллю настільки майстерно, що може
писати на полотні, яке для роботи з цією
фарбою взагалі не використовується
ОЛЕНА УДВУД

Òåòÿíà Êóë³ø íàðîäèëàñÿ
ó ñåë³ Êîçÿòèí³. Æèòòºâèé øëÿõ
ïðèâ³â ¿¿ äî ×åðêàñ, òà äîëÿ çìóñèëà ïîâåðíóòèñÿ íàçàä. Òåòÿíà
ïðè¿õàëà â Êîçÿòèí äîãëÿäàòè
áàòüêà. Âñòèãëà íà îñòàíí³é ïîòÿã, ïåðåä òèì, ÿê ÷åðåç êàðàíòèí ìàëè ïðèïèíèòè çàë³çíè÷íå
ñïîëó÷åííÿ. Âæå ïîíàä ï³âðîêó
æèâå òóò.
РОЗКРИТИ ТАЛАНТ
ДОПОМОГЛИ БАТЬКИ
Ó ð³äíîìó ñåë³ Òåòÿíà çíàéøëà ñâî¿õ ïåðøèõ äðóç³â, ï³øëà
â ïåðøèé êëàñ ³ çðîçóì³ëà, ùî
ïîêëèêàííÿ ¿¿ æèòòÿ — áóòè ëþäèíîþ ìèñòåöòâà. Òàëàíò äî÷êè
ïîì³òèëè áàòüêè, êîëè ìàéáóòíÿ
õóäîæíèöÿ áóëà ùå ó ÷åòâåðòîìó êëàñ³. Ò³òêà Òåòÿíè ïîêàçàëà
¿ì îãîëîøåííÿ, ùî ó Êèºâ³ º
øêîëà ³íòåðíàòíîãî òèïó, ÿêà
íàáèðàº ä³òåé ï³ñëÿ 4 êëàñó.
— Áàòüêè ïîâåçëè ìåíå â òó
øêîëó, ïîêàçàëè. Çâè÷àéíî,
ÿ ï³ñëÿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè çàõîò³ëà
â Êèºâ³ â÷èòèñÿ. Òîìó ùî öå áóâ
äëÿ ìåíå òàêèé ñâ³ò áîæåñòâåííèé! — çãàäóº æ³íêà.
Ùîá ïîòðàïèòè äî øêîëè,
òðåáà áóëî ñêëàñòè òðè ³ñïèòè —

ðèñóíîê, æèâîïèñ ³ êîìïîçèö³þ.
Áàòüêè çíàéøëè ðåïåòèòîðà,
êíèæêó ³ Òåòÿíà ïî÷àëà ãîòóâàòèñÿ. Ï³ñëÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíÿ õóäîæíèöÿ ïî¿õàëà íà ïåðø³
ó ñâîºìó æèòò³ ³ñïèòè.
— Ïðî çì³øóâàííÿ êîëüîð³â
ÿ íå çíàëà. ß ìàëþâàëà îã³ðîê
çåëåíèé íà ñâ³òë³ ³ çåëåíèé ìàéæå òàêèì ñàìèì â ò³í³, ò³ëüêè
äîäàâàëà òðîõè ÷îðíî¿ ôàðáè.
À êîëè ÿ âæå ñêëàäàëà ³ñïèòè,
ïîáà÷èëà, ùî äåÿê³ àá³òóð³ºíòè çì³øóþòü êîëüîðè ³ ïî÷àëà â÷èòèñÿ ïðîñòî íà ³ñïèòàõ, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Àëå
ÿ ìàëà óÿâëåííÿ ïðî êîìïîçèö³þ, ïåðñïåêòèâó. ß çíàëà, ÿê
íàìàëþâàòè êóá â ð³çíèõ ïîëîæåííÿõ — òî÷êà ñõîäó, ë³í³ÿ
ãîðèçîíòó, êàðòèííà ïëîùèíà —
öå âñå ÿ âæå çíàëà. Áàòüêî ä³ñòàâ
êíèæêó, çáèâ ìåí³ äåðåâ’ÿíèé
êóá, ïîôàðáóâàâ éîãî â ÷îðíèé
êîë³ð ³ ñêàçàâ — ìàëþé. Âèâ÷àþ÷è ïî êíèç³, ìè òàêèì ÷èíîì
÷îìóñü íàâ÷èëèñÿ.
Òàê Òåòÿíà Êóë³ø ïîòðàïèëà
äî Ðåñïóáë³êàíñüêî¿ õóäîæíüî¿
ñåðåäíüî¿ øêîëè. Òóò âîíà îòðèìàëà ïðîôåñ³éíó îñâ³òó íà ð³âí³
ó÷èëèùà. Ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â
âèâ÷àëà àêâàðåëü, ùå ÷îòèðè
ðîêè — îë³éíèé æèâîïèñ.

— Àëå â 10 êëàñ³ ðàïòîì ÿ â³ä÷óëà çíîâó ëþáîâ äî àêâàðåë³.
Ìè ïèñàëè îäÿãíåíó ô³ãóðó
â ïîâíèé çð³ñò. ß çàõîò³ëà ïèñàòè àêâàðåëëþ. Âèêëàäà÷ ñêàçàâ:
«ß äî òåáå íå áóäó ï³äõîäèòè,
òîìó ùî ó íàñ çà ïðîãðàìîþ
îë³éíèé æèâîïèñ, à òè òóò ñâî¿
ÿê³ñü ïðàâèëà âñòàíîâëþºø».
ß íàïèñàëà ñàìà ðîáîòó, îòðèìàëà õîðîøó îö³íêó. Â³í ìåí³
ïîäàðóâàâ àêâàðåëüí³ ôàðáè ³
ñêàçàâ: «Òàê á³ëüøå íå ðîáè!»
Ï³ñëÿ öüîãî ÿ çðîçóì³ëà, ùî
àêâàðåëü — öå ìîº, — çãàäóº ç
ïîñì³øêîþ æ³íêà.
ПЕРЕДАЄ ЗНАННЯ ІНШИМ
Ï³ñëÿ øêîëè Òåòÿíà ïî¿õàëà
äî Ëüâîâà. Òóò ¿¿ íàâ÷àííÿ ïðî-

Êàðòèíà Òåòÿíè Êóë³ø
îòðèìàëà íàãîðîäó
³ ñòàëà îäí³ºþ ç 58
ðîá³ò õóäîæíèê³â
ç óñüîãî ñâ³òó, ÿê³
óâ³éøëè äî êàòàëîãó

Тетяна Куліш — професійний художник. Жінка вміє
працювати у різних техніках, та справжня її любов — акварель

äîâæèëîñÿ â ²íñòèòóò³ ïðèêëàäíîãî äåêîðàòèâíîãî ìèñòåöòâà.
Ñüîãîäí³ öå Ëüâ³âñüêà àêàäåì³ÿ
íàóê. Ïåðøèé ð³ê ïèñàëà îë³éíèìè ôàðáàìè, à ç äðóãîãî êóðñó
ïîâåðíóëàñÿ äî àêâàðåë³ ³ áóëà
ºäèíîþ íà ïîòîö³, õòî ïðàöþâàâ
ó ö³é òåõí³ö³.
Ï³ñëÿ âèïóñêó õóäîæíèöÿ
îòðèìàëà íàïðàâëåííÿ íà ×åðêàñüêèé øîâêîâèé êîìá³íàò, äå
ïðàöþâàëà 18 ðîê³â, áóëà õóäîæíèêîì ç îôîðìëåííÿ òêàíèí.
— ß ðîáèëà êðîêè — ðèñóíêè
äëÿ òêàíèí. Ìàëþâàëà ãóàøøþ.
Áóâ îäèí ðàç òàêèé âèïàäîê:
ÿ ïðè¿æäæàþ äîäîìó, à ìàìà
ìåí³ êóïèëà òêàíèíó íà ïîäàðóíîê. À öå ì³é ìàëþíîê! — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Êóë³ø.
Ïîò³ì æ³íêà ñïðîáóâàëà
ñåáå â ðîë³ âèêëàäà÷à. Ñïåðøó

ïðàöþâàëà ó êîëåäæ³, ïîò³ì —
íà êàôåäð³ äèçàéíó ×åðêàñüêîãî
äåðæàâíîãî òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. À ùå çàïî÷àòêóâàëà
ó ×åðêàñàõ àêâàðåëüíèé êëóá,
äå íàâ÷àëà ìàëþâàòè äîðîñëèõ,
ÿê³ íå ìàþòü õóäîæíüî¿ îñâ³òè.
Ïëàíóº ñòâîðèòè ïîä³áíèé êëóá
³ â Êîçÿòèí³.
«МІНЛИВА І СВОЄРІДНА»
АКВАРЕЛЬ
Ìàëþâàëà Òåòÿíà íå ëèøå
íà ðîáîò³. Ïàï³ð, ïåíçëèê ³
ôàðáè — íåâ³ä’ºìí³ àòðèáóòè
¿¿ äîçâ³ëëÿ. Âîíà ïðîáóâàëà
ñåáå ó ð³çíèõ òåõí³êàõ, ïèñàëà
êàðòèíè îë³éíèìè ôàðáàìè,
àêðèëîâèìè, çàéìàëàñÿ íàâ³òü
ë³ïíèíîþ ³ ð³çüáÿðñòâîì. Òà
íàéáëèæ÷à ¿é äî äóø³ àêâàðåëü.
¯¿ õóäîæíèöÿ õàðàêòåðèçóº ÿê
ïàí³ ³ ïîÿñíþº, ÷îìó.
— Âîíà äóæå ì³íëèâà, ñâîºð³äíà. Âîíà íå ëþáèòü, êîëè
¿¿ ïåðåïèñóþòü, ïåðåðîáëÿþòü.

Âîíà ëþáèòü, ùîá çðàçó ïîòðàïèòè â òî÷êó. Òîìó àêâàðåëü
òðåáà ïîñò³éíî ïðàêòèêóâàòè,
ùîá ìàòè ðåçóëüòàò, — êàæå
Òåòÿíà. — Àêâàðåëü, ç îäíîãî áîêó, äîñòóïíà òåõí³êà, à ç
³íøîãî — ñêëàäíà ó âèêîíàíí³. Àëå äóæå ïîïóëÿðíà. Çàðàç,
ìîæíà òàê ñêàçàòè, â³äáóâàºòüñÿ
àêâàðåëüíèé áóì.
Ðîáîòè Òåòÿíè áåðóòü ó÷àñòü
ó ð³çíèõ âèñòàâêàõ, íå ëèøå
íà ð³âí³ êðà¿íè, à é ì³æíàðîäíèõ. Íåùîäàâíî õóäîæíèöÿ
âçÿëà ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó
ðîåêò³ «Step by step»), äå ìèòö³
ïîêàçóþòü óñ³ åòàïè ñâîº¿ ðîáîòè. Íà êîíêóðñ ïîäàâàëîñÿ
áëèçüêî 500 çàÿâîê. Êàðòèíà
Òåòÿíè Êóë³ø îòðèìàëà ñïåö³àëüíó íàãîðîäó ³ ñòàëà îäí³ºþ
ç 58 ðîá³ò õóäîæíèê³â ç óñüîãî
ñâ³òó, ÿê³ óâ³éøëè äî êàòàëîãó.
Ìèíóëîãî ðîêó õóäîæíèöÿ é
ñàìà îðãàí³çóâàëà ì³æíàðîäíó
âèñòàâêó ó ×åðêàñàõ.

Відкриття виставки в Козятині

Частину картин Тетяна Куліш написала у Козятині.
Зображала на папері усе, що її оточувало

У п’ятницю, 9 жовтня, Тетяна
Куліш представила персональну виставку картин аквареллю
у Музеї історії міста. Тут і цьогорічні роботи, і минулорічні, а також деякі картини, виготовлені
в Акварельному клубі.
— Оскільки я в Козятині, я відчула, що мені хочеться поділитися зі своїми земляками моїми маленькими акварельними
радощами, — каже Тетяна. — Тут
я представляю те, що мене оточувало. Це — світ батьківської
хати, те, що на городі. Дуже обмежений простір, але в ньому

теж можна знайти свою красу і
свою позитивну енергетику.
Привітати художницю з відкриттям виставки прийшли митці
нашого міста. Вони поділилися
своїми враженнями.
— Для себе я виділив дві роботи,
які мені сподобалися з першого
погляду. Це букет квітів і фон тіні.
Шикарно. Для акварелі важко
це передати, щоб накласти одне
на одне. Вражаючий вийшов натюрморт. І скляна баночка, хризантеми, калина. За технологією
виконано супер чисто, — каже
художник Віктор Кльоц.

— Я дуже вражена. Всі роботи
просто супер. Я не можу визначити для себе улюблену, яка мені
більше сподобалася, — каже
художниця, викладач дитячої
музичної школи Інга Загайкевич.
— Акварель — то є королева
живопису. Нею дуже важко передати зображення, — додадає
художниця Наталія Степанюк.
Роботи Тетяни Куліш можна переглянути у Музеї історії міста
до 8 листопада. Музей розташований за адресою: вулиця Грушевського, 15. Працює у будні
дні. Вхід вільний.
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

«МОНОЛІТ» ЗАБИВ 10 М'ЯЧІВ,
АЛЕ ЗАРАХУВАЛИ НЕ ВСІ
Спорт  У суботу, 10 жовтня,
на Козятинському стадіоні «Локомотив»
відбулася футбольна зустріч між
командами «Моноліт» Козятин та
«Біофарм» Літин. Це була гра 4 туру
обласної першості у вищій лізі
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïåðåä âèõîäîì êîìàíä
íà ôóòáîëüíå ïîëå, ãðàâö³â
«Ìîíîë³òà» ïðèâ³òàëè ³ç çàéíÿòèì äðóãèì ì³ñöåì ñåçîíó
2019–2020 òà íàãîðîäèëè êóáêîì ³ ñð³áíèìè ìåäàëÿìè.
Ïîðàäóâàëà êîçÿòèíñüêèõ
ïðèõèëüíèê³â ôóòáîëó ³ áðèãàäà â³ííèöüêèõ àðá³òð³â. Âîíè,
ñòàâøè â òðèêóòíèê, ïàñóâàëè
îäèí îäíîìó øê³ðÿíîãî, âèêîíóþ÷è ìàéæå ç þâåë³ðíîþ òî÷í³ñòþ ïåðåäà÷³. Ï³ñëÿ ðîçìèíêè
ñóää³â òà íàãîðîäæåííÿ ãðàâö³â
«Ìîíîë³òà», ðîçïî÷àëàñÿ ãðà.
Ðîçâ³âøè ì’ÿ÷à ³ç öåíòðó, ãîñò³, ãðàþ÷è â ïîìàðàí÷åâ³é ôîðì³, çðîáèëè âèëàçêó äî ñòðàæà
âîð³ò «Ìîíîë³òà» Áîðèñà Ïîñòîâåíêà. Êîçÿòèíñüêà êîìàíäà

â³äáèëàñÿ é ïåðåâåëà ãðó íà ïîëîâèíó ïîëÿ ñóïåðíèêà. Àòàêóþ÷è ôëàíãàìè é ïî öåíòðó, ãîñò³
÷àñòî íå âñòèãàëè çà øâèäêèìè
ïåðåì³ùåííÿìè ãîñïîäàð³â ³ ë³êâ³äîâóâàëè ïðîðèâè íàïàäíèê³â
«Ìîíîë³òà», ç ïîðóøåííÿì ôóòáîëüíèõ ïðàâèë. Àðá³òð íàâ³òü
ïîïåðåäèâ ôàðìàöåâò³â, ÿêùî
âîíè é äàë³ áóäóòü òàê ãðàòè,
òî íå ôàêò, ùî âñ³ äîãðàþòü
äî ô³íàëüíîãî ñâèñòêà. Ãîë, ÿê
êàæóòü, íàçð³âàâ, ³ ìîíîë³òîâö³
ïîâåëè â ðàõóíêó. Ãîë íà ñâ³é
ðàõóíîê çàïèñàâ Ðîìàí Îïðÿ.
Ïðè ðàõóíêó 1:0 çáóëèñü ïðîðîöòâà àðá³òðà çóñòð³÷³ Àíäð³ÿ
Âîðîíþêà. Çà äâà ã³ð÷è÷íèêè
äîñòðîêîâî ïîêèíóâ ïîëå ãðàâåöü ïîìàðàí÷åâî¿ êîìàíäè.
Ãîñòÿì ó ïîâíîìó ñêëàä³ áóëî
âàæêî ùîñü ïðîòèñòàâèòè íà ãî-

Перед грою гравців «Моноліта» привітали із зайнятим другим місцем сезону
2019–2020 та нагородили кубком і срібними медалями
ëîâó ñèëüí³øèì ìîíîë³ò³âöÿì ³
äî ïåðåðâè â ¿õ âîðîòà âëåò³ëî
ùå òðè ì’ÿ÷³. Ïîäâî¿â ðàõóíîê Äìèòðî Ãàëè÷, òðåò³é ãîë
íà ðàõóíêó Àðòåìà Øàïîâàëåíêà, à ï³äáèâ ï³äñóìîê ïåðøîãî
òàéìó Îëåêñàíäð Áàð÷óê.
Ó äðóãîìó òàéì³ Ðîìàí Îïðÿ,
Îëåêñ³é Ìàêñèìåíêî, Îëåêñàíäð
Áàð÷óê òà äâ³÷³ Àðòåì Øàïîâàëåíêî äîâåëè ðàõóíîê äî ðîçãðî-

ìó. Áóâ çàáèòèé ³ 10 ì’ÿ÷ ó âèêîíàíí³ «íîæèö³», àëå óäàð-êðàñåíü
ñêàñóâàâ àðá³òð ó ïîë³, ô³êñóþ÷è
ó ôóòáîë³ñòà, ùî çàáèâàâ, ïîëîæåííÿ ïîçà ãðîþ.
Çà õâèëèí 20 äî çàâåðøåííÿ
çóñòð³÷³ ãîñïîäàð³ ïîëÿ âæå ïî÷àëè êóðàæèòèñü. Ó íèõ âèõîäèëè ñêëàäí³ åëåìåíòè ôóòáîëó,
òàê³ ÿê ô³íò Ç³äàíà, åëàñòèêî ÷è
ô³íò ïîðòóãàëüöÿ Ðîíàëäî.

Öÿ ïåðåìîãà âèâåëà «Ìîíîë³ò» â îäíîîñ³áí³ ë³äåðè
çà íàáðàíèìè ³ âòðà÷åíèìè
î÷êàìè: â íèõ 7 î÷îê ó 3-îõ
³ãðàõ. Ãàðíèé ïîêàçíèê ïåðåä
çóñòð³÷÷þ ç âîëîäàðåì Êóáêà
êóáê³â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í êîìàíäîþ «Äèíàìî» Êè¿â çðàçêà 1986 ðîêó. Ãðà â³äáóäåòüñÿ
íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ», ó ñåðåäó, 21 æîâòíÿ.

РЕКЛАМА
480797

480826
480801

480801
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
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Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А, 20
кв.м. площа магазину. 067-444-20-19, 063452-00-00
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світло, вода,
центр міста, 5 сот. зем. діл-ка. 063-058-78-88

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó ïîòð³áåí äèñïåò÷åð. 063-293-20-08
 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. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 0674300280
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é ç íåïîâíèì ðîáî÷èì òèæíåì. 063383-99-19, 097-151-70-78
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é-ï³äñîáíèê, ñåêðåòàð ïîì³÷íèêà.
063-366-49-50

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 098-928-29-29

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
 Øïàëè çàë³çîáåòîíí³. 067-378-28-22
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 093-799-13-49
 Ùåíÿò â³â÷àðêè, ä³â÷èíêà. 097-247-99-12, 093-639-92-47
 Ãóñè ñ³ðà-âåëèêà. 098-978-00-96
 Ò³ëüíó òåëèöþ 4 ì³ñ. 098-0394-526
 Êîíòåéíåð ìåòàëåâèé ï³ä çåðíî íà 1 ò. 068-73-38-922
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
 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
 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
 Êîðîâà ç 3-ò³ì òåëÿì, ÷îðíîðÿáà, ñ. Êîçÿòèí. 063-289-04-35, 093-81527-90, 096-904-95-16
 Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé
åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43
 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
 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
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-253-85-75
 Êîðîâà ìîëîäà, äîáðà, ìîëî÷íà. 063-648-20-99
 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
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Продам 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова,
м.Києв. 093-774-81-64

481823

Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Здам в оренду офісне приміщення, в центрі
міста, вул.Незалежності. 093-766-78-49
Куплю картоплю оптом. 050-081-71-45
 Êîáèëà ðîáî÷à ñ.Æóðáèíö³. 098-480-54-43
 Êàðòîïëÿ. 097-618-69-42
 Êóð÷à áðîëëåðà ÊÎÁÁ-500. 097-354-76-66
 Êîðîâè 3 øò. íà âèá³ð, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-360-76-79
 Ïåðåãí³é, ñâèí³ âàãîþ 100-120 êã. ïî 50 ãðí./1 êã. æèâî¿ âàãè. 068041-82-24
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà. 093-940-89-32, 097-990-99-41
 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
 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
 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
 ªìí³ñòü í/æ 25-140 ë., áàëîíè ãàçîâ³, á³äîíè àëþì., ñò³ë ïèñüìîâèé, êðîâàòêà äèòÿ÷à, åë.ïëèòà 3-õ êàìôîðíà Ëèñüâà, ºìí³ñòü äëÿ çåðíà, åëåêòðî
êàìôîðêà, ïîëîòåíöå-ñóøêà í/æ, ñìîëà. 096-161-87-73
 Ïîðîñÿòà (âåëèêà Á³ëà + Ïåòðåí), ïàðà 3 000 ãðí. 073-305-39-43
 Õîëîäèëüíèê ÂÅÊÎ 3 000 ãðí. 093-143-74-84
 Øàôà - êóïå â ïðèõîæó 280 õ 210 õ 45, òåëåâ³çîð «Samsung» (çáîðêà
Ðîñ³ÿ), âñå ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 093-998-06-58, 098-542-94-77
 Ñò³ë êîìïþòåðíèé, ñò³ë ñêëÿíèé (îá³äí³é), äèâàí òåìíî-êîðè÷íåâèé, â
ãàðíîìó ñòàí³. 093-548-53-84
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ì.Êîçÿòèí. 063-463-00-15, 097-028-72-34
 Êîðìîâèé áóðÿê, êðîëÿ÷³ êë³òêè. 096-612-95-89
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Êîçÿòèí. 093-133-46-58
 Äâ³ êîçè íåäîðîãî. 098-928-29-29
 Ïîðîñÿòà âºòíàìñüêî¿ ïîðîäè, ñ.Ïëÿõîâà. 063-856-73-82
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà. 063-680-02-29, 068-368-30-31
 Ãóñè, êóðè ìîëîä³ àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 093-562-58-35
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà, âåëèêà, íàñ³íåâà, ì³ëêà òà ìîëîäíÿê íóòð³¿. 097027-12-60
 Åëåêòðî áîéëåð ó õîðîøîìó ñòàí³ íà 100 ë. 068-507-91-77
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ð-í ñîñîíîê 10 ñîò., ï³äâàë â áóä. çà àäðåñîþ âóë.
Êàòóêîâà. 096-686-17-88
 Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò á/ó, êèëèì 2 õ 3. 097-612-77-28
 Ñàõàð 3-4 ì³øêà, êèëèìè. 063-736-47-19
 Âàãè åëåêòðîíí³ «CAMRY» á/ó, â ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷³, ìàõ.15 êã. - 1 000
ãðí. 067-430-05-99, 063-645-94-26
 Ãàðáóçè, ñ.Іâàíê³âö³. 097-436-56-60
 Ïèñüìîâèé ñò³ë, êîìï’þòåð, âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé. 067-915-44-48
 Äèâàí ðîçêëàäíèé, êð³ñëî - êðîâàòü, ïðàëüíà ìàøèíêà Ëèá³äü, óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ òà áåç. 067-502-10-70
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 063-874-12-59
 Õîëîäèëüíèê Àíòåðîí, ìîðîçèëüí³ êàìåðà Áîø NoFrost A+, ïðàñêà Tefal
3 ë. ïðîô., ñòîëîâèé âåðâ³ç «Ìàäîííà» ÃÔÐ, åë.øâåéíà ìàøèíêà «LIFETEC»
20 îïåðàö³é. 093-255-96-49
 Ï³àí³íî, øê³ëüí³ ñòîëèêè. 063-316-28-84, 096-690-84-07
 Äèâàí - êðîâàòü ðîçêëàäíèé 200 õ 150, â³êíî äåðåâ’ÿíå ñòàíäàðòíå 170
õ 140, ïîñóä òàð³ëêè, ïðîñò³ ëîæêè, âèäåëêè. 093-997-94-80
 Êîçè - ìîëîäíÿê. 098-456-99-00
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Ñîê³ëåöü. 093-420-56-59, 096-628-82-03
 Ïøåíèöÿ. 067-319-08-49
 ß÷ì³íü ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà íåäîðîãî, ÿáëóêà ï³çí³ Ñòàðêðèìñîí. 093-013-31-79,
099-220-10-58
 Àéôîí 6S, òåëåôîíè, êîìïþòåð, êîëîíêè 2 õ 18, êîìïðåñîð, áîëãàðêà, ïåðôîðàòîð, êîìïëåêò Àðñåíà, äðèëü, âåëîâèïåäè, ìàãí³òîëè,
àâòîìàãí³òîëè, äâèãóí äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè Â³ðïóë, êàí³ñòðè. 093-14074-34
 Öåãëà ñåë³êàòíà á³ëà ïî ö³í³ á/ó. 063-320-13-80 Â³êòîð
 Áàòàðåÿ àëþì³í³ºâà íà 6 ðåáåð, á/ó, ì³íâàòà íåäîðîãî. 063-476-74-87
 Øêàðëóïà â³ä ãðåöüêîãî ãîð³õà. 063-692-48-68
 Ë³æêî - äèâàí êíèæêà, ïîëèöÿ, øâåäñüêà ñò³íêà. 097-431-45-70
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 15 æîâòíÿ 2020
480434

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
480199

480200

481063
480233

481130

481682

480796
481128

481274

480755

 Êàñòðþëÿ á/ó åìàë³ðîâàíà íåäîðîãî 40 ë., áà÷îê àëþìþ ç êðèøêîþ 50
ë.,, ì³äíèé ñàìîãîííèé àïàðàò, âåëîñèïåä ÷îëîâ³÷èé, æ³íî÷èé Ñàëþò, òåíè
íîâ³ ì³äí³ 0.5 ÊâÒ. 093-017-48-48, 098-272-82-53
 Êîçà ïîðîäè Ëàìàíøà ä³éíà, ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
 Âåëèê³ êóù³ øàðîâèäíèõ õðèçàíòåì ð³çíèõ êîëüîð³â 1 êóù./30 ãðí., ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ 300 ãðí. 2-30-43, 097-255-51-60
 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
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76, 097-512-47-72
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà. ïðèâàòèç. 063-320-32-07
 Ïàðèêè, ïëàù ð.56 ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ, âàçîíè ë³êóâàëüí³ Êàëàíõîé òà
³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Â³ðïóë á/ó, âåðõíÿ çàãðóçêà, â ðåìîíò³ íå áóëà, äðåëü
åëåêòðè÷íà ÑÐÑÐ, ïîòóæíà. 096-307-00-73 Àííà
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., íåäîðîãî, ïðèâàòèç. 093-552-27-63
 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
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 78 â³äåð. 063-591-87-90
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà . 063-215-11-07, 067-727-65-21
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
 Êàðòîïëþ äð³áíó,ñ.Òèòóñ³âêà. 096-565-75-36
 Òèëèöþ ò³ëüíó. 096-153-77-92
 Êðîëåíÿòà,íå õâîð³ëè. 067-889-16-25
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-533-06-96
 Ïîðîñÿòà. 067-267-95-31
 Äð³áíó êàðòîïëþ ïî 1 ãðí. çà ê³ëîãðàì. 097-690-21-29
 Ïîðîñÿòà 15 êã. 063-733-27-95
 Ïîðîñÿòà ìàêñòåð, äþðîê. 068-518-22-70, 063-294-19-76
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, ïîë³ðîâàíà á/ó íåäîðîãî. 063-288-42-06
 Ìîòîáëîê ZUBR, òåðì³íîâî,íåäîðîãî. 063-288-42-06
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 063-646-41-38
 Ìîéêà íåðæ.60*60 ç òóìáîþ,ñ³ôîíîì; âàíà ÷àâóííà 150 ñì á/ó. 073218-92-49
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ã³á³ñêóñ âóëè÷íèé, òðîÿíäè åô³ðî-ìàñë³í³÷í³, ñàäæàíö³. 067-445-75-52
 Øóáà æ³íî÷à íàòóðàëüíà, ÷îðíà, âîâê, ð.48; ñàïîãè - áîòôîðäè, ÷îðí³,
çàìø òà íàòóðàëüíèé ìåõ ð.38 æ³íî÷³; äóáëÿíêà ÷îëîâ³÷à, êîðè÷íåâà ð.46;
áëåíäåð âèð. Ãåðìàí³ÿ. 063-418-31-52
 Ùåïè ÿáëóíü, ãðóø, ÷åðåøíÿ, îæèíà, àáðèêîñ, áîéëåð á/ó Àòëàíò, êîòåë
â òåïëèöþ á/ó. 063-776-65-12
 Öèðêóëÿðêà íà 380Â 6 000 ãðí., ñåéô 35 øèð., 70 âèñ. 300 ãðí. 067368-56-14, 2-23-74
 Ãí³é - ïåðåãí³é, ãåíåðàòîð ÌÒÇ-80. 097-906-39-19
 Ë³æêî 1-ñïàëüíå ç ìàòðàöîì á/ó, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà á/ó, ñåðâàíò á/ó,
êîìîä á/ó, äèâàí á/ó. 063-136-04-42

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà,
â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
 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 ãàçèô. ç ãîñï. áóäûâëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Äóáûíûíà,
19. 063-296-29-70, 068-053-47-49
 ×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
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà, 90. 099-102-68-53
 Áóäèíîê â ñ. Ñèãíàë, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ãîñï áóä³âë³, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. 093-520-76-06
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 5 ïîâ., ñåðåäíÿ. 063-20-70-118
 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 âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
 Áóäèíîê 6 õ 9, â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò.,
º êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, ãàç, âîäà òà âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà,
ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, 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 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 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
 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 âóë.Äîâæåíêà 45. 067-738-14-03
 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 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

481822

480757

 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
 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. 098-906-02-89
 ×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
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34.
067-271-67-99
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 Áóäèíîê íà «Ïîëå ×óäåñ» 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, ºâðî-ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ
àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 2-3 ïîâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71
 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
 Ï³â áóäèíêó íà ìàëåíüêîìó áàçàð÷èêó âóë.Â.Çåìëÿêà 6/1, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ñàðàé íà äâ³ ïîëîâèíè, ïðèâàòèç. ÿê îêðåìèé áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ
2.07 ñîò., ãàðíå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ. 063-296-19-75
 Áóäèíîê 58.6 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ
ìåòàëåâèé, 6 ñîò., âóë.Êàòóêîâà. 096-607-54-27, 063-691-85-01
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð, êàì’ÿííèé, 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 ïðîâ.Äæåðåëüíèé. 063-316-28-84, 096-690-84-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 4 ïîâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ. 098906-02-89
 Äâà áóäèíêà ñòàðèé òà íîâèé íà îäíîìó ó÷àñòêó çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèç.,
ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 38, 38 ñîò. çåìë³, º ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç,
îïàëåííÿ ï³÷íå, êðèíèöÿ, êîïàíêà. 093-419-93-87 Âîâà, 097-628-80-73 Âºðà
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà.
098-254-37-48
 Ï³â áóäèíêó ãàç., êðèíèöÿ, ãàðàæ, áåç çðó÷íîñòåé. 093-892-32-42 Òàíÿ
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31,
067-756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé áåç çðó÷íîñòåé, ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò.
çåìë³, ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî). 098-030-92-91, 063-496-76-99
 1-ê³ì. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì, 2/3. 096-102-03-13; 093-412-30-41
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2
ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097196-79-35
 Àêâàð³óì 45 ë.,ìàøèíêà øâåéíà. 063-530-83-82
 3-õ ê³ì.êâ. öåíòð, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 13, ïåðøèé ïîâ., áåç ðåìîíòó,
³íä.îïàë. 66 êâ. ì. 063-462-75-84
 ×àñòèíà áóäèíêó, çàã. ïëîùà 32 êâ.ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, ãîðîä. 096445-01-58
 1-ê³ìí. êâ. 063-713-22-16
 Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òåðåøêîâî¿ 3, äîêóìåíòè çðîáëåí³.
067-494-74-78
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10
ñîò. çåìë³, îáì³í íà êâàðòèðó â Áåðäè÷åâ³ ç îïëàòîþ. 067-368-56-14, 2-23-74
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 80 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé ñòàí, áóäèíîê íîâèé.
093-704-31-57
 Áóäèíîê âåëèêèé, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 4 ñîò. çåì.
ä³ë-êà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ð-í 3 øêîëè. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57

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
 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
 ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñ³ðèé ìåòàë³ê, õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
 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 Õîíäà Ä³î 68. 098-303-21-13, 068-127-32-90
 ÂÀÇ 2104. 098-225-48-42
 Äåî Ñåíñ 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèíÿ, ãàðíèé ñòàí. 093-095-17-57,
096-737-40-40
 Ñêóòåð ó õîðîøîìó ñòàí³. 068-507-91-77
 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà òóðáî äèçåëü 1.6, 1991 ð.â. 096-456-22-41
 ÂÀÇ 2105 1990 ð.â., âèøíåâèé. 097-689-43-71

ÊÓÏËÞ
 Êóïëþ çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 0674300280
 ×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
 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
 Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 073-442-06-18
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü
ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ì²ÍßÞ
 2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êèºâ³ (ì.Äèì³¿âñüêà) íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí íà îêîëèö³.
098-247-55-17
 2 ãàðàæà â Êèºâ³ íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³. 093-461-82-10
 3-õ ê³ìí. êâ. ÷óäîâó íà áóäèíîê. 068-519-07-04
 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà íà 1-ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³, Áåðäè÷åâ³. 093091-65-97

Ð²ÇÍÅ
 Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60ì2-300ì2
0674300280
 Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-328-43-98
 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 â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15 (íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-71,
063-319-56-31
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿, ¹015785 íà ³ì’ÿ Ãóëÿñ Ñåðã³é
Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 30 êâ.ì., âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà. 097-354-82-45
 Çàãóáëåíî â ð-í³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî áàðñåòêó ÷îðíîãî êîëüîðó ç äîêóìåíòàìè (âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, ïàñïîðò, òåõïàñïîðò íà ÌÀÇ), ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-649-88-51
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â öåíòð³, íàâïðîòè ìàã.Ðîìàøêà, 2-00-18, 067837-52-27
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòèêà 2.5 ì³ñ., ãðàéëèâèé, ëàñêàâèé, õîðîøîãî
ìèøîëîâà. 063-957-56-09
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 ×îëîâ³ê 58 ð. âä³âåöü ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äî 60 ð. ç Êîçÿòèíà áåç
ø/ç. 067-456-21-19
 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì`ÿ Ïîë³ùóê Îëåã Â³êòîðîâè÷
ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Çäàì 2-õ ê³ì.êâ. öåíòð,âñ³ çðó÷íîñò³. Äçâîíèòè ï³ñëÿ 16.00. 097-347-50-64
 Çäàì êâàðòèðó â ðàéîí³ ó÷èëèùà. 098-923-61-96
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. 063-694-0639, 096-454-08-79
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÂ ¹849105 íà ³ìÿ Õìåëºâñüêèé Àíäð³é
Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
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ДЕСЯТИКЛАСНИК — ЧЕМПІОН
Молодець!  З 6 по 8 жовтня в місті
Чернігові проходив чемпіонат України
з настільного тенісу. На цих змаганнях
вдало виступив спортсмен організації
«Повір у себе» Даниїл Годлевський
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Çóñòð³ëèñÿ ìè ç ÷åìï³îíîì
íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ éîãî ïðè¿çäó ç ×åðí³ãîâà. Ïåðøèé äåíü
âäîìà â íüîãî áóâ äóæå íàñè÷åíèì íà ïîä³¿. Çðàíêó — çóñòð³÷ ç
êåð³âíèöòâîì îðãàí³çàö³¿ «Ïîâ³ð
ó ñåáå», â îá³äíþ ïîðó ãîòóâàâñÿ
äî ïî¿çäêè â ñàíàòîð³é, à ââå÷åð³ íà íüîãî ÷åêàëè äðóç³, îäíîêëàñíèêè.
Â³ä òðåíåðà ñïîðòñìåíà
Âîëîäèìèðà Øóëüãè ìè ä³çíàëèñÿ, ùî êîçÿòèí÷àíèí
áóâ ºäèíèì ïðåäñòàâíèêîì
Â³ííè÷÷èíè íà öèõ çìàãàííÿõ. À ùå òðåíåð ïîâ³äîìèâ,
ùî 15-ë³òíüîãî êîçÿòèíñüêîãî øêîëÿðà âçÿëè íà çàì³òêó
îðãàí³çàòîðè ïàðàë³ìï³éñüêî¿
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
ßê ïðîõîäèëè çìàãàííÿ, ìè
âæå ä³çíàëèñÿ â³ä ñàìîãî ñïîðòñìåíà.

— Ïðè¿õàëè ìè íà áàçó «ÑÊ
Õ³ì³ê» ùå 5-ãî ÷èñëà, çìàãàííÿ
ïî÷àëèñÿ íàñòóïíîãî äíÿ. Ó ÷åìï³îíàò³ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè
ç 11 îáëàñòåé. Â êàòåãîð³¿, äå
ÿ âèñòóïàâ, áóëî 12 ñïîðòñìåí³â, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü.
— Äàíÿ, ÿê³ ñïîðòñìåíè áðàëè
ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ? Çà ÿêîþ ñèñòåìîþ ïðîõîäèâ òóðí³ð?
— Â çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü
òåí³ñèñòè, ÿê³ íå âõîäÿòü â óêðà¿íñüêó åë³òó òåí³ñó. Âèñòóïàëè
ñèëüí³ ñïîðòñìåíè, ÿê³ âæå áðàëè ó÷àñòü ó ïîä³áíèõ òóðí³ðàõ.
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè çà êîëîâîþ
ñèñòåìîþ. Òîáòî ìåí³ äîâåëîñÿ
çóñòð³òèñÿ á³ëÿ ñòîëà ç êîæíèì
ó÷àñíèêîì. ß âèãðàâ óñ³ 11 çóñòð³÷åé, ç ÿêèõ äâ³ ñêëàäàëèñÿ
ç ïåðåì³ííèì óñï³õîì. Ëèøå
â îñòàíí³é ïàðò³¿ ÿ âèðâàâ ïåðåìîãó ó ñâîãî ñóïåðíèêà.
— À ñê³ëüêè ïàðò³é ãðàëè çà ðåãëàìåíòîì çìàãàíü?

— Ãðàëè çà íîâèìè ïðàâèëàìè
5–7 ïàðò³é. Ìè ãðàëè ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü.
— Òîáòî òè âèðèâàâ ïåðåìîãó
ó ñâîãî ñóïåðíèêà, êîëè ðàõóíîê
ó ïàðò³ÿõ áóâ 2:2?
— Ñàìå òàê. Òèõ äâà ïîºäèíêè
áóëè íàéâàæ÷èìè äëÿ ìåíå.
— À êîëè òè ïîâ³ðèâ ó çàãàëüíó
ïåðåìîãó, ùî òè ÷åìï³îí Óêðà¿íè?
— ß íå àáñîëþòíèé ÷åìï³îí
Óêðà¿íè. ß ÷åìï³îí ó êàòåãîð³¿
15-ð³÷íèõ ñïîðòñìåí³â. ×åìï³îíàò ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â
ó ìåíå ùå ïîïåðåäó. ¯õàâ íà çìàãàííÿ, ùîá äîñòîéíî âèñòóïèòè.
Âïåâíåí³ñòü ïðèõîäèëà ï³ñëÿ
êîæíîãî âèãðàíîãî ïîºäèíêó.
Âèãðàíó çîëîòó ìåäàëü ÿêîþñü
íåñïîä³âàíêîþ íå ââàæàþ.
— ßê òâîþ ïåðåìîãó ñïðèéíÿëè
îäíîêëàñíèêè?
— Ïðèâ³òàëè, é ö³ ïðèâ³òàííÿ
áóëè ùèðèìè. ²í³ö³àòîðêîþ òàêî¿ çóñòð³÷³, êàçàëè îäíîêëàñíèêè, áóëà êëàñíèé êåð³âíèê Îëüãà
Áîðèñ³âíà Êîáåëÿíñüêà.
— Òâ³é òðåíåð Âîëîäèìèð
Øóëüãà êàçàâ, ùî òîáîþ ö³êàâèëèñü òðåíåðè çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
Âîíè òåáå ùîñü çàïèòóâàëè ÷è
ïðîïîíóâàëè?
— Òàê, ÿ ìàþ ïî¿õàòè íà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä äîðîñëèõ.
Ïðîâåñòè â ×åðí³ãîâ³ äâîòèæíå-

+ 8°Ñ + 9°Ñ
+ 10°Ñ + 17°Ñ
ÑÓÁÎÒÀ, 17 ÆÎÂÒÍß

+ 8°Ñ
+ 9°Ñ

+ 10°Ñ
+ 10°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 19 ÆÎÂÒÍß

+ 5°Ñ
+ 6°Ñ

+ 7°Ñ
+ 8°Ñ

âèé çá³ð. Êîëè çà ðåçóëüòàòàìè
òàêîãî çáîðó òðåíåðè â³çüìóòü
ó êîìàíäó — òî òðåáà áóäå ïåðå¿çäèòè æèòè â ×åðí³ã³â
— Òåáå, çäàºòüñÿ, òðè ðîêè òîìó
â Îäåñó áðàëè. ×îìó íå ïî¿õàâ?
— Ìåíå îäíîãî òóäè áðàëè.
Ùî ÿ òàì ìàâ ðîáèòè â ñâî¿ 12?
Òåïåð ïî¿õàâ áè.
— Òè çàéìàâñÿ ëåãêîþ àòëåòèêîþ, é íà çìàãàííÿõ ïîêàçóâàâ ãàðí³ ðåçóëüòàòè, «êîðîëåâó
ñïîðòó» çàêèíóâ?

— Í³, íå çàêèíóâ. Òåí³ñó
ÿ äàþ ïåðåâàãó òîìó, ùî â òåí³ñ ÿ ãðàþ çìàëå÷êó, ÿê áàòüêî
çìàéñòðóâàâ ìåí³ òóðí³ê ³ òåí³ñíèé ñò³ë.
Á³ëüøå ïèòàíü ìè íàøîìó
÷åìï³îíó íå ñòàâèëè. Â³í ïîãëÿäàâ íà ãîäèííèê, à öå îçíà÷àëî,
ùî ÷àñ ó íüîãî îáìåæåíèé. Ïîáàæàëè éîìó óñï³õ³â íà çìàãàííÿõ ñåðåä äîðîñëèõ ñïîðòñìåí³â
³ â³äïóñòèëè ìîëîäå äàðóâàííÿ
â ñïðàâàõ îñîáèñòèõ.

РЕКЛАМА

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 15 ÆÎÂÒÍß

На цих змаганнях Даниїла «взяли на олівець» тренери
паралімпійської збірної України

481679

Ï'ßÒÍÈÖß, 16 ÆÎÂÒÍß

+ 11°Ñ
+ 12°Ñ

+ 12°Ñ
+ 14°Ñ

ÍÅÄІËß, 18 ÆÎÂÒÍß

+ 6°Ñ
+ 8°Ñ

+ 7°Ñ
+ 9°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 20 ÆÎÂÒÍß

+ 5°Ñ
+ 8°Ñ

+ 6°Ñ
+ 10°Ñ
481827

