
Чому у Михайлині була 
протестантська церква, 
чи був храм Святого 
Миколая у Сошанську 
першою церквою у селі, і 
що поєднує дві дерев’яні 
святині, які збереглися у 
цих селах донині?

«Хлібодар» знову 
можуть закрити
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волоНтери ПриНосять 
Продукти та ліки 

від чого загиНула риба 
На ставу в іваНківцях

У нашому місті поставили 
нові баки для сортування 
сміття. Вони призначені 
для сухих відходів. Скільки 
на це витратили коштів, 
де встановили і чи можна 
туди викидати не лише 
папір?

історія двох 
дерев'яНих храмів

Про коНтейНери 
з літачком

Після відкриття 30 квітня 
ринків, працівники козятинської 
Держпродспоживслужби що-
денно проводять позапланові 
заходи державного нагляду. 
Результати перевірок невтішні. 
Виявили порушення санітарних 
норм, недотримання рекомен-
дованої площі на одного відвід-
увача та дистанції між покупця-
ми тощо. 

Міська комісія з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій прийняла 
рішення надати адміністраціям 
агропродовольчих ринків міста 
ТОВ «Хлібодар» та відповідним 
службам час усунути порушення 
санітарних норм до 8 травня. 
Якщо цього не зроблять – з 9 
травня ринки можуть закрити. 
Поліції спільно зі службою 
благоустрою міської ради до-
ручили вжити рішучих заходів 
для ліквідації стихійної торгівлі 
на прилеглій до ринку тери-
торії, тобто на вулиці Василя 
Земляка.

Ситуацію з можливим закрит-
тям ринків на сторінці нашого 
сайту kazatin.com прокоменту-
вав завідувач Міськрайонного 
відділу лабораторних дослі-
джень Леонід Ящук:

– Протягом двох тижнів у 

Козятині не реєструються нові 
випадки захворювання на ко-
ронавірусну інфекцію і багато 
громадян розслабилися – пе-
рестали носити маски, молодь 
гуртується та спілкується з пи-
вом, сигаретами, та за чашкою 
кави… Відкриття ринку сприй-
няли як відміну карантину і все, 
в тому числі стихійна торгівля, 
повернулася.

Тимчасове затишшя можли-
ве перед бурею. Враховуючи 
ситуацію в сусідніх районах 
та міграцію людей власним 
транспортом, у нас можливе 
раптове погіршення епідситуації 
як, наприклад, у Бердичеві, де 
за один день підтверджено 10 
випадків захворювання.

Торгівля можлива за умови 
розумної поведінки як покупців, 
так і продавців, які мають захи-
щати себе і своїх партнерів та 
оточуючих. Носити захисну мас-
ку – це в першу чергу захисти-
ти тих людей, які спілкуються 
з вами. Звичайно, вулицею йти 
можна без маски, але за два 
метри від людини, яка йде вам 
назустріч, ви повинні її одяг-
нути, як і при вході в магазин, 
аптеку, лікарню чи інше місце 
громадського користування - 
під’їзд, ліфт, автобус.

це фото на ринку зроблене у четвер, 30 
квітня, о десятій годині ранку
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іриНа Шевчук

На початку грудня минуло-
го року  у Козятині та поза 
його межами організувалася 
команда, яка виявила бажан-
ня перетворити наше місто 
у бузково-фруктово-декора-
тивний сад. Запустили акцію 
#500дерев, яку підтримали 
місцеві підприємці, депутат 
обласної ради, міський го-
лова та всі не байдужі до 
озеленення козятинці. На 
зібрані кошти (трохи більше 
40 тисяч гривень) закупили 
близько 250 дерев, які, за 
словами ініціатора та ко-
ординатора Сергія Сиваків-
ського, мали висадити в кінці 

березня. Та через введення 
коронавірусного карантину 
висадку перенесли на осінь.

— Якщо говорити за зі-
брану суму грошей, то вона 
з лютого незмінна — 42 
тисячі гривень, — розповів 
Сергій. — Нових надхо-
джень не було. Ми замовили 
саджанці дерев, а це 115 
декоративних та 140 фрук-
тових. Коштів, які зібрали в 
«Зеленому домі», вистачило 
на саджанці фруктових та на 
купівлю гідрогелю під кожне 
дерево. Планували висадку 
на 21 березня, але нас по-
передила міська влада, що 
заборонені всі масові акції, 
у зв'язку з карантином. Плюс 

ми частково долучились до 
Всеукраїнської акції «Міль-
йон дерев для України», яка 
мала відбутися до Дня землі. 
Вони також звернулися з 
проханням відкласти озеле-
нення на осінь. Це звісно не 
найліпша пора для висадки 
дерев, але будемо налашто-
вуватися. 

Додамо, у допомозі з ви-
бором, що саме посадити у 
Козятині, аби це приваблю-
вало туристів та милувало 
око козятинцям, активісти 
вирішили звернутись до 
«Національного ботанічного 
саду ім. Гришка». Саме там 
і зберігаються на даний мо-
мент куплені саджанці.

олеНа удвуд

Пандемія коронавірусу багато 
чого змінила. Проте карантин — 
не перепона для закоханих, які 
вирішили поєднати свої життя. У 
РАЦСах продовжують реєструвати 
шлюби, щоправда, ця процедура 
зазнала істотних змін.

Відділ реєстрації актів цивільного 
стану для відвідувачів закритий, але 
необхідні процедури там проводять 
за попередньою реєстрацією. Це 
стосується і одруження.

Наречений та наречена спершу 
мають подати заяву. Це можна зро-
бити онлайн на сайті dracs.minjust.
gov.ua, якщо у вас є електронний 
цифровий підпис. Після цього треба 
зателефонувати до Козятинського 

міськрайонного відділу РАЦСу, щоб 
перевірити, чи надійшла до них за-
ява. І, звісно, сплатити державне 
мито.

У день шлюбу до РАЦСу йдуть 
лише молодята, обидва у рукавич-
ках та масках. І жодних свідків. Як 
повідомили нам у місцевому РАЦСі, 
зараз за законом свідки взагалі не 
обов’язкові під час цієї процедури. 
Таким чином на розписі присутні 
лише три особи: наречений, на-
речена та працівник РАЦСу, який 
реєструє шлюб.

Цілуватися під час розпису також 
зась — маски знімати не дозволя-
ється.

Послуга урочистого розпису 
наразі недоступна до завершення 
карантину.

— Люди дзвонять, питають, але 
на майбутнє, не саме на час каран-
тину, — кажуть у Козятинському 
міськрайонному відділі РАЦСу. 
— Такого не було. У нас було роз-
порядження про те, що жодних 
урочистих реєстрацій.

Із початком введення карантину 
у нашому РАЦСі шлюбів стали реє-
струвати менше.

— Більше десь в селах розпису-
ються. Якщо раніше більше було у 
нас, то зараз більше розписуються 
в сільських радах, — кажуть у 
РАЦСі.

На нашому сайті kazatin.com ми 
поцікавилися думкою читачів, чи 
стали б вони розписуватися під час 
карантину. Більшість (64%) проти 
такої ідеї.

олеНа удвуд

На деяких вулицях нашого 
міста з’явилися нові контейнери. 
На них синя наліпка із симво-
лом паперового літачка і напи-
сом «Папір». Ці баки призначені 
для збору сухих відходів. Якщо 
раніше ми сортували лише 
ПЕТ-пляшки і вологі відходи, то 
тепер і макулатуру викидатиме-
мо не у мішок з усім сміттям, 
а будемо нести до окремого 
контейнера.

Згідно з інформацією з сайту 
міської ради, нові контейнери 
для збору сухих відходів вста-
новили біля Міського скверу, а 
також на вулицях:

— Грушевського (біля «Фор-
туни» (так званого будинку 
Грека) і дев’ятиповерхівки за 
номером 23);

— Винниченка (біля «Нової 
пошти»);

— Незалежності (біля «Ро-
машки»);

— Січових Стрільців (навпроти 
«Сонечка»);

— 8-а Гвардійська (біля «Об-
жорки»);

— Першого Травня (біля «Аб-
солюта»).

Разом з тим, встановили до-
даткові контейнери для збору 
ПЕТ-пляшок у різних мікрорайо-
нах міста:

— у центрі (вулиці Винниченка, 
Січових Стрільців, Антоновича);

— на ПРБ (вулиця 8-ма Гвар-
дійська);

— в районі Училища (вулиця 
Депутатська);

— у східній частині міста, на 
«тій стороні» (вулиці Васьков-
ського та Білоцерківська).

Як розповів газеті «RIA-

Козятин» Євгеній Малащук, 
начальник Управління житлово-
комунального господарства, 
загалом на нові контейнери для 
сухих відходів і ПЕТ-пляшок ви-
тратили до 200 тисяч гривень.

Контейнери для збору сухих 
відходів будуть встановлювати і 
надалі, якщо з міського бюджету 
виділять кошти. Управління жит-
лово-комунального господарства 
планує зробити це у три етапи, 
так само, як було з контейнера-
ми для органічних відходів. Тоб-
то, спершу заставлять найбільш 
заселений мікрорайон — центр, 
потім ПРБ і район Училища, а 
після цього вулицю Матросова, 
Васьковського і селище Заліз-
ничне.

Хоч на нових контейнерах на-
ліпка з написом «Папір», туди 
можна скидати не лише маку-
латуру, а усі сухі відходи, які 
підлягають переробці. Тобто, 
метал, скло та пластик. Адже 
контейнер-сіточка призначений 
лише для ПЕТ-пляшок.

— У сіточки багато людей 
почали кидати не лише ПЕТ-
пляшку, а пластик від порошків, 
дехто кидає скло. У принципі, 
це, скажімо так, тенденція не 
найідеальніша, але кожен з нас 
не буде тримати вдома по 4–5 
відер для роздільного збору. 
У будь-якому випадку воно все 
потрапляє на лінію, сортується 
і вручну перебирається. Навіть 
якщо у контейнер, де напис «Па-
пір», будуть кидати пластик, його 
можна перебрати. Скло більш 
логічно, напевно, у сітку кину-
ти. Бо у нас для скла окремого 
контейнера немає, — пояснює 
Євгеній Малащук.

Таке сортування сміття запро-

ваджують у місті для того, щоб 
полегшити роботу людей на 
сортувальній лінії, а також зеко-
номити кошти.

— Основне завдання полягає 
в тому, щоб у старі контейнери з 
коричневими кришками, які в нас 
уже стояли по місту, викидалася 
органіка. Для того, щоб вона 
йшла одразу на захоронення. 
Тому що ми маємо поважати 
працю людей, які сортують 
сміття безпосередньо на лінії, 
– продовжує Малащук. — І ви 
самі розумієте, коли разом із, 
скажімо так, корисним сміттям, 
яке можна переробити, ще по-

трапляють домішки продуктів 
життєдіяльності тварин і людей 
— то це не дуже добре. Це все-
таки ручна праця.

Вологі та сухі відходи ви-
возитимуть окремими рейсами. 
Машини для вивозу сміття у 
нашому місті дві і вони будуть 
задіяні обидві, але сміття за-
биратимуть за графіком. Тобто, 
один раз машина приїжджатиме 
на рейс для забору органічних 
відходів, другий раз — для 
сухих відходів і пластику. На 
контейнери для органічних від-
ходів також планують замовити 
спеціальні наліпки.

новининовини

Яму на Підгорбунського і калюжу на тельмана засиПали

акцію #500дерев через карантин Перенесли на осінь

благоустрій. Минулого тижня у нашому місті поставили нові баки для 
сортування сміття. Вони призначені для сухих відходів. Скільки на це 
витратили коштів, де встановили і чи можна туди викидати не лише папір?

 

Vitaly Vitaly: - Вважаю, 
злочинно святкувати 
перемогу, поки є вій-
ськова агресія проти 
України. 9 травня та 
Велика Вітчизняна ві-
йна, це радянська мі-
фологія. 

Oleksandr kOValenkO: 
– 8 травня. День 
пам'яті та примирен-
ня. Мільйони жертв 
покладено через при-
мхи двох тоталітар-
них режимів. Ніколи 
знову!

василь рузяк: – Дуже при-
кольно читати на задньо-
му склі “Мерса”, “Ауді”, 
БМВ: «Спасибо деду, на 
немце єду». Сьогодні таке 
можуть написати правда 
тільки рашисти, але це 
перемога?

Marika VOlOska: –  
Ми маємо віддати шану 
людям, які поклали своє 
життя за мир! Це свя-
то пам'яті наших дідів, 
бабусь, дядьків, яких за-
брала війна. І сором тим, 
хто хоче скасувати це.

лариса слободяНюк: - 
Зараз не відзначаємо, 
бо дідуся вже немає 
в живих. А раніше 9 
Травня був у нас по 
особливому святко-
вий день, з накритим 
столом, спогадами.

Щосереди ми 
публікували 
коментарі пере-
хожих козятинчан 
щодо актуальних 
подій міста. Тепер 
нам доводиться 
проводити таке 
опитування на 
сторінці у Фей-
сбуці. Ми дотри-
муємось каранти-
ну, і радимо для 
вашої ж безпеки 
без особливих по-
треб не виходити 
з дому

Що ви відзначаєте: день Перемоги чи день пам'яті?

КОРОТКО
карантин 
продовжили
Кабінет міністрів Украї-

ни продовжив карантин до 22 
травня. Але вже з 11 травня 
будуть певні послаблення. 
Зокрема, дозволять відкрити 
для відвідування громадя-
нами парки, сквери та зони 
відпочинку, об’єкти індустрії 
краси, оптової та роздрібної 
торгівлі в окремо розташо-
ваних приміщеннях (крім 
торговельно-розважальних 
центрів).

Таке рішення було схвале-
не на позачерговому засіданні 
уряду у понеділок, 4 травня.

«Ми приймаємо відповід-
ний проект постанови на 
прохання бізнесу, який ар-
гументує, що до 11 числа їм 
треба мати упевненість, що 
їхнім закладам дозволять від-
критися. Їм треба закупити 
продукти, підготувати закла-
ди, провести протиепідеміо-
логічні заходи, треба провести 
записи людей, якщо говоримо 
про салони краси, манікюр-
ні та педикюрні салони. Ми 
сьогодні готові прокомуніку-
вати та прийняти відповідне 
рішення, щоб бізнес був го-
товий і мав достатньо часу 
на цю підготовку», — сказав 
Прем’єр-міністр України Де-
нис Шмигаль..

виставили на 
аукціон землю
 Вівсяниківська сільська 

рада виставила на аукціон 
практично 50 гектарів зем-
лі сільськогосподарського 
призначення. Загальна сума 
яких складає — 1,5 мільйона 
гривень.

Дев’ять земельних ділянок 
сільська рада готова віддати в 
оренду. Найбільша — 11 га, 
найменша — 1,1 га. В орен-
ду землю можна взяти на 7 
років. Орендна плата стано-
витиме від 12 % від її нор-
мативно-грошової оцінки. А 
сільський бюджет щорічно 
поповнюватиметься щонай-
менше на 175 тисяч гривень.

Пожежа у 
вовчинцях
 Уночі 1 травня в при-

ватному домоволодінні у 
селі Вовчинець спалахнула 
пожежа. Про це інформує ГУ 
ДСНС у Вінницькій області.

На місці події рятувальни-
ки встановили, що горить дах 
на площі близько 80 кв. м. 
Семеро пожежників та два 
спецавтомобілі справилися 
із займанням за годину.

Вогнем знищено покрівлю, 
стіни і домашні речі. При-
чину пожежі встановлюють 
фахівці.

На деяких вулицях вже поставили контейнери для сухої 
фракції відходів. Попри це козятинчани часом складають 
макулатуру біля баків

Флешмоб #500дерев 
— це три простих кро-
ки. Можна поповнити 
спеціальний накопичу-
вальний рахунок мага-
зину «Зелений дім» на 
закупівлю саджанців. 
Реквізити для благо-
дійних внесків Р/р 
26003060755975 При-
ватБанк м. Козятин, 
Код 2479004246 МФО 
302689 СПД Наталія 
Столітня. 
Також можна написати 
про акцію або зробити 
репост у соцмережах з 
хештегом #500дерев.

акція триває

Під вінець — без свідківвстановили баки длЯ 
ПаПеровиХ відХодів

в’ячеслав гоНчарук

Вулиця Підгорбунського не 
один рік була лідером з най-
гіршим покриттям дороги. Чого 
тільки не було на цій вулиці 
останнім часом. Збори громади, 
виклик поліції, заміри комісією 
дорожніх вибоїн і нецензурні ви-
слови іногородніх водіїв. У наро-
ді про таку дорогу кажуть «яма 
на ямі». Вулицю Підгорбунського 
не один рік включали до поточ-
ного чи навіть капітального ре-
монту. Єдине, що було зроблено, 
так це на ділянку дороги Героїв 
Майдану - Винниченка заїхала 
дорожня техніка, яка розпочала 
підготовку до ямкового ремонту. 
Тим і завершився ремонт на Під-
горбунського майже два роки 
тому. 

Вирішили: навіщо витрачати 
гроші на ямковий ремонт, коли в 
2019 можна зробити капітальний 
ремонт дороги та ще й з першою 
в місті велодоріжкою? Тільки 
не так сталося, як гадалося. До 

переліку доріг, які мали ремон-
тувати в 2019 році, додалися ву-
лиці, які не були відремонтовані 
в 2018. Довелося дорожнього 
фінансового пирога ділити на 
всі вулиці. Тож ремонт на Під-
горбунського знов відклали до 
кращих часів. 

Коли на вулиці Підгорбунського 
на початку весни у водія буса на 

ямі зламалося колесо, ми мали 
розмову з начальником ЖКГ 
Євгеном Малащуком. Запитали 
його, коли ж на Підгорбунського 
відремонтують дорогу? 

– Вулиця Підгорбунського в 
такому стані, що там потрібно 
робити капітальний ремонт. Але 
нам не відомо, скільки бюджет-
них коштів буде виділено на 

боротьбу з коронавірусом. Тому 
вулицю Підгорбунського ми вклю-
чили в поточний ремонт дороги, 
– сказав тоді очільник ЖКГ. – 
Включати її в капітальний ремонт 
і ще на рік ремонт переносити, 
вже не можна. Краще зробити 
те, що на даний час нам по силі.

І от минулого тижня найбільш 
глибокі ями на вулиці Підгорбун-

ського засипали. Тепер немісцеві 
водії про Козятин менше будуть 
згадувати «не злим тихим сло-
вом»

Засипали ще й впадину на 
перехресті Героїв Майдану та 
вулиці Тельмана. Тепер на місці 
калюжі, яка утворювалася в до-
щову погоду, видніється  заас-
фальтована ділянка дороги.



4 RIA-К, Четвер, 7 травня 2020                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 5 RIA-К, Четвер, 7 травня 2020    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 

аНастасія квітка

У Козятинському районі сталася 
дорожньо-транспортна пригода за 
участю автомобіля Мitsubishi та ве-
лосипедистки. Потерпіла отримала 
травми несумісні з життям

Трагедія сталася 4 травня, близько 
21.30 години неподалік села Пляхова.

– За попередньою інформацією, 
48–річний житель Київської області, 
керуючи автомобілем Мitsubishi, на 
автодорозі сполученням Біла Церк-
ва – Кременець допустив наїзд на 
36-річну велосипедистку, яка руха-
лася в попутному напрямку узбіччям 
дороги, – повідомляє відділ комуні-

кації поліції Вінницької області.
Від отриманих травм потерпіла по-

мерла на місці пригоди.
“Слідчим управлінням відкрито 

кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
286 КК України (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засобами, 
що спричинило смерть потерпілого). 
За таке правопорушення передбачене 
покарання до 8 років позбавлення 
волі. Проводиться розслідування”, — 
йдеться в повідомленні.

Водій освідуваний, він тверезий. 
Автомобіль поміщено на арештмай-
данчик.

в’ячеслав гоНчарук

Через дві години після дзвінка ми 
були в селі Іванківці на згаданій во-
доймі. Перші рибалки, з якими нам 
випала честь поспілкуватися, не во-
лоділи інформацією щодо загибелі 
риби. У них склалося враження, 
що представників преси неправиль-
но інформували і рекомендували 
журналістам шукати дохлу рибу в 
іншій водоймі. Як виявилося пізні-
ше, дохла риба була саме на цьому 
ставку. Якби «Канал» був річкою, 
то можна було б сказати, що до-
хла риба була на початку водойми 
зверху за течією. Також стало відо-
мо, що злого умислу труїти рибу ні 
в кого не було. Рибу отруїли через 
те, що хотіли їй зробити краще. 
Один з членів риболовного товари-
ства «Риболовна спілка клуб риба-
лок», щоб підвищити низький рівень 
води в ставку, пустив до водойми 
воду з водного відстійника. Тепер 
про все по порядку.

Пан Василь, що телефонував у 
редакцію, назвав водойму «Кана-
лом». Він в Іванківцях тільки один, 
тому вирішили поспілкуватися з 
рибалками на березі. Наші спів-
розмовники мали різні версії. Один 
казав, що то риба, яка задихнулася 
ще взимку. 

— Яке взимку? Коли в п’ятницю, 
1 травня, я дивився зябра плітки, 
вони були ще малинові, — поправ-
ляв свого колегу по цеху любителів 
лову риби інший рибалка.

Була версія, що риба загинула 
від лову електровудкою. І ця версія 
розсипалась, тому що інші рибал-
ки переконували журналіста, що 

електровудка дієва у відповідному 
радіусі, а не на всій водоймі.

Розповів подробиці, чого отру-
їлась риба, нам тезка чоловіка, 
що повідомив про мертву рибу, ще 
один пан Василь.

— Злого умислу труїти рибу 
не було, — сказав він. — Голова 
клубу рибалок Сергій Пилипюк 
майже кожного року поповнює 
воду в ставку, відкриваючи шлюз 
з відстійника очистних споруд. Він 
мав намір поповнити воду в ставку 
за такою ж схемою і в цьому році. 
Але в цьому році води в ставку 
дуже мало, то брудна вода в чистій 
водоймі не стала якоюсь части-
ною, як зазвичай, а стала більш 
брудною. 

— У минулі роки  в ставку води 
було більше,  для риби то не було 
надмірною шкодою.  — додає 
наш співрозмовник. – В цьому 
році води в ставку дуже мало і це 
обернулося для риби, я б сказав 
би, катастрофою. Від бруду та де-

зінфікуючих препаратів, які лиють 
для очистки води в очисні споруди, 
загинули щуки довжиною з метр. 
Загинула інша риба, таких видів, 
як карась, плотва, окунь. Місцеві 
жителі та рибалки два дні забирали 
з ставка дохлу рибу.

Ми хотіли почути думку голови 
товариства клубу рибалок. Поспіл-
кувалися з паном Сергієм  в теле-
фонному режимі. Він, на дану пору, 
знаходиться у відрядженні. Про те, 
що загинула риба, знає від своєї 
дружини. За відсутності чоловіка 
саме вона опікується водоймою 
товариства.

— Мій чоловік вже майже місяць 
у відрядженні по роботі, — розпо-
відає пані Олександра. — Коли ри-
балки клубу помітили, що в ставку 
став гинути мальок риби, то побі-
гли подивитися, чи хто не відкрив 
шлюз відстійника і чи хто не роз-
копав траншею з водою. В Іванків-
цях багато в кого в криницях води 
немає і люди іноді самі пускають 

воду в ставок з каналу очистки 
води. Вода з очисних споруд на ту 
пору була перекрита, були тільки 
сліди від розкопки очисного кана-
лу. Коли в криницях немає води, 
людям не до риби. Можливо, під 
час розкопок траншеї, щоб воду 
в ставок пустити, частина води з 
дезінфікуючими хімікатами могла 
потрапити до водойми. До шлюзу 
і каналу очисних споруд вартового 
не поставиш.

А ще пані Олександра додала, 
що риби жалко, а ще більше 
жалко людей, які не мають води 
навіть прати білизну. 

— З водою в Іванківцях мож-
ливо було б все добре, якби по-
жежну автівку заправляли водою 
в якомусь іншому місці. Куди ми 
не зверталися з цього приводу, 
скрізь отримуємо відмову, — під-
сумувала свою розповідь пані 
Олександра.

дмитро артемчук

У цілому ціни на ринку залиши-
лися такими ж, як і до його закрит-
тя. Вартість вітамінних продуктів, 
або ще як модно говорити продук-
тів борщового набору, зросла ще 
до закриття ринків. Уже немає куди 
піднімати, – кажуть люди. Лимони 
90, картопля 16,  цибуля 20, цукор 
майже 15, гречка майже 40, свини-
на 110, яловичина 100 гривень, все 
це ціна за кілограм. 

Залишилась на попередньому 
рівні ціна на молочну продукцію. 
Півторашка молока 20 гривень, 
кілограм  коров’ячого жирного 
сиру 70 гривень, сметана з сепара-
тора 60 гривень півлітра. По літрі 
сметани мало хто купує. І жінки 
наші мудрі кажуть, що в літровій 
банці сметани менше, ніж у двох 
півлітрових. Весь секрет криється 
як в самих банках, так і в щедрості 
продавчинь.    

Наш земляк пан Віктор перекона-
ний, що ціни скоріше впадуть, ніж 
ще щось подорожчає. 

– Трохи розв’язали руки малому 
та середньому бізнесу. Постачаль-

ники мають змогу реалізовувати 
свою продукцію не тільки в супер-
маркетах. Подешевшало пальне. 
Кафе, ресторани закриті на каран-
тин і я не думаю, що самі люди бу-
дуть нагнітати ажіотажний попит на 
продукти харчування і товари пер-
шої необхідності, – каже чоловік. 
–  Я впевнений, де в кого крупи, 
які скупили про запас, допоможе 
міль з’їсти. 

У кінці квітня чи на початку 
травня, люди, в кого є земельні 
ділянки, купують розсаду.  Чи то 
ще сонечко по справжньому не 
пригріло, чи з якоїсь іншої при-
чини, але в день нашого візиту на 
«Хлібодарі» продавали тільки квіти 
і розсаду капусти. Базарний пучок, 
в якому, як правило, завжди біль-
ше десятка капустин, продавали за 
20 гривень. Така ціна першої роз-
сади вже третій рік поспіль. 

До речі, овочеводи кажуть, що 
в посадці капусти є золоте прави-
ло: її треба висаджувати в грунт 
тільки в пасмурну погоду. А щоб 
капуста не гнила, треба в лунку 
кинути одну частину попелу дере-
вини і чотири частини перегною, 

налити води і рослину посадити в 
ту «кашу». 

 Коли ми були на місці, де до 
карантину продавали зерно, зустрі-
ли чоловіка, який купував насіння 
гороху.

– Руслана немає, а в магазині 
горох 10 гривень за 30 грамів у 
пакеті. У Руслана кілограм гороху 
коштував 8 гривень. Щоб купити 
в магазині, треба викинути 300 
гривень за кілограм. Виходить, що 
мені буде простіше купити гороху, 
коли він виросте в людей, – ніяк 
не міг заспокоїтись магазинними 
цінами на насіння гороху чоловік. 

Ми перевірили дану інформа-
цію. Знайшли три точки з різною 
ціною. Пакет гороху 100 грамів за 
13 гривень, пакет 100 грамів, ціна 
20 гривень і пакет 30 грамів, ціна 
10 гривень. У магазині, де ціна 
30-грамового пакета коштувала 10 
гривень, ми запитали продавчині, 
чому таке дороге насіння гороху. 

– Так це польське насіння, –  
відповіла вона. 

Так і хочеться сказати: яке б не 
було посаджене насіння, з нього 
виросте тільки горох.

в’ячеслав гоНчарук

У четвер, 30 квітня, в Козятині 
відкрилися продовольчі ринки. На 
ринку «Хлібодар» відчинили обидва 
центральні входи. Маленькі ворота 
адміністрація ринку залишила на 
замку. Це було пов’язано з тим, що 
багато торговельних точок у цей 
день ще були закриті і скупчення 
людей в середині ринку було не-
великим.

На центральному ринку, чи ще як 
його називають «Великий базар», 
чи  «Колгоспний ринок» були за-
чинені ворота для транспорту. По-
купців в середині ринку не було, бо 

з периферії харчів ніхто не привіз, 
тож і купувати було нічого. Були 
відчиненими майстерня з ремонту 
пральних машин, та магазин «Зе-
лений дім насіння». Відчиненими 
двері були в садочку іноземних мов 
для дошкільнят. Там за відсутності 
дітей, які перебувають на карантині, 
проводили вологе прибирання при-
міщення. Ще наводили лад продав-
ці магазину сільськогосподарської 
техніки.

Самі козятинчани розділилися на 
три основні категорії. До першої 
категорії потрапили люди, які ви-
конують правила карантину. Вони 
були всі в масках і скинуть їх тільки 

вдома. До другої категорії можна 
віднести наших земляків, в яких 
маски на шиї чи на бороді. Вони 
одягають їх, коли заходять у при-
міщення. Вірусологи з цього при-
воду дають застереження – маски 
нехай краще не буде, ніж їх руками 
по декілька разів одягати та зні-
мати. Який би це смішний не мало 
вигляд, краще в такому випадку 
маску залишати на вусі. До третьої 
категорії відносяться мешканці 
Козятинщини, які не хочуть одягати 
маску, де б вони не були.

Бережіть себе. Ми герої тому, 
що Козятинському штабу з над-
звичайних ситуацій вдалося взяти 

під контроль всіх людей, які кон-
тактували з хворими, що прибули з 

двох напрямків: зі столиці та Івано-
Франківська.

новини

30 квітня в міському парку одночасно було 22-оє людей

актуально. В останній день квітня в місті Козятині, як відомо, відкрилися продовольчі ринки. 
Які зміни відбулися в мережі роздрібної торгівлі, які товари додали в ціні, які подешевшали, 
розбиралися наші журналісти 

Проблема. На гарячу лінію газети «RIA-Козятин» звернувся мешканець Козятинщини Василь. Він 
повідомив, що в селі Іванківці на ставку, який в народі знають як «Канал», тиждень тому якісь 
підприємці потруїли рибу. За словами Василя, дохлу рибу вже два дні викидають з води місцеві 
мешканці та рибалки

репортаж

відкриттЯ ринків сПрийнЯли Як кінець карантину

білЯ ПлЯХової автомобіль збив 36-річну велосиПедистку

Після відкриття 30 квітня ринків, праців-
ники Держпродспоживслужби у Козятин-
ському районі щоденно проводять перевір-
ки. Результати перевірок були озвучені під 
час позачергового засідання міської комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. А саме: функ-
ціонування стихійної торгівлі на вулиці В. 
Земляка - недотримання рекомендованої 
площі на одного відвідувача та дистанції 
між покупцями; порушення санітарних 
норм тощо.

“Комісія прийняла рішення надати адміні-
страціям агропродовольчих ринків міста 
ТОВ «Хлібодар» (Гвелесіані І. О.), ПП Юрчук 
С. П. та відповідним службам термін до 8 
травня для усунення виявлених Управлін-
ням Держпродспоживслужби в Козятин-
ському районі порушень санітарних норм 
та попередити, що у випадку подальшого 
недотримання вимог буде прийматися рі-
шення про припинення роботи ринків з 9 
травня”, — йдеться на сайті міської ради.
Поліції спільно зі службою благоустрою 

міської ради доручили вжити рішучих за-
ходів для ліквідації стихійної торгівлі на 
прилеглій ринку території, тобто на вулиці 
Василя Земляка.
“З початку карантину оформлено 3 адміні-
стративних протоколи про недотримання 
протиепідемічних вимог з накладенням 
штрафів на 17000 грн. І надалі до поруш-
ників будуть застосовуватися заходи адмі-
ністративного впливу”, — пишуть на сайті 
міської ради
Влада наголошує і звертається до підприєм-

ців, які здійснюють торгівлю на ринках та до 
мешканців міста – щоб безпечно купувати 
якісні продукти, необхідно дотримуватися 
встановлених санітарних вимог (засоби 
захисту, дотримання дистанції та інших).
Торгівля продуктами, насінням, посадко-
вим матеріалом, молодняком птиці, кор-
мами для тварин та іншими дозволеними 
видами товарів можна легально на рин-
ку СТ «Козятинський ринок» у провулку 
Наумова. Молочний павільйон на ринку 
«Хлібодар» також майже порожній.

через порушення «хлібодар» можуть закрити

Про ціни на базараХ і 
чому насіннЯ «золоте»

рибу в ставку отруїли 
з добриХ намірів?

контур ока риби чіткий, значить загинула вона не 
більше трьох днів тому

цей екземпляр при житті мав вагу більше кілограма

На каналі біля дамби дохлої риби немає
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Незважаючи на карантин, працівники Козятинського міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги працюють у посиленому режимі, консультуючи 
громадян телефоном, у вайбер, месенджер і телеграм, 
надають письмові консультації через електронну пошту.

Як можна отримати правову допомогу дистанційно:
•	 напишіть на електронну пошту: kozyatyn.vinnytsya@

legalaid.vn.ua
•	 зателефонуйте на номер центру: (04342) 2-00-17
•	 поставивши запитання в месенджер ФБ-сторінки: 

https://www.facebook.com/kozyatyn.legalaid/
•	 необхідні документи можна залишити в скриньці для 

кореспонденції, що знаходиться при вході в приміщення 
центру.

Правову консультацію можна також отримати:
•	 зателефонувавши на безкоштовний номер системи БПД 

0 800-213-103
•	 поставивши запитання в месенджер ФБ-сторінки: 

https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/
•	 поставивши запитання на Інстаграм-сторінці системи 

БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

•	 прочитавши правову інформацію на телеграм-ка-
налі «Безоплатна правова допомога» https://t.me/
ualegalaid та обговоривши її у нашому чаті - https://t.
me/ualegalaidchat

•	 скориставшись правничою вікіпедією WikiLegalAid - 
https://wiki.legalaid.gov.ua

офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

Фото з фейсбук-сторінки козятинського 
місцевого центру з надання бвПд

дорогі ветерани! Шановні козЯтинчани!
473148473147

      телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

Прийміть щирі вітання з нагоди Дня пам’яті та примирення, 75-річчям  Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні. Ми зустрічаємо це хвилююче свято, в якому переплилися 
біль втрат і радість перемоги над нацизмом. Сімдесят п’ять років тому на українську землю 
прийшов мир, за який довелося сплатити найвищу ціну – ціну крові й життя. Сьогодні ми 
вшановуємо пам’ять полеглих, низько вклоняємося воїнам-визволителям, усім, хто зробив 
свій внесок у перемогу в Другій світовій війні. Ми пишаємось героїзмом, силою духу та 
мужністю наших ветеранів. Ми в неоплатному боргу перед тими, хто наближав цю подію, 
борючись з окупантами у підпіллі та партизанських загонах, перед трудівниками тилу, пе-
ред святою самопожертвою солдатських вдів. Ми пам’ятаємо і будемо пам’ятати події тих 
буремних років. І сьогодні сучасні захисники України, які боронять нашу землю на сході 
України,  виявились гідними слави своїх дідів та прадідів, і тому ми віримо у нашу пере-
могу. Хай мир і злагода панують на нашій землі!

З повагою, міський голова Олександр Пузир

ЩИРО ВІТАЄМО З юВІлеЄМ
голову Жежелівської сільської ради СлюСАРеНКО Євгенію леонідівну (13.05), В. о. старости с. Вовчинець ТОКОВУ людмилу Миколаївну (13.05)
Зичимо вам долі привітної, врожайної на щастя, освяченої миром і добробутом! Хай у душі вашій завжди квітне калиновий цвіт радості, життєвий оптимізм буде надійним оберегом, 

підносить хвиля успіху, здійсняться задуми і в усьому підтримує громада!
ЩИРО ВІТАЄМО З ДНеМ НАРОДЖеННЯ!

головного редактора районного радіомовлення «Промінь» МОЗГОВУ Тетяну Олександрівну (05.05), секретаря Махаринецької сільської ради КОСОБУЦЬКУ Тетяну Петрівну 
(07.05), директора КЗ «Козятинська централізована бібліотечна система» МОЧАРСЬКУ Анну Клавдіївну (07.05), голову Самгородоцької сільської ради ЧеРНИПКА Миколу Ва-
сильовича (08.05), голову Дубовомахаринецької сільської ради ПАВлюК лідію Іванівну (08.05), директора районної ДЮСШ «Колос» ПеРеНЧУКА Сергія Степановича (09.05), 
секретаря Козятинської сільської ради КОСТеНЧУК юлію Миколаївну (11.05), техпрацівника районної ради МАКОВЧУК любов Михайлівну (11.05)

Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у 
серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

З повагою, голова районної ради                       Віктор СлОБОДЯНюК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУлАВСЬКИЙ

Вітаємо усіх, хто причетний до святої справи милосердя, благодійності, полегшення життя хворим та нужденним. Хай сторицею віддячить вам доля за вашу доброту міцним здоров’ям,  
родинним щастям, радістю щедрої душі, спокоєм чистого серця!дорогі жінки, любі наШі матері! до уваги козЯтинчан, Які 

мають Право на Пільги

8 травнЯ – міжнародний день червоного Хреста

8 і 9 травнЯ – дні Пам’Яті та ПримиреннЯ

10 травнЯ в україні відзначають день матері 

12 травнЯ – всесвітній день медичниХ сестер

оголоШуєтьсЯ конкурс з ПризначеннЯ уПравителЯ багатоквартирними 
будинками на території міста козЯтин

У ці травневі дні ми відзначаємо День матері. Це свято – 
прояв любові до тих, хто подарував нам життя. Від щирого 
серця вітаю Вас з чим чудовим святом. Доземний уклін і щира 
подяка Вам, наші матері, за ласку, переживання і молитви, 
які допомагають нам у житті, за Ваші терпіння, витримку, му-
дрість і мужність. Ваше покликання - бути матір’ю, а значить, 
підтримкою, опорою і захистом своїй дитині. Нехай у Вашому 
житті завжди буде присутня гордість за успіхи і досягнення 
Ваших дітей, нехай Ваші серця будуть зігріті їх любов’ю і 
турботою, нехай завжди у Вашому домі буде тепло, затишок, 
достаток і радість. Хай завжди живе весна у  Ваших щасливих 
посмішках. Щасливої долі, Віри, Надії й Любові.

З найкращими побажаннями, міський голова Олександр 
Пузир

Виконавчий комітет Козятинської міської ради з 05.05.2020 р. по 03.06.2020 р. оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирними будинками на території 
міста Козятин. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 17.00 год. 03.06.2020 р.

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками на території міста Козятин розміщене на офіційному сайті Козятин-
ської міської ради https://komr.gov.ua.

Управління житлово-комунального господарства
Козятинської міської ради

валерій чудНовський

До редакції звернулася наша 
читачка, яку обурило те, що «Ві-
нницяобленерго» змінило терміни 
подання показів електролічильника.

— У мене в платіжці вказано, 
що показники можна подати до 5 
травня. А коли я їх хотіла передати, 
то в кол-центрі відповіли, що вже 
запізно. Чому так? І які мені тепер 
виставлять рахунки? — питала жін-
ка, яка не захотіла представлятися.

Звернулися за роз’ясненнями в 
обленерго. Там відповіли, що за-
вчасно повідомляли про зміну стро-
ків подання показів на своєму сайті 
ще 24 квітня. А потреба в цьому 
була, щоб оперативніше формувати 
обсяги споживання електроенергії, 
роз’яснив директор комерційний 
АТ «Вінницяобленерго» Олексій 
Тарарака.

— Ті, терміни, які були раніше 
— два дні до завершення місяця 
і три робочих дні після початку 
місяця - створювали плутанину між 
оператором розподілу (обленерго) 
і постачальником універсальної по-

слуги («Енера Вінниця»). У «Енери» 
є час лише до восьмого числа, щоб 
замовити обсяги електроенергії для 
споживачів, адже в умовах вільного 
ринку електроенергії постачальники 
закуповують необхідні обсяги елек-
трики заздалегідь.

І оскільки на початок місяця мо-
жуть припадати вихідні, то терміни 
подання показників бувають аж за-
надто довгими, через що ми може-
мо не встигнути сформувати обсяги 
електроенергії у визначений термін. 
Нацрегулятор (НКРЕКП) взяв це 
до відома і ухвалив рішення про 
зміну термінів подання показників: 
відтепер це два дні до завершення 
місяця і три календарних дні після 
початку місяця, — каже Тарарака. 

Питаємо, що отримають побутові 
споживачі, які невчасно подали по-
казники?

— Якщо людина взагалі не 
передала показники лічильника, 
то їй нараховують платіжку з ура-
хуванням того обсягу споживання, 
який був у минулому місяці. Якщо 
показники були передані з запізнен-
ням, то сума до оплати буде сфор-

мована на основі середнього зна-
чення споживання електроенергії за 
останні місяці, яка перевищуватиме 
на кілька кіловат годин актуальне 
значення показу, — відповідає 
комерційний директор обленерго.

— Чи можна зараз коригувати 
показники, під час карантину? — 
питає журналіст.

— Я не бачу в цьому потреби, бо 
якщо споживач в наступному місяці 
подасть вчасно свої показники, 
то система зробить автоматичний 
перерахунок і зменшить середнє 
споживання цього споживача, — 
відповів Олексій Тарарака. — Кори-
гувати, звірити показники за елек-
троенергію споживачі можуть і під 
час карантину. Для цього потрібно 
звертатися до структурних підрозді-
лів міських електромереж за місцем 
проживання. Наш call-центр такі за-
явки наразі не опрацьовує.

У «Вінницяобленерго» нагаду-
ють, що є одразу декілька засо-
бів дистанційної передачі показів 
лічильника. Це кол-центр: 0 (800) 
217-217; передача показів через 
SMS: (066)-0-217-217; (068)-0-217-

217; (073)-0-217-217. Можна подати 
показники через месенджери Viber 
та Telegram.

А ще покази приймають через 
«Особистий кабінет», онлайн-
форму без реєстрації, відправити 
на електронну пошту pokaznyk@
voe.com.ua. Повний перелік з по-
силаннями на ці сервіси є на сайті 
обленерго.

І до того ж, енергетики просять 
подавати показники через онлайн-
сервіси.

— Щомісяця бачимо переванта-
жений кол-центр, який за п’ять днів 
приймає понад 80 тисяч заявок з 
показами. Водночас, Viber-бот — 
близько 18 тисяч. Тому просимо 
людей, які мають доступ до інтер-
нету, користуватися онлайн-серві-
сами, щоб залишити можливість 
зв’язку з кол-центром тим людям, 
в яких немає ні смартфону, ні 
комп’ютера, — говорить комерцій-
ний директор обленерго Олексій 
Тарарака.

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

можливість отримувати пільгу 
на оплату житлово-комунальних 
послуг у грошовій  готівковій 
формі через виплатні об’єкти 
АТ «Укрпошта» з початку нео-
палювального сезону.

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

де в козЯтині отримати безкоШтовну 
Правову доПомогу

на козЯтинщині 
буде чотири отг

чому в обленерго змінили терміни ПоданнЯ Показників 

75-та річниця Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Друга світова війна (тривала з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року за  участю понад 60 країн) забрала життя 50-80 мільйонів людей. 
Багатьом тим, хто йшов на смертний бій з ворогом, не довелось дожити до світлого дня Перемоги. Їх пам'ять увічнюють обеліски й пам’ятники. Їх імена вічно пам’ятатимуть люди. По-

над 400 воїнів загинули, визволяючи Козятинщину, і поховані на цій землі. В одному лише селі Перемога – «Козятинській Хатині» – було знищено понад 200 дворів, а частину жителів 
примусово вивезено до Німеччини. Талимонівський Яр став місцем страти 62 партизанів та масового поховання близько 9 тисяч людей – як військовополонених, так і безневинних мирних 
українців, євреїв, ромів.

Низький уклін усім, хто у кровопролитних боях і звитяжною працею в тилу наближав Перемогу!  
Пам’ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас сильнішими. 
Хай якнайшвидше знову запанує по всій території України мир! Хай радість, єдність, і злагода живуть у душах і серцях, а світле травневе свято додає усім нових сил і натхнення, віри 

в світле майбутнє України!

Перше слово, яке вимовляє маля, найрідніше й найсвятіше ім’я – Мама. Таїнство народження нового життя, плекання дитини, вболівання за неї кожної миті, безмежна, самовіддана 
любов… Що є вищим за подвиг матері?

Серед буденних клопотів збирає маленькі скарби: першу посмішку, перший крок, першу вивчену літеру, кожне досягнення та перемогу – материнське серце назавжди зберігає ці миті, 
перебирає в пам’яті, як коштовне намисто. 

 Вітаємо усіх матерів зі святом! Хай галаслива малеча наповнює ваші оселі радістю та дзвіночками сміху, ваші сини та дочки огортають вас вдячністю та повагою, хай любов дітей 
дарує вам крила, що підносять до вершин щастя! 

Ви мали мужність не просто обрати професію, а знайти своє життєве покликання: допомагати людям бути здоровими, у потрібні моменти бути поруч. Професіоналізм, золоті руки, 
чуйні серця, вміння не лише надати медичну допомогу, але й самою своєю присутністю заспокоїти, підтримати – ці ваші якості особливо важливі зараз, коли людство протидіє пандемії 
і ви разом з лікарями – на передовій цієї боротьби. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, миру та злагоди, успіхів у вашій благородній справі! Хай добро, яке ви даруєте людям, повертається сторицею, а винагородою буде безмежна вдячність 
пацієнтів, яким ви допомогли. 

З повагою, голова районної ради                       Віктор СлОБОДЯНюК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУлАВСЬКИЙ

Сьогодні, 6 травня, на 
своєму засіданні Кабмін 
затвердив перспективний 
план формування ОТГ у 
Вінницькій області. Згідно 
з рішенням уряду, на Ві-
нниччині передбачається 
створити 63 об'єднаних 
територіальних громади.

Територіальні громади, 
які входять до Козятин-
ської ОГТ:  Козятинська 
міська, Козятинська сіль-
ська, Кордишівська, Ма-
харинецька, Пиковецька, 
Сестринівська, Сокілець-
ка, Флоріанівська.

Територіальні громади, 
які входять до Глуховець-
кої ОГТ: Глуховецька, 
Білопільська, Бродецька, 

Вернигородоцька, Же-
желівська, Кашперівська, 
Непедівська, Пузирків-
ська. Пляхівська.

Територіальні громади, 
які входять до Махнів-
ської ОГТ: Махнівська, 
Безіменська, Вовчинець-
ка, Куманівська, Пере-
можнянська, Поличен-
ська, Тернівська, Юрів-
ська.

Територіальні громади, 
які входять до Самгоро-
доцької ОГТ: Самгоро-
доцька, Вівсянецька, Вос-
кодавинецька, Дубовома-
харинецька, Журбинецька, 
Збаразька, Зозулинецька, 
Йосипівська, Миколаїв-
ська, Михайлинська.
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валерій чудНовський

На позачерговому засіданні уря-
ду, 27 квітня, ухвалено постанову 
№308, за якою 6 мільярдів гри-
вень передають у Фонд соцстра-
хування на випадок безробіття. 
При цьому, 4,723 мільярда з цієї 
суми виділяється на допомогу з 
часткового безробіття, про що 
повідомив Вінницький обласний 
центр зайнятості.

Допомогу з часткового без-
робіття отримають роботодавці 
з числа малого та середнього 
бізнесу, які зупинили (скоротили) 
діяльність під час карантину. Ко-
шти будуть видавати для покриття 
витрат на зарплату робітникам, 
яким був скорочений робочий час. 
Роботодавець переказує отримані 
кошти своїм працівникам.

Скільки можна отримати?
Розмір виплат буде вирахуваний 

за кожну годину, на яку в робітни-
ків було скорочено тривалість ро-
бочого часу, встановлений на рівні 
двох третин окладу (тарифної 
ставки). Але допомога з частко-
вого безробіття за місяць не може 
перевищувати розмір мінімальної 

зарплати — 4 723 гривні.
Якщо центр зайнятості погодив 

допомогу з часткового безробіття, 
то переказ грошей роботодавцю 
буде щомісяця протягом трьох ро-
бочих днів після зарахування цих 
коштів на рахунок відповідного 
центру зайнятості. Далі роботода-
вець протягом трьох робочих днів 
переказує кошти працівникам. 

Такі виплати будуть нараховува-
ти на термін зупинення (скорочен-
ня) діяльності компанії, а також 
протягом 30 календарних днів 
після завершення карантину.

які ПотрібНі докумеНти?
Для отримання допомоги робо-

тодавець протягом 30 днів з дня 
зупинення (скорочення) діяльності 
звертається до центру зайнятості 
за місцем його реєстрації як 
платника єдиного внеску і подає 
чотири документи:
•	 Заява на отримання допомоги 

в довільній формі;
•	 Копія наказу із зазначенням 

дати початку зупинення (ско-
рочення) діяльності;

•	 Відомості про працівників, у 
яких виникло право на допо-

могу;
•	 Довідка, видана ДПС про 

сплату єдиного внеску на 
загальнообов'язкове держав-
не соціальне страхування за 
останні шість місяців.

хто Не отримає доПомогу
Право на такі виплати мають 

застраховані особи, з якими ро-
ботодавець оформив трудовий 
договір (крім осіб, що отримують 
пенсію і людей, які працюють за 
сумісництвом). Виплати не змо-
жуть отримати ті підприємства, в 
яких є заборгованість з виплати 
зарплати та ЄСВ.

Крім того, відмовити можуть 
тим підприємцям, які подали не 
всі документи або не підпадають 
під статтю 55 Господарського ко-
дексу. І ще виплати з часткового 
безробіття не зможуть отримати 
працівники, які отримують оплату 
часу простою, та в разі освоєння 
нового виробництва відповідно 
до статті 113 Кодексу законів про 
працю України.

Перевірки будуть
Цільове використання коштів, 

які переказуються роботодавцю 
для виплати працівникам допо-
моги з часткового безробіття, 
можуть перевіряти протягом 90 
календарних днів після останньої 
виплати. 

Центр зайнятості має право 
отримувати від роботодавця необ-
хідні пояснення, зокрема й пись-
мові. Якщо роботодавець подасть 

недостовірні відомості, то призна-
чена допомога буде анульована, 
а використані виплати потрібно 
буде повернути назад, на рахунки 
служби зайнятості.

Відповіді на інші питання та 
зразки документів є на офіційно-
му сайті Вінницького обласного 
центру зайнятості за цим посилан-
ням: https://cutt.ly/YykmYPo.

катериНа лаПШиНа

Довіра до дорослого часто 
може «грати у злий жарт» з 
дитиною, зокрема вплинути на 
загальне сприйняття світу та 
модель поведінки у майбутньо-
му. Ми запитали психолога про 
те, як саме батьки впливають на 
дітей з допомогою почуття про-
вини і як це може проявлятися 
на психіці дитини.

—  Управління дитиною через 
почуття провини — поширена і 
дуже жорстока маніпуляція, — 
говорить психолог Анна Катрук. 
— Основна небезпека полягає 
у тому, що діти безумовно дові-
ряють дорослим, в буквальному 
сенсі слова залежать від них і 
хвилюються за них, коли щось 
стається. А дорослий просто-
напросто грає на цих почуттях.

За словами психолога, батьки 
часто цим зловживають, так як 
дуже дієвий метод — зробити 
дитину слухняною проти її волі. 
Найяскравіший приклад — фра-
зи на кшталт: «Я через тебе 
ночей не спала, а ти...», «У мене 
серце кров'ю обливається», 
«Ось помру, будеш знати...», «У 
мами (тата, бабусі і т. д.) хворе 
серце, а ти...»

— Дитина відчуває себе за-
гнаною в глухий кут. Вона 
замикається, — каже Анна. —  
Перестає чути і розуміти свої 
власні потреби і бажання. Де 
вже взятися силам їх втілити?

За словами психолога, далі 
дитина починає емоційно об-
слуговувати тих, перед ким 
завинила. Вона виступає емо-
ційним донором — тільки б 
не засмутити маму, тільки б не 
розчарувати тата.

— Якщо при вихованні через 
залякування під час підлітко-
вої кризи є шанс включитися 
в протест і звільнитися, то у 
дітей, якими керують через 
почуття провини, часто взагалі 
немає підліткового бунту. А 
коли виростуть, вони можуть 
зрозуміти, що так і не сепаро-
вані від батьківської сім'ї, так і 
не звільнилися від їх установок, 
догм і правил. 

Анна закликає батьків заду-
матись. Якщо ваша дитина вже 
підліток, але ніяк не проявляє 
свою позицію, не визначає 
свою потребу в більшій свобо-
ді, не сперечається з вами, а 
все така ж поступлива і мила 
— може вона просто боїться 
вас засмутити, розчарувати, не 

виправдати ваших сподівань.
Велика проблема майбут-

нього
— З постійно винних дітей 

виростають постійно винні до-
рослі, — коментує психолог.— 
Такі люди не відчувають свої 
особистісні межі, не розуміють, 
що для них добре, що погано. 
Вони намагаються знайти зо-
внішню точку опори: людину, 
яка направить, зорієнтує, по-
хвалить. 

За словами співрозмовниці, 
величезна проблема для таких 
людей — сказати слово «ні», 
адже вони бояться образити 
іншого.

— Власне, в цьому і пози-
тивний сенс почуття провини 
—  в тому, щоб не зробити 
іншому боляче, щоб піклувати-
ся про почуття іншої людини, 
щоб не образити, — веде далі 
психолог. — Тільки ті люди, з 
якими в дитинстві зловживали з 
провиною, мають серйозні про-
блеми в тому, що занадто часто 
забувають про себе.

Почуття провини —  соці-
альне почуття, що забезпечує 
взаємну повагу і турботу одне 
про одного.

Це почуття відповідальності. 

За близького, за справу, за те, 
що нам важливо.

— Тому якщо у вас гіпертро-
фоване почуття провини, замі-
ніть його почуттям відповідаль-
ності. І не беріть на себе зайве, 
— каже Анна Катрук.— Цьому 
також необхідно вчити дітей.

Якщо дитина не має рації: до-
пустила помилку, провинилася 
— потрібно зрозуміти, чи це в 
зоні її відповідальності. Адже 
дитина може бути справді неви-
нною. Якщо так, в чому пробле-
ма тоді? Які фактори дитина не 
врахувала, як можна виправити 

ситуацію та як діяти, аби схоже 
не сталося у майбутньому?

— Почуття провини закри-
ває нас, заганяє в кут, робить 
слабше і формує синдром ви-
вченої безпорадності, — каже 
психолог. — Почуття відпові-
дальності, навпаки, дає відчуття 
контролю над ситуацією, робить 
нас сильнішими, розвиває в нас 
пошук нових варіантів.

Ми самі створюємо наше 
майбутнє і світ навколо, адже 
власними руками та силами 
виховуємо наступне покоління. 
Потрібно робити це якісно.

олеНа удвуд

Громадська організація до-
помагає під час карантину 
тим, хто цього потребує. Її 
представники безкоштовно 
привозять продуктові набори 
та ліки. Від початку карантину 
волонтери допомогли вже по-
над двадцятьом козятинчанам. 
Одна з них — 72-річна Зінаїда 
Чорномаз. Вона мешкає разом 
зі своєю 92-річною мамою. За 
покупками жінка виходить не 
часто — раз чи два на тиж-
день. Часом продукти прино-
сять онуки. Та позаяк і Зінаїда, 
і її мама — у групі ризику, за-
йвий раз із дому намагаються 
не виходити, тому допомога во-
лонтерів була дуже доречною.

— Мені принесли пакунок. У 
ньому була олія, цукор, борош-
но, крупи (рис, гречка і кукуру-
дзяна крупа), згущене молоко і 
була свинина, тушонка. У мене 
ще є крупи, ми ще їх не з’їли 
навіть. Олію то вже використа-
ли, — каже Зінаїда.

Тих, хто потребує допомоги, 

знаходять завдяки сайту v2020.
org.ua. Це платформа, яку роз-
робили спеціально для того, 
аби допомагати тим, хто у зоні 
ризику.

Якщо вам необхідні якісь 
продукти чи медикаменти, по-
трібно зайти на сайт і натисну-
ти синю кнопку «Мені потрібна 
допомога». Далі треба буде за-
реєструватися у системі, вказа-
ти адресу і зазначити, що саме 
вам потрібно. Якщо ви знаєте 
когось, кому потрібна допо-
мога, ви можете зареєструвати 
і його.

Коли заявка сформована, во-
лонтери купують усе необхідне.

— Якщо говорити за про-
дукти, це можуть бути крупи, 
молочні вироби. Якщо говорити 
за медикаменти — то починаю-
чи від корвалолу і закінчуючи 
якимись дорожчими ліками, які 
потребують люди, — розпо-
відає Богдан Арсенюк, голова 
ГО «Солідарна молодь Віннич-
чини». — Ми більше працюємо 
у Козятинському районі, але у 
нас є люди і в самій Вінниці, і 

в Калинівці. Допомагаємо, як 
можемо. Тому що на великі від-
стані у нас не завжди виходить 
їхати.

Продукти та ліки волонтери 
розвозять у масках та рукавич-
ках для того, щоб не наражати 
на небезпеку тих, кому везуть 
допомогу.

— У нас все дуже суворо в 
плані техніки безпеки, — про-
довжує Богдан Арсенюк. — Ми 
залишаємо пакети з продуктами 
біля входу на подвір’я, якщо це 
приватний будинок. Не контак-
туємо майже ніяк з людьми. На 
відстані можемо привітатися, 
впевнитися у тому, що пакунок 
потрапив до них в руки — і 
все.

До речі, на платформі «Со-
лідарність» можна не лише 
залишити заявку про допомогу, 
а й виступити в ролі волонтера. 
Для цього треба натиснути на 
жовту кнопку «Хочу допомага-
ти». Вона розташована право-
руч зверху.

— Ви вибираєте район, місто, 
натискаєте на галочку «я можу 

допомогти», там з’являється ін-
формація для волонтера: номер 
телефона і адреса того, хто по-
требує допомоги. А після того, 
як ви допомогли, ви натискаєте 

«допомогу виконано» і вікно за-
кривається, — пояснює Богдан.

Зараз на обробку чекає май-
же 30 заявок на допомогу по 
Козятинському району.

можливість. З 28 квітня підприємства, які припинили роботу через карантин, можуть отримати допомогу 
з часткового безробіття. Кошти отримує роботодавець, щоб виплатити зарплати своїм робітникам. 
Розказуємо, який розмір такої допомоги, які потрібно подати документи та хто може її отримати

волонтери доставлЯють додому Продукти та ліки
Хулігани з ножем наПали на козЯтинчанку

аКтуально аКтуально

волонтери приносять додому продукти та ліки тим, 
кому це необхідно. Фото зі сторінки ГО «Солідарна 
молодь Вінниччини»

дають гроШі ПідПриємцЯм 
на зарПлати робітникам

«ось Помру, будеШ знати...»
діти-батьки. Виховання через залякування та обвинувачення дитини — велика шкода чи 
вірний шлях до світлого майбутнього? Експерт-психолог розповідає про можливі наслідки 
маніпулятивної поведінки батьків

аНастасія квітка

У центрі Козятина 5 травня 
стався розбійний напад. Поліція 
затримала озброєних ножами 
хуліганів, які напали на житель-
ку Козятина. Наразі зловмисни-
ки, серед яких двоє козятинчан 
та один житель з Тростянецько-
го району, поміщені до ізолято-
ра тимчасового тримання.  

У Козятині, на вулиці Гру-
шевського близько 20.30 троє 
зловмисників напали на буди-
нок місцевої жительки, яка їм 
зробила зауваження. Нетверезі 
правопорушники зламали пар-
кан, вхідні двері будинку, роз-
били вікна та, озброєні ножами, 
погрожували господарям фізич-
ною розправою. Жінка встигла 
повідомити до поліції.

Як розповів начальник Ко-
зятинського відділення поліції 
Роман Андрущак, зловмисни-
ки були затримані екіпажами 
сектору реагування патрульної 
поліції на місці злочину. Ними 
виявились двоє місцевих жителів 
та житель Тростянецького райо-
ну. Двоє з них мають судимості 
за майнові злочини, третій – за 

вчинення умисного вбивства. У 
затриманих поліцейські вилучили 
ножі. 

Як з’ясували правоохоронці, 
затримані прийшли до знайомо-
го, місцевого жителя. На подвір’ї 
між чоловіками виник конфлікт 
та бійка, свідком якого стала 
сусідка. Вона зробила їм заува-
ження. Розлючені чоловіки не-
цензурною лайкою висловились 
у бік жінки та побігли до неї на 
подвір’я. Зловмисники зламали 
їй паркан, двері та побили ві-
кна. Коли заступитись за матір 
прийшов син потерпілої, який 
мешкав по-сусідству, нетверезі 
правопорушники дістали ножі та 
погрожували розправою.

Наразі зловмисники віком 
33, 36 та 37 років затримані 
у процесуальному порядку за 
підозрою у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 4 ст. 296 (ху-
ліганство). Вони поміщені до 
ізолятора тимчасового тримання. 
Вирішується питання про оголо-
шення їм про підозру та обрання 
міри запобіжного заходу  - три-
мання під вартою. За такий зло-
чин затриманим загрожує до 7 
років позбавлення волі.
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в’ячеслав гоНчарук

Зазвичай у цей день першими 
збираються на площі прихильники 
комуністичної ідеї. Таких ідеологів, 
які розповідають про ковбасу по 
2,20 залишилось мало, і умови 
карантину не дозволяють подібних 
зібрань. Більшість людей нашого 
міста переймалися метушнею на 
ринку, дехто шукав відбірне м’ясо 
для шашликів, щоб відзначити 
першотравень на природі чи в ро-
динному колі.

У минулі роки, починаючи з 
одинадцятої години, наші земляки 
масово йшли в район Водокачки 
чи до лісу. Цьогоріч козятинчана-
ми можна тільки пишатися. Хоч 
більшість наших краян 1 травня 
вже й захисні маски поскидали, 
але великих гулянок не влашто-
вували.

Спочатку ми поїхали до лісу, де 
часто можна зустріти відпочиваю-
чих. До 15 години в лісі ми нікого 
не помітили. Коли поверталися з 
лісу, зустріли дві автівки. Дев’ять 
людей на весь ліс, це небагато.

Приїхали на Водокачку. Там в 
більшості випадків прогулювалася 
молодь шкільного віку. Спортсме-
ни баскетболісти грали в стрітбол. 
Любителька живої природи вигу-
лювала песика. На волейбольному 
майданчику стадіону відпочивали 
дві мами зі своїми дітками. На 

полі з міні-футболу без штучного 
покриття дівчинка шкільного віку 
показувала своїй мамі вправи, 
яких вона навчила песика Дінді. 
А школяр Тимофій запускав з 
татом планер з дистанційного 
управління.

Серед відпочиваючих, які готува-
лися до першотравневого пікніка, 
ми зустріли одну компанію з двох 
родин сусідів, друзів і родичів. Це 
єдина компанія, яка відпочивала 
зі смаженими шашликами. На пи-
тання, що для них свято 1 Травня, 
відповіли:

 — Це незабутнє свято нашої мо-
лодості. Люди були прості, відкриті, 
доброзичливі. Кожному роботи 

вистачало у своєму місті. Достат-
ньо було одному працювати, щоб 
можна було тримати сім’ю на плаву, 
– відповіли наші співрозмовники.

На виїзді з Водокачки хотіли 
сфотографувати рибалок та поки 
перейшли через місток, чолові-
ків, як вітром здуло. Залишились 
люди, які прогулювалися з дітьми.

У місті після 17 години стало 
малолюдно. У деяких оселях зву-
чала весела музика.

У приватному секторі під ви-
конання пісень з репертуару «Лі-
сапетного батальйону», ансамблю 
«Калина» та рок-музики, багато 
сімей пекли шашлики в родинному 
колі.

олеНа удвуд

Перше травня і сьогодні у 
нашій країні є святом, але вже 
три роки воно має нову назву. 
Якщо раніше це був Міжнарод-
ний день солідарності трудя-
щих, то нині це — День праці. 
За часів Радянського Союзу 
його святкували з особливим 
розмахом. А у нашому місті 
напередодні Першого травня 
навіть влаштовувати виробничі 
змагання. Інформацію про це 
ми знайшли у книзі Зої Вільчин-
ської «Наша історія».

«Колектив вагонної дільниці 
гідно готується до 1 Травня. Він 
визвав на соцзмагання депо. 
Робітники зобовязалися встано-
вити в цехи концепропитки, від-
ремонтувати приміщення кузні, 
побудувати автоматичний цех з 
місцевих ресурсів і встановити 

іспитовий стіл для проби авто-
гальмового приладдя і інше», 
— писала місцева газета «Ко-
лективна праця» у 1944 році.

До речі, під час німецької 
окупації на перше травня теж 
давали вихідні, але парадів у 
місті не влаштовували. Про це 
ми дізналися з газети «Нова 
доба», що виходила в 1941–42 
роках у Козятині.

У повоєнні роки традиція 
проводити паради відновилася 
і зберігалася дуже довго. Про 
те, як святкували Перше травня 
у радянські часи, нам розповіла 
місцева мешканка Леся. Шко-
лярів збирали на парад, хоча 
долучалися також і працівники 
залізничних підприємств. До 
прикладу, у параді брала участь 
ВОХРА. Працівники брали 
участь у дійстві як музиканти.

Школярі, вдягнені у шкільну 

форму, з червоними галсту-
ками на шиї вишиковувалися 
на вулиці Героїв Майдану біля 
школи № 2. У руках багато хто 
тримав таблички з написами 
російською «Мир! Труд! Май!».

— Найстрашніше було у 
1986-му, — розповідає Леся. 
— Нас зігнали на парад. Ніхто 
не знав, що вибухнув Чор-
нобиль, ніхто нікому нічого 
не сказав. Ми стояли з непо-
критими головами. А тоді так 
сонце пекло!

Кінцевою точкою радянських 
парадів на перше травня у на-
шому місті була площа, адже 
там стояв пам’ятник Леніну. 
Тому школярі йшли колоною 
вздовж центральної вулиці до 
площі, де проводили мітинг. 
Після цього всі йшли святку-
вати. Особливо полюбляли 
дорослі ходити в парк, тому 

що на тому місці, де сьогодні 
«клітка», стояли бочки з пи-
вом.

Паради на перше травня 
проводили в нашому місті і за 
часів Незалежності, хоча й зі 
значно меншим розмахом і без 
мітингів на центральній площі. 
Просто комуністи йшли невели-
кою шеренгою від школи № 2 
вздовж вулиці Героїв Майдану, 
яка ще тоді називалася Леніна.

Пізніше демонстрації про-
водити перестали, а пам’ятник 
Леніну зруйнували. Було це 
узимку 2014-го, коли країною 
прокотилася хвиля так зва-
них Ленінопадів. Від нашого 
пам’ятника спершу залишилися 
лише ноги Леніна і постамент, 
на якому він стояв. Певний час 
залишки пам’ятника ще були на 
площі. Сьогодні про нього на-
гадує лише порепаний асфальт.

олеНа удвуд

Сошанське — село, засноване на-
прикінці XVII століття. Розташоване 
поруч із Зозулинцями. Колись воно 
було частиною Самгородоцької 
волості. Сьогодні входить до Зо-
зулинецької сільської ради.
На початку XVIII століття Сошан-

ське належало князям Любомир-
ським. А вже у 1860-их роках це 
були землі Оттона Фомича Абра-
мовича. Він був римо-католиком.
Абрамович був не єдиним у селі 

латинського віросповідання. За-
галом на той час у Сошанську 
мешкали 134 римо-католики. Проте 
православна парафія була у п’ять 
разів разів більшою і складала 714 
осіб, тому у селі була православна 
церква, а не костел. Католики Со-
шанська їздили до Білилівки, а це 
шлях у понад 20 кілометрів. Там 
діяв костел Воздвиження Чесного 
Хреста Господнього.

При церкві була Школа
Дерев’яну Свято-Миколаївську 

церкву, яка збереглася донині, зве-
ли у Сошанську у 1797 році. Вона 
належала до церков сьомого кла-
су. Разом з прилеглою територією 
храм займав ділянку розміром 64 
гектари.
Проте Миколаївська церква — не 

перший храм у Сошанську. Раніше 
на місці нинішньої святині була інша 
церква. Її збудували 1722 року. 
Згадка про цю церкву містилася 
у документах Погребищенського 
деканату.
На початку ХХ століття при Ми-

колаївській церкві діяла церковно-
приходська школа. Там місцевих 
дітей навчали грамоті.

ПротестаНти збудували 
храм
За 10 кілометрів від Сошанська 

розташоване село Михайлин, 
наша наступна історична зупинка. 
Колись воно входило до Дубово-
Махаринецької волості.
У «Сказаниях про населені 

пункти Київської Губернії» за 1864 
рік Михайлин згадується разом з 
Юзефівкою (сучасною Йосипівкою) 
як одна з резиденцій поміщика 
Юстина Абрамовича. У ті роки в 
Михайлині мешкало 267 право-
славних.
У ті часи у селі була протестант-

ська церква, яку збудували німець-
кі переселенці. Мешкали вони у 
сусідній Миколаївці. Хоча це село у 

старовинних джерелах згадується 
під назвою «Голендри».
«На південь від Михайлина попід 

поштовою дорогою з Бердичева до 
Липовець тягнуться окремі мизи чи 
садиби німецьких колоністів (Голен-
дрів) Меноністів. Вони вкорінилися 
тут у 1791 році, коли ці землі ще 
належали Потоцькому. Колоністи 
отримали від Потоцького і тодіш-
ньої Польської влади такі переваги, 
якими ніколи не користувалися 
туземці. Користуючись цими пере-
вагами в наш час, колоністи пере-
вершують мешканців навколишніх 
сіл і своїм багатством, і освітою. 
У Михайлині вони мають церкву і 
при ній елементарне училище», — 
йдеться у «Сказаннях про населені 
пункти Київської губернії».

до церкви їздили в йосиПівку
Що стосується православної 

церкви, то її у селі довго не було. 
Навіть в іншому історичному дже-
релі, датованому 1900-им роком, а 
саме у «Списку населених пунктів 
Київської губернії» про церкву у 
Михайлині немає жодного слова. 
Вказано лише, що у селі була шко-
ла грамоти, два вітряки та пожежна 
команда.
Про те, що у Михайлині у ті часи 

не було церкви, свідчить ще один 
факт. На карті Шуберта другої по-
ловини ХІХ століття не позначено 
жодного православного храму у 
селі.
З цього можемо зробити висно-

вок, що церкву у Михайлині звели 
вже у ХХ столітті і вона молодша 
за храм у Сошанську щонайменше 
на сто десять років.
Та позаяк у Михайлині більшість 

населення була православною, се-
ляни мали десь молитися і хрестити 
дітей. Цим храмом була церква По-
крови Пресвятої Богородиці у Юзе-
фівці (нині Йосипівка). Михайлин 
— одне з приписних сіл до цього 
храму. Так вказано у «Сказанні про 
населені пункти Київської губернії».
Підтверджують це і документи, що 

зберігаються у Центральному дер-
жавному історичному архіві. Серед 
метричних книг є книги Йосипів-
ської церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці. У переліку приписних 
сіл зазначено Михайлин.
У «Географічному словнику Коро-

лівства Польського» теж вказано, 
що Михайлин належав до парафії 
села Юзефівка.

церковНі дзвоНи Продали
Православну церкву звели у Ми-

хайлині аж на початку ХХ століття. 
Це храм святого апостола і єван-
геліста Луки. Він теж зберігся до 
наших днів. Розташована церква 
біля старого кладовища.
Дерев’яній святині вдалося пере-

жити радянські часи, хоча у той 
період вона не функціонувала як 
церква. У книзі Зої Вільчинської 
«Наша історія» ми знайшли до-
кумент, у якому йдеться, що на 
початку 1930-их років з храму у 
Михайлині зняли дзвони і продали. 
Приміщення передали під культурні 
потреби населення.
Після проголошення незалежнос-

ті, богослужіння у Михайлинській 
церкві відновилися. Кілька років 
тому храм відремонтували. Вдало-
ся це зробити завдяки фінансовій 
підтримці сільськогосподарських 
підприємств району.

аКтуально історія

Поєднує ці два храми зо-
всім не те, що вони були 
зведені у дореволюційний 
період. Як виявилося, оби-
дві церкви, а точніше речі 
з них, стали ласим шма-
точком для грабіжників .

П’ятнадцять років тому ді-
яла група, яка їздила у різні 
куточки України, зламувала 
двері в храмах і викрада-
ла цінні речі. Злодіїв було 
четверо. Вони «обчистили» 
низку храмів на Київщині, 
Житомирщині. Двома ВАЗа-
ми вивозили ікони, хрести 
та інші церковні атрибути.

Дібралися грабіжники і до 
Козятинського району. На 

початку квітня 2005-го вони 
вночі приїхали до Свято-Ми-
колаївської церкви у Сошан-
ську. Зірвали навісний замок 
на дверях, зайшли всередину 
і винесли три ікони: «Пре-
святої Богородиці», «Трьох 
Святих» та «Спасителя». 
Перша коштувала 5 тисяч 
гривень, дві наступні — по 3.

За годину вони вже були 
у Михайлині. Там із Храму 
святого апостола і єван-
геліста Луки вони викра-
ли плащаницю Спасителя.

Правоохоронці знайшли на 
подвір’ї храму у Сошанську 
рамку від ікони. Це стало 
одним із речових доказів.

велике пограбування

історіЯ дерев'ЯниХ Храмів 
миХайлина і соШанська
мандрівка у минуле. Продовжуємо розповідати вам про старовинні церкви нашого району. Ми вже 
писали про храми у Блажіївці, Глухівцях та Махаринцях. На черзі історія про святині сіл Сошанське та 
Михайлин. Чому у Михайлині була протестантська церква, чи був храм Святого Миколая у Сошанську 
першою церквою у селі, і що поєднує дві дерев’яні святині, які збереглися у цих селах донині?

молодь вирішила, що два місяці карантину, це занадто 
довго

Найбільш «рибне місце» на водокачці

тренування баскетболістів

храм святого апостола і євангеліста луки у михайлині. 
Фото зі сторінки отця Олексія Якубівського у Фейсбук

церква святого миколая у сошанську. Фото з сайту 
derev.org.ua

колись першотравневий парад 
завершувався на площі біля 
пам'ятника леніну, який узимку 
2014-го козятинчани знесли. Спершу 
від монумента залишилися самі ноги і 
п'єдестал, нині про нього нагадує хіба що 
порепаний асфальт

Як колись свЯткували 1 травнЯ у козЯтині

маски Поскидали, але 
великиХ гулЯнок не було
свято. Ще не так давно 1 Травня було одним з головних свят в Україні. Для молоді це всього лиш 
додатковий день для відпочинку. Люди, які марширували на парадах, вважають, що Першотравень є 
святом їхньої молодості. Як відзначали наші земляки День праці – наша розповідь
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леся кесарчук

– Народилися ми обоє в багатодітних 
родинах, — каже Лідія Харченко. Я з 1936-
го року, а чоловік із 1937-го. Наші батьки 
завжди берегли сімейні традиції і ми з 
чоловіком теж. У житті, як на широкій ниві, 
різне буває. Сваримося і тут же миримося. 
Чоловік мій не може довго сердитися. У 
нього спокійний характер. Я можу день і 
два не спілкуватися, затаївши образу, але 
потім обніму чоловіка і далі живемо, як 
жили.

Познайомилися Лідія та Олександр в 
Житомирській області. 

—  Я закінчила педагогічне училище, за 
спеціальністю вчитель хімії,  —  згадує, по-
сміхаючись крізь зморшки Лідія Харченко. 
– Мене направили працювати у Житомир-
ську область, звідки родом мій чоловік. 
Уявіть, я проводила уроки в класі, де було 
37 учнів. І потрібно було кожному пояснити 
предмет.

Пан Олександр повернувся з армії. Проте 
зустрічати його було нікому. Батьки рано 
померли, залишився сиротою. Познайомив-
ся з Лідією і з першого погляду вподобав 
дівчину. 

 — Він потім поїхав навчатись у Львів і я 
там теж заочно навчалась. Ми бачилися під 
час сесії у Львові. Одного дня повернувся 
в село додому і запропонував одружитися. 
Проте нас відразу не хотіли розписувати. 
Мовляв, у будинку культури бланків немає. 
Потрібно в сільську раду їхати. Наступного 

дня, 2 травня, він знову приїхав до мене 
і каже: «Поїхали в сільську раду – роз-
пишемося».

весілля Не гуляли
Ні білої сукні, ні музикантів, ні обручок. 

Молода пара розписалася в селі Білки.
 — Після того, як розписалися, ми поїхали 

до рідної сестри чоловіка. У неї на той час 
була своя родина, п'ятеро дітей. Дуже добре 
запам’яталося, як нас частували – це була 
картопля у мундирах, і редиска з городу. 
Зараз у цю пору рідко в кого можна по-
бачити на городі свою редиску. Клімат змі-

нюється і життя змінюється, — каже Лідія 
Харченко.

У подружжя довго не було дітей. У 1968 
році вони переїхали в село Непедівку. Пані 
Лідія працювала у школі вчителем хімії. Рік 
займала посаду директора, а потім 14 років 
завучем школи. 

— Дав Бог нам щастя в родину – двох ді-
тей, дочку і сина. Проте я не пам’ятаю, щоб 
ми з чоловіком в любові часто зізнавалися, 
але живемо дружно. Тримаємося одне за 
одного. Бувало, захворію, мій милий встане 
рано, нарве і наварить чаю з трав. Я його 
пити не хочу, але п’ю, бо він сам не дуже 

здоровий пішов, нарвав, наварив, аби допо-
могти мені. Проявив турботу, – розповідає 
пані Лідія. –  А як він захворіє чи кашляє, 
я теж роблю йому ліки. Беру ложку меду, 
ложку масла, ложку горілки і так все за-
кипить і це потрібно випити. Старенький мій 
кривиться, але п’є, бо мусить. Щодня під-
тримуємо одне одного. Тішимося, що маємо 
вже п’ятеро онуків і маленьку правнучку.

Діамантове весілля літнє подружжя від-
значало в родинному колі, приїхали діти, 
онуки. Молодим дають настанови, щоб вміли 
прощати одне одному, і після кожної супер-
ечки швидко мирилися.

лідія та олександр харченки 60 років живуть пліч-о-пліч і зараз старанно турбуються одне про одного 

робота
Швейна фабрика по вул.Довженка 20Б 
запрошує на постійну роботу швачок. 050-
444-36-15
На роботу в  магазин "Продторг" 
запрошується: Оператор-касир Прода-
вець Водій ЗІЛ-130 Помічник бухгалтера. 
Ми гарантуємо: З/п 5500-9000 грн (з по-
датками). 067-430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-
8000 з податками. 067-430-02-80

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77 

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., 
під офіс, магазин, центр міста. 

067-252-69-68

Продам Будинок 50 кв.м., є газ, світ-
ло, вода, центр міста, 5 сот. зем. 

діл-ка. 063-058-78-88

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, 
Москвич, Нива у будь-якому стані 

098-682-50-85

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

 продам
  5 òè òîííèé êîíòåéíåð, ñàìîâèç òà 2 òèòàíîâèõ 
ä³ñêà íà 13. 097-393-70-43
  Áäæîëè, áäæîëî-ïàêåòè, âóëèêè, ðàìêè íîâ³. 
063-662-12-74, 098-419-41-37
  Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
  Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêó, êîìïðåñîð, áîëãàðêó, ïëóæîê, ñïó 
íà êîëåñ³, Àâó-350, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, 
åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò, 3000 îáåðò³â, âåëîñèïåä äëÿ 
ä³â÷èíêè 6-10 ðîê³â, ñòàí â³äì³ííèé. 068-216-34-20
  Âåëîðàìà, çàäíå êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 
12,16,18,20 ìì, ðåëüñè 12, 24 äîâæ. 1,5 ì., äîøêà 
äóá, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30õ4, áàê ç íåðæ. 
áàíêè. 063-486-01-79, 067-889-49-67
  Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
  Âåëîñèïåäè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ íåäîðîãî 3 

øò., äèòÿ÷å ë³æå÷êî íåäîðîãî. 0976-239-00-03
  Â³ñëîâóõó êèöþ, ãîëóáîãî êîëüîðó, äåøåâî, à 
òàêîæ ï³ê³íåñà. 073-793-55-95
  Äâà ë³æêà, äâ³ øàôè, ñïàëüíÿ Ñëîâÿíêà, 
õîëîäèëüíà êàìåðà Àòëàíò, äåðåâîîáðîáíèé 
ñòàíîê. 097-494-15-89
  Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³. 097-176-02-25
  Äâåð³ ç ÄÂÏ 2 õ 60, êë³òêà äëÿ øèíøèëè, äâà 
ïîäâ³éí³ â³êíà, ïðàëüíà ìàøèíêà ìàëþòêà ðîáî÷à. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äâåð³ ì³æê³ì. äåâFÿí³ òà ÄÂÏ, áðà ³ ëþñòðè, 

äçåðêàëî, òþë³, øòîðè, ëàìáðèêåíè, øàôè äèòÿ÷³ 
óñå á\â. 096-312-42-90, 093-892-12-44
  Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî â êîìïëåêò³, àâòî-êð³ñëî. 063-
190-87-62
  Ä³ëÿíêà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-
27-63
  Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, 
òàêîæ æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 
063-719-63-76
  Çàï÷àñòèíè äî ñ³âàëêè ÑÇ 3,6, ÌÒÇ 80, 

«Посварились і тут же 
ПомирилисЯ»
родина. Пара з Непедівки Олександр та Лідія Харченки другого травня відзначили діамантове весілля. 
Розповіли, як бережуть стільки років спільне подружнє життя
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êóëüòèâàòîð äî ì³í³òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà. 068-
02-42-705
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 
093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ, º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 097-254-55-49
  Çåìåëüíà ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. íåïîäàë³ê 
â³ä öåíòðó. 093-704-31-57
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-
090-96-90, 067-151-15-98
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 33 ñîò. ïî âóë. Ê Ìàðêñà, 
ñ. Êîçÿòèí, çàòèøíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 
063-46-26-120
  Çåðíî. 097-515-55-87
  ²íâàë³äíà êàëÿñêà, ³ìïîðòà, ðîçá³ðíà, ïàìïåðñè, 
ñòóë-òóàëåò, äðîâà ñàìîâèâ³ç (ìàøèíà), øâåéíà 
ÿïîíñüêà ìàøèíà Ñ³íãåð, îâðëîã «ßìàòî», 
âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ. 093-058-78-43
  ²íäè÷àòà, ïðîñò³ äîìàøí³. Ïðîïîºí³. Â³ê äî 7 ìè 
äí³â. 097-28-38-978, 093-87-83-144
  Êàëÿñêó ë³òíþ, òðîñòü, çèìà\ë³òî. 093-437-
22-16

  Êàëÿñêó. 097-131-00-72, 093-129-11-05
  Êàðòîïëþ ïîñàäêîâó. 093-409-34-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-342-99-34
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 098-818-60-84, 098-818-
60-85
  Êîçà ä³éíà õîðîøî¿ ïîðîäè. 063-398-53-34
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó. 097-
448-11-15, 093-885-18-76
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-682-30-
91, 063-775-69-05
  Êîðîâà, êîë³ð ÷åðâîíèé. 096-925-91-04, 096-
713-55-54
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò, ñòîëèê, ñò³ëüö³, ðèáàöüêèé ñò³ëü÷èê, 
ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08
  Êóêóðóäçà. 097-417-10-79
  Êóêóðóäçó, ïðàëüíó ìàøèíó á\â «Åëåêòðîëþêñ». 
063-462-60-95
  Êóëüòèâàòîð Ò-40 ÌÒÇ, ñêàòè ïåðåäí³ ÌÒÇ òà 
êîñ³ëêà ñ³ãìåíòíà õîðîøèé ñòàí, ïðè÷³ï 1-îñíèé 
äî Ò-40 ÌÒÇ. 068-025-47-76
  Êóð÷àò ïîðîäè Áðàìà äîáîâèõ òà ï³äðîùåíèõ 
òà äîðîñëèõ ñ³ìÒÿìè. 097-170-90-05, 2—11-64 
Ãðèãîð³é
  Êóð÷àòà, ï³äðîùåí³, ïîðîäè ìàéñòðåé ÃÐÅÉ òà 
ñåðåáðèñòèé Àäëåð. 097-027-12-60
  Êóð÷àòà, ï³äðïîùåí³, ïîðîäè ìàéñòðåé ÃÐÅÉ, 
ñåðåáðèñòèé Àäëåð. 097-027-12-60
  Ë³æêî äèòÿ÷å  1 ñïàëüíå ðîçì. 2 õ 08, äèâàí 
êóõîííèé 1,6 ì. 067-253-41-06
  Ë³òíþ ðåçèíó «Sava» 185/70 R14 4 øò. ãàðíèé 
ñòàí. 097-029-61-88
  Ìåáë³ øê³ðÿí³ íà äåðåâÒÿí³é îñíîâ³: 2 äèâàíà + 
2 êð³ñëà. 063-622-64-98
  Ìîòîöèêë «Âàéïåð», âèøíåâèé, 2019 ð.â. 098-
25-38-575

  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³í³ºâèé êàáåëü 60ì. 
ïðóò êðóãëÿê 12,20 ìì. øâåéíà ìàøèíà. 063-486-
01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67
  Íàñ³ííÿ Ôàöåë³¿ î÷èùåííî¿, áäæîëèí³ â³äâîäêè 
íà äîäàí³âñüê³é ðàìö³. 067-36-85-612
  Ïîðîñÿòà 12-15 êã. 063-733-27-95
  Ïîðîñÿòà 160 êã. «Ïåòðåí» ãîäîâàë³ íà 
äîìàøí³õ êîðìàõ. 068-082-41-28, 093-531-97-08
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ âàã. 13-15 êã. ö³íà 3500 
ãðí., òåëè÷êó  6 ì³ñ. â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 096-
77-20-194
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 15-17 êã. 096-630-46-15, 093-
330-67-35
  Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³ á/ó. 097-
176-02-26
  Ïøåíèöþ ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-
239-92-05
  Ðåçèíó ë³òíþ á\â, 4 øò. 185/65/ R15H92. 097-
47-98-634
  Ðóáåðî¿ä, ïàðîâàðêà, ðàìêè äëÿ êàðòèí, ìîá. 
òåëåôîíè (êíîïî÷í³), åëåêòðîíí³ ãîäèííèêè, 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, ïðîâîëîêà, ìÿñîðóáêà, 
á³äîí àëþì. 068-232-10-72
  Ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð) AMD 6 ÿäåðíèé + 
ÎÇÓ 8 ãáò, â³äåî-êàðòà RX-580 4 ãáò + ÁÏ Cooler 
Master 600 Âò., â³äåî-êàìåðà Panasonic ì³í³-
êàñåòà 650 ãðí. 096-797-90-53
  Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, 

ïåðåìåíêîþ, âóãëåì øîâ íà ì³äü äëÿ àâòî, 
öåíòðîá³æíèé åëåêòðîíàñîñ 1 êÂò äëÿ ïîëèâó, 
íîâèé åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 2 ê²Âò, íîâó áåíçèíîâó 
åëåêòðîñòàíö³þ 800 Âò, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 
íàêëàäêó ÌÄÑ íà âõ³äí³ äâåð³ 30 õ 2. 068-216-
34-20
  Ñîþ ïîñ³âíó. ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 
097-239-92-05
  Ñîÿ, ãðå÷êà, áàðàíè íà ðîçâ³ä àáî ì’ÿñî. 068-
024-27-05
  Ñò³ë êîïÒþòåðíèé îâàëüíèé, òðóáà íåðæ. 32 
ìì. ùèòè æåñòÿí³ îáãîðíóò³ 40 óãîëêîì 2,9 õ 1,4  
2 øò. Ïîäóøêè ïåðîâ³ 70 õ 70 4 øò. 20 ë³òðîâà 
àëþì³í³ºâà êàñòðþëÿ. 063-736-47-19
  Ñò³íêó äëÿ â³òàëüí³, 3,25 ì, ñâ³òëîãî êîëüîðó â 
ãàðíîìó ñòàí³. 098-462-79-12
  Òåëåâ³çîð «Ôóíàé» ç òþíåðîì 250 ãðí. 093-
541-29-80
  Òåëåâ³çîð Ñîíè â õîðîøîìó ñòàí³. 096-172-82-
97, 063-335-97-80
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-125-41-33
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 067-492-89-78
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä 
êîðîâè, ÿêà äàº 30 ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 
øò. 096-443-42-39
  Òåëè÷êó 2 ì³ñÿö³, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-081-
36-48
  Ò³ëüí³ äâ³ òåëèö³ â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ 
íàñ³ííåâà, ñîðò «Á³ëà ðîñà». 096-77-20-194

  Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-927-46-11
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, á/ó ÅëåêòðîËþêñ, 
âèñ. 2 ì., êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê. 093-631-89-49
  Õîëîäèëüíèê, ðîóòåð, êåðîñèíîâó ïëèòó, 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³. âàêóîìí³ áàíêè, ÄÂÏ, çàëèøèêè 
áóä. ìàòåð³àë³â,îô³ñíèê òåëåôîí, ñîêîâèæèìàëêà 
063-207-40-79
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, á\â, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-
622-64-98
  ß÷ì³íü ñ. Æóðáåíö³. 067-883-06-97, 097-239-
92-05
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-
99-97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., 2/5 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 103à 
ì.Êîçÿòèí, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé. 067-
329-31-07, 067-658-48-16
  2-õ ê³ìí êâ. 4 ïîâ. â ð-í³ ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí êâ. â öåíòð³ 5 ïîâ. ãàðíå ïëàíóâàííÿ 
âóë. Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3\9, öåíòð, ðåìîíò ç ìåáëÿìè. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15, 8 ïîâåðõ, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë «âàéëàíä». 
063-675-93-04, 067-940-41-22
  3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 15 êâ.ì., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 
øêîëè. 067-754-44-65
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-
46, 067-506-17-00
  4-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. öåíòð, ñòàí æèëèé. 093-
704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, 
îô³ñ. 096-204-93-77, 096-821-92-88
  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 ê ³ìí. êâ. 
ç äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894                                                                  
+
  Áóäèíîê 50 êâ.ì., º ãàç, ñâ³òëî, âîäà, öåíòð 
ì³ñòà, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 063-058-78-88
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà 
êàíàë³çàö³ÿ, ì\ï â³êíà, âåëèêå ïîäâ³ðÒÿ, ä³ë-êà 14 
ñîò. 097-30-40-598,063-942-67-86
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ìàçåïè ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 6 ñîò. 
063-606-61-24-, 067-972-22-83

  Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè,  ç ðåìîíòîì, 
ìåáëÿìè, 15 ñîò. çåì. ä³ëêè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³ íà 2 õîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 063-486-01-79, 093-031-24-
52, 067-889-49-67
  Áóäèíîê â ñ. ²âàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ç 
ãîñï. áóä³âëÿìè, íåäîðîãî. 068-216-34-20
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 
098597-08-78, 093-596-41-56
  Áóäèíîê âåëèêèé â ì. Êîçÿòèí, ð-í øâåéíî¿ 
ôàáðèêè íà 2 ïîëîâèíè ç îäíèì âõîäîì, çàã. 
ïëîù. 90 êâ.ì., öåíòð. âîäà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò.093-058-78-43
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 13, 
çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-
004-12-68
  Áóäèíîê ãàçèô. 3 ê³ìí, êîòåë «Âàéëàíò», 
åâðîðåìîíò, âîäà, âàííà ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, æåñò. çàáîð, ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-
65-00
  Áóäèíîê ãàçèô. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. 
Ñèãíàë (3 êì. â³ä Êîçÿòèíà), ñàðàé, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 25 ñîò. 
095 769-97-36
  Áóäèíîê ç ãàçîì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ï³ä 
äà÷ó, 40 ñîò. 097-149-46-33
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 
097-186-99-34   
  Áóäèíîê çàã. ïë. 85 êâ.ì. â öåíòð³,ãàç, âîäà. 
âóë. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê íîâèé 1 ïîâåð. 90 êâ. ì., 2 âèäè 
îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. çåì. ä³ëêà 8 ñîò., 
ïîðó÷ ç öåíòðîì.093-704-31-57
  Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, 7 ñîò. çåì. ä³ëêè, 
ïîðó÷ ç öåíòðîì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ïî âóë. Äîâæåíêî, 79, çàã. ïë. 48 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 14 ñîò. ãàç âîäà. 098-782-71-51, 
093-007-09-85
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 
ñîò. 063-145-75-11, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 
ñàðàÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-
103-90-58
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. 
ïë. 110 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, 
ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. 
ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 
6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. 

áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 ãðí. áåç 
òîðãó. 067-705-00-22 Äìèòðî
  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-
68-18, 068-898-10-84  
  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, 
åëåêòðîïðîâîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà.
  Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, 
åëåêòðîïðîâîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà. 097-237-42-12, 093-335-
34-07
  Ìàãàçèí 120 êâ. ì. 093-704-31-57
  Ï³â áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-680-02-07
  Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ. ì. ï³ä îô³ñ ïåðóêàðíþ, 
ìàãàçèí, â öåíòð³ ÏÐÁ. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.
Ãîðüêîãî 8/2 (á³ëÿ 3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, 
òóàëåò ç âàííîþ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 
093-091-65-42, 097-642-08-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñò³íêà, ñò³ë, ñò³ëüö³, ñêîïàêåòè, ïðàëüíà òà øâåéíà 
ìàøèíêà. 098-597-08-40
  ×àñòèíó áóäèíêó ç ìåáëÿìè, îêðåìèé âõ³ä òà 
ïîäâ³ðÒÿ, ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ãàç, âîäà, òóàëåò â 
áóäèíêó, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 
063-46-26-120

  аВтомото
  ÂÀÇ 1118 Êàëèíà 2006 ð.â. 097-579-95-11
  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., ãàç áåíçèí. 067-255-
42-93
  Äåî Ñåíñ 2011 ð.â., ìîòîð 1300, ãàç-áåíçèí, 
êîë³ð ÷îðíèé, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé. 067-204-
41-52, 097-331-73-10
  Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³, äîðîñëèé 
âåëîñèïåä. 097-556-86-79
  Ñêóòåð Êàíóí³, ñòàí íîâîãî, òåðì³íîâî. 063-
186-30-32

  КуплЮ
  1-õ ê³ìí. êâ. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-
704-31-57
  Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. 
äâèãóíè. 067-456-66-51
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.
íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, 
çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
097-793-55-95
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Äà÷ó, êóïëþ, â³çìó â îðåíäó, ïðèéìó â äàð, â 

ð-í³ Êîðäèø³âêè. 063-260-10-78, 097-264-46-82
  Êàðòîïëþ âåëèêó 8 ãðí. 096-952-68-21. Àíäð³é
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 063-303-23-21
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
  Êîðìîâèé á³ðÿê ïî 1,5 ãðí. 063-398-52-10, 
097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà 
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-
793-55-95
   Íåðîáî÷ ³  áåíçîêîñè ,  ìîòîáëîêè , 
å ë å ê ò ð î ä â è ã ó í è ,  ì ë è í è  ( ì î æ ë è â î 
ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20
  Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ 
òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
 Êàðòîïëþ âåëèÊó 8 ãðí\Êã. 096-952-68-21. 
àíäð³é

  мінЯЮ
  Áóäèíîê íà 2-õ, àáî 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó â 
öåíòð³. 063-942-67-86, 097-30-40-598

  ріЗне
  Â³ääàì â äîáð³ òà ëþþëÿ÷³ ðóêè öóöåíÿòêî-
äèâ÷èíêó 2 ì³ñ. ãðàéëèâà, ìèëà, ìð³º ïðî 
äáàéëèéëèâó ëþäèíó, ìîæëèâî ñàìå ïðî íå¿ âè 
ìð³ÿëè, íå íà öåï. 063-605-92-04, 096-562-81-90
  Â³ääàì ÷îðíèõ öóöåíÿò ó äîáð³ ðóêè. 067-450-
69-14
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó òà 
ñòóäåíòêó. 063-628-59-15, 063-628-59-25
  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòèîê íà ³ìÒÿ 
Âàñèëþê Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà 
íà ³ìÿ Òîâñòåí÷óê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ä³â÷èíà øóêàº êâàðòèðó ç ìåáëÿìè. 098-873-
02-55
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà 
óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067-812-94-73
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ì³÷óð³íà 13à/6. 063-281-
03-24, 097-966-45-53
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 
òðèâàëèé òåðì³í ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ 
òåõí³êîþ. 098-808-56-01
  Çí³ìó òåðì³íîâî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (ð-í 
ÑØ ¹1, çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³). 097-556-86-79, 
063-141-26-77
  Îðåíäóþ íà òðèâàëèé òåðì³í êâàðòèðó ÷è 
áóäèíîê. 093-895-70-02, 097-237-42-12, 093-
335-34-07
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в’ячеслав гоНчарук

Якось під час розмови з 
тренером легкої атлетики  Во-
лодимиром Галицьким ми за-
питали його, скільки вихідців з 
Козятина стали спортсменами 
європейського рівня? Тренер 
назвав до десятка імен, що 
прославили Козятинщину в 
спорті. 

– Їх могло бути більше, – 
каже пан Володимир. — Деякі 
дівчата закинули спорт, коли 
повиходили заміж і присвятили 
себе сімейному затишку. Серед 
хлопців також були спортсмени 
високого рівня. Хтось з них 
надав перевагу роботі, хтось 
вступив на факультет фізич-
ного виховання і спорту та 
став фізруком у школі. Серед 
спортсменів, які й досі про-
славляють наш край, — це бі-
гуни на середні дистанції Юля 
Чехівська, Вадим Підручний та 
марафонець Олег Якимчук.

— Ми знаємо, що Олег був 
стаєром і феєрив на почат-
ку двохтисячних. Ви досі зі 
спортсменом в тісному контак-
ті, розкажіть, як ви знайшли 
такого таланта і чим він займа-
ється тепер?

— Так, зараз Олег Якимчук 
марафонець, а знайшов я його 
в звичайній школі мікрорайону 
Залізничне. Я тоді в школі № 
6 був учителем фізичного ви-
ховання та тренером в ДЮСШ. 
Не помітити Олега було не-
можливо, він виділявся серед 
своїх ровесників за спортивною 
статурою і технікою бігу. Я 
запропонував йому займатися 
в ДЮСШ за особистою про-
грамою. Техніка бігу у нього 
була природно поставлена.Тож 
розробляли тільки тактику бігу 
на класичні і середні дистанції.  

Добре розкрився талант 
хлопця ще у восьмому класі, 
коли він став чемпіоном Ві-
нницької області на «півторач-
ці» і три тисячі метрів. Чемпі-
оном України на тих же дис-
танціях Олег став у 2002 році.

– Коли козятинський стаєр 
завершив навчання в школі і 
набув професію залізничника, 
він перебрався на постійне 

місце проживання в Київ, став 
займатися марафонським і 
напівмарафонським бігом, –  
розповідає тренер.

З самим спортсменом поспіл-
куватися навіть у телефонному 
режимі виявилося не просто. 
В Олега відповідальна робота, 
яка потребує максимум ува-
ги, на підприємстві. Весь свій 
вільний час він на тренуванні. 
Адже марафо-
нець майже що-
денно пробігає 
до сорока кіло-
метрів.

 — Оле г у, 
розкажіть про 
найприємнішу 
мить у вашо-
му спортивному 
житті і яку  ма-
єте згадку про 
Козятин?

— Їх у мене 
дві. Коли пред-

ставляв Україну на міжнарод-
них змаганнях з марафонсько-
го бігу в Берліні (Німеччина) 
у вересні минулого року. Та-
кож приємне враження було, 
коли я з українкою Вікторією 
Чайкою стали переможцями 
«Київського забігу» в рамках 
всесвітнього благодійного за-
бігу. Про Козятин у мене лише 
приємні спогади. Це місто мого 

дитинства, там я став чемпіо-
ном України.

— Яку спортивну організацію 
ви представляєте і які маєте 
плани на майбутнє?

— Тренуюся в «Біговому 
клубі». Мої тренери Юрій Гетюн 
та Олена Бутківська. Планів у 
спортивному житті перед со-
бою не ставлю. Для мене біг 
як хобі.

новини

сеРеДа, 13 ТРавНя

  +  6 0с    + 8 0с
  + 12 0с   + 10 0с

ВІВторок, 12 траВня

  + 13 0с   + 11 0с
  + 12 0с   +  9 0с

ПонедІЛок, 11 траВня

  + 13 0с    + 16 0с
  + 24 0с    + 22 0с

суБОТа, 9 ТРавНя

  +  5 0с    + 10 0с
  + 14 0с   + 11 0с

П'яТНиця, 8 ТРавНя

  +  6 0с    + 9 0с
  + 13 0с   + 9 0с

недІЛя, 10 ТРавНя

  +  9 0с    + 14 0с
  + 19 0с   + 16 0с

чеТвеР, 7 ТРавНя

  + 5 0с    + 6 0с
  + 9 0с    + 10 0с

Погода у Козятині 

олег якимчук неодноразово перемагав у марафонських забігах

олег Якимчук 
вдЯчний козЯтину 

ГОРОСКОП
з 7.05 по 13.05

овеН 
Овни, будьте відкриті всьому новому. Не 
забувайте, що наше суб'єктивне бачення 
і розуміння не завжди правильно роз-

ставляє акценти та пріоритети. Іноді дрібниці 
виявляються більш значущими, ніж фундамен-
тальні та непорушні речі. 

тельці 
Тільці, не бійтеся змін. Нехай нинішній 
тиждень ознаменується відмовою від за-
старілих догм або стереотипів. Ви раптом 

побачите, що життя може грати всім спектром 
емоцій, подій, вражень.

близНюки 
Близнюки, цього тижня вам не "світить" 
спокій і розслабленість. Приготуйтеся 
до того, що доведеться заперечувати, 

чинити опір, йти вперед всім на зло. Чи зможете 
ви проявити себе як борець?

рак 
Раки, у проблемних ситуаціях не ви-
трачайте часу на тривалі роздуми, беріть 
"бика за роги", інакше хто-небудь інший 

обов'язково встигне перейти вам дорогу. І тоді вже 
доведеться доводити власну значущість і правоту.

лев 
Леви, для досягнення поставленої мети 
потрібно неабияк постаратися. Проте 
цього може виявитися все ж недо-

статньо. Дійте чесно, від душі, вкладаючи в те, 
чим будете займатися, всього себе.

діва
Діви, не обмежуйте своїх бажань і праг-
нень. Якщо у вас є давній задум, творча 
ідея, яку ви ніяк не наважувалися озвучити 

та реалізувати, то більше не відкладайте і дайте 
цьому життя саме зараз.

терези 
Багато що може піти не так, як задумано, 
так що в підсумку ви зіпсуєте важливу 
для себе справу. На додаток, можливо, 

вам доведеться бути свідком того, як щось 
руйнується або сходить нанівець прямо у вас 
на очах.

скорПіоН 
Скорпіони, на вас чекає новина, яка 
аж ніяк не потішить вас. Кінець кінцем, 
все пройде, проблеми вирішаться, але 

ось наскільки скоро це станеться якраз і буде 
залежати від вашої терплячості та сили волі.

стрілець 
Стрільці, займіться нині справами земни-
ми, нагальними. У вільний час з дітьми, 
робота в саду або на грядках, прибирання 

в будинку – ось де докладені зусилля виявляться 
найбільш ефективними та, що найголовніше, що 
доставляють справжнє задоволення.

козеріг 
Козероги, робіть те, що повинні, і не 
намагайтеся замовчувати проблему, 
розраховуючи, що вона вирішиться і без 

вашої участі. А ще ви давно вже збиралися від-
почити за містом, на природі? Зараз ідеальний 
час для цього.

водолій
Водолії, у нинішній тиждень вам будуть по-
трібні витримка і стійкість. Неприємностей 
вам навряд чи вдасться уникнути. Причому, 

це може бути необхідність прийняти якесь хворо-
бливе для вас рішення.

риби 
Риби, якщо з вами трапиться непри-
ємність, не турбуйтеся, не впадайте в 
апатію, гнів чи розчарування. Те, що 

відбувається, неминуче і змінити щось все одно 
було б не в ваших силах.
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