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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

П'ЯНА ВОДІЙКА ЗБИЛА 
МАМУ З ДВОМА ДІТЬМИ

ЧИ ЗМЕНШАТЬ 
ТАРИФИ НА ВОДУ?

НОВУ ЦЕРКВУ ЗВЕЛИ НА ФУНДАМЕНТІ СТАРОЇ
с. 2

с. 3 с. 2

КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ
НЕ БУДЕ

 Децентралізація триває. Спершу громади 
мають об’єднатися в ОТГ, на черзі — 
об’єднання районів. У Мінрегіоні наразі 
розглядають кілька варіантів

 Нині наша область поділена на 
27 районів. На офіційному порталі 
«Децентралізація» представлено три 
варіанти нового поділу Вінницької області: 
створити три райони чи п’ять округів, 
або п'ять повітів

 До кого приєднають Козятинщину — 
поки невідомо, але вже зрозуміло, що 
Козятинський район ліквідують

 Ми розглянули усі варіанти нового поділу 
Вінницької області, розібралися в кожному 
з них, до якого району чи округу може 
входити Козятинщина, та згадали, як 
змінювалося районування нашого регіону

с. 4

ВИПУСКНИКИ БЕЗ 
ВИПУСКНОГО ВЕЧОРА

 МОН пропонує цьогоріч не 
проводити випускні та останні 
дзвоники. Думки дітей, вчителів 
та батьків стосовно святкування 
випускного вечора різняться

НАШОМУ МУЗЕЮ 
16 РОКІВ

 Як у Козятині з'явився храм 
історії? Яким був перший 
експонат, скільки років збирали 
першу колекцію, та що було 
раніше у стінах сучасного музею?

с. 9 с. 10

ВІННИЦЬКИЙ 

ЖМЕРИНСЬКИЙ

НЕМИРІВСЬКИЙ 

МОГИЛІВ-МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙПОДІЛЬСЬКИЙ ЛАДИЖИНСЬКИЙЛАДИЖИНСЬКИЙ
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ÍÎÂÈÍÈ

Наводять красу 
на вулицях 
 Öüîãî òèæíÿ íà ì³ñüêèõ 
êëóìáàõ âèñàäèëè êâ³òêî-
â³ êîìïîçèö³¿. Ñåðåä íèõ 
áåãîí³ÿ, àãåðàòóì, êàíè, 
ñï³ðåÿ, ñàëüâ³ÿ, òàãåòåñ 
ëèìîííèé, öèíåðàð³ÿ. Óæå 
óïîðÿäêóâàëè êëóìáè íà âó-
ëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà á³ëÿ 
ìåìîð³àëó çàãèáëèì âî¿íàì 
â ÀÒÎ/ÎÎÑ, à òàêîæ íà âó-
ëèö³ 8-³é Ãâàðä³éñüê³é á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèêà àôãàíöÿì òà 
ìåìîð³àëó çàãèáëèì âî¿íàì 
ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³.
Êâ³òè âèñàäèëî ïîäðóææÿ 
Àâòóõîâèõ. Ñàìå ¿ì Óïðàâ-
ë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà äî-
ðó÷èëî îôîðìèòè êëóìáè 
ó ì³ñò³. Ìèíóëîãî ðîêó 
ïîäðóææÿ Àâòóõîâèõ òåæ 
äîëó÷èëîñÿ äî áëàãîóñòðîþ 
ì³ñòà, óïîðÿäêóâàâøè 
êëóìáè ó Ì³ñüêîìó ñêâåð³.

Загинув боєць 
з Вінниччини 
 Ó çîí³ ïðîâåäåííÿ îïå-
ðàö³¿ îá’ºäíàíèõ  ñèë ï³ä 
÷àñ âèêîíàííÿ áîéîâîãî 
çàâäàííÿ çàãèíóâ 24-ð³÷íèé 
Îëåêñàíäð Êàðïèêà. Ðîäîì 
â³í ³ç ñåëà Áóäè Òðîñòÿ-
íåöüêîãî ðàéîíó.
Ñòàðøèé ñîëäàò Îëåêñàíäð 
Êàðïèêà îòðèìàâ âîãíå-
ïàëüíå êóëüîâå íàñêð³çíå 
ïðîíèêàþ÷å ïîðàíåííÿ 
â³ä êóë³ ñíàéïåðà. Ï³ä ÷àñ 
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ, 
íà æàëü, íå âäàëîñÿ âðÿòóâà-
òè æèòòÿ á³éöÿ. Ïðî öå ïî-
â³äîìëÿº Â³ííèöüêà îáëàñíà 
äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.
Çàãàëîì ç ïî÷àòêó ïðîâå-
äåííÿ ÀÒÎ/ÎÎÑ çàãèíóâ 
161 áîºöü ç Â³ííè÷÷èíè, 
â³ä ðàí ³ õâîðîá ïîìåðëî 
73 ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é.

КОРОТКОКОРОТКО

МАРИНКА ВОЛКОВА 

Повністю вийти з карантину, 
тому що цей цирк, який вла-
штували ті, хто править сві-
том, всіх дістав. Усі давним-
давно вже все зрозуміли, для 
чого це все було зроблено.

ЛЮБОВ ПОГОРЄЛОВА 

Якщо всім жителям мак-
симально дотримуватись 
правил безпеки, то можна 
виходити. Щоб зароблені 
кошти не витратити на лі-
кування. 

ИРИНА ФАСТАКОВСКАЯ-

САВИЦКАЯ 

Я на ньому практично 
і не була. У цю маячню 
на вірю. Живу нормальним 
життям. Я — за життя без 
обмежень.

ТАТЬЯНА СТЁПИНА 

22 травня — не завершен-
ня карантину, а другий 
етап часткового зняття 
обмежень. Повне завер-
шення, дай Бог, до кінця 
червня.

ЛЮДА РАСНЯНСЬКА 

Треба працювати, податки 
за нас ніхто не сплатить. 
Можна було на час каран-
тину скасувати платіжки для 
підприємців, хто сидів вдо-
ма на карантині.

МИ ЗАПИТАЛИ КОЗЯТИНЧАН Карантин потрібно ще продовжити чи навпаки, вийти з нього повністю?

Щосереди ми 

публікували коментарі 

перехожих козятинчан 

щодо актуальних 

подій міста. Тепер нам 

доводиться проводити 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину, і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК, 

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ óâå÷åð³, 
15 òðàâíÿ, áëèçüêî 19.00. Ó ðå-
çóëüòàò³ àâòîïðèãîäè æ³íêó ³ ¿¿ 
ä³òåé ç òðàâìàìè ãîñï³òàë³çóâà-
ëè äî Êîçÿòèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³.

Çà ïîâ³äîìëåííÿì â³ää³ëó êî-
ìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³, çà ôàêòîì àâàð³¿ 
ñë³äñòâî ðîçïî÷àëî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ïðàâîîõîðîíö³â, çà êåðìîì àâòî-
ìîá³ëÿ Opel Vectra áóëà 21-ð³÷íà 
êîçÿòèí÷àíêà. ¯äó÷è âóëèöåþ 
Ìàòðîñîâà, âîíà íå âïîðàëàñü 
ç êåðóâàííÿì, âè¿õàëà íà çó-
ñòð³÷íó ñìóãó òà äîïóñòèëà íà-
¿çä íà 33-ð³÷íó æ³íêó, ÿêà âåëà 
â ðóêàõ âåëîñèïåä. Â³äîìî, ùî 
íà âåëîñèïåä³ áóëî äâîº ä³òåé 
5-òè ³ 7-ìè ðîê³â. Âåëîñèïåäèñò-
êà òà ¿¿ ä³òè, ìåøêàíö³ Êîçÿòè-
íà, îòðèìàëè ò³ëåñí³ óøêîäæåí-
íÿ. Êàðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè 
áóëè äîñòàâëåí³ äî ìåäçàêëàäó.

Íàðàç³ ïîë³ö³ºþ ç’ÿñîâóþòüñÿ 
óñ³ îáñòàâèíè ³ ïðè÷èíè àâòî-
ïðèãîäè. Øîêóþ÷èì â ö³é ÄÒÏ 
º òîé ôàêò, ùî çà äàíèìè ïðà-
âîîõîðîíö³â, ó êðîâ³ æ³íêè, ÿêà 
ïåðåáóâàëà çà êåðìîì ìàøèíè, 
âèÿâëåíî àëêîãîëü. Òðàíñïîðò-
íèé çàñ³á ïîì³ñòèëè íà àðåø-

òìàéäàí÷èê. Ñë³äñòâî ðîçïî÷à-
ëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 
Âîä³éö³ çàãðîæóº îáìåæåííÿ 
âîë³ íà òåðì³í äî 3-õ ðîê³â ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàòè 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè íà òà-
êèé ñàìèé ïåð³îä. Ïðîâîäèòüñÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ.

Ìè ïîñë³êóâàëèñÿ ç íà÷àëü-
íèêîì ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè Öåí-
òðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ²ãîðåì 
Ãðóáåëÿñîì òà ðîçïèòàëè ó íüî-
ãî, â ÿêîìó ñòàí³ çíàõîäÿòüñÿ 
ïîòåðï³ë³ â ÄÒÏ êîçÿòèí÷àíè.

— Íà äàíèé ìîìåíò 33-ð³÷íà 
ïàö³ºíòêà çíàõîäèòüñÿ â Êîçÿ-
òèíñüê³é ÖÐË â ñòàí³ ñåðåäíüî¿ 
âàæêîñò³, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
ìåäè÷íî¿ ÷àñòèíè Öåíòðàëüíî¿ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ²ãîð Ãðóáå-
ëÿñ. — Â íå¿ çëàìàíà ïðàâà íîãà, 
âîíà íà âèòÿæö³. Ñòî¿òü ïèòàííÿ 
ïðî îïåðóâàííÿ íîãè. À ä³òêè 
âæå âèïèñàëèñÿ, âîíè âäîìà.

Íîâèíà ïðî ï’ÿíó âîä³éêó 
íà íàøîìó ñàéò³ âèêëèêàëà ñå-
ðåä êîçÿòèí÷àí øêâàë îáóðåíü. 
Ó êîìåíòàðÿõ ëþäè ïèñàëè, ùî 
àâàð³¿ íà Ìàòðîñîâà òðàïëÿþòü-
ñÿ äîâîë³ ÷àñòî. Ìîâëÿâ, äîðîãà 
òàì â³äðåìîíòîâàíà ³ âîä³¿ ãàíÿ-
þòü, íåìîâ íà øâèäê³ñí³é òðàñ³.

Íàø³ æóðíàë³ñòè ïîáóâàëè 
íà ì³ñö³ ïðèãîäè. Àäæå â ö³é 
ñèòóàö³¿ ïîòåðï³ëèìè º ³ ãîñ-
ïîäàð³, íà ÷èº ïîäâ³ð’ÿ âëåò³ëà 
âîä³éêà «Îïåëÿ». Ãîñïîäèíÿ 

П'ЯНА ВОДІЙКА ЗБИЛА 
МАМУ З ДВОМА ДІТЬМИ 
Небезпека на дорозі  Перед 
вихідними у Козятині трапилася жахлива 
ДТП. У східній частині міста, на вулиці 
Матросова, водійка автомобіля Opel Vectra 
збила жінку, що везла двох дітей на 
велосипеді, що везла двох малих дітей. Що 
загрожує винуватиці аварії, та в якому стані 
потерпілі — з’ясовували наші журналісти

ðîçòðîùåíîãî ïàðêàíó í³÷îãî 
íå õîò³ëà êîìåíòóâàòè. Çâåðíóâ-
øèñü äî æóðíàë³ñòà, ñêàçàëà, ùî 
«òóò âñå âèäíî íà ëèöå».

— Ùî ïîáà÷èòå ñâî¿ìè î÷èìà, 
òå é ïèø³òü, — ñêàçàëà æ³íêà. — 
Ó ìåíå äî÷êà ÷óäîì âñòèãëà â³ä-
ñêî÷èòè â³ä íåêåðîâàíî¿ àâò³âêè. 
Ìàøèíà çíåñëà ÷àñòèíó ïàðêà-
íó, ïðî¿õàëà êâ³òíèêîì, äå ïî-
í³âå÷èëà òðîÿíäè, à çóïèíèëàñÿ, 
ëèøå âïåðøèñü ó ñò³íó áóäèíêó. 
Âæå òðè äí³ ïðîéøëî â³ä ÄÒÏ, 
à äî ìåíå ç ðîäèíè âèíóâàòèö³ 
àâàð³¿ ïîêè ùî í³õòî íå ïðèé-
øîâ, íàâ³òü âèáà÷èòèñü.

Ìè çóñòð³ëè 14-ð³÷íó Â³êó, 
ÿêà áà÷èëà ÄÒÏ çäàëåêó, àëå 
í³÷îãî íå ìîãëà ïðî öå ðîçïîâ³-
ñòè. À 26-ð³÷íà Òàìàðà áà÷èëà, 
ùî æ³íêà éøëà ç âåëîñèïåäîì 
ñàìèì êðàºì äîðîãè. Íà ì³ñö³ 
ïîä³¿ ìè ñïðîáóâàëè ðîç³áðà-
òèñÿ, ùî ñòàëîñÿ, çàâäÿêè â³ä-

áèòêàì êîë³ñ ³íîìàðêè òà çà ïî-
øêîäæåííÿìè äåðåâ, ÿê³ çóñòð³-
ëèñÿ íà øëÿõó àâò³âêè. Òàê îò, 
«Îïåëü» ¿õàâ â ñòîðîíó âóëèö³ 
²âàíà Ôðàíêà. Â³äðàçó çà ïåðå-
õðåñòÿì ç âóëèöåþ Ñåðá³íà, àâ-
ò³âêà ïåðåäí³ì ïðàâèì êîëåñîì 
ç’¿õàëà íà óçá³÷÷ÿ. Ï³ñëÿ óçá³÷÷ÿ 
ïåðøîþ íà øëÿõó «Îïåëÿ» áóëà 
íåâåëè÷êà âèøíÿ. Äðóãîþ ïåðå-
ïîíîþ äëÿ àâòî ñòàëî äåðåâöå, 
éîãî «Îïåëü» çí³ñ ï³ä êîð³íü. 
Äàë³ íà øëÿõó ÷îòèðèêîë³ñíîãî 
áóëà ùå îäíà âèøíÿ, ÿêà ñòà-
ëà äëÿ ³íîìàðêè â³äá³éíèêîì. 
Ïîò³ì àâò³âêó êèíóëî ñïî÷àòêó 
íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó äîðîãè, 
äå óçá³÷÷ÿì çóñòð³÷íî¿ ñìóãè 
éøëà 33-ð³÷íà ìàìà ç ä³òüìè. 
ßê ïîä³¿ äàë³ ðîçâèâàëèñÿ, âæå 
â³äîìî — ùå íà øëÿõó «Îïåëÿ» 
áóâ ïàðêàí, ìåòàëåâèé, çàëè-
òèé áåòîíîì ñòîâï÷èê ³ ñò³íà 
áóäèíêó.

Автівка вилетіла на зустрічну смугу, 
збила людей та протаранила паркан 
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ÏÐÎÁËÅÌÀ

ДМИТРО АРТЕМЧУК 

 Ïåíñ³îíåðêà ç Ãëóõîâåöü 
â õàòèíó, äå íèí³ íå ïðîæèâàº, 
ïîñåëèëà ñ³ìåéíå ïîäðóææÿ. 
Ãðîøåé ç êâàðòèðàíò³â íå áðàëà, 
áî æ îäíîñåëüö³, äîìîâèëèñÿ, 
ùî áóäóòü ïëàòèòè ò³ëüêè çà êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè. Äâà ì³ñÿö³ 
êâàðòèðàíòè ñïðàâíî ïëàòèëè, 
à çà òðåò³é çàáîðãóâàëè. Ï³øëà 
æ³íêà ç'ÿñóâàòè, â ÷îìó ñïðàâà. 
Òå, ùî ïîáà÷èëà âîíà â ñâî¿é 
õàò³, øîêóâàëî ¿¿.

— Ïðî íåïîðÿäí³ñòü êâàðòè-
ðàíò³â, ÿêèõ ÿ ïîñåëèëà çà àäðå-
ñîþ: Ãðå÷íà, 17-à, ÿ çíàëà, òà 
é îäíîñåëüí³ ïðî íèõ íå äîáðå 
êàçàëè, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òå-
òÿíà. — Êîëè ìîëîäà ïàðà ïðè-
éøëà äî ìåíå â ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ, 
ÿê áóëî ¿ì â³äìîâèòè? Çèìà òîä³ 
áóëà. Õòî çíàâ, ùî âîíà áóäå 
òàêîþ òåïëîþ. Äîìîâèëèñü, 
ùî âîíè ò³ëüêè ïåðåçèìóþòü ³ 
áóäóòü øóêàòè ³íøó õàòó. Êàæó 
¿ì: «Çà æèòëî ïëàòèòè íå áóäåòå, 

à ò³ëüêè çà ãàç ³ ñâ³òëî».
Ïåðøèõ äâà ì³ñÿö³ êâàðòèðàíòè 

ñïðàâíî ïëàòèëè. À ùîá çàïëàòè-
òè çà áåðåçåíü, ó íèõ íå âèñòà÷èëî 
÷è òî ñîâ³ñò³, ÷è ãðîøåé. À ìîæ-
ëèâî, ÿê îäíîãî, òàê ³ äðóãîãî.

— Ñóñ³äêà òåëåôîíóº ³ êàæå 
äî ìåíå: «Òè õî÷ ïðèéäè ïîäè-
âèñÿ, ùî ðîáëÿòü òâî¿ êâàðòèðàí-
òè», — ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — ß òîä³ 
ò³ëüêè ï³ñëÿ ³íñóëüòó â³äõîäèëà, 
ëåäü ïðèéøëà äî íèõ. Òå, ùî 
ïîáà÷èëà, ÿêùî ñêàçàòè îäíèì 
ñëîâîì — òî áóâ ïðîñòî æàõ.

Ìåòàëåâ³ ÷àñòèíè ïëèòè, äå 
ïàëèëè âóã³ëëÿì, çíÿò³. Ó áóäèí-
êó áåçëàä òà àíòèñàí³òàð³ÿ. Ó ñàä-
êó ñïèëÿí³ âñ³ ôðóêòîâ³ äåðåâà.

— Çàïèòóþ êâàðòèðàíòà, íà-
â³ùî ôðóêòîâ³ äåðåâà çíèùèâ? 
À â³í íà ÷èñòîìó ñåðéîç³ â³äïî-
â³äàº: «Òàê ãàç ÿêèé äîðîãèé», — 
ðîçêàçóº æ³íêà. — ß êàæó ¿ì: 
«Øóêàéòå ³íøå æèòëî».

Òðîõè á³ëüøå ÿê çà òèæäåíü, 

àëå êâàðòèðàíòè-îäíîñåëüö³ âè-
áðàëèñÿ ç õàòè. Àëå, çà ñëîâàìè 
ãîñïîäèí³, ï³øëè íå ç ïóñòèìè 
ðóêàìè.

— Ç³ðâàëè çàìîê ç ñàðàþ. 
Âåëèêèõ êîøòîâíîñòåé â õë³â³ 
ó ìåíå íåìàº, õ³áà ò³ëüêè ìîïåä 
ñòî¿òü. Çàáðàëè ïîñóä, ÿêèé ó õàò³ 
áóâ. Íå çàáóëè ç ñîáîþ ïðèõîïè-
òè êèëèì 2õ3, — êàæå ïàí³ Òåòÿ-
íà. — Ç òîãî, ùî çàáðàëè, ò³ëüêè 
çà ïîñóä ïðèçíàëèñÿ. Ñêàçàëè, 
ùî òàð³ëêè ä³òè ðîçáèëè.

Æ³íêà âèêëèêàëà ïîë³ö³þ. 
Ïðè¿õàëè ä³ëüíè÷íèé ç íàïàð-
íèöåþ.

— Âîíè íàïèñàëè ê³ïó áóìàã, 
îá³öÿëè ðîç³áðàòèñÿ. Ç ïîë³ö³¿ 
â³äïîâ³ä³ ïîêè íåìàº. Àëå äó-
ìàþ, ùî ç ¿õíüîþ äîïîìîãîþ 
ìî¿ êâàðòèðàíòè ùîñü ïîâåð-
íóòü, à ùîñü êîìïåíñóþòü. Õî÷à 
ôðóêòîâèõ äåðåâ, ÿê³ ìåí³ ãð³ëè 
äóøó, âæå íå ïîâåðíóòè, — ñêà-
çàëà íàîñòàíîê íàøî¿ ðîçìîâè 
ë³òíÿ æ³íêà.

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

 Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóëàñü ìåø-
êàíêà ì³ñòà, ÿêà ïîñêàðæèëà-
ñÿ, ùî òåõí³÷íèì ïðàö³âíèêàì 
øê³ë òà äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â óð³-
çàëè çàðîá³òíó ïëàòó. Çîêðåìà, 
çìåíøåí³ çàðïëàòè ç òðàâíÿ 
îòðèìàþòü ïðèáèðàëüíèö³, 
ïîì³÷íèêè âèõîâàòåë³â, êó-
õàðêè, çàâãîñïè øê³ëüíèõ ³ 
äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â. Çà ñëîâà-
ìè æ³íêè, ñòîñóºòüñÿ öå ò³ëüêè 
ì³ñüêèõ çàêëàä³â. Í³áèòî çà-
â³äóþ÷èì ñàäê³â ³ äèðåêòîðàì 
øê³ë ó ì³ñüêðàä³ íàêàçàëè òàê 
çðîáèòè. Æ³íêà áóëà ñòóðáîâà-
íà, àäæå ¿õ çàðîá³òíà ïëàòíÿ ³ 
òàê íåâåëèêà. Òåïåð ¿ì ïëàòÿòü 
2/3 îêëàäó.

Ìè çâåðíóëèñÿ ³ç çàïèòîì 
äî â³ää³ëó îñâ³òè ì³ñüêî¿ ðàäè 
³ ïîïðîñèëè ïîÿñíèòè, ÷îìó 
öèì ïðàö³âíèêàì ñêîðîòèëè 
çàðïëàòè.

«Äëÿ òîãî, àáè âèêîíàòè âè-
ìîãè ñò. 26 òà ñò. 113 Áþäæåò-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ³ ïî-
ñèëèòè ô³íàíñîâèé êîíòðîëü 
ïðè âèêîðèñòàíí³ áþäæåòíèõ 
êîøò³â Êàá³íåò ì³í³ñòð³â äàâ 
òàêå ðîçïîðÿäæåííÿ. Íà ïåð³-
îä êàðàíòèíó, àáè åêîíîìè-
òè âèêîðèñòàííÿ áþäæåòíèõ 
êîøò³â, ä³éñíî ÷àñòèíà òåõ-
í³÷íîãî ïåðñîíàëó â òðàâí³ 
ì³ñÿö³ îòðèìàº 2/3 â³ä çàðî-
á³òíî¿ ïëàòè. Öå ñòîñóºòüñÿ 
ëèøå òèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ 
íå çàä³ÿí³ â ðîáî÷îìó ïðî-
öåñ³ ³ çíàõîäÿòüñÿ âäîìà ³ 
íå ïðàöþþòü çàðàç, à òàêîæ 
çà ¿õ ïîãîäæåííÿì», — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò çà ï³äïè-
ñîì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îñâ³òè 
òà ñïîðòó Îëåíè Êàñàòê³íî¿.

Òèì ÷àñîì ìåøêàíêà Êîçÿ-
òèíà, ùî çâåðíóëàñÿ â ðåäàê-
ö³þ, ñïîä³âàºòüñÿ íà øâèä-
êå çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó, 
ìîâëÿâ, âèæèâàòè ïðè òàê³é 
çàðïëàò³ ³ òàêèõ óìîâàõ äóæå 
âàæêî.

Приютила односельців, а вони 
її обікрали і дерева вирізали

Скоротили на 
третину зарплати 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» ïðèéøëà ìåøêàíêà 
íàøîãî ì³ñòà Ëþäìèëà ßíêîâ-
÷óê, ÿêà ïðîæèâàº íà âóëèö³ 
Øåâ÷åíêà â áóäèíêó ¹ 1. Æ³íêà 
ðîçêàçàëà, ùî ç êðàíà â ¿¿ êâàð-
òèð³ òå÷å áðóäíà âîäà ³ ÿê äîêàç 
ä³ñòàëà áàíêó ç ð³äèíîþ. Ïðèíå-
ñåíå áóëî ñõîæå íà ñóì³ø, ÿêà 
ñò³êàº ç ðóê àâòîñëþñàðÿ, êîëè 
â³í ¿õ ìèº ï³ñëÿ ðîáîòè.

Êîëè ìè ïðè¿õàëè äî ïîìåø-
êàííÿ ïàí³ Ëþäìèëè, òî âîäà 
â êðàí³ ¿¿ êâàðòèðè âæå òåêëà 
÷èñòîþ. Ïðèíàéìí³, âîíà áóëà 
ïðîçîðà.

— Âîäîþ, ùî òå÷å òåïåð, âæå 
ìîæíà ïðàòè á³ëèçíó, — êàæå 
ãîñïîäèíÿ. — Â÷îðà ÿ âèð³øèëà 
âèïðàòè á³ëèçíó. Ó ìåíå ïðàëüíà 
ìàøèíà ñòàðîãî çðàçêà, â ÿê³é 
íåìàº ôóíêö³¿ ïîëîñêàííÿ ³ â³ä-

æèìó. Êîëè ÿ á³ëèçíó ïîêëàëà 
ó âàííó ³ ñòàëà íàáèðàòè âîäó 
äëÿ ïîëîñêàííÿ, ç êðàíà òåêëà 
ïðîçîðà âîäà. ß íà ÿêóñü ìèòü 
â³äâåðíóëàñÿ, ùîá âçÿòè ñèíüêó, 
à êîëè ãëÿíóëà íà êðàí — òî âæå 
òåêëà îòà ÷îðíîòà, ÿêó ÿ ïðèíî-
ñèëà â ðåäàêö³þ. ß ðîçóì³þ, ùî 
á³ëèçíó íåäîãëåä³ëà. Àëå íå ðî-
çóì³þ, ÷îìó òàê äîðîãî êîøòóº 
âîäà, ÿêó ïîòð³áíî êîíòðîëþ-
âàòè? — â ðîçïà÷³ êàæå íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

— Ó âàñ áðóäíà âîäà ç êðàíà 
òå÷å ÷àñ â³ä ÷àñó, ÷è ñèñòåìàòè÷-
íî? — çàïèòàëè ìè ó ãîñïîäèí³.

— Òèæíÿ äâà ìîæå òåêòè 
óìîâíî ÷èñòà âîäà, à ìîæå 
íà äåíü çî äâà ðàçè òåêòè ÷îðíà 
ð³äèíà, — êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — 
ß íå çíàþ, â³ä ÷îãî ç’ÿâëÿºòüñÿ 
áðóäíà âîäà â êðàíàõ ³ íå ìîÿ 
öå ïðîáëåìà. ß ïîâèííà ïëàòèòè 
çà ÿê³ñíó ïîñëóãó ³ îòðèìóâàòè 

ЧИ ЗМЕНШАТЬ КОЗЯТИНЧАНАМ 
ТАРИФИ НА ВОДУ?

¿¿. Ò³ëüêè íà ïðåâåëèêèé æàëü 
ÿ ³ âñ³ ³íø³ ëþäè, õòî ï³ä’ºäíàí³ 
äî âîäíî¿ ìàã³ñòðàë³ ì³ñòà, ÿê³ñ-
íî¿ âîäè íå ìàþòü, — ï³äñóìó-
âàëà êîçÿòèí÷àíêà.

Ç öüîãî ïðèâîäó ìè çâåðíóëè-
ñÿ äî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëî-
âè ç ÆÊÃ ªâãåíà Ìàëàùóêà.

— Íàì â³äîìà ïðîáëåìà êîçÿ-
òèí÷àí ÿê ç ÿê³ñòþ âîäè, òàê ³ ¿¿ 
âàðò³ñòþ. Ç öüîãî ïðèâîäó ñêëèêà-
ëè ïîçà÷åðãîâó ñåñ³þ, äå çâåðíó-
ëèñÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ðåãó-
ëþâàííÿ ö³í â ñôåðàõ åíåðãåòèêè 

òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, — êàæå 
ªâãåí Ìàëàùóê. — Ó çâ’ÿçêó ç êà-
ðàíòèíîì â³äïîâ³ä³ â³ä ðåãóëÿòîðà 
ö³í òðîõè çà÷åêàëèñÿ, àëå íàì â³-
äîìî, ùî âîíà ìàº ïðèéòè ç äíÿ 
íà äåíü. Ñïîä³âàºìîñÿ íà ïîçè-
òèâíó â³äïîâ³äü. ßêùî âîíà áóäå 
íå íà êîðèñòü ãðîìàäè, ì³ñüêèé 
ãîëîâà çíîâ ñêëè÷å ïîçà÷åðãîâó 
ñåñ³þ ì³ñüêî¿ ðàäè, äå áóäóòü âèð³-
øåí³ ïîäàëüø³ êðîêè ì³ñüêî¿ ðàäè 
ùîäî òàðèôó íà âîäó.

Людмила Янковчук не розуміє, чому за таку воду має 
платити більше 41 гривні. «Я повинна платити за якісну 
послугу і отримувати її», — каже жінка

«ß íà ÿêóñü ìèòü 
â³äâåðíóëàñÿ, à êîëè 
ãëÿíóëà íà êðàí – òî 
âæå òåêëà îòà ÷îðíîòà, 
ÿêó ÿ ïðèíîñèëà 
â ðåäàêö³þ»

Давня проблема  Про воду з крана 
в квартирах, що часто буває рудого, 
а то й чорного кольору, ми писали 
неодноразово. Люди мусять платити 
за цю рідину немалі гроші. Чи можна 
розраховувати на вирішення проблеми? 
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àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ. 
Ó ìåøêàíö³â Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ 

òåæ íå âèíèêíå ïðîáëåì ç òèì, 
ùîá äîáèðàòèñÿ äî îêðóæíîãî 
öåíòðó, ïîçàÿê Ìàõí³âêà íàâ³òü 
áëèæ÷à äî Êàëèí³âêè, í³æ Êî-
çÿòèí. Ùîïðàâäà ñêîðèñòàòèñÿ 
ìàõí³â÷àíè çìîæóòü ëèøå àâòî-
áóñíèì ñïîëó÷åííÿì.

À îò ç Ãëóõîâåöü äî Êàëèí³â-
êè ìîæíà áóäå äî¿õàòè íàâ³òü 
çàë³çíèöåþ. Ïðîòå äîâåäåòüñÿ 
ðîáèòè ïåðåñàäêó ó Êîçÿòèí³. 
Õî÷à ìåøêàíöÿì äåÿêèõ ñ³ë, 
íàïðèêëàä, Á³ëîï³ëëÿ, âñå æ 
çàëèøèòüñÿ ëèøå âàð³àíò ç àâ-
òîáóñíèì ñïîëó÷åííÿì.

Â³äñòàíü â³ä Ñàìãîðîäêà 
äî Êàëèí³âêè 36 ê³ëîìåòð³â, 
ÿêùî ¿õàòè ÷åðåç Çáàðàæ.

ЯКЩО ЦЕНТР У ХМІЛЬНИКУ 
Òåïåð óÿâ³ìî ³íøèé ñöåíàð³é, 

çà ÿêèì öåíòð îêðóãó — Õì³ëü-
íèê. ²ç öèì ì³ñòîì Êîçÿòèí 
íå ìàº çàë³çíè÷íîãî ñïîëó÷åííÿ. 
Çàëèøàºòüñÿ ëèøå òðàñà. Â³ä-

ñòàíü â³ä Êîçÿòèíà äî Õì³ëüíè-
êà — ìàéæå 80 ê³ëîìåòð³â, ÿêùî 
¿õàòè ÷åðåç Áðîäåöüêå.

² çíîâó ìàõí³â÷àíàì ó öüîìó 
ðàç³ ïîùàñòèòü á³ëüøå, îñê³ëüêè 
¿õàòè ¿ì áóäå òðîõè áëèæ÷å.

Á³ëîï³ëëÿ, êðàéí³é íàñåëåíèé 
ïóíêò íàøîãî ðàéîíó, ùî ìàº 
óâ³éòè â Ãëóõîâåöüêó ÎÒÃ, ðîç-
òàøîâàíèé ìàéæå çà 90 ê³ëîìå-
òð³â â³ä Õì³ëüíèêà, ÿêùî ¿õàòè 
òðàñîþ ÷åðåç Áåðäè÷³â.

À äëÿ òîãî, ùîá ä³ñòàòèñÿ ³ç 
Ñàìãîðîäêà äî Õì³ëüíèêà, òðåáà 
àáî ðîáèòè âåëèêå êîëî, ðóõà-
þ÷èñü òðàñîþ ÷åðåç Ìàõí³âêó, 
àáî ¿õàòè ÷åðåç ñåëà. ² íàâ³òü 
ó äðóãîìó âàð³àíò³ äîâåäåòü-
ñÿ ïîäîëàòè â³äñòàíü ó ïîíàä 
80 ê³ëîìåòð³â.

ПЕРЕДУМОВИ 
Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó ôàõ³âö³ Ì³-

í³ñòåðñòâà ðîçâèòêó ãðîìàä òà 
òåðèòîð³é Óêðà¿íè ïðåäñòàâèëè 
íîâó ìîäåëü àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó Â³ííè÷-
÷èíè. Çã³äíî ç íåþ íà òåðèòîð³¿ 
îáëàñò³ ìàëî áóòè òðè ðàéîíè: 
Â³ííèöüêèé, Ëàäèæèíñüêèé òà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé. Êîçÿòèí-
ùèíà çà öèì ïëàíîì ìàëà óâ³éòè 
ó Â³ííèöüêèé ðàéîí.

Åêñïåðòè çàçíà÷àëè, ùî ïëàí 
ðîçðîáèëè ç óðàõóâàííÿì 60-ê³-

ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß

У роки Російської імперії наш 
район був частиною Бердичів-
ського повіту Київської губернії. 
На рубежі ХІХ–ХХ століть на на-
ших землях тоді було шість волос-
тей: Білопільська, Дубовомахари-
нецька, Козятинська, Махнівська, 
Пузирківська та Самгородоцька.
Окремі села Козятинщини 
входили до інших волостей. 
Наприклад, Поличинці були 
частиною Бистрицької волос-
ті (сьогодні Бистрик — село 
у Бердичівському районі). Село 
Велике входило до Мало-Чер-
нявської волості (це на Ружин-
щині). Лопатин був частиною 
Мало-Чернятинської волості 
(це на Хмельниччині).
Коли радянська влада вкоріни-
лася на наших землях, волості 
ліквідували. Натомість створили 
райони. У 1923 році на теренах 
Козятинщини їх було три — Біло-

пільський, Козятинський та Сам-
городоцький. Окремі села вхо-
дили до Бердичівського району.
Чере два роки Білопільський 
та Самгородоцький райони 
ліквідували і об’єднали з Ко-
зятинським районом. У тому ж 
1925 році утворився Махнів-
ський район, що об’єднав деякі 
села Козятинщини та Бердичів-
щини. Тоді наші землі входили 
до Бердичівської округи.
У 1932 році утворили Вінницьку 
область, куди увійшли Козятин-
ський та Махнівський райони. 
У 1939 році на політичній карті 
знову з’явився Самгородоцький 
район.
А Козятинський район у сучас-
них його межах сформувався 
аж на початку 60-их. Тоді Сам-
городоцький і Махнівський ра-
йони ліквідували, а села приєд-
нали до Козятинського району.

Як змінювалося районування Козятинщини?

ОЛЕНА УДВУД 

Çã³äíî ç íîâèì àäì³í³ñòðàòèâ-
íî-òåðèòîð³àëüíèì ïîä³ëîì, â³ä-
áóäåòüñÿ óêðóïíåííÿ ðàéîí³â. 
Íèí³ íàøà îáëàñòü ïîä³ëåíà 
íà 27 òàêèõ àäì³í³ñòðàòèâíî-
òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü. Àëå 
ó ïëàíàõ Ì³í³ñòåðñòâà ðîçâèòêó 
ãðîìàä òà òåðèòîð³é îá’ºäíàòè ¿õ.

Íàðàç³ íà îô³ö³éíîìó ïîðòàë³ 
«Äåöåíòðàë³çàö³ÿ» ïðåäñòàâëåíî 
òðè âàð³àíòè íîâîãî ïîä³ëó Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³: ñòâîðèòè òðè 
ðàéîíè ÷è ï’ÿòü îêðóã³â, àáî 
ï'ÿòü ïîâ³ò³â.

Ïåðøèé âàð³àíò ïåðåäáà÷àº, 
ùî ó ìåæàõ îáëàñò³ áóäå ëèøå 
òðè ðàéîíè: Â³ííèöüêèé, Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé òà Ëàäèæèí-
ñüêèé. ßêùî éîãî çàòâåðäÿòü, 
Êîçÿòèíùèíà óâ³éäå äî Â³-
ííèöüêîãî ðàéîíó.

Çã³äíî ç äðóãèì âàð³àíòîì, 
Â³ííèöüêó îáëàñòü ìîæóòü ïî-
ä³ëèòè íà ï'ÿòü ðàéîí³â, àáî æ 
ïîâ³ò³â: Â³ííèöüêèé, Íåìèð³â-
ñüêèé, Æìåðèíñüêèé, Ëàäèæèí-
ñüêèé òà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé. 

Ó òàêîìó ðàç³ íàø ðàéîí çíîâó 
óâ³éäå ó Â³ííèöüêèé.

² º ùå òðåò³é âàð³àíò, çã³äíî ç 
ÿêèì îáëàñòü ïîä³ëÿòü íà ï'ÿòü 
îêðóã³â: Â³ííèöüêèé, Ãàéñèí-
ñüêèé, Òóëü÷èíñüêèé, Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêèé. Äëÿ ï’ÿòîãî 
ùå íå âèçíà÷èëèñÿ ç öåíòðîì. 
Öå áóäå àáî Õì³ëüíèê, àáî Êà-
ëèí³âêà. ßêùî çàòâåðäÿòü öåé 
ïîä³ë, ñàìå äî îñòàííüîãî îêðóãó 
óâ³éäóòü ÷îòèðè ÎÒÃ, ùî ñòâî-
ðÿòüñÿ íà òåðåíàõ Êîçÿòèíùèíè.

ЯКЩО ЦЕНТР У КАЛИНІВЦІ 
Ó ïåðøèõ äâîõ âàð³àíòàõ Êî-

çÿòèíñüêèé ðàéîí óâ³éäå äî Â³-
ííèöüêîãî. ²ç îáëàñíèì öåíòðîì 
ìè ìàºìî ïðÿìå çàë³çíè÷íå òà 
àâòîáóñíå ñïîëó÷åííÿ, òîæ ïðî-
áëåì ç òèì, ùîá äîáèðàòèñÿ, 
íå âèíèêíå.

Òåïåð ðîçãëÿíåìî òðåò³é 
ñöåíàð³é, çà ÿêèì Êîçÿòèíùè-
íà óâ³éäå äî Êàëèí³âñüêîãî ÷è 
Õì³ëüíèöüêîãî îêðóãó. Ïðèïóñ-
òèìî, ùî öåíòð íîâîãî îêðóãó 
áóäå ó Êàëèí³âö³. ²ç Êàëèí³âêîþ 
ìè ìàºìî ïðÿìå çàë³çíè÷íå òà 

КОЗЯТИНСЬКОГО 
РАЙОНУ НЕ БУДЕ 
Адмінреформа  Децентралізація 
триває. Спершу громади мають 
об’єднатися в ОТГ, на черзі — 
об’єднання районів. У Мінрегіоні 
наразі розглядають три варіанти. 
До кого приєднають Козятинщину — 
поки невідомо, але вже зрозуміло, 
що Козятинський район ліквідують

 Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí 
ñôîðìóâàâñÿ àæ 
íà ïî÷àòêó 60-èõ. 
Òîä³ ë³êâ³äóâàëè 
Ñàìãîðîäîöüêèé ³ 
Ìàõí³âñüêèé ðàéîíè

1. ХМІЛЬНИЦЬКИЙ (КАЛИНІВСЬКИЙ) ОКРУГ 
(об’єднає Козятинський, Калинівський, 

Хмільницький райони)

2. ВІННИЦЬКИЙ ОКРУГ 
(об’єднає Літинський, Вінницький, Липо-

вецький, Погребищенський, Оратівський, 
Барський, Жмеринський, Тиврівський, 

Немирівський, Іллінецький райони)

3. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ОКРУГ 
(об’єднає Мурованокуриловецький, 

Могилів-Подільський, Шаргородський, 
Ямпільський райони)

4. ГАЙСИНСЬКИЙ ОКРУГ
(об’єднає Гайсинський, 

Теплицький, Тростянецький, 
Чечельницький, Бершадський райони)

5. ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ОКРУГ 
(об’єднає Тульчинський, Томашпільський, 

Піщанський та Крижопільський райони)

ëîìåòðîâî¿ äîñòóïíîñò³ äî àä-
ì³í³ñòðàòèâíîãî öåíòðó. Õî÷à 
â³äñòàíü ì³æ Á³ëîï³ëëÿì, êðàé-
í³ì ñåëîì íàøîãî ðàéîíó, ³ Â³-
ííèöåþ — ïîíàä 90 ê³ëîìåòð³â.

Ó ëèñòîïàä³ òîãî æ 2019 ðîêó 
åêñïåðòè çàïðîïîíóâàëè íà ðîç-
ãëÿä âæå ÷îòèðè ìîäåë³ ïîä³ëó 
Â³ííè÷÷èíè. Çã³äíî ç ïåðøîþ, 
ìàëî á óòâîðèòèñÿ ÷îòèðè ïîâ³-
òè: Â³ííèöüêèé, Ëàäèæèíñüêèé, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé òà Òóëü-
÷èíñüêèé. Êîçÿòèíùèíà ìàëà á 
óâ³éòè äî Â³ííèöüêîãî. Öþ ìî-
äåëü ñòâîðèëè íà îñíîâ³ ïîä³ëó 
íà ãîñï³òàëüí³ îêðóãè.

Äðóãà ìîäåëü ïîâí³ñòþ äó-
áëþâàëà òó, ùî áóëà çàïðîïî-
íîâàíà ùå ó ñåðïí³: óòâîðåííÿ 
Â³ííèöüêîãî, Ëàäèæèíñüêîãî 
òà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ïî-

â³ò³â. Òðåòÿ ìîäåëü ïîëÿãàëà 
ó ñòâîðåíí³ øåñòè ïîâ³ò³â: Â³-
ííèöüêîãî, Ëàäèæèíñüêîãî, 
Æìåðèíñüêîãî, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî, Íåìèð³âñüêîãî òà 
Êîçÿòèíñüêîãî. Çà öèì ïëàíîì 
äî íàøîãî ïîâ³òó ìàëè á óâ³éòè 
Õì³ëüíèöüêèé, Êàëèí³âñüêèé òà 
Ïîãðåáèùåíñüêèé ðàéîíè.

×åòâåðòà ìîäåëü ïåðåäáà÷à-
ëà ñòâîðåííÿ ÷îòèðüîõ ïîâ³ò³â: 
Â³ííèöüêîãî, Òóëü÷èíñüêîãî, 
²ëë³íåöüêîãî òà Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî. Êîçÿòèíùèíà ìàëà á 
óâ³éòè äî Â³ííèöüêîãî ïîâ³òó.

Íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ 2020-ãî 
çàïðîïîíóâàëè äâà âàð³àíòè: ïî-
ä³ëèòè Â³ííè÷÷èíó íà ï’ÿòü ðà-
éîí³â àáî íà òðè. Ïîä³ë íà ï’ÿòü 
ðàéîí³â çàïðîïîíóâàëà îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³ÿ.

1. ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Козятинський, Хмільницький, 

Жмеринський, Літинський, 
Тиврівський, Немирівський, 

Іллінецький, Оратівський, Липовець-
кий, Погребищенський, Калинівський 

та Вінницький райони)

2. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Барський, Муровано-

куриловецький, Могилів-Подільський, 
Ямпільський, Томашпільський, Шарго-

родський райони)

3. ЛАДИЖИНСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Тульчинський, 

Крижопільський, Піщанський, Чечель-
ницький, Бершадський, Теплицький, 
Гайсинський, Тростянецький райони)

1. ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Козятинський, Вінницький, 

Хмільницький, Калинівський та Літинський 
райони)

2. НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Погребищенський, 

Немирівський, Липовецький, Оратівський та 
Іллінецький райони)

3. МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Мурованокуриловецький, 

Могилів-Подільський, Чернівецький, 
Томашпільський та Ямпільський райони)

4. ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Жмеринський, Тиврівський, 

Барський, Шаргородський райони)

5. ЛАДИЖИНСЬКИЙ РАЙОН 
(об’єднає Гайсинський, Тульчинський, Те-
плицький, Тростянецький, Бершадський, 

Крижопільський, Піщанський та 
Чечельницький райони)
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ï’ÿòíèöþ, 15 òðàâíÿ, ìè 
ïîáóâàëè íà âóëèö³ Êîøîâîãî. 
Ïåðøå, ùî êèíóëîñü ó â³÷³ — 
íà âóëèö³ áàãàòî ëþäåé. Ó äâî-
ðàõ ñóñ³äè ãóðòîì ïðèáèðàëè 
çð³çàíå ã³ëëÿ. Çà çá³ãîì îáñòà-
âèí, íà ÏÐÁ, êð³ì ïðàö³âíèê³â 
äîðîæíüî¿ ñëóæáè, áóëè åíåð-
ãåòèêè. Âîíè ñòàâèëè ñòîâïè 
íà çàì³íó åëåêòðîîïîðàì, ÿê³ 
â³äñëóæèëè ñâîº. Ã³ëëÿ, ÿêå 
òîðêàëîñÿ ïðîâîä³â, åëåêòðè-
êè çð³çàëè. Òîæ ñàìå òå ã³ëëÿ 
ïðèáèðàëè æèòåë³ ïðèëåãëèõ 
áóäèíê³â.

Ñåðåä ñïèëÿíîãî äåðåâà áóëè 
÷èìàë³ ã³ëêè ôðóêòîâèõ äåðåâ. 
Äåÿê³ æ³íêè êàçàëè, ùî ðîçóì³-
þòü, ùî äåðåâà òðåáà áóëî ðîç-
÷èñòèòè, àëå âñå îäíî «äóøà áî-
ëèòü». Íå çàäîâîëåíèé ðîáîòîþ 
åíåðãåòèê³â ³ ïàí Ñåðã³é. Êàæå, 
ùî âîíè ñâîºþ àâò³âêîþ çäåðëè 
ç³ ñò³íè éîãî ïîìåøêàííÿ ãóñàêà 
ðàçîì ç åëåêòðîäðîòîì.

Òèì ÷àñîì ã³ëëÿ ìåøêàíö³ áó-
äèíê³â çà÷èñòèëè, ò³ëüêè ëèñòÿ 
çàëèøèëîñÿ. À êîëè ïðåäñòàâ-
íèö³ ñëàáêî¿ ñòàò³ ïåðåñòàëè 
ìàõàòè â³íèêàìè, îäíà ç ïðè-
áèðàëüíèöü ïàí³ Òåòÿíà êàæå:

— Ùî çàëåæèòü â³ä íàñ, ç öèì 
ìè ñïðàâëÿºìîñü. ²íøà ð³÷, ùî 
ìè íå ìîæåìî çðîáèòè òîãî, ùî 
áåç òåõí³êè çðîáèòè íàì íå ï³ä 
ñèëó, — ãîâîðèòü æ³íêà ³ çàïðî-
øóº ïðåäñòàâíèêà ïðåñè íà ð³ã 
áóäèíêó. — Ïîäèâ³òüñÿ íà öåé 
ôðîíòîí. Ìåøêàíö³ âóëèö³ 
Êîøîâîãî, ìàáóòü, â ñîðî÷ö³ 
íàðîäèëèñü. Òîìó ùî â³òðîâ³ 
äîøêè â³ä ôðîíòîíà âíî÷³ â³-
òðîì â³ä³ðâàëî. Âè óÿâëÿºòå, ùî 
ìîãëî áóòè, êîëè òà íàï³âãíèëà 
êîíñòðóêö³ÿ âäåíü âïàëà á êî-
ìóñü íà ãîëîâó?

Äàë³ áóëà åêñêóðñ³ÿ äâîðà-
ìè âóëèö³. Íàéá³ëüøå ãðîìàäó 
òóðáóº íàï³âçàêðèò³ ÷è çîâñ³ì 
áåç ëþê³â ñò³÷í³ ÿìè ³ â³äêðèò³ 
êðèíèö³ òåëåêîì³âñüêîãî ìàéíà.

Ïîäèâèëèñÿ íà âæå â³äîìå 

íà ÏÐÁ ñì³òòåçâàëèùå. Í³õ-
òî çâ³äòè ùå í³÷îãî íå âèâ³ç, 
à îò ñâ³æåíüêîãî äîáàâèëè. 
Õòîñü ïðèí³ñ ï³ä â³êíà ðîç-
êîðîæåíó ïðàëüíó ìàøèíó. 
Ìàáóòü âèð³øèâ òàêèì ÷èíîì 
óòèë³çóâàâàòè äîìàøí³é íåïî-
òð³á. Ó êîãîñü âèðîñëè ä³òè ³ 
âæå íåïîòð³áí³ ïîëàìàí³ äèòÿ÷³ 
³ãðàøêè, ÿê³ òåæ âèêèíóëè. Äî-
áàâèëîñü ³ ã³ëëÿ íà êóï³.

Ï³ñëÿ åêñêóðñ³¿ äâîðàìè, ï³ø-
ëè, çàðàäè ÷îãî ïðè¿õàëè — ïî-
äèâèòèñÿ íà äîðîãó, ÿêó ïðî-
êëàäàþòü íà Êîøîâîãî.

Íà ä³ëÿíö³ äîðîãè, äå äåê³ëüêà 
äí³â òîìó ïîêëàëè àñôàëüò, êà-
òàëèñÿ ä³òè íà ñàìîêàòàõ. Âîíè 
ïðî³íñïåêòóâàëè äîðîãó ³ âèçíà-
ëè ¿¿ øâèäê³ñíèì ñàìîêàòíèì 
òðåêîì.

— Ìè ÷óëè â³äãóêè íàøèõ 
æèëüö³â, ùî àñôàëüò çàêëàäà-
þòü ç ïîðóøåííÿì íîðì ïîòî÷-
íîãî ðåìîíòó, — êàçàëè ñòàðø³ 
ìåøêàíö³ âóëèö³. — Íà âóëèöþ 
Êîøîâîãî ð³äêî çà¿æäæàþòü 
âàíòàæ³âêè. Â îñíîâíîìó òóò 
¿çäÿòü ëåãêîâóøêè òà õîäèìî 
ìè. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó òå, 
ùî áóëî, ³ òå, äå äîðîãó âæå çðî-
áèëè, ÿê êàæóòü, ìîðå é çåìëÿ. 
Äåÿê³ ä³ëÿíêè äîðîãè íà Êîøî-
âîãî âæå áóëè òàêèìè, ùî ìîæíà 
áóëî íîãè ïîëàìàòè, äå äîðîãó 
çðîáèëè — íåþ ïðèºìíî ïðîéòè.

Òàêîþ áóëà äóìêà ïðåäñòàâ-
íèê³â ãðîìàäè. Ðàçîì ç òèì, 
ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî âèñëîâèëè-
ñÿ ò³ëüêè 12 ì³ñöåâèõ æèòåë³â ³ 
ìè áåðåìî ¿õ ñëîâà ÿê ãðîìàä-
ñüêó äóìêó, òîìó ùî ³íøî¿ ïî-
çèö³¿ ï³ä ÷àñ íàøîãî â³çèòó ìè 
íå ïî÷óëè.

ПОЇХАЛИ ДИВИТИСЯ ДОРОГУ 
ТА ПОБАЧИЛИ ІНШЕ 
Ми перевірили  Про дорогу, яку 
почали ремонтувати на вулиці Кошового, 
пішли чутки, що роблять її з порушенням 
технологічних норм і правил. Мовляв, 
дорогу не засипали щебнем. Асфальт 
кладут на пил, який згребли у дорожні 
впадини щіткою прибиральної техніки. 
«Гроші на вітер», — висловлювали свою 
думку люди. Поїхали перевірити, як 
роблять дорогу і побачили багато іншого

Ïîäèâèëèñÿ íà 
âæå â³äîìå íà ÏÐÁ 
ñì³òòåçâàëèùå. 
Í³õòî çâ³äòè ùå 
í³÷îãî íå âèâ³ç, à îò 
ñâ³æåíüêîãî äîáàâèëè

Дорожники та діти кажуть, що дорога — супер

З кришками люків підземних комунікацій 
на вулиці Кошового просто біда

Мешканці вулиці Кошового наводять 
лад після обрізки дерев 

Зламаний гусак в будинку 46 

На ПРБ енергетики замінюють опори ЕЛ 



6 RIA-Ê, ×åòâåð, 21 òðàâíÿ 2020                                              Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
473147

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

Виконавчий комітет Козятинської 
міської ради оголошує конкурс з 
визначення виконавця послуг з ви-
везення твердих побутових відходів 
на території м. Козятина (крім приват-
ного сектора).
Для участі у конкурсі запрошуються 
суб'єкти господарювання, установчими 
документами яких передбачено про-
вадження діяльності у сфері поводження з 
твердими побутовими відходами.
Підстава для проведення конкурсу: Про 
проведення конкурсу з визначення вико-
навця послуг з вивезення твердих побуто-
вих відходів на території м. Козятина (крім 
приватного сектора) від 15.05.2020 р. 
№ 97 
Місце та час проведення конкурсу: 
м. Козятин, вул. Грушевського, 23 (офіс 
Козятинської міської ради), каб. заступни-
ка міського голови — начальника УЖКГ — 
23.06.2020 року о 14 год. 00 х в.
Місце надання конкурсних пропозицій: 
22100, Вінницька область, м. Козятин, 
вул. Грушевського, 23 (офіс Козятинської 
міської ради), управління житлово-ко-
мунального господарства Козятинської 
міської ради, кабінет № 13.
Кінцевий строк подачі конкурсних 
пропозицій: 9.06.2020 року до 13 год. 
00 х в.
Спосіб: особисто або поштою 
Кваліфікаційні вимоги до учасників 
конкурсу:
 наявність матеріально-технічної бази;
 вартість надання послуг;
 досвід роботи з надання послуг з 
вивезення побутових відходів не менше 
2-х років;
 наявність та кількість працівників 
відповідної кваліфікації;
 відсутність заборгованості по сплаті 
податків і зборів, передбачених законо-
давством України.
Характеристика території, де повинні на-
даватись послуги з вивезення твердих по-
бутових відходів на території м. Козятина 
(крім приватного сектора):
Площа м. Козятина — 1237,54 га.
Кількість вулиць м. Козятина — 95 од., 
кількість провулків — 53 од.

Річна кількість твердих побутових відходів 
на території міста становить — 49623 м3 
(9776 т).
Багатоквартирні житлові будинки.
 Кількість будинків багатоквартирного 
житлового фонду — 226 од., у тому числі:
ОСББ- 83 од., управління багатоквартир-
ним будинком співвласниками — 5 од., 
ЖБК — 1 од.
Будинки, що утримуються КП «Управляюча 
компанія» Козятинської міської ради — 
137 одиниць.
Будинки з 4-ма та вище поверхами — 
53 одиниці.
Контейнери для збирання твердих по-
бутових відходів.
 Кількість наявних контейнерів для 
збирання твердих побутових відходів 
на території міста Козятин об'ємом 1,1 м3–
221 шт., у тому числі 215 контейнерів 
стоять на балансі КП «Чисте місто» 
Козятинської міської ради (сітчасті контей-
нери для ПЕТ-пляшок — 53 од., металеві 
контейнери — 162 од.).
 Контейнери розміщені на всіх централь-
них вулицях міста та на прибудинкових 
територіях багатоквартирних будинків, 
згідно з рішенями виконавчого комітету 
Козятинської міської ради.
 На прибудинкових територіях багаток-
вартирних будинків побудовано контей-
нерних майданчиків — 3 од.
Підприємства, установи, організації 
 Загальна кількість підприємств, установ 
та організацій на території м. Козятина — 
481 одиниць.
Характеристика під’їзних шляхів — ас-
фальтоване та тверде грунтове дорожнє 
покриття.
Детальну інформацію щодо проведення 
конкурсу та подачі документів можна 
знайти на офіційному сайті Козятинської 
міської ради або отримати за адресою:
м. Козятин, вул. Грушевського, 23, 
управління житлового комунального 
господарства Козятинської міської 
ради, каб.№ 13, тел. 2–02–08 у голов-
ного спеціаліста з питань благоустрою 
управління житлово-комунального 
господарства Козятинської міської ради 
Шацької Олени Володимирівни 

Виконавчий комітет Козятинської 
міської ради оголошує конкурс з 
визначення виконавця послуг з ви-
везення твердих побутових відходів 
від мешканців приватного сектора м. 
Козятина.
Для участі у конкурсі запрошуються суб'єкти 
господарювання, установчими докумен-
тами яких передбачено провадження 
діяльності у сфері поводження з твердими 
побутовими відходами.
Підстава для проведення конкур-
су: рішення виконавчого комітету 
Козятинської міської ради «Про про-
ведення конкурсу з визначення виконавця 
послуг з вивезення твердих побутових 
відходів від мешканців приватного сектора 
м. Козятина» від 15.05.2020 року № 98.
Характеристика об'єктів утворення побуто-
вих відходів за джерелами їх утворення.
Площа м. Козятина — 1237,54 га.
Кількість вулиць м. Козятина — 95 од., 
кількість провулків — 53 од.
Річна кількість твердих побутових відходів 
на території міста становить — 49623 м3 
(9776 т) 
 Загальна кількість дворів приватного 
сектору: 5200 од.;
 Кількість мешканців таких будинків: 
15435 осіб.
 Наявність контейнерів для збирання 
твердих побутових відходів у приват-
ному секторі — 21 од. (балансоутри-
мувач контейнерів — КП «Чисте місто» 
Козятинської міської ради).
Характеристика під’їзних шляхів — ас-
фальтоване та тверде грунтове дорожнє 
покриття.
Графік роботи: чотири рази на місяць 
(за графіком).

Місце та час проведення конкурсу: 
м. Козятин, вул. Грушевського, 23 (офіс 
Козятинської міської ради), каб. заступника 
міського голови — начальника УЖКГ — 
23.06.2020 року о 10 год. 00 х в.
Місце надання конкурсних пропозицій: 
22100, Вінницька область, м. Козятин, вул. 
Грушевського, 23 (офіс Козятинської міської 
ради), управління житлово-комунального 
господарства Козятинської міської ради, 
кабінет № 13.
Спосіб надання пропозицій: особисто 
або поштою 
Кінцевий строк подачі конкурсних 
пропозицій: 19.06.2020 року до 13 год. 
00 х в.
Кваліфікаційні вимоги до учасників 
конкурсу:
 наявність матеріально-технічної бази;
 вартість надання послуг;
 досвід роботи з надання послуг з 
вивезення побутових відходів не менше 
2-х років;
 наявність та кількість працівників 
відповідної кваліфікації;
 відсутність заборгованості по сплаті 
податків і зборів, передбачених законодав-
ством України.
Детальну інформацію щодо проведення 
конкурсу та подачі документів можна знай-
ти на офіційному сайті Козятинської міської 
ради або отримати за адресою:
м. Козятин вул. Грушевського, 23, 
управління житлового комунального 
господарства Козятинської міської 
ради, каб. № 13, тел. 2–02–08 у голов-
ного спеціаліста з питань благоустрою 
управління житлово-комунального 
господарства Козятинської міської ради 
Шацької Олени Володимирівни 

РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР СМІТТЯ.
НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО?

Буваючи за кордоном, див-
лячись пізнавальні, інфор-
маційні передачі по телеба-
ченню, ми бачимо кольорові 
контейнери, в які свідомі меш-
канці інших країн викидають 
сміття, але не все разом, а 
окремо макулатуру, окремо 
скляні пляшки, окремо плас-
тикове упакування.

Зазвичай, побачивши таке, 
наші люди кажуть — ми так ні-
коли не зможемо, ми не такі, 
інша ментальність тощо. Але це 
хибні думки. Роздільний збір 
сміття з'явився не так давно, 
якихось 20–30 років тому, був 
новинкою за кордоном, та й за-
раз далеко не всі європейські 
країни його опанували. Відтак, 
ми також цілком здатні не від-
ставати від сусідів і привчити себе 
до цивілізованого поводження з 
відходами. Це вимога часу, життя 
та здоров'я майбутніх поколінь.

Суть роздільного збору сміття 
полягає в тому, аби цінні речо-
вини, які можуть бути переро-
блені, не ставали сміттям і не по-
трапляли на полігони ТПВ. Адже 
в кожному мішку, пакеті з непо-
требом, який ми несемо до кон-
тейнера, є чимало речей, які б ще 
могли послугувати людям. Так, 
скляну пляшку можна перепла-
вити, і додати до гарячої маси, 
з якої роблять інше скло, після 
чого вона знов стане пляшкою. 
Алюмінієва банка легко пере-
плавляється і може стати такою 
самою банкою або частиною лі-
така. Зі старих газет, журналів, 
зошитів чи книжок, отримують 
новий папір та картон.

У нашому місті з листопада 
минулого року розпочато роз-
дільний збір сміття. Для цього 
встановлено більше 150 кон-
тейнерів.

Однак не можна сказати, що всі 

мешканці міста охоче долучились 
до прогресивного методу пово-
дження зі сміттям. Часто можна 
помітити, як люди викидають 
в контейнер з відходами, що 
не переробляються, пластикові 
відходи, скло, папір, у той час, 
коли поряд стоять баки саме для 
таких відходів. Часто від людей 
можна почути щось на кшталт: 
«А чого це я повинен сортувати 
сміття? Мені ж за це не платять, 
а хтось ще й зиск від моєї роботи 
отримає! Частка правди в таких 
словах є. Звісно, було б краще, 
якби за кожну здану в пункт 
прийому скляну чи пластикову 
пляшку, а також за макулату-
ру, дрібний металобрухт тощо, 
платили добрі гроші. Та наразі 
ситуація така, що виробникам 
паперу, скла, пластику вигідніше 
виготовляти нові матеріали, аніж 
переробляти використані. Тому 
й закупівельні ціни за вторинну 
сировину дуже низькі, і здавати 
їх вигідно хіба людям, яким дуже 
скрутно в житті, котрі радіють на-
віть кільком вирученим гривням.

Та чи означає це, що сорту-
вати сміття не потрібно, якщо 
за це не платять? Ні! Адже беручи 
участь в роздільному зборі сміття 
(тобто сортуванні його перед ви-
несенням в контейнер), кожен 
учасник процесу зменшує частку 
сміття на звалищі та бере безпо-
середню участь в екологічному 
проекті.

Візьмемо найпроблемнішу 
складову сучасного сміття — так 
звані пластикові пляшки, офі-
ційна назва — ПЕТ-пляшки. Їх 
загальна вага зовсім невелика, 
але обсяг вражаючий — уявіть 
собі сотню або дві пляшок. А тоді 
можна прикинути, скільки пля-
шок вивозиться з міста щороку.

На звалищі пляшки можуть 
загорітися, і тоді ми усі дихати-

мемо токсичним димом. Утво-
ривши товстий та легкий шар, 
ПЕТ-пляшки не даватимуть змоги 
іншому, органічному сміттю роз-
кладатись. Відтак, обсяг звалища 
стрімко зростатиме.

Однак, потрапивши до кон-
тейнеру для вибіркового збору, 
ПЕТ-пляшка потрапить на сорту-
вання, переробку та повернеться 
в обіг. У такий спосіб економиться 
цінна та вичерпна сировина — на-
фта, адже саме з неї отримують 
пластмаси, зменшується наванта-
ження на довкілля, а на звалищах 
стає значно менше проблемного 
сміття.

Дуже важливим, особливо з 
огляду на проблеми збереження 
довкілля, є окремий збір для по-
дальшої переробки макулатури — 
продукції паперової промисло-
вості в її широкому асортименті. 
Як відомо, для виробництва па-
перової продукції використову-
ється деревина. Кожен з нас може 
зробити свій внесок у покращен-
ня стану довкілля та зменшення 
власного «екологічного сліду», 
якщо навчиться збирати влас-
ну макулатуру та відправляти 
ї ї до спеціальних контейнерів, 
розташованих на території міста. 
Кілька кілограмів макулатури від 
однієї родини — це небагато. Але 
від тисяч родин, це будуть тонни, 
а одна тонна переробленої ма-
кулатури — це близько 15 дерев, 
які не будуть вирубані для по-
треб паперової промисловості, 
10 тонн макулатури — це гектар 
збереженого лісу.

Ми всі повинні усвідомити 
одну важливу суть — природа 
не прощає помилок і тому ко-
жен із нас несе відповідальність 
за збереження навколишнього 
середовища.

Адміністрація 
КП «Чисте місто»

ОГОЛОШЕННЯ

ПРИВІТАННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ОЛЕКСАНДРА ПУЗИРЯ 
З НАГОДИ ДНЯ ВИШИВАНКИ

Дорогі козятинчани!
 

Вітаю усіх вас з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури — 
з Днем вишиванки, одним з найяскравіших національних символів України!

День вишиванки — це свято сповідування національних українських традицій, плекання культури, патріотизму 
та єдиного, міцного українського духу! Чудовий орнамент — від Галичини до Донбасу, від Волині до Криму — 

має свою давню, захисну історію. В усі часи, коли згадуються козацтво та українці — на одязі цих людей ми 
бачимо таємничі візерунки: це вірування та звичаї нашого українського народу. Вишиванка стала унікальним 

відображенням фольклорної традиції нашого народу.
Вишиванка для нас не лише одяг на свята. Це національний оберіг, святиня, що символізує собою духовне 

багатство українського народу та несе наші традиції і мудрість.
Бажаю всім нам пам’ятати та примножувати добрі традиції, передавати їх нашим нащадкам. 

Зичу здоров’я та радості, миру вам та вашим домівкам, добра та злагоди.
Зі святом!

З повагою, міський голова Олександр Пузир
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ПРЕССЛУЖБА ТОВ 

«ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ 

КАОЛІН»

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ º äå-
ê³ëüêà ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðàöþ-
þòü ó êàîë³íîâ³é ãàëóç³. Îäíå 
ç íèõ — ÒÎÂ «Æåæåë³âñüêèé 
êàîë³í», ùî âõîäèòü ó ãðóïó 
SOKA. Öå ï³äïðèºìñòâî ïðà-
öþº ó ñ. Æåæåë³â Êîçÿòèíñüêî-
ãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç 
2005 ðîêó. ÒÎÂ «Æåæåë³âñüêèé 
êàîë³í» çä³éñíþº âèäîáóòîê, 
ïåðåðîáêó (ïîäð³áíåííÿ) òà 
â³äâàíòàæåííÿ êàîë³íó, ìàº âñ³ 
íåîáõ³äí³ äëÿ öüîãî äîçâîëè òà 
ë³öåíç³¿. Êàîë³í — öå á³ëà ãëè-
íà, ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç ì³íåðàëó 
êàîë³í³òó òà êâàðöîâîãî ï³ñêó. 
Êàîë³í íàëåæèòü äî íàéïðîñò³-
øèõ àëþìîñèë³êàò³â, éîãî ôîð-
ìóëà — Al2O3·2SiO2·2H2O. Êà-
îë³í íåòîêñè÷íèé, íå âèáó-
õîíåáåçïå÷íèé. Öå ³íåðòíà 
ðå÷îâèíà, ÿêà íå çä³éñíþº 
øê³äëèâîãî âïëèâó íà íàâêî-
ëèøíº ñåðåäîâèùå. Çàãàëîì 
ä³àïàçîí âèêîðèñòàííÿ êàîë³-

í³â äóæå øèðîêèé: êåðàì³÷íå, 
ïàïåðîâå âèðîáíèöòâî òà ³íø³ 
ãàëóç³. Ó òðàâí³ 2020 ðîêó 
ÒÎÂ «Æåæåë³âñüêèé êàîë³í» 
óæå ðîçïî÷àëî ñåçîíí³ ðîáîòè 
ó Æåæåë³âñüêîìó êàð’ºð³. Òåðè-
òîð³ÿ Æåæåë³âñüêîãî êàð’ºðó º 
ïðèâàòíîþ âëàñí³ñòþ êîìïàí³¿ 
ÒÎÂ «Æåæåë³âñüêèé êàîë³í» 
òà îá’ºêòîì ï³äâèùåíî¿ íåáåç-
ïåêè. Âõ³ä íà òåðèòîð³þ Æå-
æåë³âñüêîãî êàð’ºðó ñòîðîíí³ì 
îñîáàì ñóâîðî çàáîðîíåíèé.

Òåðèòîð³ÿ Æåæåë³âñüêîãî 
êàð’ºðó ïåðåáóâàº ï³ä îõîðî-
íîþ ï³äðîçä³ë³â ïîë³ö³¿ îõî-
ðîíè, ç ÿêèìè óêëàäåíà óãîäà 
íà îõîðîíó îá’ºêòà. Ïîðóøåííÿ 
öèõ âèìîã ñòîðîíí³ìè îñîáàìè 
îòðèìàº â³äïîâ³äíó êâàë³ô³êà-
ö³þ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà 
ïðèçâåäå äî â³äïîâ³äíîãî ïî-
êàðàííÿ çã³äíî ç ÷èííèì çà-
êîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

Âèäîáóâàííÿ êàîë³íó çä³é-
ñíþºòüñÿ ñïîñîáîì â³äêðèòèõ 
ã³ðíè÷èõ ðîá³ò, çà äîïîìîãîþ 
åêñïëóàòàö³¿ ìàøèí ³ ìåõà-

í³çì³â ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè. 
Ðîáîòàìè ó êàð’ºð³ êåðóº òà 
ôðîíò ðîá³ò åêñêàâàòîðà, áóëü-
äîçåðà, âàíòàæíèõ àâòîìîá³ë³â 
âèçíà÷àº ãðóïà äîñâ³ä÷åíèõ ³ 
ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèõ ôà-
õ³âö³â, ÿê³, îêð³ì ïðîôåñ³éíî-
ãî íàâ÷àííÿ, êîæí³ òðè ðîêè 
ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó ç ïèòàíü 
îõîðîíè ïðàö³. Ã³ðíè÷èé ìàé-
ñòåð íà ÒÎÂ «Æåæåë³âñüêèé 
êàîë³í» êåðóº òèì, ùîá âèñîòà 
óñòóï³â òà òðàíñïîðòí³ áåðìè 
(øëÿõè äëÿ ïðî¿çäó òåõíîëî-
ã³÷íîãî àâòîòðàíñïîðòó) áóëè 
îáëàøòîâàí³ â³äïîâ³äíî äî âè-
ìîã âåäåííÿ â³äêðèòèõ ã³ðíè-
÷èõ ðîá³ò íà êàð’ºðàõ. Ïåðåä 
âèõîäîì ó êàð’ºð òà ïî÷àòêîì 
ñåçîííèõ ðîá³ò ç âèäîáóâàííÿ 
ã³ðíè÷èé ìàéñòåð îö³íþº ñòàí 
áîðò³â, ðîáî÷èõ ìàéäàí÷èê³â, 
ð³âåíü òà îá’ºì âîäè, âñòàíîâ-
ëþº íàñîñè äëÿ â³äêà÷êè âîäè, 
ïðîâîäèòü ³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè 
áåçïåêè.

Îñòàíí³ì ÷àñîì, ó êâ³òí³-
òðàâí³ 2020 ðîêó, ñïîñòåð³ãàâ-

ñÿ íåáà÷åíèé ðàí³øå ñïëåñê 
³íòåðåñó äî ä³ÿëüíîñò³ êàîë³-
íîâîãî êàð’ºðó ó ñ. Æåæåë³â. 
Æèòåë³â íàâêîëèøí³õ ì³ñò ³ 
ñ³ë ïðèâàáèëà êðàñà ́ ðóíòîâèõ 
âîä, ÿê³ íàáóâàþòü áëàêèòíîãî 
çàáàðâëåííÿ çàâäÿêè îïòè÷íî-
ìó ÿâèùó ðåôðàêö³¿ (âèêðèâ-
ëåííÿ ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â ï³ä 
÷àñ ¿õ ïðîõîäæåííÿ ÷åðåç íåî-
äíîð³äíå ñåðåäîâèùå, íàïðè-
êëàä, ´ðóíòîâ³ âîäè íà ëîæ³ ç 
á³ëî¿ ãëèíè). Îäíàê íàãîëî-
øóºìî: â³äâ³äàííÿ êàð’ºð³â ÿê 
îá’ºêò³â ï³äâèùåíî¿ íåáåçïåêè 
º ñóâîðî çàáîðîíåíèì! Ó ÷îìó 
ïîëÿãàº íåáåçïåêà? Ìîæëèâ³ 
çñóâè óñòóï³â, îñîáëèâî ï³ñëÿ 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ îïàä³â, îá-
âàëè, ÿê³ ìîæóòü çàâàëèòè îäíó 
ëþäèíó àáî ãðóïó ëþäåé, àáî 
àâòîìîá³ëü ïîâí³ñòþ, îñê³ëüêè 
âîä³é íå çíàº, äå ìîæíà ¿çäè-
òè, à äå íå ìîæíà ó êàð’ºð³. 
Ìîæëèâèé åôåêò «ñèïó÷èõ àáî 
õèòêèõ ï³ñê³â», êîëè ï³ñêè àáî 
ãëèíà ïåðåíàñè÷åí³ ïîâ³òðÿì 
àáî âîäîþ òà çäàòí³ âíàñë³-

äîê öüîãî çàñìîêòóâàòè â ðàç³ 
ïîïàäàííÿ ó íèõ ïðåäìåòè, 
òâàðèí àáî ëþäåé; ³ç ìîêðî¿ 
ãëèíè íåìîæëèâî ñàìîñò³éíî 
âèòÿãíóòè íîãè, ãëèíà, êàî-
ë³í — äóæå ïëàñòè÷í³ ³ îáâîë³-
êàþòü âñå, ùî òóäè ïîòðàïëÿº, 
íàâ³òü òîíêèé øàð ãëèíè ìîæå 
áóòè íåáåçïå÷íèì. Äíî êàð’ºðà 
ñêëàäàºòüñÿ ç êàîë³í³â. Ï³ñëÿ 
äîùó êàîë³í ñòàº ñëèçüêèì, 
º íåáåçïåêà ïîñêîâçíóòèñÿ ³ 
âïàñòè, òðàâìóâàòèñÿ. Ïðîñè-
ìî âñ³õ æèòåë³â ñ. Æåæåë³â òà 
³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Â³-
ííèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³ òà âñ³º¿ Óêðà¿íè íå â³äâ³ä-
óâàòè êàð’ºð ñàìîñò³éíî àáî ç 
÷ëåíàìè ðîäèíè ÷è ç äðóçÿìè, 
íå ïðèâîäèòè í³êîãî ó êàð’ºð 
äëÿ ïðîãóëÿíêè, ç ìåòîþ â³ä-
ïî÷èíêó, òóðèçìó àáî çàðàäè 
ñåëô³ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ó ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ. Ñïîä³âàºìîñÿ 
íà ðîçóì³ííÿ òà çäîðîâèé ãëóçä 
ì³ñöåâèõ æèòåë³â, àäæå áåçïåêà 
º ãîëîâíèì ïð³îðèòåòîì áóäü-
ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

«Жежелівський каолін» — об’єкт підвищеної 
небезпеки, а не зона для прогулянок
БЛОГ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ó íåä³ëþ, 17 òðàâíÿ, ìè ïî-
áóâàëè â ë³ñîâîìó óã³ää³ «Ñåñòðè-
í³âñüêà äà÷à». Ó êâàðòàë³ 22, ùî 
â íàðîä³ íàçèâàþòü «Òðåóãîëüíèê 
òèñÿ÷à äåâ’ÿòîãî» òà êâàðòàëó 24 
«Áåðåçíÿê äà÷íèê³â» õàçÿéíóâàëè 
ïðàö³âíèêè Êîçÿòèíñüêîãî ë³ñ-
íèöòâà. Òàì áóëè çàáèò³ â çåìëþ 
ê³ëêè ³ ñêîøåíå ì³æðÿääÿ. Ùî 
òàì ðîáèëè ïðàö³âíèêè ë³ñîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà, ìè çàïèòàëè ë³ñ-
íè÷îãî óðî÷èùà «Ñåñòðèí³âñüêà 
äà÷à» Âàñèëÿ Ñàóëÿêà

– Ó êâàðòàëàõ, ïðî ÿê³ âè çà-
ïèòóºòå, ìè ïîñàäèëè ñàäæàíö³ 
äóáà çâè÷àéíîãî, ÷îðíîãî ãîð³-

õà òà ìîäðèíè ºâðîïåéñüêî¿, 
– êàæå ë³ñíè÷èé. – Ìîäðèíó 
âèñàäèëè ó êâàðòàë³ 22, äå â íàñ 
â³ëüíî¿ ïëîù³ ï³ä ïîñàäêó 0,8 
ãà. Íà ö³é ä³ëÿíö³ âèñàäèëè 3 
òèñÿ÷³ 800 äåðåâ.

Ó 24 êâàðòàë³, äå ï³ñëÿ ñàí³-
òàðíî¿ âèðóáêè â íàñ â³ëüíî¿ ï³ä 
ïîñàäêó äåðåâ ïëîù³ 2,7 ãåêòà-
ðà, ìè ïîñàäèëè 9 òèñÿ÷ 600 ñà-
äæàíö³â ãîð³õà ÷îðíîãî ³ 3 òèñÿ÷³ 
200 øòóê äóáà çâè÷àéíîãî.

– Ñàäæàíö³ ñàì³ âèðîùóºòå ÷è 
êóïóºòå, ³ ñê³ëüêè ëþäåé áóëî 
çàä³ÿíî ïðè ïîñàäö³ äåðåâ? 

– Äóáà òðîõè íàøîãî áóëî, – 
êàæå ïàí Âàñèëü. – Ìîäðèíó é 

ãîð³õ âçÿëè ó Â³ííèöüêîìó ë³ñ-
ãîñï³. Ç â³ííè÷àíàìè ìè êîëåãè, 
íå êóïóºìî îäèí â îäíîãî í³÷î-
ãî, à ì³íÿºìîñü òèì, ùî ìàºìî.

Ç ïîñàäêîþ äåðåâ áóëà äî-
ìîâëåí³ñòü, ùî äîïîìîæå Äåð-
æàäì³í³ñòðàö³ÿ. Ò³ëüêè óìîâè 
êàðàíòèíó íå äîçâîëèëè íàøèì 
ïîñò³éíèì ïîì³÷íèêàì âçÿòè 
ó÷àñòü ó áëàãîä³éí³é àêö³¿. Âè-
ñàäèëè äåðåâà ñâî¿ìè ñèëàìè. 
Ïî÷àëè ñàäèòè â äðóã³é äåêàä³ 
áåðåçíÿ, çàâåðøèëè ïîñàäêó â 
ê³íö³ êâ³òíÿ. Çàðàç ï³øëè äîù³, 
áóð’ÿíè ï³äíÿëèñÿ. Ìè ¿õ ñêî-
ñèëè ³ ïðîâåäåìî êóëüòèâàö³þ 
ãðóíòó. Öå ïîò³ì äåðåâî ðîñòå, à 

ïîêè íå óêîðåíèòüñÿ, ñàäæàíöþ 
ïîòð³áíèé äîãëÿä.

— Âàñèëþ Àíäð³éîâè÷ó, ðîç-
êàæ³òü ïðî ÷îðíèé ãîð³õ, ìîäðè-
íó é ÷îìó âè ¿¿ ïîñàäèëè á³ëÿ 
çàë³çíèö³?

— Ìîäðèíà ºâðîïåéñüêà — 
îäíå ç³ øâèäêîðîñòó÷èõ õâîéíèõ 
ïîð³ä. Ïðè ñïðèÿòëèâèõ óìîâàõ, 
äåðåâî ìîæå âèðîñòè äî 50-òè 
ìåòð³â çàââèøêè. Çà ñåçîí ìî-
äðèíà ìîæå ìàòè ïðèð³ñò ó âè-
ñîòó áëèçüêî ìåòðà. À ïîñàäèëè 
òîìó, ùî äåðåâî êðàñèâå ³ ç òðüîõ 
ñòîð³í ó ëþäåé íà âèäó. Âîíî 
õî÷à é íà çèìó ñêèäàº õâîþ, òà 
âñå îäíî ÷åðåç äèâîâèæíó êðîíó 

³ ñòîâáóð º ïðèâàáëèâèì ïðî-
òÿãîì óñüîãî ðîêó.

×îðíèé ãîð³õ — öå ö³ííå 
á³ëüø ïðîìèñëîâå äåðåâî, ç ÿêî-
ãî âèãîòîâëÿþòü êîøòîâí³ ìåáë³. 
Ïëîäè ãîð³õà äîñòèãàþòü íà ïî-
÷àòêó æîâòíÿ, ò³ëüêè âæèâàþòü 
¿õ íå÷àñòî, ÷åðåç ì³öíó øêàðà-
ëóïó. Ùå äîíåäàâíà ç äåðåâè-
íè ÷îðíîãî ãîð³õà âèãîòîâëÿëè 
ïðèêëàäè äî ðóøíèöü, – ñêàçàâ 
ë³ñíè÷èé óðî÷èùà «Ñåñòðèí³â-
ñüêà äà÷à».

Á³ëüøå çàïèòàíü ìè íàøîìó 
ñï³âðîçìîâíèêó íå ñòàâèëè, áî 
é ó âèõ³äíèé â³í ìàâ íåâ³äêëàäí³ 
ñïðàâè.

ТОВ 
«ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ 

КАОЛІН»

В урочищі «Сестринівська дача» 
висадили саджанці рідкісних порід
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Департамент військового ка-
пеланства Патріаршої курії 
УГКЦ ініціював проект «Листи 
війни» для того, щоб зберегти 
пам’ять про героїв, які загину-
ли на сході, і привернути увагу 
до проблеми війни. Долучилися 
до проекту не лише матері по-
леглих військових, а й дружи-
ни, діти та інші члени родини, 
а також побратими. Листи пу-
блікуватимуть поетапно. Листи 
членів родини загиблих воїнів 
опублікують до Дня незалеж-

ності, а листи побратимів — 
до Дня захисника України.
Координатор проекту — Ната-
лія Дубчак. На початку березня 
цього року вона відвідала Козя-
тин, позаяк у нашому музеї екс-
понували світлини ще одного 
проекту жінки — «Сильні Духом. 
Мами». У його рамках дванад-
цять матерів з різних куточків 
України, які втратили своїх синів 
у війні, взяли участь у фотосе-
сії, а світлини використали для 
оформлення календаря.

Про проект 

ОЛЕНА УДВУД 

Òèæäåíü òîìó Äåïàðòàìåíò 
â³éñüêîâîãî êàïåëàíñòâà Ïà-
òð³àðøî¿ êóð³¿ ÓÃÊÖ ïî÷àâ 
ïóáë³êóâàòè íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóê ëèñòè ìàòåð³â, ÿê³ 
âòðàòèëè ñâî¿õ ñèí³â ó õîä³ 
â³éñüêîâîãî êîíôë³êòó. Ìàòåð³ 
ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè — 
Õìåëüíè÷÷èíè, Õàðê³âùèíè, 
×åðí³ã³âùèíè, Äí³ïðîïåòðîâ-
ùèíè òà Â³ííè÷÷èíè ðîçïîâ³-
äàþòü ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ. Ùèðî 
òà åìîö³éíî.

Ñåðåä ìàòåð³â, ÷è¿ ëèñòè îïó-
áë³êóâàëè ó ðàìêàõ ïðîåêòó — 
²ííà Íàóìîâà. Ø³ñòü ðîê³â òîìó, 

ó âåðåñí³ 2014-ãî â³éíà çàáðà-
ëà ó íå¿ ºäèíîãî ñèíà Âàäèìà. 
Éîìó òîä³ áóëî ëèøå 22 ðîêè.

З АРМІЇ ПІШОВ НА ВІЙНУ 
Âàäèì Íàóìîâ íàâ÷àâñÿ ó øêî-

ë³ ¹ 2. Ó íàøîìó ì³ñò³ â³í áóâ 
òàêîæ â³äîìèé ÿê ìóçèêàíò, ãðàâ 
íà ã³òàð³ ó ãóðò³ «Aros». Ó êâ³òí³ 
2013 ðîêó Âàäèì ï³øîâ äî àðì³¿, 
äå ïîòðàïèâ äî áðèãàäè ñïåöï-
ðèçíà÷åííÿ «Áàðñ» âíóòð³øí³õ 
â³éñüê ÌÂÑ. Ñëóæèâ òðîõè äî-
âøå çâè÷àéíîãî, áî êîëè âæå 
ìàâ äåìîá³ë³çóâàòèñÿ, îãîëîñèëè 
÷àñòêîâó ìîá³ë³çàö³þ ÷åðåç ïî÷à-
òîê àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. 
Â³í îõîðîíÿâ îäèí ³ç áëîêïîñò³â 

«Я НЕ САМА... ТІЛЬКИ ТЕПЕР ТИ 
СУПРОВОДЖУЄШ МЕНЕ З НЕБЕС» 
Пам’ятаємо  Департамент військового 
капеланства Патріаршої курії УГКЦ 
запустив проект «Листи війни», де своїми 
переживаннями діляться матері, дружини, 
побратими тих, хто втратив життя у війні 
на сході. До Дня матері у рамках проекту 
опублікували листи матерів. Серед них 
і лист нашої козятинчанки

ó Ñëîâ'ÿíñüêó. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïî-
âåðíóâñÿ äî â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, 
çíîâó ïîïðîñèâñÿ â ÀÒÎ.

Ó çîí³ áîéîâèõ ä³é â³í ñëó-
æèâ ó ïåðø³é áðèãàä³ îïåðàòèâ-
íîãî ïðèçíà÷åííÿ Ï³âí³÷íîãî 
îïåðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî 
îá'ºäíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè. Ìàâ ïîçèâíèé «Äîçîð».

Ó ïåðøèé äåíü âåðåñíÿ áîéî-
âèêè íàïàëè íà áëîêïîñò ïîáëè-
çó ñåëà Âàñèë³âêà, äå ïåðåáóâàâ 
Âàäèì. Òîä³ â³í çíèê áåçâ³ñòè. 
Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ìàì³ 

ñîëäàòà, ²íí³ Íàóìîâ³é, òåëåôî-
íóâàëè øàõðà¿ ³ áðåõàëè ïðî òå, 
ùî Âàäèì ó ïîëîí³. Âèìàãàëè 
çàïëàòèòè ãðîø³. Àæ ïîêè ó Çà-
ïîð³ææ³ íå çíàéøëè Âàäèì³â 
ðåì³íü. Óï³çíàòè ãåðîÿ âäàëîñÿ 
çà àíàë³çîì ÄÍÊ.

«Я — МАМА ГЕРОЯ» 
Ó íàøîìó ì³ñò³ ³ìåíåì Âàäè-

ìà íàçâàíî êîëèøí³é ïðîâóëîê 
Êîëãîñïíèé, ùî âåäå äî Âåëè-
êîãî áàçàðó. À á³ëÿ Ìóçè÷íî¿ 
øêîëè, ó ÿê³é íàâ÷àâñÿ çàõèñ-
íèê, âñòàíîâèëè ïàì'ÿòíèê. Âà-
äèìó ïðèñâÿ÷åíî ï³ñí³. Ïåðøó 
íàïèñàëè éîãî äðóç³, àâòîðîì ùå 
òðüîõ º âîëîíòåð Þð³é Ïîëÿêîâ. 
Îïîâ³äàííÿ «Âàäèìîâ³ ñâ³òàíêè» 
óâ³éøëè â çá³ðêó òâîð³â ïèñü-
ìåííèö³ Àíæåëè Âåðåì³é. Öþ 
êíèãó ²ííà Íàóìîâà ïîäàðóâàëà 
Öåíòðàëüí³é ðàéîíí³é á³áë³îòåö³.

Íèæ÷å ïóáë³êóºìî óðèâêè ç 
ëèñòà ²ííè Íàóìîâî¿. Ïîâíèé 
òåêñò ìîæíà ïðî÷èòàòè çà ïî-
ñèëàííÿì bitly.su/0kbF75EU.

Інна Наумова разом з сином Вадимом. Світлина зі 
сторінки у Фейсбук Департаменту військового капеланства 
Патріаршої курії УГКЦ 

«Öå çàðàç ÿ ðîçóì³þ, ùî òè, 
äèòèíî ìîÿ, ìåí³ äàíà Ãîñïî-
äîì íà ðàä³ñòü, âò³õó ³ çàõèñò. 
Ïðèðå÷åíî òîá³ áóëî ïîáóòè 
á³ëÿ ìåíå âñüîãî 22 ðîêè çåì-
íîãî æèòòÿ. À äàë³ ÿ ìàþ éòè 
ñâîºþ íåïðîñòîþ æèòòºâîþ äî-
ðîãîþ ñàìà. Õî÷à í³, íå ñàìà, 
ç òîáîþ, ð³äíåíüêèé. Ò³ëüêè 
òåïåð òè ñóïðîâîäæóºø ìåíå 
ç íåáåñ (…) 

Âñ³ çàðàç êàæóòü ìåí³: «Âè — 
ñèëüíà æ³íêà». Äèâíî, òàê? Õ³áà 
æ³íêà ïîâèííà áóòè ñèëüíîþ, 
ÿê ÷îëîâ³ê? Öå æ ÷îëîâ³÷à ñïðà-
âà — áóòè ñèëüíèì. ß ïðîñòî 
êîæíîãî äíÿ ïàì’ÿòàþ, ùî ÿ — 
òâîÿ ìàìà. ß — ìàìà Ãåðîÿ, 
ÿêèé âèêîíàâ ñâîº ïðèçíà÷åííÿ 
çàõèñòèòè Óêðà¿íó ç ÷åñòþ.

Õ³áà ÿ ìîæó ñêàðæèòèñÿ, ÿê 
ìåí³ áîëÿ÷å, êîëè ÿ õâîð³þ — 
àäæå òîá³, ìîÿ äèòèíî, áóëî 
â òèñÿ÷ó ðàç³â áîëÿ÷³øå, í³æ 

ìåí³, êîëè âîðîæèé ñíàéïåð 
ïîö³ëèâ òîá³ â íîãó ³ ïîøêî-
äèâ àðòåð³þ.

Õ³áà ÿ ìîæó ñêàðæèòèñÿ, 
ùî ÿ ÷îãîñü áîþñÿ, êîëè òîá³ 
áóëî â òèñÿ÷ó ðàç³â ñòðàøí³-
øå, êîëè äî òåáå íà âèñîòêó 
äåðëèñÿ áîéîâèêè, à òè ñòîÿâ 
ñàì-ñàì³ñ³íüêèé ïðîòè äåñÿòê³â 
áîéîâèê³â? Àëå òè çàëèøèâñÿ, 
ïðèéíÿâ á³é, çàòðèìàâ âîðîãà, 
ïàì’ÿòàþ÷è, íà â³äñòàí³ 800 ìå-
òð³â áóëè òâî¿ òîâàðèø³, ÿê³ âæå 
÷åêàëè íà ï³äìîãó, äÿêóþ÷è òâî-
ºìó ïîïåðåäæåííþ.

×è ìîæó ÿ ñêàðæèòèñÿ, ùî 
íå ìîæó âïîðàòèñÿ ç ÿêèìîñü 
çàâäàííÿì, êîëè çíàþ, ùî òè 
âèêîíàâ çàâäàííÿ â òèñÿ÷ó ðàç³â 
âàæ÷å ³ â³äïîâ³äàëüí³øå.

Òè — ì³é âç³ðåöü, åòàëîí 
æèòòÿ, ì³é çîëîòèé ñòðèæåíü, 
ÿêèé äîïîìàãàº äîëàòè óñ³ ïî-
íåâ³ðÿííÿ äîë³».

Ó ïåðøèé äåíü 
âåðåñíÿ áîéîâèêè 
íàïàëè íà áëîêïîñò 
á³ëÿ ñåëà Âàñèë³âêà, 
äå ïåðåáóâàâ Âàäèì. 
Òîä³ â³í çíèê áåçâ³ñòè

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Êàôå «Ì³ðàæ», ÿêå çíàõîäèòü-
ñÿ íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
¹ 9, â ì³ñò³ Êîçÿòèí³ êîðèñòó-
ºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ. Òà íåùî-
äàâíî âèíèêëî íåïîðîçóì³ííÿ ç 
ìåøêàíöÿìè áóäèíêó, â ÿêîìó 
ðîçì³ùåíå êàôå. À âñå òîìó, 
ùî íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ, ìàéæå 
â îäèí ÷àñ ³ç çàïðîâàäæåííÿì 
êàðàíòèíó, ñòàëè ðîáèòè ðåêîí-
ñòðóêö³þ ïðèì³ùåíü.

Äåíü-äâà ìåøêàíö³ áóäèíêó 
ìîâ÷àëè. Êîëè â³ä÷óëè, ùî ðå-
ìîíòí³ ðîáîòè â êàôå íàáóâàþòü 

ñèñòåìíîãî õàðàêòåðó, çâåðíó-
ëèñÿ äî ãîñïîäàðÿ êàôå. Àëå 
øóì ïðèïèíÿâñÿ íå íàäîâãî. 
Òîä³ ñòàëè âèêëèêàòè ïîë³ö³þ. 
ßê âèÿâèëîñü, ³ òàêèé çàõ³ä áóâ 
íå ä³ºâèì. Ïîë³öåéñüê³ ïðè¿çäè-
ëè, íà äåÿêèé ÷àñ ðîáîòè ïðè-
ïèíÿëèñÿ. Êîëè ñòðàæ³ ïîðÿäêó 
ïîêèäàëè ïðèì³ùåííÿ, ðåìîíòí³ 
ðîáîòè ïðîäîâæóâàëèñÿ.

Òîæ ìåøêàíö³ áóäèíêó Ãåðî-
¿â Ìàéäàíó, 9 ç³áðàëè ï³äïèñè, 
ùîá âòðóòèâñÿ â ñèòóàö³þ ì³ñü-
êèé ãîëîâà. Çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ 
ðàäè, áóëà ñôîðìîâàíà êîì³ñ³ÿ 

âèêîíêîìó Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè.

Êîì³ñ³ÿ, âëàñíèê êàôå, ïðåä-
ñòàâíèöÿ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó 
òà àêòèâ³ñòè áóäèíêó ç³áðàëèñÿ 
ó â³âòîðîê,19 òðàâíÿ, íà ì³ñö³ 
ïîä³¿. Ïîäàºìî òåçîâî ¿õí³ ïî-
çèö³¿:

Âëàñíèê êàôå: «ß âèêîíóâàâ 
ðåìîíòí³ ðîáîòè çã³äíî ç ïðî-
åêòíîþ äîêóìåíòàö³ºþ, ÿêà º 
÷èííîþ â³ä ïî÷àòêîâîãî ïðî-
åêòó. Í³÷îãî, ùî ìîãëî çàâäà-
òè øêîäè áóäèíêó ÿ íå ðîáèâ ³ 
ðîáèòè íå áóäó».

Ìåøêàíö³ áóäèíêó: «Íàñ 
íåïîêî¿òü, ùî ï³ä ÷àñ áóä³-
âåëüíèõ ðîá³ò ìè ïåðåáóâàºìî 
ó ñòàí³ ï³äâèùåíîãî øóìó. Ìîâà 
íå éäå ïðî ðîáîòó åëåêòðîäðèë³ 
÷è ÿêîãîñü íå ãó÷íîãî åëåêòðè÷-
íîãî ïðèëàääÿ. Ìîâà éäå ïðî 
ðîáîòó ïåðôîðàòîðà, â ÿêîãî 
ïîá³÷í³ øóìè â ïðèì³ùåíí³ 
ïåðåâèùóþòü äîïóñòèì³ íîðìè 
á³ëüøå, í³æ ó äâà ðàçè. Âèñèä³òè 
â òàêîìó øóì³ ï³ä ÷àñ êàðàí-
òèíó ñêëàäíî íàâ³òü äîðîñëèì, 
íå êàæó÷è çà ä³òåé. Ðàçîì ç òèì, 
âëàñíèê êàôå íå ìàº íà âèêî-

íàííÿ ðåìîíòíèõ ðîá³ò òåõí³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿».

Ïîçèö³þ äåïóòàòñüêîãî êîð-
ïóñó îçâó÷èëà äåïóòàò ì³ñüêî¿ 
ðàäè Ìàð³ÿ Ìóäðà: «Âñå ïîòð³á-
íî ðîáèòè çà çàêîíîì. Ñïî÷àòêó 
ï³äãîòóé çâ³ò âèêîíàíèõ ðîá³ò, 
à òîä³ ïðîâîäü ðîáîòè».

Ïîçèö³ÿ êîì³ñ³¿: «Ó äàíîìó 
ïèòàíí³ ìè íà öþ õâèëèíó â³ä-
ïîâ³ä³ íå ìàºìî. Ëèøå îö³íêà 
ñïåö³àë³ñò³â ðîçñòàâèòü âñ³ êðàï-
êè íàä «³». Ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ áóäå 
îïóáë³êîâàíå íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè».

Через ремонт кафе не можуть всидіти в квартирах
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ÎÑÂ²ÒÀ

Церемонії випускних вечорів у школах 
та інших навчальних закладах прово-
дились за різними сценаріями і з різним 
розмахом. Хтось влаштовував справжні 
барвисті бали, хтось — широку культурну 
програму, а десь все проходить скромно. 
Наприклад, в тому ж горезвісному Китаї 
випускники традиційно викидають з ві-
кон все, що може нагадувати про школу: 
ручки, щоденники, зошити, лінійки… Тому 
багато китайських міст після випускних до-
водилось довго прибирати. У Франції все 
трохи сумно. Через те, що діти змінюють 

багато шкіл, випускний не святкують зо-
всім. А у Швеції святкування починається 
з вишуканого сніданку. В обов’язковому 
порядку кожен випускник одягає зазда-
легідь придбану білу шапочку. На ній 
товариші залишають пам’ятні надписи. 
А потім всі виходять на вулицю і підки-
дають білі шапочки в повітря. В Америці 
випускний відрізняється від наших тради-
ційних уявлень. На святі нема ні батьків, 
ні вчителів, відсутні урочисті промови та 
вручення атестатів. Організовується тільки 
вечірка-бал. Юнаки та дівчата на святку-

вання приходять парами.
Але повернемося до наших реалій. Ка-
рантин змушує нас виходити за рамки 
звичного, традиційного. Ми змінюємося, 
змінюється світ навколо, бо так вимагає 
час. То, може, варто спробувати створити 
щось нове і сучасне?
Ось, наприклад, YouTube транслював 
онлайн-випускний на офіційній сторінці 
платформи. На вечірку запросили артистів 
та представників бізнесу. Розважали випус-
кників музиканти Алісі Кіс, Келлі Роуленд 
та інші. Дійство відбулося 17 травня.

Facebook організував 15 травня віртуаль-
ний випускний вечір. Ведучою вечора ста-
ла американська телеведуча Опра Вінфрі.
Тож давайте і ми спробуємо знайти та по-
бачити у таких сумних, на перший по-
гляд, подіях щось гарне. Тим більше, що 
організувати та провести свій випускний 
онлайн не так і складно. І залишить він 
у пам’яті емоцій та спогадів набагато біль-
ше, ніж звичайний. Бо тільки випускники 
2020 мають унікальну можливість від-
святкувати свій перехід у доросле життя 
по-новому.

Хто і як святкує 

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

2020 ð³ê íå ïåðåñòàº äèâóâà-
òè, à, øâèäøå, øîêóâàòè íàñ 
ñþðïðèçàìè. Öå, ìàáóòü, âïåð-
øå â ³ñòîð³¿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè 
âèïóñêíèêè îòðèìàþòü àòåñòà-
òè ïðî çàê³í÷åííÿ øêîëè áåç 
ñâÿòêóâàíü. Òðîõè äèâíî, íà-
â³òü ñóìíî, ùî íå ëóíàòèìå òà-
êèé çíàéîìèé øê³ëüíèé âàëüñ, 
íå êðóæëÿòèìóòü ó âèøóêàíèõ 
ñóêíÿõ òà ìîäíèõ êîñòþìàõ ñâ³é 
òàíîê ä³â÷àòà òà õëîïö³, íå çó-
ñòð³÷àòèìóòü äðóæíîþ êîìïàí³-
ºþ ñâ³òàíîê… Òàê áóëî çàâæäè, 
ç ðîêó â ð³ê. Ä³â÷àòà çàçäàëåã³äü 
îáèðàëè ÷è øèëè ñóêíþ, ïðîäó-
ìóâàëè ñâ³é îáðàç äî äð³áíèöü: 
â³ä çà÷³ñêè äî ìàê³ÿæó, äî âè-
áîðó âçóòòÿ. À õëîïö³ ñòàðàííî 
íàâ÷àëèñü âàëüñóâàòè.

Òîæ ÿêèìè âèïóñêí³ ìàþòü 
áóòè öüîãîð³÷: óëüòðàñó÷àñíèìè 
îíëàéí-âå÷³ðêàìè ÷è çâè÷àé-
íèì âðó÷åííÿì àòåñòàò³â? ×è, 
ìîæå, ìàº ì³ñöå ïåðåíåñåííÿ 
öüîãî ãó÷íîãî ä³éñòâà íà á³ëüø 
ñïîê³éí³ ÷àñè?

ЩО ДУМАЮТЬ ДІТИ?
Àííà Êåäèñ, ó÷åíèöÿ 11 êëàñó 

øêîëè-ã³ìíàç³¿ ³ì. Ï³äãîðáóí-
ñüêîãî êàæå, ùî çàñìó÷åíà òèì, 
ùî ÷åðåç êàðàíòèí âèïóñêíèé 
â³äì³íÿòü. Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, 
ùî ï³äãîòîâêà äî ñâÿòà éøëà äî-
ñèòü ³íòåíñèâíî. À ðîçïî÷àëè 
ãîòóâàòèñÿ ùå â ìèíóëîìó ðîö³.

Àííà æàëêóº, ùî òàê ³ 

íå îäÿãíå òî¿ ïðåêðàñíî¿ ñóêí³, 
ïðî ÿêó òàê äàâíî ìð³ÿëà.

— ß áóëà á äóæå ðàäà, ÿêáè 
âèïóñêíèé âå÷³ð ïåðåíåñëè 
íà ï³çí³øå, àáî, íàâ³òü, ³ íà íà-
ñòóïíèé ð³ê, — êàæå Àíÿ.

Îäèíàäöÿòèêëàñíèê Îëåã 
Ñìèøëÿºâ âïåâíåíèé, ùî â³ä-
ñâÿòêóâàòè ìîæíà ³ âäîìà, â êîë³ 
ñ³ì’¿.

— Áåçïåêà òà çäîðîâ’ÿ íàáàãàòî 
âàæëèâ³ø³ óñ³õ «áàæàíü, õîò³íü 
òà òðàäèö³éíèõ ñâÿòêóâàíü», — 

êàæå Îëåã. — Ïðîòÿãîì øê³ëü-
íîãî æèòòÿ òà é ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
âæå â 11 êëàñ³ ìè âæå äîñèòü 
ñâÿòêóâàëè òàê çâàíèõ òðàäèö³é-
íèõ ñâÿò. À âèñëîâèòè ïîäÿêó 
â÷èòåëÿì òà ïîñï³ëêóâàòèñü ùå 
ðàç ³ç øê³ëüíèìè äðóçÿìè ìîæíà 
áóäå ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòè-
íó. Äëÿ öüîãî íå ïîòð³áíî ãó÷-
íèõ ñâÿò. Äîñèòü áóäå ³ ÿêîãîñü 
íåòðàäèö³éíîãî ñï³ëêóâàííÿ ïîçà 
ìåæàìè øêîëè.

Ùå îäèí ó÷åíü øêîëè-ã³ìíà-
ç³¿, ªãîð Îëüøåâñüêèé äîñèòü 
ñïîê³éíî ³ ç ðîçóì³ííÿì ñòàâèòü-
ñÿ äî ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ. Â³í 
êàæå, ùî íå ñë³ä çàñìó÷óâàòèñü ç 

ШКІЛЬНІ ВИПУСКНІ ПІД ЧАС 
ПАНДЕМІЇ: КОЛИ, ДЕ І ЧИ ВАРТО ?
Карантин  МОН пропонує цьогоріч 
не проводити випускні та останні 
дзвоники. Думки дітей, вчителів та 
батьків стосовно святкування випускного 
вечора різняться. Одні жалкують, що 
не доведеться танцювати шкільний 
вальс, інші радіють, що нічого не буде 
відволікати від підготовки до ЗНО

òîãî ïðèâîäó, ùî âèïóñêíèé áàë 
â³äì³íÿòü. Áî, â³äìîâèâøèñü â³ä 
ñâÿòêóâàííÿ, ìîæíà òèì ñàìèì 
âáåðåãòè ñåáå òà ñâî¿õ ð³äíèõ â³ä 
åï³äåì³¿.

— À ùå ï³äãîòîâêà äî âèïóñ-
êíîãî çàáðàëà á áàãàòî ÷àñó òà 
çóñèëü. Êðàùå ö³ ñèëè ñïðÿ-
ìóâàòè íà ï³äãîòîâêó äî ÇÍÎ 
òà ïîäàëüøèé âñòóï, — êàæå 
õëîïåöü. — À çãîäîì ìîæíà 
áóäå ïðîâåñòè íå îäíó çóñòð³÷, 
àëå âæå áåç çàãðîçè æèòòþ ³ 
çäîðîâ’þ.

«ЧИ БУДУТЬ ВИПУСКНІ, ЧИ НІ, 
ТОЧНО СКАЗАТИ НЕ МОЖУ» 

Êëàñíèé êåð³âíèê 11 êëà-
ñó Ìàðèíà Ìèêîëà¿âíà êàæå, 
ùî ïîêè ùå òî÷íèõ âêàç³âîê 
ùîäî ïðîâåäåííÿ âèïóñêíèõ 
íåìàº. Òîìó, òî÷íî ñêàçàòè, ÷è 
áóäóòü âèïóñêí³, ÷è í³, âîíà 
íå ìîæå. Â÷èòåëüêà êàæå, ùî 
³ âîíà, ³ ó÷í³ çàñìó÷åí³ ç òîãî, 

ùî óðî÷èñòîñò³, øâèäøå çà âñå, 
íå â³äáóäóòüñÿ. Àäæå í³ äëÿ 
êîãî íå ñåêðåò, ùî ï³äãîòîâêà 
âèïóñêíîãî âå÷îðà — ñïðàâà 
íå îäíîãî äíÿ ³ íàâ³òü òèæíÿ. 
Òîìó îäèíàäöÿòèêëàñíèêè, 
à îñîáëèâî ä³â÷àòêà, çóñòð³ëè 
íîâèíó ïðî ìîæëèâó çàáîðîíó 
âèïóñêíèõ áåç åíòóç³àçìó. Àäæå 
âñ³ òàê ÷åêàëè öüîãî ñâÿòà, äå 
âîíè ìàëè á íàãîäó ñòàòè ç³ð-
êàìè, ïðåçåíòóâàòè ñåáå, ðà-
çîì ïîðàä³òè äîñÿãíåííÿì òà 
óñï³õàì.

— Íåâàæëèâî, ÿêèì áóäå 
ñâÿòî. ×è öå áóäå ãó÷íå ÿêåñü 
ä³éñòâî, ÷è ïðîñòî çâè÷àéíà ë³-
í³éêà. Àëå ä³òè ìàþòü îòðèìàòè 
àòåñòàò ó òðàäèö³éíîìó ôîðìà-
ò³. Íó, çâè÷àéíî, ÿêùî öå áóäå 
ìîæëèâî ³ áåçïå÷íî äëÿ çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé, — êàæå ïåäàãîã ³ äîäàº, ùî 
êàðàíòèí äàâ â³ä÷óòè, ÿê âîíà 
ñêó÷èëà çà ñâî¿ìè âèõîâàíöÿìè 
³ ÿêå âåëèêå ó íå¿ áàæàííÿ ïî-

áà÷èòè ñâî¿õ ä³òîê ðàçîì ó ïî-
âíîìó ñêëàä³.

ПЕРЕНОСИТИ СВЯТО 
НЕДОЦІЛЬНО 

— Çâè÷àéíî, ùî çäîðîâ’ÿ ³ áåç-
ïåêà ä³òåé íà ïåðøîìó ì³ñö³, — 
êàæå ãîëîâà áàòüê³âñüêîãî êîì³-
òåòó 11 êëàñó Òåòÿíà Øåâ÷óê. — 
Òîìó ìè áóäåìî äîòðèìóâàòèñü 
ðåêîìåíäàö³é ³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³-
òè, ³ â÷èòåë³â òà ë³êàð³â, ³ ä³ÿòè 
ñàìå çà òàêèì ïëàíîì. Ïðîñòî 
øêîäà ä³òåé, áî âîíè ãîòóâàëèñü 
òà ìð³ÿëè ïðî âèïóñêíèé áàë.

Ïàí³ Òåòÿíà êàæå, ùî ò³ åìî-
ö³¿, ÿê³ êîæíîìó ³ç íàñ äîâåëîñÿ 
â³ä÷óòè íà ñâîºìó âèïóñêíîìó, 
çáåð³ãàþòüñÿ ó ñåðö³ íà âñå 
æèòòÿ. Ìàìà âèïóñêíèêà ââà-
æàº, ùî ïåðåíîñèòè ñâÿòî óæå 
íåäîö³ëüíî. Áî ïîïåðåäó ÇÍÎ, 
à äàë³ — âñòóï, òîìó ïîòð³áíî 
ñïðÿìîâóâàòè ñâîþ óâàãó ³ ìîæ-
ëèâîñò³ ñàìå òóäè.

Марина Миколаївна, класний керівник випускного класу, дуже сумує за учнями і хоче 
ще раз зустрітися з випускниками в повному складі 

«Ïåðåíîñèòè ñâÿòî 
óæå íåäîö³ëüíî. 
Áî ïîïåðåäó ÇÍÎ, 
òîìó ïîòð³áíî 
ñïðÿìîâóâàòè ñâîþ 
óâàãó ñàìå òóäè»
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ОЛЕНА УДВУД 

Íà ïî÷àòêó âóëèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî, íåïîäàë³ê â³ä çàë³çíè÷-
íèõ êîë³é, ùî âåäóòü íà Áåðäè-
÷³â, ñòî¿òü ñòàðîâèííèé ðîæåâèé 
áóäèíîê. Óæå ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â 
ó ñò³íàõ ö³º¿ ïîâàæíî¿ çà â³êîì 
áóä³âë³ ðîçì³ùóºòüñÿ Ìóçåé ³ñ-
òîð³¿ ì³ñòà Êîçÿòèí.

Õî÷à  ìóçåé  â ³ äêðèëè 
ó 2004 ðîö³, ³äåþ ïðî éîãî 
ñòâîðåííÿ âèíîøóâàëè ùå ³ç 
ñåðåäèíè 90-èõ.

КОЛИСЬ ТУТ 
ОДРУЖУВАЛИСЯ 

Ñê³ëüêè ðîê³â ïðèì³ùåííþ 
ìóçåþ — òî÷íî íå â³äîìî. ²ç 
äîêóìåíò³â ³íâåíòàðíîãî áþðî 
â³äîìî ëèøå òå, ùî áóä³âë³ ö³é 
ïîíàä ñòî ðîê³â, òîìó ùî âîíà 
äîðåâîëþö³éíà. Ñòàðîæèëè 
ñòâåðäæóâàëè, ùî ó äîáó Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ òóò ðîçì³ùóâàëàñÿ 
çåìñüêà ïîøòà.

Ó ñâ³é ÷àñ áóä³âëþ âèêîðèñ-
òîâóâàëè ð³çí³ äåðæàâí³ óñòà-
íîâè. Òóò áóâ àðõ³âíèé â³ää³ë, 
íîòàð³àëüíà êîíòîðà ³ íàâ³òü 
â³ää³ë ÐÀÖÑó. Óðî÷èñòó öå-
ðåìîí³þ ðîçïèñó ïðîâîäèëè 
ó ê³ìíàò³, äå ñüîãîäí³ ïðåäñòàâ-
ëåí³ åêñïîíàòè íàéäàâí³øî¿ ³ñ-
òîð³¿ íàøîãî ì³ñòà. Àæ ïîêè 
íå îáâàëèëàñÿ ñòåëÿ. Íà ùàñ-
òÿ, òðàïèëîñÿ öå âíî÷³, êîëè 
ó ÐÀÖÑ³ í³êîãî íå áóëî. Ï³ñëÿ 
öüîãî â³ää³ë ÐÀÖÑó âèð³øèëè 
ïåðåíåñòè.

— Äóæå áàãàòî êîçÿòèíö³â òóò 
ðîçïèñóâàëèñÿ, — êàæå äèðåêòîð 
Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Ë³ë³ÿ Ìà-
êàðåâè÷. — Ìè, äî ðå÷³, äóæå 
õî÷åìî, ùîá ëþäè â³äãóêíóëèñÿ 
³ ïîäàðóâàëè ñâî¿ âåñ³ëüí³ ôîòî 

ñàìå ó öüîìó ïðèì³ùåíí³, êîëè 
âîíè òóò ðîçïèñóâàëèñÿ.

П’ЯТЬ ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ЗАЛІВ 
Ñüîãîäí³ ó Ìóçå¿ ï’ÿòü åêñ-

ïîçèö³éíèõ çàë³â: «Íàéäàâí³øà 
³ñòîð³ÿ», âèñòàâêîâà çàëà ó ôîéº, 
«Çâèòÿãà ³ ìóæí³ñòü», äå ïðåä-
ñòàâëåí³ åêñïîíàòè ÷àñ³â Äðó-
ãî¿ ñâ³òîâî¿ òà ñó÷àñíî¿ â³éíè 
íà ñõîä³, «Ïî÷àòîê ÕÕ ñòîë³òòÿ», 
çàëà, äå â³äòâîðåíî ³íòåð’ºð æèò-
ëà ðåæèñåðà ²âàíîâà òà ôîòîñòó-
ä³þ ì³ñöåâîãî ôîòîãðàôà Äàâèäà 
Øâàðöìàíà, «Ñåëÿíñüêèé ïî-
áóò». Äâ³ îñòàíí³ â³äêðèëè ìè-
íóëîãî ðîêó äî 15-ð³÷÷ÿ ìóçåþ.

Ñïåðøó ìóçåé õîò³ëè ðîçì³ñ-
òèòè ó íåâåëè÷ê³é ê³ìíàòö³, äå 
ñüîãîäí³ ðîçòàøîâàíå ïðèì³ùåí-
íÿ ðàä³î «Ïîãëÿä». Íåìîæëèâî 
óÿâèòè, êóäè á âì³ñòèëèñÿ óñ³ 
åêñïîíàòè, ÿêáè ìóçåé ³ ñïðàâä³ 
îáëàøòóâàëè òàì. Ïðîòå ïîò³ì 
âèð³øèëè øóêàòè ³íø³ âàð³àíòè. 
Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷ çàâæäè âèñòó-
ïàëà çà ³äåþ ñòâîðèòè ìóçåé ñàìå 
ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüî¿ çåìñüêî¿ 
ïîøòè. Äî òîãî, ÿê ñòàòè äèðåê-
òîðîì ìóçåþ, âîíà ïðàöþâàëà 
êðàºçíàâöåì, òîìó çíàëà ïðî ³ñ-
òîð³þ íàøîãî ì³ñòà áàãàòî.

Ïåðøó êîëåêö³þ çáèðàëè 
ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â. ² âæå 
ó 2004 ðîö³ ìóçåé ïðèéíÿâ ïåð-
øèõ â³äâ³äóâà÷³â.

До свята  До Міжнародного дня 
музеїв розповідаємо вам, як у Козятині 
з'явився храм історії. Яким був перший 
експонат, скільки років збирали першу 
колекцію, та що було раніше у стінах 
сучасного музею?

УСЕ ПОЧАЛОСЯ З КАРТИНИ 
Ïåðøèé åêñïîíàò — öå êàðòè-

íà Ìèêîëè Ïàñ³÷íèêà, íàïèñàíà 
íà êàðòîí³ âåëèêîãî ôîðìàòó. 
Íà í³é íàïèñ ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîþ 
ìîâîþ «Êîëè ïðî¿äåø Êîçà-
÷èé òèí, òî äî¿äåø ³ äî ì³ñöÿ». 
Çà îäí³ºþ ç âåðñ³é, Êîçà÷èé 
òèí — ñòàðîâèííà íàçâà íàøî-
ãî ì³ñòà. Çãîäîì «Êîçà÷èé òèí» 
ïåðåòâîðèëîñÿ íà «Êîçÿòèí». 
Àâòîð êàðòèíè — êèÿíèí, àëå 
Êîçÿòèí — éîãî Áàòüê³âùèíà. 
Ïåâíèé ÷àñ â³í ìåøêàâ ó ñåë³ 
Êîçÿòèí. Êàðòèíó Ìèêîëè Ïà-
ñ³÷íèêà ìîæíà ïîáà÷èòè ó ìóçå¿ 
íàâïðîòè âõîäó äî çàëè «Ñåëÿí-
ñüêèé ïîáóò».

РОДИННІ СКАРБИ 
Äî ôîðìóâàííÿ ìóçåéíî¿ 

êîëåêö³¿ àêòèâíî äîëó÷àëèñÿ 
³ êîçÿòèí÷àíè. Ñåðåä íèõ ïî-
äðóææÿ Êðèëîâèõ, êîòð³ îäí³ 
ç ïåðøèõ ïîä³ëèëèñÿ ç Ìóçåºì 
ñòàðîâèííèìè ïðåäìåòàìè, ùî 
çàëèøèëèñÿ â³ä ðîäè÷³â. ×èìà-

ëî ðå÷åé ïåðåäàëà ³ñòîðèê Çîÿ 
Â³ëü÷èíñüêà. Äî ïðèêëàäó, ñòà-
ðîâèííó øàôó ç ìîðåíîãî äóáà, 
ÿêó âèãîòîâèâ ä³äóñü äîñë³äíèö³. 
¯¿ ìîæíà ïîáà÷èòè ó âèñòàâêî-
â³é çàë³, ïðèñâÿ÷åí³é ²âàíîâó òà 
ôîòîàòåëüº Øâàðöìàíà.

— Ó íàñ º ñòàðîâèííèé îäÿã, — 
ïðîäîâæóº Ë³ë³ÿ Ìàêàðåâè÷. — 
Â³í ç ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³. Éîãî 
ïåðåäàëà Â³ðà Ìàöüêåâè÷. Âîíà 
¿çäèëà äî ìàìè íà áàòüê³âùè-
íó ³ çàâæäè ïðèâîçèëà çâ³äòè 
ïîëîòíÿí³ ðå÷³, êóæåë³, ðóáë³ 
(ñòàðîâèííà ïðàñêà — àâò.). 
Òàêèì ÷èíîì ìè ìàºìî íåâå-
ëèêó êîëåêö³þ. ² äóæå õî÷åìî, 
ùîá íå ïàëèëè ö³ ðå÷³, ÿê³ ÷àñîì 
çíàõîäÿòü íà ãîðèù³ ³ â ñêðè-
íÿõ, à ïðèíîñèëè íàì. Âàëåð³é 
Ñüîì³í, íåçðÿ÷èé ñêðèïàëü, òåæ 
îäíèì ³ç ïåðøèõ â³äãóêíóâñÿ ³ 
ïåðåäàâ íàì äåÿê³ íàãîðîäè 
ñâîãî áàòüêà ìàøèí³ñòà ³ ö³ëó 
êóïó êóïîí³â, ÿê³ õîäèëè êîëèñü 
â Óêðà¿í³ íà ïåðøèé ïîðàõ íåçà-
ëåæíîñò³.

Працівники музею не лише 
розповідають про минуле на-
шого краю, а й беруть участь 
в обласних конкурсах міні-екс-
позицій. Займають призові міс-
ця. Вигравали також і Гран-прі. 
Ще на першому конкурсі, який 
проводили на базі Обласного 
краєзнавчого музею, посіли 
перше місце з фото-експози-
цією «Ательє Д. Шварцмана».
Зараз музей відкритий для від-
відувачів, але з певними об-
меженнями. Приходити можна 
лише у масках і дотримуватися 

дистанції 1,5 метра одне від 
одного. Оскільки приміщен-
ня всередині будівлі невели-
кі, приходити можна по двоє. 
Нові виставки поки не готують, 
але проводять екскурсії залами 
музею. А ще музей проводить 
конкурси та акції. До прикла-
ду, нині триває акція «Подаруй 
музею експонат». Можна при-
носити до музею старовинні 
речі. Звісно, дотримуючись 
карантинних обмежень — 
одягати індивідуальні засоби 
захисту.

Музей проводить конкурси та акції 

Картина Миколи Пасічника — перший експонат музею 

Ïåðøó êîëåêö³þ 
çáèðàëè ïðîòÿãîì 
äâîõ ðîê³â. І âæå 
ó 2004 ðîö³ ìóçåé 
ïðèéíÿâ ïåðøèõ 
â³äâ³äóâà÷³â

Лілія Макаревич, директор Музею історії міста 
на відкритті нових залів. Фото з архіву 2019 року

НАШОМУ МУЗЕЮ 16 РОКІВ 
Вихідні 
у червні 
 Íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ ìè 
îòðèìàºìî äâà äîäàòêî-
âèõ âèõ³äíèõ. Â³äòàê, áóäå 
çàãàëîì 20 ðîáî÷èõ äí³â ³ 
10 âèõ³äíèõ.
Ïåðøèé ñâÿòêîâèé âè-
õ³äíèé íàñ ÷åêàº íà ïî-
÷àòêó ì³ñÿöÿ, íà Òð³éöþ. 
Öüîãîð³÷ öå ñâÿòî âèïàäàº 
íà íåä³ëþ, 7 ÷åðâíÿ. Â³äïî-
â³äíî, íàñòóïíèé ðîáî÷èé 
äåíü, ïîíåä³ëîê, 8 ÷åðâ-
íÿ, ñòàº òàêîæ âèõ³äíèì. 
Òàêèì ÷èíîì íàø â³äïî÷è-
íîê çàòÿãíåòüñÿ àæ íà òðè 
äí³ — 6, 7 ³ 8 ÷åðâíÿ.
Äðóãèé ñâÿòêîâèé âèõ³äíèé 
ïðèïàäå íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ, 
à ñàìå íà 28 ÷èñëî. Ñàìå 
òîä³ â³äçíà÷àþòü Äåíü Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Öüîãîð³÷ 
ñâÿòî âèïàäàº íà íåä³ëþ. 
Â³äïîâ³äíî, íàñòóïíèé 
ðîáî÷èé äåíü çà íèì, à öå 
ïîíåä³ëîê, 29 ÷åðâíÿ, òà-
êîæ ñòàíå âèõ³äíèì. Óêðà-
¿íö³ çíîâó çìîæóòü â³äïî-
÷èòè òðè äí³ ïîñï³ëü — 27, 
28 ³ 29 ÷åðâíÿ.

Призначать 
нового суддю 
 Âèùà ðàäà ïðàâîñóääÿ 
ïðîâåëà îíëàéí çàñ³äàííÿ, 
íà ÿêîìó óõâàëèëà ð³øåííÿ 
íàïðàâèòè Ïðåçèäåíòîâ³ 
ïîäàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ñóää³â äî ì³ñöåâèõ ñóä³â. 
Ó ñïèñêó ðåêîìåíäîâàíèõ 
äî ïðèçíà÷åííÿ òðèäöÿòü 
â³ñ³ì ñóää³â. Ñåðåä íèõ 
²ðèíà Êó÷åðóê. ¯¿ ðåêî-
ìåíäóþòü äî ïðèçíà÷åííÿ 
ó Êîçÿòèíñüêèé ì³ñüêðà-
éîííèé ñóä.

Привезли 
хворих
 ßê ïîâ³äîìèâ çàâ³äóâà÷ 
Ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³ëó 
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü 
Ëåîí³ä ßùóê, â ïîíåä³ëîê, 
18 òðàâíÿ, â Êîçÿòèíñüêó 
ÖÐË ïîñòóïèëè ó âàæêîìó 
ñòàí³ ç ï³äîçðîþ íà êîðî-
íàâ³ðóñ ìåøêàíö³ ²ëë³-
íåöüêîãî òà Îðàò³âñüêîãî 
ðàéîí³â. 75-ð³÷íà ìåøêàíêà 
²ëë³íö³â ïîìåðëà â ë³êàð-
í³, íå äî÷åêàâøèñü òåñòó 
ÏËÐ. Òàêîæ ñòàëî â³äîìî, 
ùî 19 òðàâíÿ â ³íôåêö³éíå 
â³ää³ëåííÿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³ 
áóëà ãîñï³òàë³çîâàíà äèòèíà 
ç Êîçÿòèíà ç ï³äîçðîþ 
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ. 
Øâèäêèé òåñò äàâ ïîçèòèâ-
íèé ðåçóëüòàò.

КОРОТКОКОРОТКО
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ОЛЕНА УДВУД

Ïëÿõîâà — ñåëî íåïîäàë³ê 
Ìàõí³âêè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
Õ²Õ ñòîë³òòÿ çåìë³ ñåëà íàëå-
æàëè êíÿãèí³ Îë³ìï³¿ Ðàäçèâ³ë. 
Ó Ïëÿõîâ³é áóëà ¿¿ ðåçèäåíö³ÿ.

Á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ ñåëà ñïî-
â³äóâàëà ïðàâîñëàâ'ÿ. Ó 1860-èõ 
ðîêàõ ó Ïëÿõîâ³é ìåøêàëî 
606 ïðàâîñëàâíèõ. Òîìó ó ñåë³ 
ä³ÿëà ïðàâîñëàâíà öåðêâà. Âîíà 
áóëà äåðåâ’ÿíîþ ³ çàðàõîâóâà-
ëàñÿ äî õðàì³â ñüîìîãî êëàñó. 
Íàçâàëè ¿¿ íà ÷åñòü ñâÿòî¿ Àííè.

Çáóäóâàëè öåðêâó ó XVIII ñòî-
ë³òò³, õî÷à òî÷íà äàòà íåâ³äîìà. 
Çã³äíî ç «Ïàìÿòíîþ êíèãîþ Êè-
¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿» çà 1882 ð³ê, õðàì 
çâåëè ó 1877 ðîö³. Àëå ó «Ñêà-
çàííÿõ ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè Êè-
¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿» çà 1864 ð³ê âæå 
çãàäóºòüñÿ öåðêâà ó Ïëÿõîâ³é. 
Òîæ âî÷åâèäü ñâÿòèíþ çáóäóâà-
ëè ðàí³øå 1877 ðîêó, õî÷à âîíà é 
íå ïîçíà÷åíà íà êàðò³ Øóáåðòà.

Ïðèõîä öåðêâè ñâÿòî¿ Ãàííè 
ñêëàäàâñÿ ç ìåøêàíö³â Ïëÿõîâî¿ 
³ õóòîðà Êëèìîâ. Öåé õóò³ð ðîç-
òàøîâóâàâñÿ çà 2 ê³ëîìåòðè â³ä 
Ïëÿõîâî¿. Íàñåëåííÿ ñêëàäàëî 
âñüîãî 10 îñ³á. Íàëåæàâ õóò³ð 
Ïåòðó Ïåòðîâñüêîìó. Íà æàëü, 
òî÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ õóòî-
ðà íàì âñòàíîâèòè íå âäàëî-
ñÿ, ïîçàÿê â³í íå ïîçíà÷åíèé 

íà ñòàðîâèíí³é êàðò³. Ìîæëèâî 
Êëèìîâ áóâ ì³æ Ìàõí³âêîþ òà 
Ïëÿõîâîþ.

Íà ðóáåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñòîë³òü 
ïðè öåðêâ³ ñâÿòî¿ Ãàííè ä³ÿëà 
öåðêîâíî-ïðèõîäñüêà øêî-
ëà. Ó 1882 ðîö³ òàì íàâ÷àëîñÿ 
20 ä³òåé, 15 ³ç íèõ — õëîï÷èêè. 
Â÷èòåë³ îòðèìóâàëè 50 ðóáë³â 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ð³ê, à âæå 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ öÿ öèô-
ðà çðîñëà äî 200 ðóáë³â. Ïðè 
øêîë³ äàâàëè êâàðòèðó. Â÷èòåëü 
îáîâ'ÿçêîâî ìàâ âì³òè ñï³âàòè ³ 
êåðóâàòè õîðîì.

НА ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАЛИ 
ХРАМ?

Ìè âæå çãàäóâàëè, ùî öåðêâó 
ó Ïëÿõîâ³é çáóäóâàëè íà ÷åñòü 
ñâÿòî¿ Ãàííè. Äëÿ Êîçÿòèí-
ùèíè, öå äîñèòü íåçâè÷íà íàçâà 
õðàìó. Ó ò³ ÷àñè öåðêâè ó íàñ 
ïåðåâàæíî íàçèâàëè íà ÷åñòü 
²îàííà Áîãîñëîâà ÷è Ïðåñâÿòî¿ 
Áîãîðîäèö³.

Ó õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿ 
Ñâÿòà Ãàííà — ïîêðîâèòåëüêà 
âàã³òíèõ, ïðà÷îê òà âèøèâàëü-
íèöü. Öå ìàò³ð Ìàð³¿, òîáòî áà-
áóñÿ ²ñóñà Õðèñòà. Çà ëåãåíäîþ, 
âîíà äîâãèé ÷àñ íå ìîãëà ñòàòè 
ìàò³ð'þ. Âîíà ïðîæèëà ç³ ñâî¿ì 
÷îëîâ³êîì Éîàêèìîì ó øëþá³ 
ïÿòü äåñÿòèë³òü, àëå çà öåé ÷àñ 
¿é òàê ³ íå âäàëîñÿ çàâàã³òí³òè.

НОВУ ЦЕРКВУ У ПЛЯХОВІЙ ЗВЕЛИ 
НА МІСЦІ ДЕРЕВ'ЯНОГО ХРАМУ
Мандрівка у минуле  
Ми продовжуємо цикл публікацій про 
старовинні церкви Козятинщини. У минулих 
номерах ми вже розповідали вам про 
храми Блажіївки, Глуховець, Махаринець, 
Михайлина, Сошанська та Вовчинця. 
Сьогодні наша розповідь про святиню 
у Пляховій. Храму вдалося пережити 
антирелігійний радянський період, 
але до сьогодні святиня не збереглася

Ãàííà ìîëèëàñÿ, ùîá Áîã ïî-
ñëàâ ¿é äèòÿ. Îäíîãî ðàçó ï³ä ÷àñ 
ìîëèòâè ¿é ÿâèâñÿ Àðõàíãåë Ãàâ-
ðè¿ë ³ ïîâ³äîìèâ, ùî âîíà ñòàíå 
ìàò³ð'þ äî÷êè, ÿêà áëàãîñëîâèòü 
óâåñü ð³ä ëþäñüêèé. Çãîäîì Ãàí-
íà íàðîäèëà Ä³âó Ìàð³þ.

Ìîù³ ñâÿòî¿ Ãàííè ó 710 ðîö³ 
ïåðåâåçëè ç³ ñâÿòî¿ çåìë³ 
äî Ñòàìáóëó. Âîíè çáåð³ãàëèñÿ 
â ñîáîð³ Ñâÿòî¿ Ñîô³¿. Íèí³ öå 
ìóçåé. Ó 1333 ðîö³ ìîù³ ïåðå-
âåçëè äî Ôðàíö³¿.

ЦЕРКВА ЗГОРІЛА
Õðàì ó Ïëÿõîâ³é íå çáåð³ãñÿ 

äî íàøèõ äí³â. ² äî öüîãî íå äî-
êëàëè ðóê êîìóí³ñòè, àäæå ñâÿ-
òèí³ âäàëîñÿ âö³ë³òè ó ðàäÿíñüê³ 
ðîêè. Ùîïðàâäà, óñ³ ö³ííîñò³ 

òà öåðêîâí³ àòðèáóòè ç íå¿ âè-
ëó÷èëè.

Ïàì’ÿòêó äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòó-
ðè ñòåðëà ç ëèöÿ çåìë³ ïîæåæà. 
Òðàïèëîñÿ öå ó 2002 ðîö³.

Çàéìàííÿ ïî÷àëîñÿ ï³ñëÿ 
íåä³ëüíî¿ ñëóæáè. Âèêëèêàëè 
ïîæåæíèê³â. Âîíè ïî÷àëè ãàñè-
òè ïîëóì'ÿ, òà äåðåâ’ÿíà ñâÿòèíÿ 
áóëà íàñò³ëüêè îõîïëåíà âîãíåì, 
ùî ¿¿ âæå íå âäàëîñÿ âðÿòóâà-
òè. Öåðêâà îáâàëèëàñÿ ïðîñòî 
íà î÷àõ ðÿòóâàëüíèê³â. Äåÿê³ 
ðå÷³ âñåðåäèí³ õðàìó âö³ë³ëè, àëå 
ñàìà öåðêâà çãîð³ëà âùåíò. Òàê 
ùî â³äíîâèòè ñïîðóäó âæå áóëî 
íå ìîæëèâî. Ïîæåæà çàâäàëà 
çáèòê³â, îð³ºíòîâíî íà 20 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Íà ò³ ÷àñè öå áóëè 
âåëèê³ êîøòè.

Çàéìàííÿ ñòàëîñÿ ÷åðåç ïðî-
âîäêó, ÿêà áóëà ïðîêëàäåíà ïî-
âåðõ ñò³í öåðêâè ç ïîðóøåííÿìè 
ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè.

Храм святої Анни. Церкву збудували на фундаменті 
старовинної святині

Пляхова на карті Шуберта 1860-их років. 
Церква святої Ганни тут не позначена
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ЗБУДУВАЛИ НОВУ
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â ãðîìàäà 

ñåëà ñï³ëüíî ç íàñòîÿòåëåì 
Ìèõà¿ëîì Âàëóºâèì ïî÷àëà 
â³äáóäîâóâàòè õðàì. Çà äîïîìî-
ãîþ ìåöåíàò³â âäàëîñÿ çâåñòè 
íîâó öåðêâó. Ùîïðàâäà, ñó÷àñ-
íà ñâÿòèíÿ âæå íå äåðåâ’ÿíà, 
à öåãëÿíà. Ïðîòå ñòî¿òü íà ôóí-
äàìåíò³ ñâîº¿ äðåâíüî¿ ïîïå-
ðåäíèö³.

Ìàéæå ï'ÿòü ðîê³â ï³øëî 
íà òå, ùîá íà ì³ñö³ çíèùåíîãî 
âîãíåì õðàìó ç'ÿâèëàñÿ íîâà 
öåðêâà. Ïåðøå áîãîñëóæ³ííÿ 
ó íîâîçáóäîâàíîìó õðàì³ çà-
÷àòòÿ Ïðàâåäíî¿ Àííè ïðîâåëè 
äåâ'ÿòü ðîê³â òîìó — ó 2011-ìó. 
Ó 2013 ðîö³ îñâÿòèëè ïðåñòîë 
õðàìó. Áëàãîä³éíèê³â, ÿê³ äî-
ëó÷èëèñÿ äî â³äáóäîâè öåðêâè, 
íàãîðîäèëè.

Ïàì’ÿòêó äåðåâ’ÿíî¿ 
àðõ³òåêòóðè çíèùèëà 
ïîæåæà. Òðàïèëîñÿ öå 
ó 2002 ðîö³. Çàéìàííÿ 
ïî÷àëîñÿ ï³ñëÿ 
íåä³ëüíî¿ ñëóæáè

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà Äåíü ïåðåìîãè íàä íà-
öèçìîì äî ïàì’ÿòíèêà çàãè-
áëèì âî¿íàì éøëè êîçÿòèí-
÷àíè, ùîá â³ääàòè äàíü ïàì’ÿò³ 
æåðòâàì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Ñåðåä íèõ áóâ ãîëîâà ðàéîííî¿ 
ðàäè âåòåðàí³â Óêðà¿íè Âîëî-
äèìèð Áîíäàðåíêî. Â³í ïîêëàâ 
äî ï³äí³ææÿ ïàì’ÿòíèêà ÷åðâî-
íó ãâîçäèêó, à â ðóêàõ òðèìàâ 

ãåîðã³¿âñüêó ñòð³÷êó. Òó ñàìó 
ñòð³÷êó, ç ÿêî¿ ïî÷èíàºòüñÿ 
«ðóñê³é ì³ð» â ãîëîâàõ ñåïà-
ðàòèñò³â. Ôîòî ç ö³º¿ ïîä³¿ íàì 
íàä³ñëàëè íåáàéäóæ³ êîçÿòèí-
÷àíè, ÿêèõ îáóðèâ òîé ôàêò, 
ùî î÷³ëüíèê âåòåðàíñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿, ÿêà ô³íàíñóºòüñÿ 
ç áþäæåòó ðàéîííî¿ ðàäè, íî-
ñèòü ñèìâîë âîðîæîñò³ äî íà-
øî¿ äåðæàâè. Ìè çàïèòàëè 

ïàíà Âîëîäèìèðà, íàâ³ùî â³í 
âçÿâ íà óðî÷èñòîñò³ òó ñòð³÷êó? 
Ó â³äïîâ³äü â³í ïðî÷èòàâ ö³ëó 
ëåêö³þ ç ³ñòîð³¿ ö³º¿ íàãîðîäè.

— Ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà çàñíî-
âàíà Êàòåðèíîþ ²² 26 ëèñòîïàäà 
1769 ðîêó â ÷àñè Ðîñ³éñüêî-Òó-
ðåöüêî¿ â³éíè 1768–1774 ðîê³â 
äëÿ çàîõî÷åííÿ, â³ðíîñò³, õîðî-
áðîñò³, áëàãîðîäñòâà íà áëàãî 
Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ â ïðîÿâ³ ìóæ-

í³õ â÷èíê³â ÷è ìóäðèõ ïîðàä.
«Ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà» íàçâó 

îòðèìàëà â³ä ³ìåí³ Ãåîðã³ÿ Ïî-
á³äîíîñöÿ.

Â³í îäèí ç ñàìèõ øàíîâàíèõ 
ñâÿòèõ õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè. 
Ãåîðã³é Ïîá³äîíîñåöü ââàæà-
ºòüñÿ ïîêðîâèòåëåì ì³ñòà Êèº-
âà. Óêðà¿íñüêî¿ ñòîëèö³, — íà-
ãîëîñèâ ãîëîâà ðàäè âåòåðàí³â 
³ çãàäàâ, ùî ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 

áóëî íå âñå òàê ïîãàíî, çîêðå-
ìà, ñàíäàë³ êîøòóâàëè ðóáëü 
äâàäöÿòü.

ßêùî ãîëîâà ðàäè âåòåðà-
í³â Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Áîí-
äàðåíêî çíàº, ÿê ³ ùî áóëî 
â 1769 ðîö³, òî íå ì³ã íå çíà-
òè, ùî â Óêðà¿í³ ç 15 ÷åðâíÿ 
2017 ãåîðã³¿âñüêà ñòð³÷êà çàáî-
ðîíåíà ÿê ñèìâîë âîðîæîñò³ 
äî äåðæàâè Óêðà¿íà.

Чому голова ради ветеранів приніс георгіївську стрічку
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ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Депутата районної ради
МАХИБОРОДУ 

Івана Івановича (21.05)

Начальника Козятинського місцевого 
центру з надання безоплатної вторинної 

юридичної допомоги
КОМАРА Олександра 

Станіславовича (26.05)
 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя і благополуччя в домі. Хай буде
енергія незгасною, наснага невичерпною, а душу зігріває людська повага.

Хай щастить у починаннях і вдало звершуються справи!

21 ТРАВНЯ – 
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Вишиванка – як генетичний код нації, втілення її світогляду, пісня,
викладена не нотами і словами, а втілена в стібки та кольори, кожен з яких

має своє значення, що відкривається втаємниченим.
Цьогоріч свято вишиванки пропонується провести з дотриманням

карантину й присвятити традиціям, родині та родоводу. Це прекрасний
привід одягнути вишиванки в родинному колі, зробити спільні світлини.

Можна з теплими спогадами дістати сорочки, рушники чи серветки, вишиті
бабусями. Можна, нарешті, намалювати Дерево роду і скласти родовід.
Можна навчити дитину вишити свій перший візерунок або дізнатися в

інтернеті про особливості подільської вишивки.
У поєднанні минулого та сучасного відчуйте свою причетність до роду,

до нації, живильну силу віків, у яких створювалися та плекалися традиції.
Бажаємо усім в це свято творчості та натхнення, спокою та родинного затишку.

З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ

473400

473400

473401
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Газетної Асоціації

ÐÎÁÎÒÀ
   ÒÎÂ "Àòëàíò-ïàðêåò" çàïðîøóº íà ðîáîòó ïðè-

áèðàëüíèöþ, âóë.Äîâæåíêà 36. 067-410-40-44
 Øâåéíà ôàáðèêà ïî âóë.Äîâæåíêà 20Á, 

çàïðîøóº íà ðîáîòó øâà÷îê. 050-444-36-15
   Íà Íîâó Ïîøòó ì³ñòî Êîçÿòèí òåðì³íîâî ïîòð³áí³ 

îïåðàòîðè-êàñèðè, õëîïö³ â³êîì â³ä 20 ðîê³â. 063-
231-31-44

   Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Êóë³íàð³ÿ-Òèíîê" 
çàïðîøóºòüñÿ: ïðîäàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Äåíü 
í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7500-8000 ç ïî-
äàòêàìè. 067-430-02-80  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí 
"Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: Îïåðàòîð-êàñèð Ïðî-
äàâåöü Ð³çíîðîáî÷èé Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè 
ãàðàíòóºìî: çï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 
067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
   Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 098-928-29-29
   Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
   Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 063-754-61-77

ÏÐÎÄÀÌ
   Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 093-

995-27-39
   Äâà ë³æêà, äâ³ øàôè, ñïàëüíÿ Ñëîâÿíêà, õîëîäèëüíà 

êàìåðà Àòëàíò, äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 097-494-15-89
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. 067-492-89-78
   Êàðòîïëÿ âåëèêà. 098-818-60-84, 098-818-60-85
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-125-41-33
   Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-

89-49
   Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, á/ó ÅëåêòðîËþêñ, âèñ. 2 

ì., êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê. 093-631-89-49
   Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
   Áäæîëè, áäæîëî-ïàêåòè, âóëèêè, ðàìêè íîâ³. 063-

662-12-74, 098-419-41-37
   Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-342-99-34
   Ñîÿ, ãðå÷êà, áàðàíè íà ðîçâ³ä àáî ìÿñî. 068-024-

27-05
   Âèíîãðàäí³ ñàäæàíö³ ð³çíèõ ñîðò³â. 097-297-81-71
   Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ 13-15 êã. 3 500 ãðí., 

òåëèöÿ â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè â³ê 6 ì³ñ. 096-772-01-94
   Âàçîí Àëîº 5 ðîê³â. 096-350-53-70
   Êîìïþòåð ³ãðîâèé 6-ÿäåðíèé AMD + 8 ãáò ÎÇÓ + 

ÁÏ 600 Âò + â³äåî Radeon 580 4 ãáò., â³äåî-êàìåðà 
Panasonic ì³í³ êàñåòà 650 ãðí. 096-797-90-53

   2 ë³òí³õ ñêàòè íà 13 ç äèñêàìè, êóð÷àòà áðàìà + 
³ñïàíêà ìîæëèâî ç êâî÷êîþ, ñ³íî, äî Æèãóë³â ðè÷àãè, 
øàðîâ³ îïîðè, òîðìîçí³ äèñêè ³ öèë³íäðèêè, äðåëü, 
áîëãàðêà íîâ³, áåíçîïèëà. 068-216-34-20

   Âåëîñèïåäè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ íåäîðîãî 3 øò., 
äèòÿ÷å ë³æå÷êî íåäîðîãî. 097-239-00-03

   Ìåáë³ ñòàð³, 2 øàôè 3-õ äâåðí³, 2-õ äâåðí³, øâåéíà 
ìàøèíêà, ñò³íêà ê³ìíàòíà, ïèíàë íà êóõíþ, ìàëþòêà - 
äèâàí, äåøåâî. 096-313-92-02, 2-1-87

   Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 2 õ 60, êë³òêè äëÿ øèíøèëè, äâà 
ï³äâ³éí³ äåðåâÿí³ â³êíà. 093-857-61-41, 096-193-65-18

   Òîðò³âíèöÿ, äçåðêàëî ç ï³äñâ³òêîþ, ìèñêè ìåòàëåâ³ 
âåëèêèõ ðîçì³ð³â, ïëàñòèíêè, òîíîìåòð, ìîá. òåëåôîí 
(êíîïî÷í³), ìÿñîðóáêè, îðòîïåäè÷í³ ïàëèö³, çàëèøêè 
áóä. ìàòåð³àë³â. 068-232-01-72

   Ìåáë³ äëÿ äèòÿ÷î¿ ê³ìíàòè (ë³æêî 2-õ ïîâåðõîâå ç 
ìàòðàöàìè, øàôà, ñò³ë, ïîëèö³) â ãàðíîìó ñòàí³. 063-
781-02-47

   Çàï÷àñòèíè äî ÇІË-130 ðàä³àòîð, ãîëîâêè, êîë³íâàë 
ç øàòóíàìè, êîìïðåñîð, ñòàðòåð, êîðîáêà ïåðåäà÷, 
òîðìîç êðàí, Íèâà ðîçäàòêà, ãîëîâêà, ðîçïðåäâàë ÂÀÇ. 
097-612-85-97

   Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
   Êîæóõè, ÄÂÏ, âîäîâ³äëèâè, âàêóîìí³ áàíêè, äâåð³ 

ì³æê³ìíàòí³, êåðîñèíîâà ïëèòà, ì/ï òðóáè,åë. ïà-
òåëüíÿ, îô³ñíèé òåëåôîí, ðàìêè äëÿ êàðòèí. 063-
207-40-79

   Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-682-30-91
   Ãàðàæ ÏÐÁ (á³ëÿ Îáæîðêè). 097-678-21-55
   Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
   LG Íåêñóñ 5Õ ñìàðòôîí, ïðàêòè÷íî íîâèé + 2 ÷îõëà, 

ðó÷íèé ì³í³-êîìáà¿í 250 ãðí. 068-044-24-68
   Ìåáë³ ó ãîñòåâó òà â³òàëüíó ê³ìíàòè, òðóáè äëÿ 

îïàëåííÿ ä³àì.32, ãàç. ïëèòà á/ó, çá³ðêè õóäîæíüî¿ 
ë³òåðàòóðè Î.Äþìà, Ä.Ëîíäîí ³ ò.ä., êèëèìè 2.5 õ 1.8, 
2 õ 1.5. 098-564-57-58, 063-372-03-39

   Êðîëèöÿ 9 ì³ñ. ³ êð³ëü ìîëîäèé, ï³âåíü, ÿéöÿ êóðÿ÷³. 
096-561-68-94

   Ïøåíèöþ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
   Äæåðåëî ïîñò. ñòðóìó 0-30Â, 0-20À, äæåðåëî áåç-

ïåðåá. æèâëåííÿ 800 Âò., åëåêòðî-íàãð³âà÷ 2õ500 Âò., 
àâòîòð-ð 1 êâò., ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðè ïîáóòîâèé, 
êëîìïëåêò äëÿ äåðåâîîáð. âåðñòàòà. 066-044-74-90

   Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ëîçà, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîì-
ïëåêò ñòîëèê, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëèæ³. 093-510-45-63, 
096-512-12-08

   Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà. 067-462-87-91, 
063-024-41-68

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

Шукаю репетитора з математики, для 
дитини 6 років, на постійній основі. 097-830-

01-77

Купимо ваше авто в будь-якому стані, на 
ходу, не на ходу, після ДТП, пожежі, і не роз-
митнене. 097-341-90-01, 063-458-95-20

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

096-177-84-84

Продається Кафе-Бар "Крокус" вул.Незалеж-
ності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-82

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо - Святошин-
ський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо - Свято-
шинський р-н, в новобудові. 067-442-17-71

Продам 1-кімн. кв., центр, 4/5, ремонт, меблі. 
097-969-71-01

Порядна сім'я винайме 2-х або 3-х кімн. кв., в 
центрі м.Козятин на тривалий термін. 063-

576-10-56 Ірина, 093-037-85-77 Павло

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

098-682-50-85

Здам приміщення 100 кв.м., складається з 
2-х залів вул.Незалежності 72. 098-386-16-12 

Ірина

Здам в оренду торгівельну та офісну площу в 
ТОЦ "Україна".097-861-56-14, 063-774-54-74

Здам в оренду офісне приміщення 30 кв.м., 
центр. 093-766-78-49

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., під офіс, 
магазин, центр міста. 067-252-69-68
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   Óãîëîê 1 øò. 5 õ 5 2.72; 3 øò. 4 õ 4 4.25; òðóáà 1 øò. 
ä³àì. 0.75 - 3.5 ì.; øâåëåð 1 øò. 5 õ 4 - 2.35, øâåëåð 
1 øò. 8 õ 4 - 1.86; òðóáà äëÿ çàáîðà 12 øò. ä³àì. 0.50 
2 ì. 067-280-98-39

   Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-829-26-41
   Âåëîðàìà çàäíº êîëåñà, ïðóòè êðóãëÿê 12, 20, 32; 

ðåëüñè 12, 24 ä³àì. 1ì60ñì, äîñêà äóáîâ³, îñèêà, 
êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ. 
063-486-01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67

   Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., 
ñêðèíÿ, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàíêè ñêëÿí³, ñóë³ÿ. 
063-486-01-79, 093-031-24-52, 067-889-49-67

   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, òóøêè áðîéëåðà. 096-
127-21-90

   Çàäí³é ì³ñò ÂÀÇ 2104, äâèãóí ÂÀÇ 2105, êàïîò, áàì-
ïåð 2105, ðóëüîâà êîëîíêà ç äîâãèì âàëîì, ïîðîãè, 
äíî, ïîñèëþâà÷ äíà. 063-698-73-05

   Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð». 093-766-78-49
   Ïðîô³ëü ð. 2 õ 0.94 çåëåíîãî êîëüîðó, êë³òêè äëÿ 

êðîë³â. 063-843-30-65
   Ë³æêî îäíîñïàëüíå 2 õ 0.8, äèâàí êóõîííèé 1.6 äîâæ. 

067-253-41-06
   Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5 - 10 ðîê³â. 

067-253-41-07
   Êîðîâà ðîçò³ë 7-10 ÷åðâíÿ çà 2 òåëÿì. 068-546-11-95
   ß÷ì³íü 500 êã. 097-495-88-36
   Òåëè÷êà 1 ð³ê, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-448-69-23
   Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-

96-90, 067-151-15-98
   Çàï÷àñòèíè äî ñ³âàëêè ÑÇ 3,6, ÌÒÇ 80, êóëüòèâàòîð 

äî ì³í³òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà. 068-02-42-705
   Ò³ëüí³ äâ³ òåëèö³ â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ 

íàñ³ííåâà, ñîðò «Á³ëà ðîñà». 096-77-20-194
   Іíâàë³äíà êàëÿñêà, ³ìïîðòà, ðîçá³ðíà, ïàìïåðñè, 

ñòóë-òóàëåò, äðîâà ñàìîâèâ³ç (ìàøèíà), øâåéíà 
ÿïîíñüêà ìàøèíà Ñ³íãåð, îâðëîã «ßìàòî», âèðîáíè÷å 
îáëàäíàííÿ. 093-058-78-43

   Â³ñëîâóõó êèöþ, ãîëóáîãî êîëüîðó, äåøåâî, à òàêîæ 
ï³ê³íåñà. 073-793-55-95

   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ 
æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-
63-76

   Ìåáë³ øê³ðÿí³ íà äåðåâÒÿí³é îñíîâ³: 2 äèâàíà + 2 
êð³ñëà. 063-622-64-98

   Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä êîðîâè, ÿêà 
äàº 30 ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 øò. 096-443-42-39

   Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòî-
áëîêó, 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

   Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, ïåðå-
ìåíêîþ, âóãëåì øîâ íà ì³äü äëÿ àâòî, öåíòðîá³æíèé 
åëåêòðîíàñîñ 1 êÂò äëÿ ïîëèâó, íîâèé åëåêòðîîá³ãð³âà÷ 
2 êІÂò, íîâó áåíçèíîâó åëåêòðîñòàíö³þ 800 Âò, 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, íàêëàäêó ÌÄÑ íà âõ³äí³ äâåð³ 30 õ 
2. 068-216-34-20

   Ìîòîöèêë «Âàéïåð», âèøíåâèé, 2019 ð.â. 098-25-
38-575

   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

   Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
   Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
   Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
   Êóð÷àòà, ï³äðîùåí³, ïîðîäè ìàéñòðåé ÃÐÅÉ òà ñåðå-

áðèñòèé Àäëåð. 097-027-12-60
   Ë³òíþ ðåçèíó «Sava» 185/70 R14 4 øò. ãàðíèé ñòàí. 

097-029-61-88
   Êàëÿñêó ë³òíþ, òðîñòü, çèìà<0x043B>³òî. 093-437-

22-16
   Çåðíî. 097-515-55-87
   Íàñ³ííÿ Ôàöåë³¿ î÷èùåííî¿, áäæîëèí³ â³äâîäêè íà 

äîäàí³âñüê³é ðàìö³. 067-36-85-612
   Äâåð³ ì³æê³ì. äåâFÿí³ òà ÄÂÏ, áðà ³ ëþñòðè, äçåð-

êàëî, òþë³, øòîðè, ëàìáðèêåíè, øàôè äèòÿ÷³ óñå 
á<0x0432>. 096-312-42-90, 093-892-12-44

   Іíäè÷àòà, ïðîñò³ äîìàøí³. Ïðîïîºí³. Â³ê äî 7 ìè 
äí³â. 097-28-38-978, 093-87-83-144

   Ä³ëÿíêà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
   Òåëåâ³çîð Ñîíè â õîðîøîìó ñòàí³. 096-172-82-97, 

063-335-97-80
   Êóêóðóäçó, ïðàëüíó ìàøèíó á<0x0432> «Åëåêòðî-

ëþêñ». 063-462-60-95
   Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 33 ñîò. ïî âóë. Ê Ìàðêñà, ñ. 

Êîçÿòèí, çàòèøíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-
46-26-120

   Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ âàã. 13-15 êã. ö³íà 3500 ãðí., 
òåëè÷êó  6 ì³ñ. â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 096-77-20-194

   Òåëè÷êó 2 ì³ñÿö³, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-081-36-48
   Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68
   Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27
   Ìåáåëü á<0x0443>, 2 ñò³íêè, êð³ñëà, ä³âàíè, ñò³ëüö³, 

âàíà, õîëîäèëüíèê, 4 êîâðà, êîâîðîâ³ äîð³æê³ ³ áàãàòî 
³íøîãî, øâåéíà ìàøèíêà «Ç³íãåð», àâòîêð³ñëî, ïèëî-
ñîñ «Ðàêåòà», çàíàâ³ñêè Ãàðäèíè, á³îòóàëåò, ñàìîâàð 
íà âóã³ëë³. 097-147-84-88

   Äà÷ó íà Ïëàíîâîì ç áóäèíêîì. 097-393-70-43
   Ïîðîñÿò ìÒÿñíî¿ ïîðîäè. ñ. Êîçÿòèí. 067-953-

95-67
   Ìîïåä Ìóñòàíã (Àëüôà) 110 êóá, ï³÷êà, ëàòóíü, ãà-

çîâèé ðåäóêòîð 2 ïîêîë³ííÿ «Òîðåëë³». Äâèãóí ìîïåäà 
Àëüôà 110 êóá. 097-116-69-11

   Ñâèí³ 12-15 êã. ñ. Ñîê³ëåöü. 097-029-93-33, 093-
420-56-59

   Äèâàí-êíèæêó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Ö³íà 900 ãðí. 
ìîæëèâèé òîðã. 098-971-95-70

   Êîðîâà ç 3 òåëÿì. 096-350-73-48
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå 

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
   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 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

   3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 
067-506-17-00

   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

   ×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

   Áóäèíîê 50 êâ.ì., º ãàç, ñâ³òëî, âîäà, öåíòð ì³ñòà, 5 
ñîò. çåì. ä³ë-êà. 063-058-78-88

   Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., º ñòàðèé áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, 
ñ.Ïëÿõîâà. 097-453-44-55

   Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî ð-í ÄÅÏÎ (êðóã), 65 
êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á. 096-090-36-97, 098-991-
41-83

   Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. 
áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-
29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 60, ðå-
ìîíò, îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 097-881-29-03, 
093-998-06-81

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

   3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76

   Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä 
10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097-196-79-35

   Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, 
³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í 
âóë.І.Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68

   Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Âåëèêå. 096-188-50-19
   2-õ ïîâ. áóäèíîê â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, òåõí³êîþ, çàã. 

ïëîùà 186 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., áàëêîí, ãàðàæ, ñàðàé, 
ñóñ³äè ïîðÿäí³, ç ä³þ÷èì á³çíåñîì ê³îñê ìîæëèâå ðîç-
øèðåííÿ. 063-754-61-56

   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 40 êâ.ì., 2 
ïîâ. 063-418-31-52

   3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, 
íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

   Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 
êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàä-
íàííÿ 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 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 ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

   Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ìàçåïè ç óñ³ìà çðó÷íî-
ñòÿìè, ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 6 ñîò. 063-606-61-
24-, 067-972-22-83

   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 â ñ. Іâàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, íåäîðîãî. 068-216-34-20

   Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, åëåêòðîïðî-
âîäêà, ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà. 
097-237-42-12, 093-335-34-07

   Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º 
ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 098597-08-78, 093-596-41-56

   Áóäèíîê çàã. ïë. 85 êâ.ì. â öåíòð³,ãàç, âîäà. âóë. 
Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34. 067-271-67-99

   ×àñòèíà áóäèíêó, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, 

ñò³ë, ñò³ëüö³, ñêîïàêåòè, ïðàëüíà òà øâåéíà ìàøèíêà. 
098-597-08-40

   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

   Áóäèíîê 90 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 
ì<0x043F> â³êíà, âåëèêå ïîäâ³ðÒÿ, ä³ë-êà 14 ñîò. 097-
30-40-598,063-942-67-86

   Áóäèíîê ç ãàçîì, áåç ðåìîíòó, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó, 40 
ñîò. 097-149-46-33

   Áóäèíîê ãàçèô. 3 ê³ìí, êîòåë «Âàéëàíò», åâðîðå-
ìîíò, âîäà, âàííà ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñò. 
çàáîð, ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

   ×àñòèíó áóäèíêó ç ìåáëÿìè, îêðåìèé âõ³ä òà 
ïîäâ³ðÒÿ, ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ãàç, âîäà, òóàëåò â áóäèí-
êó, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-46-26-120

   Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 
097-186-99-34   

   Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðî-
ñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-18, 068-
898-10-84  

   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

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³, äîðîñëèé âåëîñè-

ïåä. 097-556-86-79
   Ñêóòåð Êàíóí³, ñòàí íîâîãî, òåðì³íîâî. 063-186-30-32
   Äåî Ñåíñ 2011 ð.â., ìîòîð 1300, ãàç-áåíçèí, êîë³ð 

÷îðíèé, íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé. 067-204-41-52, 
097-331-73-10

   ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., ãàç áåíçèí. 067-255-42-93
   Ìîïåä Ìóñòàíã «Àëüôà» 110 êóá., äâèãóí Àëüôà 110 

êóá., êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2108, ðàä³àòîð ï³÷êè «Ëàòóíü» 
ÂÀÇ 2101-07, ãàç. ðåäóêòîð 2-ãå ïîêîë³ííÿ. 097-116-
69-11, 063-694-97-00

   Áóñ Ò-3 Ôîëüöâàãåí. 097-678-21-55
   Ìîïåä FADA 50 êóá.ñì., 2008 ð.â., ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 

- 6 500 ãðí. 098-321-57-51
   Ñêóòåð Õîíäà Ô³ò (Ä³î). 067-253-41-07
   ÂÀÇ 21094 Áàëò³êà, 1.5, ãàç-áåíçèí, 1997 ð.â., çåëå-

íà, ãàðíèé ñòàí.093-995-48-89, 097-156-88-43
   21099, 2002 ð.â., áåíçèí, ñèíèé, íåäîðîãî. 096-

264-75-92

ÊÓÏËÞ
   Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, 

õîëîäèëüíèêè. 097-529-10-20

   Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâè-
ãóíè. 067-456-66-51

   Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áó-
òèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

   Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìà-
øèíêè, 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

   Ãîð³õ ö³ëèé. 063-616-78-13, 098-572-42-44
   Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
   Êîðìîâèé á³ðÿê ïî 1,5 ãðí. 063-398-52-10, 097-

793-55-95
   Íåðîáî÷³ áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè, 

ìëèíè (ìîæëèâî ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20
   Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
   Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 063-303-23-21
   Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
   Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 

067-430-02-80

Ì²ÍßÞ
   3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê. 

068-519-07-04
   Áóäèíîê íà 2-õ, àáî 3-õ ê³ìí. êâàðòèðó â öåíòð³. 063-

942-67-86, 097-30-40-598

Ð²ÇÍÅ
   Çí³ìó òåðì³íîâî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (ð-í ÑØ  ¹1, 

çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³). 097-556-86-79, 063-141-26-77
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà 

óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 067-812-94-73
   Ä³â÷èíà øóêàº êâàðòèðó ç ìåáëÿìè. 098-873-02-55
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò (ä³â÷èíêà òà õëîï÷èê). 

096-350-53-70
   Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 

ñ.Çàë³çíè÷íå (Êîçÿòèí ІІ), ìàãàçèí íà 2 âõîäà, ðîç-
òàøîâàíèé á³ëÿ òðàñè, äî ìàãàçèíó ïðèëÿãàº çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-969-65-04, 068-033-67-67

   Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíò-
êó. 063-628-59-15, 063-628-59-25

   Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî çà 
àäðåñîþ âóë.Äîâæåíêî 101à êâ.26, íà ³ì’ÿ Áàëüøàíåê 
Îêñàíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

   11.05.2020 ð. íà ðèíêó «Õë³áîäàð» áóâ çàãóáëåíèé 
ïàñïîðò, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 068-
045-20-79

   Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòèîê íà ³ìÒÿ Âàñèëþê 
Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.

   Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 096-42-
37-584

   Çàãóáëåí³ ïðàâà ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðî-
äó.068-556-34-26

473136 473295

473396 473400

472804

473395
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ОВЕН 
На роботі в ці дні краще 
привертати до себе менше 
уваги. Ваші ідеї зараз дуже 
вже екстравагантні, скоро 
ви і самі це зрозумієте. 

ТЕЛЕЦЬ 
Може початися ваше схо-
дження кар'єрними сходами, 
але про свої успіхи краще 
оточуючим не розповідати. 

БЛИЗНЮКИ 
Вдалий час для роботи, 
відпочинку та подорожей. 
Важливо зберігати душевну 
рівновагу і вірити в краще. 

РАК 
Будьте зібрані і наполегливі. 
Тоді навіть можливі пере-
шкоди в справах особливо 
не вплинуть на результат. 

ЛЕВ 
Цього тижня особливо важ-
ливо не метушитися. Не су-
муйте, розгляньте ситуацію, 
що склалася, з усіх боків. 

ДІВА 
Значних зусиль може потре-
бувати професійна сфера. 
Плани можуть помінятися, 
терміни виявитися зірвані. 

ТЕРЕЗИ 
Суперечки з начальством і 
колегами принесуть тільки 
проблеми, краще шукати 
точки дотику. 

СКОРПІОН 
Нині будь-яка ваша ініціа-
тива має найкращі шанси 
стати результативною. 
Можливе втілення в реаль-
ність найбільш зухвалих і 
честолюбних бажань.

СТРІЛЕЦЬ 
Гарний тиждень для трудо-
вих подвигів і отримання 
солідного прибутку. Вас 
буде супроводжувати удача 
в важливих знайомствах, 
зустрічах і поїздках. 

КОЗЕРІГ 
Cередина тижня — пре-
красний момент для тих, хто 
честолюбний і хоче проявити 
себе на роботі з кращого боку.

ВОДОЛІЙ 
Вам необхідно уважно сте-
жити за своєю мовою і по-
ведінкою, інакше не уникну-
ти сварок та інтриг. 

РИБИ 
Ви можете занадто захопи-
тися побудовою стратегічних 
планів, краще зайнятися вирі-
шенням нагальних проблем. 

ГОРОСКОП 
НА 21-27 ТРАВНЯ

473660

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 26 ÒÐÀÂÍß

  + 8 0Ñ   + 10 0Ñ
  + 16 0Ñ   + 18 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 25 ÒÐÀÂÍß

  + 7 0Ñ    + 9 0Ñ
  + 15 0Ñ    + 17 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 23 ÒÐÀÂÍß

  +  4 0Ñ    + 5 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 15 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 22 ÒÐÀÂÍß

  +  5 0Ñ    + 6 0Ñ
  + 10 0Ñ   + 11 0Ñ

ÍÅÄІËß, 24 ÒÐÀÂÍß

  +  8 0Ñ    + 9 0Ñ
  + 14 0Ñ   + 16 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 21 ÒÐÀÂÍß

  + 7 0Ñ    + 8 0Ñ
  + 11 0Ñ    + 14 0Ñ

Погода у Козятині 

«ЗОЛОТОЇ РИБКИ НЕ ТРЕБА, 
ВСЕ МОЖУ РОБИТИ САМА» 
Майбутні чемпіонки  Софія Киричишина та 
Дар’я Переверзова тренуються в одного тренера 
Володимира Галицького. Обидві й не думали 
серйозно займатися легкою атлетикою, але з 
легкої руки наставника захопилися спортом

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó äàëî ìîæ-
ëèâ³ñòü â³äíîâèòè òðåíóâàííÿ. Ó êî-
ìàíä³ ëåãêîàòëåò³â ìàéæå ÷îòèðè 
äåñÿòêè ñïîðòñìåí³â ³ çà óìîâ êàðàí-
òèíó òðåíåðó òðåáà ñâî¿õ ï³äîï³÷íèõ 
ðîçâåñòè â ÷àñ³. Äëÿ îäíèõ àòëåò³â 
òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ ïî÷èíàºòüñÿ 
ðàíêîì. ²íøà ãðóïà âèõîäèòü íà á³-
ãîâ³ äîð³æêè òà ñåêòîðè äëÿ ñòðèáê³â 
ó ï³ñëÿîá³äíþ ïîðó. 

Ó ïîëå íàøîãî çîðó ïîòðàïèëè ìè-
êîëà¿â÷àíêà Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà òà êî-
çÿòèí÷àíêà, ó÷åíèöÿ øêîëè ¹5 Äàð’ÿ 
Ïåðåâåðçîâà. Òîæ ìîâà ñàìå ïðî íèõ.

Ìè ïîö³êàâèëèñü ó ñïîðòñìåíîê, 
ùî ¿ì äàº ñïîðò ³ ç ÷îãî ïî÷àëîñÿ 
¿õíº ñïîðòèâíå æèòòÿ?

— Äëÿ ìåíå ñïîðò áóâ ÿê çàáà-
âà. Ëþáèëà âèêîíóâàòè ñïîðòèâí³ 
âïðàâè, ò³ëüêè öå áóëî ÿê õîá³ ³ 
íå á³ëüøå. ß íå íàäàâàëà í³ÿêîìó 
âèäó ñïîðòó ïåðåâàãó. Ëþáèëà ãðàòè 
â ôóòáîë, òåí³ñ, ì³é ñòàðøèé áðàò 
Ìèðîñëàâ íàâ÷àâ ìåíå ïðèéîìàì 
êàðàòå, — êàæå Ñîô³ÿ. — Ëåãêîþ àò-
ëåòèêîþ ñòàëà çàéìàòèñÿ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê â÷èòåëü ô³çêóëüòóðè íàøî¿ øêîëè 
ïîðàäèâ ìåí³ çàéìàòèñÿ â òðåíåðà ç 
Êîçÿòèíà Âîëîäèìèðà Ãàëèöüêîãî. 
Òàê ÿ ïðèéøëà ó ñïîðò.

Ó Äàø³ Ïåðåâåðçîâî¿ çàíÿòòÿ ñïîð-
òîì òàêîæ áóëè íå íà ïåðøîìó ïëàí³. 
¯é á³ëüøå õîò³ëîñÿ ðîçâèâàòè ñâî¿ ïðè-
ðîäí³ òàëàíòè â îáëàñò³ òàíöþ ³ âîêà-
ëó. ßê ðîçïîâ³äàº òðåíåð ñïîðòñìåíêè 
Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé, Äàøà äîâãî 
â³äìîâëÿëàñÿ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì.

— Ëåãêîþ àòëåòèêîþ ñòàëà çà-
éìàòèñÿ ÷åðåç òå, ùîá òðèìàòè ñåáå 
ó ôîðì³. Çà ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ ÷è 
ïåðåìîãè ÿ íàâ³òü íå äóìàëà. Êîëè 
ðåçóëüòàòè ï³øëè ³ ÿ ñòàëà ïåðåìà-
ãàòè íà çìàãàííÿõ, äî ñïîðòó ñòàâ-
ëþñÿ ç òàêîþ æ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ, 
ÿê â ³íøèõ âàæëèâèõ ñôåðàõ ìîãî 
øê³ëüíîãî æèòòÿ, — êàæå Äàøà.

— ßêà íàéïðèºìí³øà ïîä³ÿ â òâîºìó 
æèòò³? — çàïèòàëè ìè ó ñïîðòñìåíêè.

— Çâè÷àéíî, öå ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
â Êðîïèâíèöüêîìó. Ì³é ðåçóëüòàò 
áóâ çà ìåæàìè ïðèçîâî¿ òð³éêè. Ò³ëü-
êè çìàãàííÿ òàêîãî ð³âíÿ, äå ç³áðà-
ëèñÿ ïðîâ³äí³ ñïîðòñìåíè êðà¿íè, 
ïîä³ÿ íîìåð îäèí ó ìîºìó æèòò³.

Ó Ñîô³¿ ïàì’ÿòíà ïîä³ÿ òàêîæ 
ïîâ’ÿçàíà ç³ ñïîðòèâíèì äîñÿãíåí-
íÿì. Âîíà, ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ÿê ñòàëà 
çàéìàòèñÿ äâîáîðñòâîì, ïåðåìîãëà 
íà çìàãàííÿõ ç á³ãó íà 60 ìåòð³â ³ 
â ñòðèáêàõ ó âèñîòó.

Êð³ì ñïîðòó â Ñîô³¿ ³ Äàð’¿ ìàñà 
³íøèõ çàõîïëåíü. Ò³ëüêè íàéá³ëüøå 
âîíè ïîëþáëÿþòü ïðîâîäèòè ÷àñ ç³ 
ñâî¿ìè äîìàøí³ìè óëþáëåíöÿìè.

Ó Ñîô³éêè — öå ñîáà÷êà Ìåë³ñà 
òà êèöÿ Âèøåíüêà.

— Âîíè ùå ìàëåíüê³, — êàæå ñïîðòñ-
ìåíêà. — Êîëè ï³äðîñòóòü, äóìàþ, ùî 
ñòàíóòü äîìàøí³ìè àðòèñòàìè.

Äàøà ò³ëüêè ìð³º ïðî ñîáàêó âåëè-
êî¿ ïîðîäè. Ç äîìàøí³õ óëþáëåíö³â 
ó íå¿ àêâàð³óìí³ ðèáêè. Ìè æàðòîìà 
çàïèòàëè, ÷è º çîëîòà ðèáêà?

— Ìåí³ çîëîòî¿ ðèáêè íå òðåáà, âñå 
ñòàðàþñÿ ðîáèòè ñàìà, — ñì³þ÷èñü, 
â³äïîâ³ëà Äàøà.

Íàîñòàíîê ìè çàïèòàëè ä³â÷àò, ÿê³ 
ó íèõ ïëàíè íà ìàéáóòíº?

Íà÷å äîìîâèëèñü, ñïîðòñìåíêè 
êàæóòü: «²íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ — 
òî íå òå. Òðåáà òðåíóâàòèñü, òðåíó-
âàòèñü ³ òðåíóâàòèñü. Ãîëîâíå, ùîá 
áóëî çäîðîâ’ÿ ó íàøîãî òðåíåðà, íàñ 
áàãàòî, à â³í îäèí».

Миколаївчанка Софія Киричишина має чим 
похвалитися

Учениця школи № 5, Дар’я Переверзова 
спочатку навіть не думала про перемоги 

«Çà ÷àñ êàðàíòèíó ìè 
áàãàòî ïðîïóñòèëè. 
Іíäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ 
– òî íå òå. Òðåáà 
òðåíóâàòèñü, òðåíóâàòèñü 
³ òðåíóâàòèñü» 


