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ПУСТИЛИ АВТОБУСИ:
ТІЛЬКИ СИДЯЧІ МІСЦЯ І В МАСКАХ

 З понеділка, 25 травня, у 
Козятинському районі відновилися 
пасажирські перевезення. Але існує 
ряд рекомендацій та правил 

 Найголовніші — дотримання 
карантинних обмежень, таких як 
масковий режим, дезінфекція транспорту 
та дистанція між пасажирами

 Чи змінився графік роботи автобусів, та 
вартість проїзду і як працює транспорт по 
місту — дізнавалися наші журналісти

РЕКЛАМА

с. 4

474051

З 25 травня вийшли на маршрути всі рейсові автобуси в районі. Ціна квитка 
залишається незмінною, тобто такою, яка була до введення карантину.
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ÍÎÂÈÍÈ

Третій етап 
послаблення 
 Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ ïîâ³äîìèëè, ùî ç 
1 ÷åðâíÿ ìîæëèâå ÷åðãîâå 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó. 
Àëå ëèøå çà óìîâè, ùî 
åï³äåì³îëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ 
íå ïîã³ðøèòüñÿ.
Îòîæ ÿêùî ïîñëàáëåííÿ 
ââåäóòü ó ä³þ âæå ç ïîíå-
ä³ëêà, 1 ÷åðâíÿ â³äêðèþòü-
ñÿ áàñåéíè òà ñïîðòçàëè, 
çàïóñòÿòü çàë³çíè÷íèé 
òðàíñïîðò ³ â³äíîâëÿòü ì³æ-
îáëàñíå òðàíñïîðòíå ñïî-
ëó÷åííÿ. À òàêîæ äîçâîëÿòü 
â³äâ³äóâàòè îñâ³òí³ çàíÿòòÿ 
ó ãðóïàõ íå á³ëüøå 10 îñ³á, 
íàïðèêëàä, ðîçïî÷íóòü 
ðîáîòó àâòîøêîëè.
Ïðî òàê³ ïîñëàáëåííÿ ï³ä 
÷àñ áðèô³íãó ïîâ³äîìèâ 
çàñòóïíèê î÷³ëüíèêà ÌÎÇ, 
ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð 
Â³êòîð Ëÿøêî.
Ïîâíîö³ííà ðîáîòà ðåñ-
òîðàí³â ³ çàêëàä³â ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ ìîæëèâà 
ç 10 ÷åðâíÿ. Â³äêðèòòÿ 
äèòÿ÷èõ òàáîð³â ìîæëèâå 
íà îñòàííüîìó åòàï³ âèõîäó 
ç êàðàíòèíó, ùîá ðèçèê 
êîðîíàâ³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ áóâ 
ìàêñèìàëüíî íèçüêèé.

Газ подешевшає 
 Îïòîâà ö³íà íà ïðèðîä-
íèé ãàç äëÿ íàñåëåííÿ çíè-
çèëàñü. Ïðî öå ïîâ³äîìèëè 
ó ïðåñ-ñëóæá³ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè».
«Ó òðàâí³ 2020 ðîêó îïòîâà 
ö³íà íà ïðèðîäíèé ãàç äëÿ 
ïîòðåá íàñåëåííÿ, âè-
ðîáíèê³â òåïëà òà ³íøèõ 
çàõèùåíèõ ñïîæèâà÷³â, 
ÿêèì ÍÀÊ «Íàôòîãàç 
Óêðà¿íè» ïîñòà÷àº ãàç 
â ðàìêàõ ïóáë³÷íèõ ñïåö³-
àëüíèõ îáîâ’ÿçê³â, çíèçè-
ëàñü äî 2,3 ãðí çà êóáîìåòð 
(áåç âðàõóâàííÿ ÏÄÂ, 
íàö³íêè ãàççáóò³â òà âèòðàò 
íà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó 
ìàã³ñòðàëüíèìè ³ ðîçïî-
ä³ëüíèìè òðóáîïðîâîäàìè). 
Öå íà 21% ìåíøå, ïîð³âíÿ-
íî ç êâ³òíåì 2020 ðîêó», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Ó êîìïàí³¿ óòî÷íèëè, ùî 
ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì 
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó 
ïàä³ííÿ âàðòîñò³ ãàçó 
ñÿãíóëî 62%. Çàçíà÷àºòü-
ñÿ, ùî ñâ³òîâà åêîíîì³÷íà 
êðèçà âèêëèêàëà ðåêîðäíå 
ïàä³ííÿ ö³í íà âñ³ âèäè 
åíåðãîíîñ³¿â. Çà äàíèìè 
àíàë³òèê³â, ó òðàâí³ ö³íà 
ãàçó â ªâðîï³ äîñÿãëà ³ñòî-
ðè÷íîãî ì³í³ìóìó çà îñòàí-
í³ 10 ðîê³â.

КОРОТКОКОРОТКО

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ðåäàêö³þ çâåðíóëàñÿ ãðóïà 
ëþäåé ç Ñåñòðèí³âêè òà Ìàõàðè-
íåöü. Âîíè ïîâ³äîìèëè, ùî íå-
äàâíî ïîëÿìè ¿õí³õ ñ³ë êóðñóâàëà 
çåëåíà ³íîìàðêà, à ïîò³ì íà ö³é 
àâò³âö³ äî ïàéîâèê³â íàâ³äóâà-
ëèñÿ íåâ³äîì³ ëþäè òà êàçàëè, 
ùî òðåáà ï³äïèñàòè ÿê³ñü äîêó-
ìåíòè. Òîä³, ìîâëÿâ, íå ïðîïàäå 
ïàé. Ùî öå çà ëþäè ³ ÿê³ ïàïåðè 
ïðîïîíóþòü ï³äïèñàòè?

— Ìè õî÷åìî ÷åðåç ãàçåòó 
çàñòåðåãòè ñåëü÷àí. Ùîá âîíè 
áóëè îáà÷íèìè ³ íå ïîïàëè 
íà ãà÷îê ïðè¿æäæèõ ãàñòðîëåð³â, 
ÿê öå çðîáèëà ïî ñâî¿é ïðîñòîò³ 
³ äîâ³ðëèâîñò³ òàêà æ ÿê ³ ìè 
ïàéîâè÷êà Ðà¿ñà Øâåöü, — êà-
æóòü ãîñò³ ðåäàêö³¿. ² ðîçïîâ³ëè 
òàêó ³ñòîð³þ.

Ñâî¿ ïà¿ ñåëÿíè ïðîòÿãîì 
áàãàòüîõ ðîê³â çäàâàëè ê³ëüêîì 
ôåðìåðàì, ÿê³ áóëè â îäí³é ô³ð-
ì³: Ñåðã³þ Áåíåäè÷óêó, Ìèõàéëó 
Ëèñÿíîìó, Â³òàë³þ ²âàíîâó òà 
²âàíó Ïàòðàò³þ. Ï³âòîðà ðîêè 
òîìó ô³ðìà ðîçïàëàñÿ.

— Ìèíóëîãî ðîêó êîëèøí³ 
êîìïàíüéîíè Ñåðã³ÿ Áåíåäè-
÷óêà ç íàìè íå ðîçðàõóâàëèñÿ. 
Ìè â ñ³÷í³ öüîãî ðîêó ïîäàëè 
ñóäîâèé ïîçîâ, ùî õî÷åìî ïåðå-
éòè äî Ñåðã³ÿ. Äóìàëè, ùî ñóä 
ðîçãëÿíå ñïðàâó â íàéøâèäø³ 
òåðì³íè, — ðîçïîâ³äàþòü ñå-
ëÿíè. — Ïîïðîñèëè Áåíåäè÷óêà, 
ùîá â³í çàñ³ÿâ íàø³ ïà¿. Òîìó 

ùî çàëèøèòèñÿ ùå é öüîãî ðîêó 
áåç ïðèáóòêó íàêëàäíî íàâ³òü 
ó ñåë³, àäæå âñ³ ìè òðèìàºìî 
ãîñïîäàðñòâî.

ßê ò³ëüêè íàø³ ïà¿ áóëè çàñ³ÿ-
í³, êîëèøí³ êîìïàíüéîíè Áåíå-
äè÷óêà âèð³øèëè ñâî¿ â³äñîòêè 
ðîçâàëåíî¿ ô³ðìè «ïîäàðóâàòè» 
êîìóñü ç ï³äïðèºìö³â. Íà Êî-
çÿòèíùèí³ òàêèõ, ùî õîò³ëè á 
ïîòåðòè ðóêè â³ä ïîäàðîâàíîãî, 
íå çíàéøëîñÿ. Çàòå çíàéøëèñÿ 
òàê³ íà Ìèêîëà¿âùèí³. Îò ³ ¿ç-
äÿòü, ùîá ìè ï³äïèñàëè äîêó-
ìåíò, ùî âîíè íå ìàþòü ïåðåä 
íàìè áîðã³â ³ ùî ìè â³äìîâëÿ-
ºìîñÿ â³ä ñóäîâîãî ïîçîâó.

Ðà¿ñà Øâåöü ðîçêàçàëà, ÿê 
âîíà ïîòðàïèëà «íà ãà÷îê» 
äî öèõ ãàñòðîëåð³â.

— Äî ìåíå â ñóáîòó, 23 òðàâ-
íÿ, ïðè¿õàëè ï’ÿòü ëþäåé, ç 
ÿêèõ ÿ çíàþ ò³ëüêè Ñâ³òëàíó 
Êîðí³þê. Âîíè ñêàçàëè, ùî 
òðåáà ï³äïèñàòè äâà äîêóìåíòè, 
à òî ïðîïàäå ïàé, — ðîçïîâ³äàº 
Ïàí³ Ðà¿ñà. — ß êàæó ¿ì, ùî çà-
òåëåôîíóþ Ñåðã³þ Ñåðã³éîâè-
÷ó (Áåíåäè÷óêó — ïðèì. àâò). 
Âîíè êàçàëè ³ Ñâºòà êàçàëà, ùî 
Áåíåäè÷óêà ïîñàäÿòü â òþðìó ³ 
ôåðìó, ³ ïîëÿ ó íüîãî çàáåðóòü. 
«Ï³äïèñóé, êîëè íå õî÷åø çà-
ëèøèòèñÿ áåç ïàþ», — íàïîëÿ-
ãàëà Ñâ³òëàíà. Êîëè ÿ ï³äïèñàëà, 
âîíè êàæóòü: «Ïîäóìàéòå, ñê³ëü-
êè âàì òðåáà ãðîøåé».

— ßêóñü êîíêðåòíó ñóìó íà-
çèâàëè? — çàïèòàâ ïàí³ Ðà¿ñó 

«ЗАДУРЮЮТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЩОБ ЗІБРАТИ ПІДПИСИ»

ïðåäñòàâíèê ïðåñè.
— Í³, — êàæå ñï³âðîçìîâíè-

öÿ. — Ò³ëüêè êàçàëè ïîäóìàòè, 
ñê³ëüêè ÿ õî÷ó ãðîøåé.

Êîëè âîíè ïî¿õàëè, ÿ çðîçó-
ì³ëà, ùî ìåíå îáäóðèëè. Çà-
òåëåôîíóâàëà ä³â÷àòàì. Âîíè 
ïîðàäèëè çàòåëåôîíóâàòè Áå-
íåäè÷óêó.

ß òàê ³ çðîáèëà. Â³í â³äâ³ç 
ìåíå ó â³ää³ë ïîë³ö³¿, äå ÿ íà-
ïèñàëà çàÿâó, ùîá ì³é ï³äïèñ 
íà äîêóìåíòàõ, ùî ÿ ï³äïèñàëà, 
ââàæàòè íåä³éñíèì, — ðîçïîâ³ëà 
Ðà¿ñà Øâåöü.

Æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 
Ñåðã³ºì Áåíåäè÷óêîì. Â³í ï³ä-
òâåðäèâ ôàêòè, ïðî ÿê³ ãîâîðèëè 
ãîñò³ ðåäàêö³¿.

— Ìî¿ êîëèøí³ êîìïàíéîíè 
Ìèõàéëî Ëèñÿíèé, Â³òàë³é ²âà-
íîâ òà ²âàí Ïàòðàò³é ïðîäàëè 
ñâî¿ ÷àñòêè 22-ð³÷íîìó ðåéäåðó 
ç Ìèêîëàºâà Ñòàí³ñëàâó Âîé-

öåõ³âñüêîìó, — êàæå ïàí Ñåð-
ã³é. — Ç³ ñë³â Ñòàí³ñëàâà, óñ³ì 
öèì ïðîöåñîì êåðóº éîãî áàòüêî 
Ìèêîëà Âîéöåõîâñüêèé ç³ ñâî-
¿ìè êîìïàíüéîíàìè, ÿê³ ïðè-
¿õàëè çàäóðþâàòè ëþäåé, ùîá 
çáèðàëè ï³äïèñè, ùî ëþäè â³ä-
ìîâëÿþòüñÿ â³ä ñóäîâîãî ïîçî-
âó. Ñîðàòíèöåþ ìèêîëà¿âñüêèõ 
ôåðìåð³â âèñòóïèëà ì³ñöåâà æè-
òåëüêà Ñâ³òëàíà Êîðí³þê.

Ìè ñïðîáóâàëè ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ ç³ Ñâ³òëàíîþ Êîðí³þê 
ó òåëåôîííîìó ðåæèì³. Ñïî-
÷àòêó âîíà çàïåðå÷èëà, ùî áóëà 
ç ìèêîëà¿âöÿìè ï³ä ÷àñ çáîðó 
ï³äïèñ³â ó Ìàõàðèíöÿõ. Êîëè 
æóðíàë³ñò ñêàçàâ ¿é, ùî º äî-
êàçè òîãî, ùî âîíà òàì áóëà, 
ïàí³ Ñâ³òëàíà ñêàçàëà: «Òàê, 
ÿ áóëà òàì, ìàþ ïðàâî. Ó ìåíå 
÷îëîâ³êîâà õàòà â Ìàõàðèíöÿõ ³ 
â Ìàõàðèíöÿõ æèâå ìîÿ ñåñòðà. 
Äî ïîáà÷åííÿ».

Земля  У Сестринівці та Махаринцях 
після розвалу місцевої агрофірми люди 
вирішили здавати паї іншому фермеру. 
Тепер до них навідуються «гастролери» 
і просять підписати якісь папери

ІРИНА ШЕВЧУК

 Ó ïåðøèé ë³òí³é äåíü â 
Óêðà¿í³, ÿê ³ ó âñüîìó ñâ³ò³, â³ä-
çíà÷àþòü äîáðå ³ ðàä³ñíå ñâÿòî 
– Äåíü çàõèñòó ä³òåé. Äóæå õî-
÷åòüñÿ, ùîá âñ³ ä³òè ùîõâèëèíè, 
ùîäíÿ áóëè ðàä³ñíèìè òà ùàñ-
ëèâèìè. Öüîãîð³÷ ÷åðåç ïàíäå-
ì³þ êîðîíàâ³ðóñó ç³áðàòè ä³òåé 
íà ìàñîâîìó çàõîä³, âëàøòóâàòè 
äëÿ íèõ ð³çíîìàí³òí³ êîíêóðñè 
òà àòðàêö³îíè íå âèéäå. Àëå äëÿ 
êîçÿòèíñüêèõ ä³òåé ñâÿòî âñå æ 
òàêè â³äáóäåòüñÿ. Ò³ëüêè âîíî 
ïðîéäå îíëàéí. À îò ïîäàðóíêè 
áóäóòü ñïðàâæí³ ³ íå ò³ëüêè ïå-

ðåìîæöÿì, à é óñ³ì ó÷àñíèêàì
— Òðè ðîêè ïîñï³ëü ìè ïðî-

âîäèëè ñâÿòî äî Äíÿ çàõèñòó ä³-
òåé â Ãëóõ³âöÿõ, — ðîçïîâ³äàº 
îðãàí³çàòîð êîíêóðñó, äåïóòàò 
îáëàñíî¿ ðàäè ²ðèíà Êîëåñíèê. 
— Öå áóëè âåëèê³ çàõîäè, ç ðîç-
âàæàëüíîþ ïðîãðàìîþ, ç áàòó-
òàìè, êîíêóðñàìè. Öüîãî ðîêó 
òàê, íà æàëü, íå âèéäå. Àëå ìè 
âèð³øèëè íå çàëèøàòè ä³òåé áåç 
ñâÿòà ³ ïðîâåñòè éîãî îíëàéí.

Ùîá âèãðàòè ñâ³é ïðèç ó 
êîíêóðñ³, ñë³ä âçÿòè ó÷àñòü îä-
íèì ³ç òðüîõ ñïîñîá³â: íàïèñàòè 
êîðîòêèé òâ³ð «²ñòîð³ÿ ç ìîãî 

äèòèíñòâà» àáî «Ùî ÿ ðîáèâ íà 
êàðàíòèí³», íàìàëþâàòè ìàëþ-
íîê íà îäíó ç öèõ òåì; çðîáèòè 
ôîòîêîëàæ, ïîðîáêó, íàïèñàòè 
ï³ñíþ ÷è ñòâîðèòè áóäü-ÿêèé 
³íøèé ìèñòåöüêèé âèòâ³ð íà 
âèáðàíó òåìó. 

— Óæå íàäõîäÿòü ïåðø³ â³äåî-
ðîáîòè, îäèí ó÷àñíèê âèãîòîâèâ 
åêî òîðáèíêó, õòîñü â³ðø³ ïèøå, 
õòîñü ìàëþº. Ïðèéìàþòüñÿ 
áóäü-ÿê³ òâîð÷³ ðîáîòè, - êàæå 
²ðèíà Êîëåñíèê.  

Ñâ³é õóäîæí³é òâ³ð ñë³ä íàä³-
ñëàòè îäíèì ³ç òðüîõ øëÿõ³â: ó 
ìåñåíäæåð³ íà ñòîð³íêó ²ðèíà 

Êîëåñíèê ó Ôåéñáóê; åëåê-
òðîííîþ ïîøòîþ íà àäðåñó: 
konkyr2020@ gmail.com çâè-
÷àéíîþ ïîøòîþ: à/ñ 538, ì. 
Â³ííèöÿ, ³íäåêñ 21001. 

Ïðèçè äàâàòèìóòü â îäí³é 
ç òðüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³é: 4-6 
ðîê³â, 7-10 ðîê³â, 11-14 ðîê³â.

— Óñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàþòü 
ïðèçè. Àâòîð êðàùèõ ðîá³ò – âå-
ëèêèé ïðèç, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà.

Ó íàä³ñëàíèõ ðîáîòàõ îáî-
â’ÿçêîâî ñë³ä âêàçóâàòè ñâî¿ 
âèõ³äí³ äàí³, òîáòî ³ì'ÿ òà ïð³ç-
âèùå àâòîðà, â³ê, êîíòàêòíèé 
òåëåôîí.

Подарунки отримають всі учасники

— Цього разу нам вдалося дати відсіч гастролерам. 
Може вже не сунуться, — кажуть пайовики
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ПРЕССЛУЖБА ГРОМАДСЬКОГО 

РУХУ «МИ — ВІННИЧАНИ»

Íîâèé ïîä³ë Â³ííè÷÷èíè. 
Áóëî 27 ðàéîí³â — ñòàíå 5, àáî òðè! 
Óñå çíîâó âèð³øèëè áåç íàñ!

Íàì îá³öÿëè íàðîäîâëàääÿ, à íàòîì³ñòü 
âñå çíîâó âèð³øèëè çà íàñ ³ áåç íàñ.

Íàì îá³öÿëè äåöåíòðàë³çàö³þ, àëå é 
íàäàë³ ÿê³ñü ÷èíîâíèêè â ñòîëèö³ âè-
ð³øóþòü — ñê³ëüêè êîøò³â çàëèøèòè 
ì³ñöåâèì áþäæåòàì, à ñê³ëüêè çàáðàòè.

Âèð³øóþòü, ñê³ëüêè ïîäàòê³â â³ííè-
÷àí çàëèøèòè íà ì³ñöÿõ, à ñê³ëüêè 
ðîçïîä³ëèòè â Êèºâ³: íà ô³íàíñóâàííÿ 
àïàðàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà Êàáì³íó, 
çá³ëüøèòè ô³íàíñóâàííÿ Îô³ñó Ïðå-
çèäåíòà, ñóä³â, ïðîêóðàòóðè, îáëàñíèõ 
àäì³í³ñòðàö³é òà àíòèêîðóïö³éíèõ 
ñòðóêòóð, ÿê³ çà äåê³ëüêà ðîê³â íå çëî-
âèëè æîäíîãî êîðóïö³îíåðà.

² âñ³ ö³ ì³ëüÿðäè ç íàøèõ ïîäàòê³â, 
ÿê³ ñóìë³ííî ñïëà÷óþòü â³ííè÷àíè òà 
â³ííèöüê³ ï³äïðèºìñòâà.

Âîíè ñóòòºâî ñêîðî÷óþòü Ôîíä Ðå-
ã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó ³ íå çàëèøàþòü 
ìàéæå í³÷îãî íà ì³ñöåâ³ ³íôðàñòðóêòóð-
í³ ïðîºêòè, íàòîì³ñòü ô³íàíñóþòü òàê 
çâàíèé «äåïóòàòñüêèé ôîíä» — ñóáâåí-
ö³þ â îáñÿç³ 3 ìëðä ãðèâåíü íà ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îí³â, 
ÿê³ ðîçïîä³ëÿòèìóòü íà âëàñíèé ðîçñóä 
äåïóòàòè-ìàæîðèòàðíèêè.

Çíîâó ñõåìà: õî÷ó — äàì, íå õî÷ó — 

íå äàì. À âè, âèáîðö³, äÿêóéòå áëà-
ãîä³éíèêó-äåïóòàòó, ÿêèé ñàì æå ³ 
ïðîãîëîñóâàâ, ùîá âè ïðîñèëè êîøòè 
ïî çàêóòêàõ, à íå çàëèøàëè ç³áðàí³ ïî-
äàòêè ó ì³ñöåâèõ áþäæåòàõ.

² òàê â³äáóâàºòüñÿ íå ò³ëüêè ç íàøèìè 
ïîäàòêàìè.

Íåùîäàâíî Êàáì³í çàòâåðäèâ ïåð-
ñïåêòèâíèé ïëàí îá’ºäíàííÿ ãðîìàä. 
¯õ ó íàø³é îáëàñò³ áóäå âñüîãî 63.

À ó ÇÌ² ç’ÿâèëàñü ³íôîðìàö³ÿ, ùî çà-
ì³ñòü 27 ³ñíóþ÷èõ ðàéîí³â Â³ííè÷÷èíè 
çàëèøàòü ëèøå 5 ðàéîí³â (îêðóã³â).

Õòî çàïèòàâ â³ííè÷àí? ×îìó âñå çíî-
âó âèð³øèëè çà íàñ ³ áåç íàñ?

×îìó îäí³ ÎÒÃ, ÿê³ äîáðîâ³ëüíî 
îá’ºäíàëèñÿ, çàãàíÿòèìóòü â ³íø³?

×îìó áóäå Õì³ëüíèöüêèé ðàéîí, 
à çíèêíå Êàëèí³âñüêèé òà Êîçÿòèí-
ñüêèé? Áî çâ³äòè ðîäîì ÷èííèé íà-
ðîäíèé äåïóòàò. Îñü öå ³ âñ³ êðèòåð³¿ 
ôîðìóâàííÿ íîâèõ ðàéîí³â.

×îìó áóäå Â³ííèöüêèé ðàéîí, 
à íå áóäå Æìåðèíñüêîãî, ²ëë³íåöüêîãî, 
Òèâð³âñüêîãî, Ëèïîâåöüêîãî, Ïîãðåáè-
ùåíñüêîãî, Îðàò³âñüêîãî, Áàðñüêîãî 
÷è Íåìèð³âñüêîãî?

Õòî âèð³øèâ óòâîðèòè öåíòð ðàéîíó 
ó â³ääàëåíîìó â³ä ³íøèõ òåðèòîð³é Ìî-
ãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó ³ ë³êâ³äóâàòè Øàð-
ãîðîäñüêèé, ßìï³ëüñüêèé, ×åðí³âåöü-
êèé òà Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêèé? Áî 
òàì æèâå ùå îäèí íàðîäíèé äåïóòàò?

×îìó Òîìàøï³ëüñüêèé, Êðèæîï³ëü-
ñüêèé òà Ï³ùàíñüêèé ðàéîíè óâ³éøëè 
äî Òóëü÷èíñüêîãî, à íå íàâïàêè?

Õòî âèð³øèâ, íå ñïèòàâøè äóìêè 
ãðîìàä, îá’ºäíàòè ×å÷åëüíèöüêèé, 
Òðîñòÿíåöüêèé, Òåïëèöüêèé, Áåð-
øàäñüêèé ðàéîí òà ì³ñòî Ëàäèæèí 
â Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³?

À äíÿìè çàñòóïíèê ì³í³ñòðà òà íàðîä-
íèé äåïóòàò â³ä «Ñëóãè íàðîäó» îøåëå-
øèëè íîâîþ ³íôîðìàö³ºþ. Â³ííèöüêà 
îáëàñíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîäàëà ïëàí ïîä³-
ëó îáëàñò³ íà òðè ðàéîíè! Â³ííèöüêèé, 
Ëàäèæèíñüêèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé.

Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ íàøî¿ 
ñï³ëüíî¿ ñïðàâè «Ìè — Â³ííè÷àíè» íàñ 
çàïèòóþòü — äëÿ ÷îãî âè çàêëèêàºòå 
â³ííè÷àí îá’ºäíóâàòèñü, ÿêà âàøà ³äå-
îëîã³ÿ, ìåòà, ïðîòè êîãî âè?

Ìè íå ïðîòè. Ìè çà! Çà ñîáîðíó, 
óí³òàðíó ³ Íåçàëåæíó Óêðà¿íó. Àëå ìè 
çà Â³ííè÷÷èíó ³ â³ííè÷àí! Çà ¿õ ïðà-
âà òà ³íòåðåñè. Ìè õî÷åìî îá’ºäíàòè 
âñ³õ ìåøêàíö³â íàøî¿ îáëàñò³, ùîá íàñ 
íå ³ãíîðóâàëè íà ïå÷åðñüêèõ ïàãîðáàõ, 
à ùîá íàñ ÷óëè ³ ç íàìè ðàõóâàëèñÿ.

Áî ò³ëüêè êîëè ìè áóäåìî îá’ºäíàí³ 
³ ºäèí³, ³íòåðåñè íàøèõ ãðîìàä òà êîæ-
íîãî ìåøêàíöÿ Â³ííè÷÷èíè áóäóòü 
âðàõîâóâàòèñÿ. À ùîá íàø³ ç âàìè 
çàÿâè íå çàëèøàëèñü ëèøå ïàëêèìè 
òà ãó÷íèìè çâåðíåííÿìè íà ïàïåð³ òà 
ãîëîñë³âíèì îáóðåííÿì äèâàííèõ åêñ-

ïåðò³â â ñîöìåðåæàõ, ìè ïîâèíí³ ñòàòè 
ñóá’ºêòîì ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ îáëàñò³ òà 
êðà¿íè, ³ â ì³ñöåâèõ ðàäàõ òà îðãàíàõ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ áåçïîñåðåä-
íüî âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ êëþ÷îâèõ 
ð³øåíü. Ñàìå äëÿ öüîãî ìè íå ò³ëüêè 
áóäåìî îá’ºäíóâàòè âñ³õ â³ííè÷àí, à é 
â³çüìåìî ó÷àñòü ó ì³ñöåâèõ âèáîðàõ.

Ìè íå âòîìèìîñü ïîâòîðþâàòè: âëàäó 
ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³ ìàþòü îòðèìàòè 
â³ííè÷àíè — ò³, õòî æèâå ³ ïðàöþº 
íà ö³é çåìë³, à íå ì³ñöåâ³ ñòàâëåíèêè 
îë³ãàðõ³÷íèõ ïàðò³é, ÿê³ ïðàöþâàòèìóòü 
â ³íòåðåñàõ ñòîëè÷íîãî ïàðò³éíîãî êå-
ð³âíèöòâà ³ âëàñíî¿ êèøåí³, à äî ãðî-
ìàäè ¿ì íåìàº ñïðàâè.

Ò³ëüêè îòðèìàâøè á³ëüø³ñòü ó ì³ñ-
öåâèõ ðàäàõ, ìè çìîæåìî âïëèâàòè 
íà ïðîâàëüíó ïîë³òèêó öåíòðàëüíî¿ 
âëàäè, çîêðåìà, çìóñèòè îáëàñí³ ³ ðà-
éîíí³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿ ïðàöþâàòè 
íà ëþäåé, à íå íà ïðèáóòîê ÷èíîâíèê³â.

Ìè ãîòîâ³ îá’ºäíàòè íå ò³ëüêè â³ííè-
÷àí, à é âñ³ çäîðîâ³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ º 
â êîæí³é îáëàñò³, êîæí³é òåðèòîð³àëüí³é 
ãðîìàä³ ³ ïðàöþâàòè ðàçîì â ³íòåðåñàõ 
êîæíîãî ìåøêàíöÿ íàøî¿ îáëàñò³.

Ó íàøèõ ñèëàõ öå çðîáèòè!
Äî ñïðàâè!

Ìè â Ôåéñáóê — https://www.facebook.
com/VinnychanuXXI/

Íàø åìåéë: vinnychanu@gmail.com

ЛІЛІЯ 

МАКАРЕВИЧ, 

ДИРЕКТОР 

МУЗЕЮ ІСТОРІЇ 

МІСТА КОЗЯТИН 

Æèòòÿ — ñêëàäíà 
øòóêà äëÿ á³ëüøîñò³ ç íàñ. Îñü 
³ íà äàíèé ÷àñ âñåñâ³ò ïåðåæè-
âàº îäèí ³ç æàõëèâèõ ïåð³îä³â 
ñâîãî ³ñíóâàííÿ — ïàíäåì³þ ç³ 
ñòðàøíèì ìàëî äîñë³äæåíèì 
â³ðóñîì COVID –19, ÿêèé äóæå 
øâèäêî çäàòåí, ìàéæå áåçñèìï-
òîìíî, ïîçáàâèòè ëþäèíó æèò-
òÿ. Ùîá çàïîá³ãòè ìàñîâî ñìåð-
òåé, ìè ç âàìè äåê³ëüêà ì³ñÿö³â 
äîòðèìóºìîñü óìîâ êàðàíòèíó. 
Ìàëî ñï³ëêóºìîñÿ, îñîáëèâî, ç³ 
ñòîðîíí³ìè ëþäüìè. Àëå ëþ-
äèíà ñòâîðåíà ïðèðîäîþ, ùîá 
æèòè ó ñï³ëüíîò³, ³ îäí³ºþ ç 
ðîçêîø³â º äëÿ íå¿ ñï³ëêóâàííÿ.

Íå ìåíø âàæëèâèì º çóñòð³-
òè íà çåìë³ ëþäèíó, ÿêà á òåáå 
ðîçóì³ëà, ç ÿêîþ áàæàºø ÿê-
íàé÷àñò³øå êîíòàêòóâàòè.

Ïðàö³âíèêàì Ìóçåþ ³ñòîð³¿ 
ì³ñòà Êîçÿòèíà íàäçâè÷àéíî 
ùàñòèòü íà çóñòð³÷³ ç ö³êàâèìè, 
íåîðäèíàðíèìè îñîáèñòîñòÿìè. 
Ó 2019 ð. äî ìóçåþ çàâ³òàâ çåì-
ëÿê, óðîäæåíåöü Êîçÿòèíùèíè, 

ðîäîì ³ç ñ. Þçåô³âêè, òåïåð Éî-
ñèï³âêà, ìàéñòåð ïåðà òà ñëîâà, 
ïðîçà¿ê, ïóáë³öèñò, æóðíàë³ñò, ³ñ-
òîðèê çà ôàõîì Îëåêñàíäð Ãèæà.

Îñîáèñòå çíàéîìñòâî ç îäíèì 
ç íàéòàëîâèòí³øèõ çåìëÿê³â çà-
ëèøèëî â äóø³ â³ä÷óòíèé ñë³ä. 
Íåîäíîðàçîâèé ëàóðåàò æóðíà-
ë³ñòñüêî¿ ïðåì³¿ «Çîëîòå ïåðî», 
àâòîð êíèã «Ãàðÿ÷èé ñí³ã» 
(1970), «Íåâ³äîìèé ïëàöäàðì» 
(1981), «Ã³ðñüêà ðîñà» (1987), 
«Ãëèáîêà ìåæà» (1987), ïîâ³ñòåé 
«Îäíà â áóíêåð³» òà «×îðí³ ïðè-
âèäè îï³âäí³» (1986), ³ñòîðè÷íî-
ãî ðîìàíó «Îáëîãà Êàðìàëþêà», 
ïîåìè «Áîãóí». Ïèñüìåííèê — 
÷óäîâèé ïñèõîëîã òà ïñèõîòåðà-
ïåâò. Íàäçâè÷àéíî òåïëî, åìî-
ö³éíî ³ ç ëþáîâ’þ â³äãóêóºòüñÿ 
ïðî óñ³õ ëþäåé. Íàì ïîùàñòèëî 
çóñòð³òè íåîðäèíàðíó îñîáèñ-
ò³ñòü ç â³äêðèòîþ äëÿ âñ³õ ³ ùè-
ðîþ äóøåþ, ÿêà âæå ó äîñèòü 
ïîâàæíîìó â³ö³, ïåðåæèëà òà é 
ñüîãîäí³ ìàº ÷èìàëî æèòòºâèõ 
ïðîáëåì, íåãàðàçä³â.

Óñå öå íå çàâàæàº Îëåêñàíäðó 
Ðîìàíîâè÷ó óòâîðþâàòè íàâêî-
ëî ñåáå íåçâè÷àéíó åíåðãåòèêó, 
âèïðîì³íþâàòè, í³áè ñîíÿ÷íå 
ñÿéâî ëþáîâ é òåïëî äëÿ òèõ, 

õòî ïîðó÷. Çíàíèé ïèñüìåííèê 
ó çàõâàò³ â³ä çâè÷àéíèõ ëþäåé, 
â³ä òèõ, êîãî äîëÿ ïîñèëàº, 
áîðþ÷èñü ç âàæêîþ íåäóãîþ, 
ìàº ìîãóòíþ ñèëó äóõó é íåâè-
÷åðïíèé îïòèì³çì, â³ðó â çà-
âòðàøí³é äåíü â íàø³é ëþá³é 
ñåðöþ Óêðà¿í³. Ïðîùàþ÷èñü, 
ïîîá³öÿâ îáîâ'ÿçêîâî çóñòð³-
òèñÿ íàñòóïíîãî ðîêó. À ÷åðåç 
äåÿêèé ÷àñ ïîøòîþ íàä³ñëàâ 
àâòîðñüê³ òâîðè — ³ñòîðè÷íèé 

ðîìàí «×åòâåðòîâàíèé õðàì» 
2014 ðîêó âèïóñêó, çá³ðêó ïîåç³¿ 
«Îêðàïèíè» 2006 ðîêó ³ ïðàöþ 
20 ðîê³â æèòòÿ, êàíîí³÷íèé ïå-
ðåêëàä «Á³áë³¿» ñó÷àñíîþ óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ.

Äåê³ëüêà åêçåìïëÿð³â áóëî 
ïåðåäàíî äî ôîíä³â ìóçåþ, 
à ÷àñòèíà ïîäàðîâàíà êðà-
ùèì ³ñòîðèêàì òà ô³ëîëîãàì 
Êîçÿòèíà ï³ä ÷àñ ¿õíüî¿ ó÷àñò³ 
â ³ñòîðèêî-êðàºçíàâ÷èõ ÷èòàí-
íÿõ «Êîçÿòèí ³ Êîçÿòèíùèíà. 
Ñòîð³íêè ³ñòîð³¿» ç íàãîäè 145-¿ 
ð³÷íèö³ Äíÿ ì³ñòà, ùî áóëè îð-
ãàí³çîâàí³ ïðàö³âíèêàìè ìóçåþ 
³ñòîð³¿ ì³ñòà ó ñï³âïðàö³ ç á³-
áë³îòåêàðÿìè íà áàç³ ðàéîííî¿ 
á³áë³îòåêè.

Ó ïëàíàõ ï³ñëÿ êàðàíòèíó — 
îðãàí³çóâàòè çóñòð³÷ ç ïèñüìåí-
íèêîì â öåíòðàëüí³é á³áë³îòå-
ö³, ïðîâåñòè ïðåçåíòàö³þ éîãî 
òâîð÷îñò³.

Íà ïðîõàííÿ ïèñüìåííèêà 
ìè ïåðåäàºìî â³ðø â³ä àâòîðà, 
ÿêèé â³í ç âåëèêîþ øàíîþ ³ 
ëþáîâ'þ ïðèñâÿòèâ êîçÿòèí-
öÿì. Áóäüòå âñ³ çäîðîâ³ ³ î÷³-
êóºìî íà ìàéáóòíº îñîáèñòå 
çíàéîìñòâî ç êèÿíèíîì Îëåê-
ñàíäðîì Ðîìàíîâè÷åì Ãèæîþ.

ОЛЕКСАНДР ГИЖА 

Уклін моїй 
столиці 
Козятине мій, я бранець тобі, 
Я був у полоні ілюзій…
Прости, що далеко я зводив 
мости, 
Щоби вернутись до тебе.
Мій рідний і теплий райцентре 
судьби, 
Столице моя на Поділлі!
Зазнав ти у війнах лихої біди, 
Та вистояв разом з окіллям.
Козятине мій, колиско надій, 
У світ путівець мій від тебе…
Не зміг подолати нас лютий 
завій, —
Складаю подяку, мов требу.
Щоразу в літах чи спекотах доріг 
Вокзал твій приходив на стрічу…
У пам’яті серцю носив оберіг, —
Вокзальні вогні, наче свічі.
Козятине мій, родино моя, 
Надій моїх крила незримі…
Нехай же квітує від Бога весна 
У вікнах, козятинці милі.

1.Треба-пожертва 
Йосипівка, літо 
2019 

Вінничанам слова не давали! 
Заява громадського руху «Ми — Вінничани»

Освідчення в любові письменника землякам

БЛОГ

БЛОГ

ГРОМАДСЬКИЙ 
РУХ «МИ — 

ВІННИЧАНИ»

Олександр Гижа наш 
земляк, уродженець 
Козятинщини, родом 
із с. Юзефівки, тепер 
Йосипівка

474100
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До 22 травня по всій Україні 
міський транспорт працював 
з обмеженнями. У Козятині з 
початком введення карантину 
автобуси по місту спершу курсу-
вали, хоча були зміни у графіку. 
Згодом комісія з питань техно-
генно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій прийня-
ла рішення про тимчасову від-
міну пільгового маршруту №1.
Уже 30 березня комісія знову 
зібралася на позачергове засі-
дання і обмеження посилили. 
Відтак, скасували усі маршрути, 
окрім автобусів № 3 та № 7.
Чи відновлювати повноцінну ро-
боту міського транспорту, вирішу-
вали 22 травня на засіданні комісії 

з техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій. Авто-
бусам дозволили курсувати, про-
те з певними обмеженнями.
— Їздять по одному автобусу 
на годину. Транспорт працює 
з сьомої ранку до 19-ої. Але 
з 12 до 15 години не їздить 
жоден автобус, — повідомили 
нам в Управлінні житлово-ко-
мунального господарства.
Тож у ці вихідні на маршру-
ти вийшли також «двійка» та 
«четвірка». Пільгова «одиниця» 
поки що не курсує.
Також з п'ятниці почала курсу-
вати маршрутка «Козятин-Ві-
нниця». Автобус їздить за звич-
ним графіком.

Як працює транспорт по місту?

ІРИНА ШЕВЧУК, ОЛЕНА УДВУД 

Ð³øåííÿ ïðî â³äíîâëåííÿ ïà-
ñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü ó ðàéîí³ 
ïðèéíÿëè ó ï’ÿòíèöþ, 22 òðàâ-
íÿ, íà êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ÐÄÀ. Àâòîáóñè êóð-
ñóþòü çà ðàí³øå âñòàíîâëåíèì 
ãðàô³êîì. Àëå äëÿ ïåðåâ³çíèê³â, 
âîä³¿â òà ïðàö³âíèê³â àâòîñòàí-
ö³¿ ³ñíóº ðÿä ðåêîìåíäàö³é òà 
îáìåæåíü. Íàéãîëîâí³ø³ — äî-
òðèìàííÿ êàðàíòèííèõ îáìå-
æåíü, òàêèõ ÿê ìàñêîâèé ðå-
æèì, äåç³íôåêö³ÿ òðàíñïîðòó 
òà äèñòàíö³ÿ ì³æ ïàñàæèðàìè. 
×è âñ³ ïåðåâ³çíèêè ïîãîäèëè-
ñÿ íà òàê³ óìîâè òà ÷è ïîäî-
ðîæ÷àþòü êâèòêè íà ñ³ëüñüê³ 
àâòîáóñè — ä³çíàâàëèñÿ íàø³ 
æóðíàë³ñòè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ñïå-
ö³àë³ñòà â³ää³ëó æèòëîâî-êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, 
ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè, 
åíåðãåòèêè òà çàõèñòó äîâê³ëëÿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ñâ³òëàíè 
Ìàðòèíîâî¿, íàðàç³ âñ³ ïåðåâ³-
çíèêè â³äíîâèëè ïàñàæèðñüê³ 
ïåðåâåçåííÿ.

— Ç 25 òðàâíÿ ï³øëè âñ³ ðåé-
ñîâ³ àâòîáóñè, — êàæå Ñâ³òëàíà 
Ìàðòèíîâà. — Ö³íà êâèòêà çà-
ëèøàºòüñÿ íåçì³ííîþ, òîáòî 
òàêîþ, ÿêà áóëà äî ââåäåííÿ êà-

ðàíòèíó. Íà êîì³ñ³¿ çàòâåðäèëè 
ïðîòîêîë ç ðÿäîì ðåêîìåíäàö³é, 
ÿê³ ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ ³ ïå-
ðåâ³çíèêè, ³ âîä³¿, ³ ïðàö³âíèêè 
àâòîñòàíö³¿.

Çîêðåìà, çàáîðîíÿºòüñÿ ïå-
ðåâîçèòè ïàñàæèð³â áåç çàõèñ-
íèõ ìàñîê ÷è ðåñï³ðàòîð³â, ¿õ 
ê³ëüê³ñòü íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 
ê³ëüêîñò³ ñèäÿ÷èõ ì³ñöü. Òàêîæ, 
ïåðåä êîæíèì ðåéñîì âîä³¿ ìà-
þòü ðîáèòè âîëîãå ïðèáèðàííÿ 
òðàíñïîðòó ç äåç³íô³êóþ÷èìè 
çàñîáàìè.

Ó êîæíîìó òðàíñïîðòíîìó çà-
ñîá³ ïîâèííî áóòè çàáåçïå÷åíå 
ïðîâ³òðþâàííÿ òà ³íôîðìóâàííÿ 
ïàñàæèð³â ïðî çàõîäè ïðîô³ëàê-
òèêè COVID-19. Ïåðåâ³çíèêàì 
ðàäÿòü, çà ìîæëèâîñò³, á³ëÿ âõ³ä-
íèõ äâåðåé òðàíñïîðòíîãî çà-
ñîáó ðîçì³ñòèòè ñïèðòîâì³ñí³ 
àíòèñåïòèêè.

Öå æ ñòîñóºòüñÿ ³ àâòîñòàíö³é. 
Òàì òåæ ïîâèíí³ áóòè îðãàí³-
çîâàí³ ì³ñöÿ äëÿ îáðîáêè ðóê 
ñïèðòîâì³ñíèìè àíòèñåïòèêàìè. 

ТІЛЬКИ В МАСКАХ І НА СИДЯЧІ 
МІСЦЯ. ПУСТИЛИ АВТОБУСИ 
Послаблення карантину  
З понеділка, 25 травня, у Козятинському 
районі відновилися пасажирські 
перевезення. Тож тепер транспорт 
до сіл їздить, але є певні обмеження. 
Чи змінився графік роботи автобусів 
і як працює транспорт по місту — 
дізнавалися наші журналісти

НАЗВА АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТУ 

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ З 
ПОЧАТКОВОГО ПУНКТУ 

Козятин АС — Титусівка 7.00, 10.20, 17.20 

Козятин АС — Пиковець — 
Пустоха 

5.50, 8.20, 12.20 

Козятин АС — Немиринці ч/з 
Махнівку 

5.40, 11.10 

Козятин АС — Пузирки — 
Панасівка — Держанівка 

6.00, 8.00, 11.30, 14.00, 18.00 

Бродецьке — Тернівка — 
Вовчинець — Козятин АС 

6.00, 10.10, 12.25 

Бродецьке — Жежелів — 
Глухівці — Козятин АС 

7.00, 11.30 

НАЗВА АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТУ 

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ З 
ПОЧАТКОВОГО ПУНКТУ 

Козятин АС — Куманівка ч/з 
Махнівку 

5.40, 11.10 

Козятин АС — Самгородок — 
Воскодавинці 

4.40, 7.00, 11.00, 13.10, 15.30, 
17.45 

Бродецьке — Ш. Гребля — 
Козятин АС — Іванківці — 
Козятин АС — Бродецьке 

5.00, 11.50 

Бродецьке — Безіменне — 
Молодіжне — Козятин АС 

5.30, 8.20, 13.00 

Бродецьке — Козятин АС — 
Йосипівка — Самгородок — 
Вівсяники 

5.45, 10.00, 14.00, 16.15 

НАЗВА АВТОБУСНОГО 
МАРШРУТУ 

ЧАС ВІДПРАВЛЕННЯ З 
ПОЧАТКОВОГО ПУНКТУ 

Козятин АС — Кашперівка ч/з 
Велике, Верболози 

5.20, 6.45, 7.45, 10.30, 12.10, 
14.20, 16.00, 17.40 

Козятин АС — Вівсяники 
5.20, 10.45, 7.55, 
12.45, 15.15 

Козятин АС — Махаринці 
6.00, 7.40, 11.00, 13.00, 16.00, 
17.30 

Глухівці — Козятин АС 
6.40, 8.00, 9.15, 10.15, 12.10, 
15.15, 16.20, 18.00 

Козятин АС — Сестринівка 6.00, 8.45, 12.30, 15.30 

Козятин АС — Кордишівка — 
Прушинка 

6.10, 8.40, 12.20, 17.25 

Äîçâîëÿºòüñÿ îäíî÷àñíå ïåðå-
áóâàííÿ â ïðèì³ùåíí³ àâòî-
ñòàíö³¿ íå á³ëüøå îäí³º¿ îñîáè 
íà 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïëîù³ 
çàëè îáñëóãîâóâàííÿ ïàñàæèð³â. 
Ðîáîòà çàë³â î÷³êóâàííÿ ðåéñ³â 
íå äîçâîëÿºòüñÿ.

Çà ïîðóøåííÿ êàðàíòèííèõ 
ïðàâèë ïåðåâ³çíèê, ïðàö³âíèêè 
àâòîñòàíö³¿, âîä³¿ òà ïàñàæèðè 
íåñóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåä-
áà÷åíó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

— Àâòîìîá³ëüíèé ïåðåâ³çíèê, 
ó ðàç³ ïîòðåáè, ïîãîäæóº çì³-
íè ðîçêëàäó ðóõó íà ïåð³îä ä³¿ 
êàðàíòèíó ç â³äïîâ³äíèì îðãà-
í³çàòîðîì ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâå-
çåíü íà â³äïîâ³äíèõ àâòîáóñíèõ 
ìàðøðóòàõ, — ïðîäîâæóº Ñâ³ò-
ëàíà Ìàðòèíîâà. — Äîòðèìàí-
íÿ âèùåâêàçàíèõ ðåêîìåíäàö³é 
êîíòðîëþâàòèìå ïîë³ö³ÿ.

Ó Êîçÿòèí³ òðàíñïîðò 
êóðñóº ùîãîäèíè 
ç ñüîìî¿ ðàíêó äî 
19-î¿. Àëå ç 12 äî 
15 ãîäèíè íå ¿çäèòü 
æîäåí àâòîáóñ

З 25 травня вийшли на маршрути всі рейсові автобуси в районі. Ціна квитка 
залишається незмінною, тобто такою, яка була до введення карантину.

РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ ПО КОЗЯТИНСЬКОМУ РАЙОНУ
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà «Òèõå 
ì³ñöå», òàê ì³ñöåâ³ ³íîä³ íàçè-
âàþòü òåðèòîð³þ á³ëÿ ãàðàæ³â, 
ùî íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà, 
òî ïîáà÷èëè äåê³ëüêà çãîðíó-
òèõ êóï ñì³òòÿ. Íà îäí³é êóï³ 
â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ áóëè 
ïîðîæí³ ïëÿøêè ç-ï³ä ãîð³ëêè. 
Íà ³íø³é — õèëèòàëî â³òðîì 
ñòàêàí÷èêè ç-ï³ä êàâè. Äàë³ 
çäåá³ëüøîãî âàëÿëèñÿ øïðèöè, 
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü â «Òèõîìó 
ì³ñö³» íàðêîçàëåæí³. Òàêèõ 
êóï âëàñíèêè ãàðàæ³â çãîðíóëè 
á³ëüøå ï’ÿòè, à âèâåçòè ñì³òòÿ 
íå ìîæóòü. Ó «×èñòîìó ì³ñò³», 
êóäè ëþäè çâåðíóëèñÿ, êàæóòü, 
ùî òðåáà äîãîâ³ð ñêëàñòè.

— ß ïîâèðóáóâàâ âñ³ õàùàêè. 
Óñå ñì³òòÿ çãðåáëè íà êóïè. Ïî-

ïðîñèëè â «×èñòîìó ì³ñò³», ùîá 
äàëè ìàøèíó íà âèâ³ç ñì³òòÿ. 
À òàì êàæóòü, ùî òðåáà óêëàñ-
òè äîãîâ³ð ³ çàïëàòèòè ãðîø³, — 
ðîçïîâ³äàº ï³äïðèºìåöü ïóíêòó 
çáîðó ìåòàëîáðóõòó. — Ñàì³ ïðè-
áðàëè ³ ùå ïîâèíí³ çàïëàòèòè, 
ùîá ñì³òòÿ âèâåçëè.

— ßêáè ìè çãðåáëè êóïó 
êîðîç³¿ ÷è êóïó íåïîòðåáó â³ä 
àâòîòðàíñïîðòó, ìè ñêëàëè á 
òîé äîãîâ³ð. Òîìó ùî òî íàøå 
ñì³òòÿ, — äîäàº âëàñíèê ãàðàæà 
Îëåã. — ßêèé ìè ìàºìî ñòîñó-
íîê äî ñòàêàí÷èê³â ç-ï³ä êàâè? 
Ìè êîæåí ð³ê ãðåáåìî ÷óæå 
ñì³òòÿ ³ âèâîçèëè éîãî âëàñ-
íèìè ñèëàìè. Ò³ëüêè â öüîìó 
ðîö³ éîãî ñò³ëüêè, ùî ïðè÷åïà 
ëåãêîâóøêè çàìàëî.

— À äå áåðåòüñÿ ñì³òòÿ ³ õòî 
âàì ñþäè éîãî ïðèíîñèòü? — çà-

«ТАКОГО БЕЗЛАДУ В ЦЕНТРІ 
МІСТА НЕ ПОВИННО БУТИ» 
Ситуація  Власники приватних 
гаражів та пункту прийому металобрухту 
кожен рік прибирають територію, яка 
їм не належить. Раніше вивозили сміття 
власним транспортом. Але в цьому році 
сміття згребли стільки, що власними 
силами не впоралися, тож звернулися 
за допомогою в «Чисте місто». А там 
кажуть, що спочатку треба укласти 
договір і заплатити

ïèòàëè ìè ó ïàíà Âîëîäèìèðà.
— Äå áåðåòüñÿ… Òóàëåòè çà-

êðèëè. Ó íàøîìó «Òèõîìó ì³ñö³» 
òóàëåò çà ãàðàæàìè ÷è â êóùàõ, 
ÿê³ ùå çàëèøèëèñÿ, à ïàï³ð â³-
òåð íîñèòü, — êàæå â³í. — Ïà-
êåòè ç³ ñì³òòÿì ëþäè ë³íóþòüñÿ 
â ñì³òòºâèé áàê íåñòè, êèäàþòü, 
äå ïîïàëî. Ñòàêàí÷èêè â³ä êàâè 
íàêèäàþòü ò³, ùî â ìàãàçèíàõ íà-
ïî¿ êóïóþòü. Çàì³ñòü òîãî, ùîá 
«×èñòå ì³ñòî» çîáîâ'ÿçàëî âëàñ-
íèê³â ìàãàçèí³â óòèë³çîâóâàòè âè-
êîðèñòàí³ ºìíîñò³ â ³íøèé ñïîñ³á, 

òî âîíè õî÷óòü, ùîá ìè ñòèõ³éíå 
ñì³òòºçâàëèùå â öåíòð³ ì³ñòà ïðè-
áðàëè, ÿê âëàñíèêè òåðèòîð³¿. 
Êîëè «×èñòå ì³ñòî» íàçâàëîñÿ 
÷èñòèì, òî ÷èñòîòó òðåáà ðîáèòè. 
À äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âèä³ëèòè 
íàì òðàíñïîðò, ùîá ìàãàçèííå, 
êàâ’ÿðåíü òà äîìàøí³é íåïîòð³á 
âèâåçòè. Ìè ñàì³ ïðè÷³ï íàâàí-
òàæèìî, òîìó ùî, âèáà÷òå, òàêîãî 
ñð*÷ó â öåíòð³ ì³ñòà íå ïîâèííî 
áóòè. Òóò ³íîä³ ä³òè ãðàþòüñÿ. Êèì 
âîíè âèðîñòóòü, êîëè áà÷àòü, ÿê 
äîðîñë³ ïîòîïàþòü ó ñì³òò³? — 
ï³äñóìóâàâ ñâîþ ðîçïîâ³äü ñ³ì-
äåñÿòèë³òí³é ï³äïðèºìåöü.

Ç öüîãî ïðèâîäó ìè õîò³ëè ïî-
÷óòè ïîçèö³þ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «×èñòå ì³ñòî». Ò³ëüêè 
ïî ìîá³ëüíîìó çâ’ÿçêó íàì ïî-
â³äîìèëè, ùî íå çíàþòü òàêèõ 
æóðíàë³ñò³â, à çà ñòàö³îíàðíèì 
íîìåðîì íàì ñêàçàëè, ùî ìè 
íå òóäè ïîòðàïèëè. Áóâàº.

Òîæ çâåðíóëèñÿ äî íà÷àëü-
íèêà ÆÊÃ ªâãåíà Ìàëàùóêà. 
Ïîñàäîâåöü ñêàçàâ:

— Ãàðàæ³, ùî â ï’ÿòà÷êó 
íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà, ïðèâàò-
í³. Íà âèâ³ç ñì³òòÿ ç ïðèâàòíî¿ 
òåðèòîð³¿ òðåáà ä³éñíî óêëàäàòè 
äîãîâ³ð, — ñêàçàâ ïîñàäîâåöü, 
àëå çàóâàæèâ, ùî â äàíîìó âè-
ïàäêó ñì³òòÿ òàì íàêèäàþòü ³íø³ 
îñîáè, òîæ çâàæàþ÷è íà öå, ïî-
îá³öÿâ ïåðåãîâîðèòè ç äèðåêòî-
ðîì êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«×èñòå ì³ñòî».

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 ßê ðåìîíòóþòü äîðîãó â³ä 
ñåëà Êîçÿòèíà äî Ìàõàðèíåöü, 
ùî â íàðîä³ çíàþòü ÿê «Ðóáà-
íèé øëÿõ», ìè ñïîñòåð³ãàëè ³ 
çàïèòóâàëè âîä³¿â ïðîòÿãîì äâîõ 
òèæí³â. Òîæ ñàìå êåðìàíè÷³ çà-
ë³çíèõ êîíåé äîðîç³ äàâàëè îö³í-
êó. Á³ëüø³ñòü ç îïèòàíèõ êàçàëè, 
ùî äëÿ ÿìêîâîãî ðåìîíòó — «ñó-
ïåð», ÿê äëÿ ïîòî÷íîãî ðåìîí-
òó çà ï’ÿòèáàëüíîþ ñèñòåìîþ 
ï’ÿò³ðêà ç ì³íóñîì. 

Çà äîðîãó ç ñåëà Êîçÿòèíà 
íà Ìàõàðèíö³ ìè ïèñàëè â ñåðï-
í³ ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³ íà ãàðÿ-
÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» 
çâåðíóëèñÿ âîä³¿, ÿê³ ïîñêàð-
æèëèñü íà íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí 
äîðîãè. Òîä³ ñòàí äîðîãè ìè ïå-
ðåâ³ðèëè. Çäåá³ëüøîãî âîíà áóëà 
ó á³ëüø-ìåíø íîðìàëüíîìó ñòà-
í³, â îêðåìèõ ì³ñöÿõ áóëè ÿìè, 
ÿê³ âîä³¿ îá¿æäæàëè óçá³÷÷ÿì. 
Ó äîùîâó ïîãîäó, êîëè óçá³÷÷ÿ 
áóëî ñëèçüêèì, âîä³¿ ¿õàëè ÷å-

ðåç ÿìè, çáàâëÿþ÷è øâèäê³ñòü 
äî íåïðèñòîéíî¿. Íà ïî÷àòêó 
òðàâíÿ öüîãî ðîêó äîðîãó «Ðó-
áàíèì» ñòàëè ðåìîíòóâàòè.

Ïî÷àëè â³ä ðîçâèëêè Âåð-
íèãîðîäîê-Òóáäèñïàíñåð â á³ê 
Ìàõàðèíåöü. Ó ñåðåäíüîìó, 

çà ðîáî÷èé äåíü äîðîæíÿ ñëóæáà 
ïðîõîäèëè ñâîºþ òåõí³êîþ 150–
200 ìåòð³â øëÿõó. Äî ïåðå¿çäó 
1009 ê³ëîìåòðà éøëè ÿêèìîñü 
ðâàíèì òåìïîì. Êîëè äî çàë³ç-
íè÷íîãî ïåðå¿çäó çàëèøàëîñÿ 
ìåòð³â 200, äîðîæí³ ðîá³òíèêè 

ïåðåáðàëèñÿ ÷åðåç êîë³¿ íà ä³-
ëÿíêó äîðîãè â³ä ìàõàðèíåöüêî¿ 
êîë³¿ äî àåðîäðîìó. Á³ëÿ ïåðå-
¿çäó, äå áóëè íàéãëèáø³ âèáî¿-
íè íà äîðîç³, çðîáèëè ïîòî÷íèé 
ðåìîíò ³ ïîâåðíóëèñÿ äî ì³ñöÿ, 
çâ³äêè ïðèïèíèëè ðîáîòè. Ó íà-
ñòóïí³ äí³ äîðîæíèêè ëàòàëè 
ÿìè âæå ï³äðÿä.

Ç êîæíèì ïðîæèòèì äíåì 
â³äðåìîíòîâàíà äîðîãà ñòàâàëà 
äîâøîþ, à âîä³¿ ç êîæíèì ìå-
òðîì â³äðåìîíòîâàíîãî øëÿõó 
âïåâíåí³øå òèñíóëè íà ïåäàëü 
ãàçó. Ñîðîê, ø³ñòäåñÿò êì íà ãî-
äèíó âæå ìàëî õòî ¿äå. Îò ò³ëüêè 
ïðèêðî, ùî ç îíîâëåíîþ äîðî-
ãîþ ç’ÿâèëîñÿ íà óçá³÷÷³ äîðîãè 
íîâå ñì³òòÿ.

Ó â³âòîðîê, 19 òðàâíÿ, ç áàãàæ-
íèêà àâò³âêè âèêèíóëè 2 ì³øêè, 
íàé³ìîâ³ðí³øå, êîçÿòèíñüêîãî 
ñì³òòÿ. Ò³ëüêè ñâî¿ì äâîêîë³ñ-
íèì òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ìè 
íå çóì³ëè «Ñêîðï³îíà» á³ëîãî 
êîëüîðó äîãíàòè.

Ó ï’ÿòíèöþ, 22 òðàâíÿ, 
íà «Ðóáàíîìó» äâîº âîä³¿â ãíà-
ëèñÿ ï³ä ñòî. ×è òî âîíè âëàøòó-
âàëè ðàë³ ì³æ ñîáîþ, ÷è õòîñü 
â³ä êîãîñü ò³êàâ, à éîãî äîãà-
íÿëè — íåâ³äîìî. Â îñíîâíîìó 
â öåé äåíü âîä³¿ ¿çäèëè ìàêñè-
ìóì 80 êì íà ãîäèíó. ßê âîä³¿ 
îö³íþþòü äîðîãó, õòî æ ñêàæå 
íà òàê³é øâèäêîñò³? Ïîì³òèëè, 
ùî àåðîäðîìîì êðóæëÿþòü äâ³ 
àâò³âêè, òîæ âèð³øèëè çàïèòàòè 
ó íèõ.

Õëîïåöü, ùî äàâàâ óðîê âîä³í-
íÿ ñâî¿é ä³â÷èí³, ñêàçàâ: «Ó ñòî-
ðîíó Ìàõàðèíåöü ÿ íå ¿õàâ, 
â ñòîðîíó Êîçÿòèíà äîðîãó äî-
áðå çðîáèëè».

²íø³ âîä³¿, ç ÿêèìè ìè ñï³ë-
êóâàëèñÿ, êàæóòü:«Ñê³ëüêè äî-
ðîãà «Ðóáàíèì» áóäå â äîáðîìó 
ñòàí³ — íåâ³äîìî, àëå ¿¿ ðîáëÿòü 
çà êðàùîþ òåõíîëîã³ºþ, í³æ 
ó ìèíóë³ ðîêè. Òîæ º íàä³ÿ, ùî 
äîðîãà ïîñëóæèòü á³ëüøå òðüîõ 
ðîê³â».

«Рубаний шлях» ще не доробили, а вже є «літуни»

На початку травня цього року дорогу «Рубаним» 
стали ремонтувати

Сміття зібрали на купи, а вивезти його нікому. Тепер на 
ньому хазяйнують собаки та розвіває пусті стаканчики вітер

«ßêáè ìè çãðåáëè 
êóïó íåïîòðåáó â³ä 
àâòîòðàíñïîðòó, ìè 
ñêëàëè á òîé äîãîâ³ð. 
І çàïëàòèëè. Òîìó ùî 
òî íàøå ñì³òòÿ»
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На позачерговому засіданні обласної 
комісії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій 
25 травня 2020 року було прийнято ряд 
рішень на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2020 року 
№ 392 щодо послаблення карантинних 
заходів на території Вінницької області, 
а саме:
 дозволено здійснення планових госпіта-

лізацій в закладах охорони здоров’я області;
 дозволено діяльність готелів (крім функ-

ціонування ресторанів у готелях) за умови 

дотримання відповідних санітарних та про-
тиепідемічних заходів;
  дозволено проведення спортивних 

заходів без глядачів, в яких беруть участь 
не більше ніж 50 осіб (спортивних змагань 
та навчально-тренувальних зборів членів 
збірних команд області);
 дозволено проводити звершення та від-

відування богослужінь в храмах області з 
дотриманням всіх санітарно-епідеміологіч-
них вимог за умов наповнюваності храмів 
не більше однієї особи на 10 кв. метрів 
приміщення.

Пройшло зовсім мало часу, коли козя-
тинчани раділи висадженим квітам, гарно 
прикрашеним міським клумбам. Минулого 
тижня невідомими особами пошкоджено 
клумби на вул. 8-Гвардійська, П. Орлика та 
викрадено близько 20 кущів квітів. Дивно 
і прикро, що бажання взяти на халяву, еле-
ментарна невихованість, неповага до праці 
інших пересилили любов до свого малень-
кого міста, яке прагне стати привабливим 
для мешканців та його гостей.

Клумби ФОП Олександр Автухов будуть 

відновлені, досаджені квіти. Але питання 
залишається відкритим. Чому в нашому 
місті поки що не можна посадити гарні 
дороговартісні дерева, наприклад, са-
кури? Чому не можна висадити квітучі 
кущі? Чому дерева черемхи на вул. Гру-
шевського двічі намагалися викрасти? 
Тому що у деяких козятинчан ще існує де-
фіцит моральності, почуття патріотизму. 
Громадський порядок у місті — для всіх. 
І за його порушення повинні складатися 
адміністративні протоколи.

29 травня у приміщенні адмінбудівлі 
міської ради, відбудеться засідання 45 сесії 
міської ради 7 скликання.

На сесію запрошуються депутати місь-
кради, члени виконавчого комітету, за-

ступники міського голови, начальники 
управлінь та відділів міської ради, пред-
ставники засобів масової інформації та 
громадськості.

Початок засідання — о 10.00 годині.

У зв’язку з послабленням карантинних за-
ходів, відповідно до пункту 6 Порядку зара-
хування, відрахування та переведення учнів 
до державних та комунальних закладів осві-
ти для здобуття повної загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.04.2018 року 

№ 367, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 05.05.2018 року 
за № 564/32016 p. з 25 травня по 25 червня 
2020 року оголошується прийом оригіналів 
документів до закладів освіти міста.

Прохання дотримуватися карантинних 
заходів!

До уваги батьків майбутніх 
першокласників 2020–2021 н. р.

Скликається сесія 

Дефіцит моральності: у Козятині 
з міських клумб викрали квіти 

Послаблення карантину в межах 
2 етапу на території області 

НАТАЛІЯ КОРПАН

 Ç 22 òðàâíÿ äî 22 ÷åðâíÿ â 
Óêðà¿í³ ä³ÿòèìå àäàïòèâíèé êà-
ðàíòèí. Çà ñëîâàìè ãîëîâè ÌÎÇ 
Ìàêñèìà Ñòåïàíîâà, ââåäåííÿ 
ñàìå àäàïòèâíîãî êàðàíòèíó 
äàñòü çìîãó ïîâí³ñòþ êîíòð-
îëþâàòè ñèòóàö³þ, äóæå øâèäêî 
ðåàãóâàòè çàëåæíî â³ä ðåã³îíó.

Ïðî òå, ÿê áåçïå÷íî ïîâîäè-
òèñü ó ÷àñ êàðàíòèííèõ ïîñëà-
áëåíü, ùîá íå íàðàæàòè ñåáå 
íà íåáåçïåêó, ìè ïîãîâîðèëè 
ç ë³êàðêîþ-åï³äåì³îëîãîì Íà-
òàë³ºþ Ïîíîìàðüîâîþ.

— ßêùî ëþäè áóäóòü ³ãíî-
ðóâàòè ðåêîìåíäàö³¿ óðÿäó, 
òî í³ äî ÷îãî õîðîøîãî ö³ ïî-
ñëàáëåííÿ íå ïðèçâåäóòü, — 
êàæå ë³êàðêà. — ß ââàæàþ, 
ùî â³äêðèòòÿ ô³òíåñ-öåíòð³â 
çàïðîâàäèëè çàðàíî. Àëå, ï³ñ-
ëÿ â³äíîâëåííÿ ¿õ ðîáîòè, ÿ á 
âåëèêó óâàãó ïðèä³ëèëà ïåðåâ³-
ðö³ ôàõ³âöÿìè (åï³äåì³îëîãàìè) 
äîòðèìàííÿ ó ñïîðòçàëàõ ñàí³-
òàðíèõ íîðì, ïðàâèë ä³þ÷îãî 
çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ðîçðî-
áëåíèõ àäì³í³ñòðàö³ºþ öèõ çà-
êëàä³â àëãîðèòì³â ðîáîòè ùîäî 
íåäîïóùåííÿ ðîçïîâñþäæåííÿ 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá. ² íå ò³ëü-
êè COVID19.

Ùîäî òóðèçìó, çà ñëîâàìè 

Íàòàë³¿, öÿ òåìà ïîêè çàêðèòà 
äëÿ êîìïðîì³ñ³â. Êàæå, ïðî òó-
ðèçì çà ìåæàìè êðà¿íè — ùå 
îäíîçíà÷íî çàðàíî ãîâîðèòè.

— Íàéá³ëüø õâèëþþ÷à 
òåìà — äèòÿ÷³ ñàäî÷êè òà ³íø³ 
äîøê³ëüí³ çàêëàäè. ß íå ò³ëü-
êè ë³êàð, àëå é ìàìà äâîõ ä³-
òåé, — ïðîäîâæóº Ïîíîìàðüî-
âà. — Òàêîæ ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè 
ñàí³òàðíèì ë³êàðåì ó ñêëàä³ 
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ 
ñëóæá³. Òîìó çíàþ, ÿê ³íîä³, ï³ä 
òèñêîì áàòüê³â, ïðàö³âíèêè öèõ 
çàêëàä³â ïîðóøóþòü ñàí³òàðí³ 
ïðàâèëà â ÷àñòèí³ ïðàâèë ùî-
äåííîãî îãëÿäó òà ùîäåííîãî 
ïðèéìàííÿ ä³òåé â ñàäî÷îê. 
À ñàìå ïðèéìàþòü ä³òåé ç 
ÿâíèìè ïðîÿâàìè õâîðîá, áî 
áàòüêàì «í³äå ä³òîê ä³òè». Òîìó, 
êîëè â³äêðèþòü ñàäî÷êè, ïî-
òð³áíî ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü 
ïðàâèë ùîäî ïîâîäæåííÿ ï³ä 
÷àñ COVID19 äëÿ äèòÿ÷èõ çà-
êëàä³â, ÿê³ âèäàâ óðÿä.

— Ìè íå ñòèêàëèñÿ ç ö³ºþ õâî-
ðîáîþ ³ áóäü-ÿê³ ä³¿, ó òîìó ÷èñë³ 
ò³, ÿê³ íà ïîãëÿä íàñåëåííÿ æîð-
ñòê³ òà áåçïðåöåäåíòí³, âñå îäíî 
âèïðàâäàí³, — êàæå ë³êàðêà. — 
Òèì ïà÷å ¿õ ïîñò³éíî çì³íþþòü, 
äîïîâíþþòü ÷è ñêàñîâóþòü. Âàð-
òî ïàì’ÿòàòè, ùî ïîì’ÿêøåííÿ — 

öå íå ñêàñóâàííÿ.
Íîñèòè ìàñêè, çà ñëîâàìè ë³-

êàðêè, òðåáà ïðèíàéìí³ äî ïî-
âíîãî âèõîäó ç êàðàíòèíó. Ïðè 
öüîìó îáîâ'ÿçêîâî çàâæäè äî-
òðèìóâàòèñÿ ïðàâèë îäÿãàííÿ, 
íîñ³ííÿ òà çí³ìàííÿ ìàñîê.

— Ïîòð³áíî êîðèñòóâàòèñÿ 
àíòèñåïòè÷íèìè çàñîáàìè äëÿ 
ðóê â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ àáî ïî-
òðåáè, à çíà÷èòü âçÿòè çà ïðàâè-
ëî ìàòè ïðè ñîá³ ñâ³é ìàëåíüêèé 
ôëàêîí ç àíòèñåïòèêîì, — êàæå 
Íàòàë³ÿ Ïîíîìàðüîâà. — Íå çà-
áóâàòè ïîñò³éíî ìèòè ðóêè.

Íàòàë³ÿ ïîÿñíþº, ùî ïðè 
áëèçüêîìó êîíòàêò³ ç ëþäèíîþ, 
íàïðèêëàä, ìàéñòðàìè ó ñàëîíàõ 
êðàñè, òðåáà îáîâ'ÿçêîâî îäÿãàòè 
ìàñêó. Íå ñîðîìèòèñÿ ïèòàòè, 
÷è çäîðîâèé íà ìîìåíò âàøî¿ 
çóñòð³÷³ ìàéñòåð, ÷è äîáðå â³í 
ñåáå ïî÷óâàº.

— Ìîÿ ïîðàäà — ÷àñò³øå ãó-
ëÿòè, áóòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, 
â³äïî÷èâàòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, 
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì íà ñâ³æîìó 
ïîâ³òð³, — ïðîäîâæóº Ïîíîìà-
ðüîâà. — Àëå âñå öå òðåáà ðîáè-
òè íàîäèíö³ àáî ç ìàëèì êîëîì 
ëþäåé, ç ÿêèìè âè ïîñò³éíî 
áåçïîñåðåäíüî ñï³ëêóºòåñü. Í³ 
â ÿêîìó ðàç³ íå òðåáà çáèðàòèñÿ 
âåëèêèìè êîìïàí³ÿìè.

До чого призведе послаблення карантину? 

Наталія Пономарьова: «Потрібно мати повагу 
до оточуючих людей, яка може проявлятися у дистанції 
в чергах чи транспорті» 
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      телефон 2-16-18

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора територіального центру соціального

обслуговування Козятинського району
МАТВІЙЧУКА Василя Григоровича (03.06)

Бажаємо бравих сил і міцного здоров’я, 
вірних рішень і безперечних успіхів

у діяльності, особистих досягнень у роботі та чудових ідей,
незгасимого оптимізму життя і стабільного благополуччя.

1 ЧЕРВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Дорогі юні друзі! Щороку 1 червня ми відзначаємо свято 

маленьких громадян нашої країни – Міжнародний день захисту 
дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто 

піклується про них і допомагає твердо стати на ноги.
Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. 
Саме тому святий обов’язок родини, школи, органів влади та 

громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та 
здібностей українських дітей, забезпечити їм належний рівень 

виховання і дотримання прав дитинства.
Шановні дорослі! зігріємо теплом свого серця, увагою і ласкою 

тих юних співгромадян, життя яких не схоже на добру казку, 
допоможемо їм відчути радість спілкування. Впевнені, що 

об’єднавши зусилля, ми зробимо все, аби захистити наших дітей, 
уберегти їх від гіркоти розчарувань і зневіри.

Адже саме від нас, дорослих, залежить те, як складеться доля 
кожної маленької людини, а відтак і нового покоління українців.

Бажаємо вам, дорогі юні друзі, вашим батькам, бабусям і дідусям, 
міцного здоров’я, щастя, добра і сімейного затишку. Нехай 

здійсняться всі ваші мрії і задуми!

З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ

Про актуальні питання — де-
централізацію та адміністра-
тивно-територіальний устрій 
району та області йшлося ми-
нулої п’ятниці на нараді в ра-
йонній раді.

Нарада відбулась під керів-
ництвом голови районної ради 
Віктора Слободянюка за участю 
заступника голови ради Анатолія 
Задорожнюка, заступника голо-
ви райдержадміністрації Ігоря 
Булавського, керівника апарату 
райдержадміністрації Юрія Сту-
доляка, головного лікаря Козятин-
ської ЦРЛ Олександра Кравчука, 
начальника Козятинського управ-
ління ГУ ДПС у Вінницькій області 
Геннадія Садового, представників 
силових структур. Запрошувався і 
міський голова, але на засідання 
не прийшов і про причину відсут-
ності не повідомив.

Присутні активно обговорю-
вали подальше реформування 
об’єднаних територіальних громад 
району, а також розглядалося пи-
тання щодо створення районного 
центру за підсумками реформу-
вання.

Нагадаємо, що наразі в меж-

ах району згідно з перспектив-
ним планом передбачається 
створення 4 ОТГ — Глуховецької, 
Козятинської, Махнівської та 
Самгородоцької. Що стосується 
області, то на сайті Мінрегіону 
оприлюднено кілька варіантів. 
Вінницьку область можуть поді-
лити на 5 районів — Вінницький, 
Гайсинський, Тульчинський, Мо-
гилів–Подільський і Хмільниць-
кий чи Калинівський (сюди увійде 
і Козятинщина, але центр району 
ще не визначено). Згідно з іншим 
варіантом, область ділять на 3 ра-
йони — Вінницький, Могилів–По-
дільський і Ладижинський.

На даний час достеменно не ві-
домо, будуть це округи, повіти чи 
райони.

Якщо повіти чи округи, то по-
трібно вносити зміни в Консти-
туцію в частині територіального 
устрою. Питання викликає і про-
ведення передвиборчої кампанії 
до місцевих виборів, які попере-
дньо заплановані на осінь.

За підсумками наради було ви-
рішено провести ще одну зустріч з 
питання формування ОТГ в межах 
району з керівниками місцевого  

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ ПРОВІВ 
НАРАДУ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Ç 1 ÷åðâíÿ ÷àñòêîâî â³äíîâ-
ëþºòüñÿ çàë³çíè÷íå ñïîëó÷åí-
íÿ. Óêðçàë³çíèöÿ âæå â³äêðèëà 
ïðîäàæ êâèòê³â íà ê³ëüêà ïî-
¿çä³â äàëüíüîãî ñïîëó÷åííÿ. Ç 
11 ïðèçíà÷åíèõ ïî¿çä³â, ó Êî-
çÿòèí³ ïîêè ùî íå çóïèíÿòè-
ìåòüñÿ æîäíèé. Äâà ðîáèòèìóòü 
çóïèíêè ó Â³ííèö³.

Â³äîìî, ùî âæå â³äêðèòî ïðî-
äàæ êâèòê³â íà ïîòÿãè ñïîëó÷åí-
íÿì: Êè¿â-Õàðê³â, Êè¿â-Êîñòÿí-
òèí³âêà, Êè¿â-Êðåìåí÷óê, Êè-
¿â-Ìàð³óïîëü, Êè¿â-Ëèñè÷àíñüê, 

Îäåñà-Õàðê³â, Äí³ïðî-Îäåñà, 
Õàðê³â-Íîâîîëåêñ³¿âêà. Ïëàö-
êàðòíèõ ì³ñöü ó ïðîäàæó ïîêè 
ùî íåìàº, à ò³, ùî º — íå âñ³ 

äîñòóïí³ äëÿ áðîíþâàííÿ.
Ç 1 ÷åðâíÿ ÷åðåç Â³ííèöþ éòè-

ìóòü ëèøå ïî¿çäè ¹ 105/106 Êè-
¿â-Îäåñà òà ¹ 763/764 Îäåñà-Êè¿â.

Ïàñàæèð³â ïóñêàòèìóòü ó âà-
ãîíè ëèøå çà óìîâè íàÿâíîñò³ 
çàõèñíèõ ìàñîê. Êð³ì òîãî, ï³ä 
÷àñ ïåðåâ³ðêè êâèòê³â ìàº ïðîâî-
äèòèñÿ òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã.

Òàêîæ ç ïîíåä³ëêà, 1 ÷åðâíÿ, 
ïëàíóºòüñÿ â³äíîâëåííÿ ðóõó 
ïðèì³ñüêèõ åëåêòðîïî¿çä³â ó íà-
ïðÿìêó Êîçÿòèíà òà Æìåðèíêè. 
Íàðàç³ öå âñå, ùî â³äîìî. Ãðàô³ê 
ðóõó ùå óçãîäæóºòüñÿ.

 Êîçÿòèíñüê³ ðèáàëêè-ëþáèòåë³ 
çâ³òóþòü, ùî çà ïåð³îä íåðåñòó (ç 
8 êâ³òíÿ) á³ëÿ Âîäîêà÷êè àêòè-
â³ñòè ïðîâåëè áëèçüêî 20 í³÷íèõ 
ðåéä³â-÷åðãóâàíü ç ìåòîþ âèÿâ-
ëåííÿ áðàêîíüºð³â. ª õîðîøèé 
ðåçóëüòàò — çà öåé ÷àñ âîíè 
íå âï³éìàëè æîäíîãî ïîðóøíè-
êà. À öå, çà ñëîâàìè ðèáàëîê, 
ñâ³ä÷èòü ïðî ñâ³äîì³ñòü êîçÿòèí-

÷àí, ÿê³ äîòðèìóâàëèñÿ ïðàâèë 
ðèáîëîâë³ ï³ä ÷àñ íåðåñòó.

×åðãóâàííÿ ³ âèõîäè ðèáàëîê 
â³äáóâàëèñÿ òàêîæ ³ âäåíü, ï³ä 
÷àñ ÿêèõ ïðîâîäèëè ïðîô³ëàê-
òè÷í³ áåñ³äè.

Äî â³äîìà âñ³õ íåáàéäóæèõ 
ëþáèòåë³â â³äïî÷èòè ç âóäî÷-
êîþ íà Âîäîêà÷ö³ — 30 òðàâ-
íÿ íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» 

î 18.00 â³äáóäóòüñÿ çáîðè. Âèð³-
øóâàòèìóòü ïèòàííÿ çàðèáëåííÿ 
òà áëàãîóñòðîþ âîäîéìè.

Íàãàäàºìî, ùî íàïðèê³íö³ 
áåðåçíÿ íå áàéäóæ³ äî äîë³ Âî-
äîêà÷êè ðèáàëêè ç³áðàëè ãðîø³. 
Ç êîæíîãî — ïî 300 ãðèâåíü. 
Íà ö³ êîøòè êóïèëè çàðèáîê 
êîðîïà. Ó âîäîéìó çàïóñòèëè 
ïîíàä 200 ê³ëîãðàì³â ðèáè.

самоврядування, очільниками вже 
створених ОТГ, головами постійних 
комісій районної ради, керівни-
ками силових структур, установ і 
організацій, які перебувають в ра-
йонному підпорядкуванні.

Фінансовим управлінням рай-
держадміністрації буде опрацьо-
вано фінансову спроможність ОТГ, 
які наразі визначені перспективним 

планом, та підготовлено аналітичну 
довідку. Дана інформація буде до-
ведена до відома сільських голів.

Варто зазначити, що подібні на-
ради проводяться, щоб проаналі-
зувати усі дані, врахувати думку 
кожного, щоб не створювати за-
вчасно неспроможних громад, які 
не зможуть існувати.

Після обговорення на рівні 

району та міста будуть прийняті 
подальші рішення та дії районної 
гілки влади щодо реформування 
Козятинського району. Інформа-
ція буде висвітлюватись у ЗМІ. 
Просимо долучатися до обгово-
рення і жителів міста Козятин та 
висловлювати свої бачення щодо 
реформи, яка стосується всієї Ко-
зятинщини в цілому.

Рибалок запрошують на збори

З 1 червня планують відновити 
рух приміських електропоїздів 
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ОЛЕНА УДВУД 

Ìè âæå ðîçïîâ³äàëè âàì, ùî 
Ì³í³ñòåðñòâî ðîçâèòêó ãðîìàä òà 
òåðèòîð³é ó ðàìêàõ àäì³íðåôîð-
ìè ïðîïîíóº ïðîâåñòè óêðóï-
íåííÿ ðàéîí³â. Çàðàç íà îô³ö³é-
íîìó ïîðòàë³ «Äåöåíòðàë³çàö³ÿ» 
ïðåäñòàâëåíî òðè ìîäåë³ ïîä³ëó 
íàøî¿ îáëàñò³ íà ñóáðåã³îíè. Äâ³ 
ç íèõ ïåðåäáà÷àþòü âõîäæåííÿ 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó äî Â³-
ííèöüêîãî. Çã³äíî ç òðåòüîþ 
ìîäåëëþ Êîçÿòèíùèíà óâ³éäå 
ó Õì³ëüíèöüêèé ÷è Êàëèí³â-
ñüêèé ðàéîí, ïîçàÿê íåâ³äîìî, 
äå ñàìå áóäå öåíòð ö³º¿ ãðîìàäè.

Ïîêè ùî àí³ Êàáì³í, àí³ 
Ì³íðåã³îí ç ïîä³ëîì îñòàòî÷íî 
íå âèçíà÷èëèñÿ. Íèí³ çà îñíîâó 
ëèøå âçÿòî ïðîåêò, çàïðîïîíî-
âàíèé Â³ííèöüêîþ îáëðàäîþ. 
Çã³äíî ç íèì, Êîçÿòèíùèíà 
óâ³éäå äî Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
Õî÷à åêñïåðòè òàêîæ ðîçãëÿäàëè 
³íøó ìîäåëü, çà ÿêîþ Â³ííè÷-
÷èíó ìàëè ïîä³ëèòè íà ø³ñòü 
ïîâ³ò³â. Îäèí ç íèõ — Êîçÿ-
òèíñüêèé. Ó òàêîìó âèïàäêó 
äî íàøîãî ðàéîíó ïðèºäíàëè á 
Ïîãðåáèùåíñüêèé, Õì³ëüíèöü-
êèé òà Êàëèí³âñüêèé.

Íàñòóïíîãî òèæíÿ ó Ì³íðåã³î-
í³ ïëàíóþòü ïðîâåñòè çàñ³äàííÿ, 
äå îáãîâîðþâàòèìóòü ïðîåêòè 

ïîä³ëó îáëàñòåé íà ñóáðåã³î-
íàëüí³ îäèíèö³. Òîìó ì³ñüêà 
ðàäà ñêëèêàëà ïîçà÷åðãîâó ñå-
ñ³þ. Íà íå¿ ï³äãîòóâàëè ïðîåêò 
ð³øåííÿ ïðî ï³äòðèìêó ðîçïî-
ä³ëó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà ðà-
éîíè. Ó íüîìó âèçíà÷åíî óòâî-
ðåííÿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó ç 
öåíòðîì ó Êîçÿòèí³. À òàêîæ 
ï³äãîòóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ 
ïðî çâåðíåííÿ äî Êàáì³íó òà 
Ì³íðåã³îíó ç ïðîïîçèö³ºþ âè-
çíà÷èòè Êîçÿòèí öåíòðîì Êîçÿ-
òèíñüêîãî ðàéîíó, êóäè óâ³éäóòü 
Êîçÿòèíùèíà, Êàëèí³âùèíà òà 
Õì³ëüíè÷÷èíà

Äåïóòàòè îáãîâîðþâàëè, ÷è 
âàðòî ï³äòðèìóâàòè ³äåþ ñòâî-
ðåííÿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. 
Ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâëþâàëè 
ð³çí³ ïîçèö³¿. Òà âñå æ ð³øåííÿ 
ïðî çâåðíåííÿ äî Ì³íðåã³îíó ç 
ïðèâîäó îá'ºäíàííÿ Êîçÿòèí-
ùèíè, Êàëèí³âùèíè òà Õì³ëü-
íè÷÷èíè ï³äòðèìàëè.

ЧИ ТАКЕ СТРАШНЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ РАЙОНІВ?

Íàâ³òü ÿêùî Êîçÿòèíùèíà 
óâ³éäå äî Â³ííèöüêîãî ðàéîíó 
÷è îá’ºäíàºòüñÿ ç Õì³ëüíè÷-
÷èíîþ ³ Êàëèí³âùèíîþ, äëÿ 
íàñåëåííÿ ìàëî ùî çì³íèòüñÿ. 
Ïî-ïåðøå, îá'ºäíàí³ òåðèòîð³-
àëüí³ ãðîìàäè ìàòèìóòü óñ³ ò³ 

ДЕПУТАТИ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
КОЗЯТИНА РАЙОННИМ ЦЕНТРОМ 
Ініціатива  У вівторок, 26 травня, 
депутати міської ради зібралися 
на позачергову сесію. На засіданні 
вирішили звернутися до Кабміну і 
Мінрегіону з проханням створити 
Козятинський район, до якого увійдуть 
Козятинщина, Хмільниччина та 
Калинівщина. А також обговорювали 
входження до Козятинської ОТГ 
Журбинець і Дубових Махаринець

ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ äî öüîãî 
ìàëè ì³ñüêðàäè, ðàéðàäè òà 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Òîáòî, 
Êîçÿòèíñüêà ÎÒÃ ñàìîñò³éíî 
âèð³øóâàòèìå, íà ùî íàïðàâ-
ëÿòè ô³íàíñè.

Ïî-äðóãå, çà äîâ³äêàìè 
äî ðàéöåíòðó òåæ ¿õàòè íå äî-
âåäåòüñÿ, ïîçàÿê ¿õ âèäàâàòè-
ìóòü ÖÍÀÏè. Ë³êàðíþ ó íàñ 
òàêîæ íå çàáåðóòü. ² Ðàéîííà, ³ 
Ì³ñüêà ë³êàðí³ âæå óêëàëè äî-
ãîâîðè ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ 
çäîðîâ'ÿ. Ô³íàíñóâàííÿ ìåäè-
öèíè â³äáóâàòèìåòüñÿ íàïðÿìó 
ç äåðæáþäæåòó.

Òîìó ïèòàííÿ òîãî, ÷è âàðòî 
ñòâîðþâàòè Êîçÿòèíñüêèé ðà-
éîí — ñï³ðíå. 

— Íà ñüîãîäí³ áþäæåò ì³ñòà 
ñêëàäàº 200 ì³ëüéîí³â, ç ÿêèõ 

32,5 ì³ëüéîíà çàáèðàº äåð-
æàâíèé áþäæåò. Ðàéîí í³÷î-
ãî íå â³ääàº â äåðæàâíèé áþ-
äæåò. Íà ðàéîí äàºòüñÿ äîòàö³ÿ 
16 ì³ëüéîí³â. Ïðè öüîìó ÐÄÀ 
ãðîìàä³ Êîçÿòèíùèíè îáõîäèòü-
ñÿ òåæ ó 16 ì³ëüéîí³â, ðàéîííà 
ðàäà — â 3,5 ì³ëüéîíà, — ïî-
ÿñíþº ì³ñüêèé ãîëîâà.

Òà ïîïðè öå, º ñåíñ íàïî-
ëÿãàòè íà ñòâîðåíí³ ðàéîíó ç 
öåíòðîì ó Êîçÿòèí³.

— Âàðòî ñòâîðþâàòè Êîçÿòèí-
ñüêèé ðàéîí, íàâ³òü âèòðà÷àþ÷è 
20 ì³ëüéîí³â. Ïîòð³áíî äèâèòèñÿ 
âïåðåä ³ ìèñëèòè ñòðàòåã³÷íî. 
Ïîâíîâàæåííÿ ðàéîí³â ïîêè 
íå âèçíà÷åí³, àëå âîíè áóäóòü 
âèçíà÷åí³ â ìåæàõ ðîçïîä³ëó 
äåðæàâíèõ óñòàíîâ ³ îðãàí³çà-
ö³é, ÿê³ áóäóòü ï³äïàäàòè ï³ä 
âåðòèêàëü ïðåçèäåíòà ³ ïðåì’ºð-

ì³í³ñòðà. Öå ³ ïîë³ö³ÿ, ³ ïðîêó-
ðàòóðà, ³ ñóää³âñüêà ñèñòåìà, ³ 
ð³çí³ ôîíäè, â òîìó ÷èñë³ Ïåí-
ñ³éíèé. Òîáòî ìàòè ó íàñ ãîëîâí³ 
óïðàâë³ííÿ — ÿ ââàæàþ, ùî öå 
ñòðàòåã³÷íèé íàïðÿìîê, — íà-
ãîëîñèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

ЧОМУ ЦЕНТР МАЄ БУТИ 
В КОЗЯТИНІ?

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà ì³ñòà, 
ÿêùî ñòâîðèòüñÿ Â³ííèöüêèé 
ðàéîí, á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â ðà-
éîííî¿ ðàäè áóäóòü ïðåäñòàâíè-
êàìè Â³ííèö³, áî öå íàéá³ëüøèé 
íàñåëåíèé ïóíêò ñóáðåã³îíàëü-
íî¿ îäèíèö³. Çà òàêèõ óìîâ ïåð-
øî÷åðãîâî áóäóòü âèð³øóâàòèñÿ 
ïðîáëåìè ñàìå Â³ííèö³.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îá'ºäíàííÿ 
â îêðåìèé ðàéîí Êîçÿòèíùèíè, 
Êàëèí³âùèíè òà Õì³ëüíè÷÷èíè, 
Êîçÿòèí ìàº âñ³ ïåðåäóìîâè äëÿ 
òîãî, àáè ñòàòè ðàéîííèì öåí-
òðîì. Ó ïîð³âíÿíí³ ç Õì³ëüíè-
êîì, ìè ìàºìî á³ëüø ðîçâèíåíó 
åêîíîì³êó. Ó íàñ âèã³äí³øå ãåî-
ãðàô³÷íå ðîçòàøóâàííÿ, òîìó ùî 

íàøå ì³ñòî áëèçüêî äî ïåðåòèíó 
äâîõ ì³æíàðîäíèõ ìàã³ñòðàëåé. 
Äî òîãî æ, Êîçÿòèí — çàë³ç-
íè÷íèé âóçîë. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
Êàëèí³âêè, òî öå ì³ñòî âçàãàë³ 
íå ìîæå ñòàòè ðàéîííèì öåí-
òðîì, áî ðîçòàøîâàíå çàíàäòî 
áëèçüêî äî îáëàñíîãî öåíòðó.

ЩО ТЕПЕР?
Íàñòóïíîãî òèæíÿ ó Ì³íðåã³î-

í³ ïðîâåäóòü çàñ³äàííÿ ç ïðèâîäó 
íîâîãî òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó 
Óêðà¿íè. Îñòàòî÷íå ñëîâî áóäå 
çà Êàáì³íîì, Ì³íðåã³îíîì òà 
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ. Ïðî-
òå, çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ïó-
çèðà, ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ 
Êàáì³í çâàæàòèìå íà ð³øåííÿ 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, ÿê³ ó íàñ âæå º, 
à òàêîæ íà çâåðíåííÿ íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â. Ï³äòðèìêîþ ï’ÿòè íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â ð³çíèõ ôðàêö³é 
ìè âæå çàðó÷èëèñÿ. Êð³ì òîãî, 
ì³ñüêà ðàäà íàïðàâèëà â³äïîâ³äí³ 
ëèñòè äî Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè, 
ÿêà ìàº ïðàâî ãîëîñó ó öüîìó 
ïèòàíí³.

Íàâ³òü ÿêùî 
Êîçÿòèíùèíà óâ³éäå 
äî áóäü-ÿêîãî 
³íøîãî ðàéîíó, äëÿ 
íàñåëåííÿ ìàëî ùî 
çì³íèòüñÿ 

«Варто створювати Козятинський район». 
Очільник міста пояснив, чому є сенс зберегти за 
Козятином статус районного центру

Крім утворення Козятинського району, 
на позачерговій сесії депутати обговорю-
вали також приєднання деяких сільрад 
до Козятинської ОТГ. Нагадаємо, два тижні 
тому у ЗМІ з'явилася інформація про те, 
що Мінрегіон затвердив план поділу Ві-
нниччини на ОТГ. Згідно з цим планом, 
на теренах Козятинщини має утворитися 
чотири громади з центрами у Козятині, 
Самгородку, Глухівцях та Махнівці. За-
уважимо, що дві останні вже є.
За планом Журбинецька сільська рада має 
увійти в Самгородоцьку. Хоча громада ви-
словилася за приєднання до Козятинської 
ОТГ. Тож депутати проголосували за під-

тримку рішення міськради про входження 
Журбинецької сільської ради до Козятин-
ської ОТГ.
Аналогічне рішення прийняли і стосовно 
Дубовомахаринецької сільської ради, яка 
за планом теж має увійти до Самгоро-
доцької ОТГ. Хоча громади Блажіївки та 
Дубових Махаринець теж висловилися 
за приєднання до Козятина.
Тепер міськрада направить на Мінрегіон 
пропозиції з тим, щоб Журбинецьку та 
Дубовомахаринецьку сільські ради вклю-
чили до Козятинської ОТГ.
— Я думаю, що ми відвоюємо і Журбин-
ці, і Дубові Махаринці, і Пляхову, — каже 

Олександр Пузир. — Ті ОТГ, які зараз ство-
рені, показали, що перш за все принцип 
створення об'єднаної громади — це 
спроможність. Глухівці створилися, тому 
що вони спроможні, тому що у них є ка-
олінкомбінат. Якби його не було, у них 
не було б ані бюджету, ані податків, ані 
розвитку. Махнівка, яка створилася, має 
на своїй території декілька заправок. Але 
при цьому вони вже півроку не можуть 
перейти на самостійний бюджет. Громада 
має бути спроможною. І Козятин в цьому 
плані спроможний утримувати всі насе-
лені пункти, які до нього приєднаються.
Тим часом мешканці Дубових Махаринець 

та Блажіївки написали відкритого листа пре-
зиденту Володимиру Зеленському, у яко-
му просять дослухатися до їхньої думки і 
приєднати Дубовомахаринецьку сільраду 
до Козятинської ОТГ. Копія листа надійшла 
на електронну пошту нашої газети.
«Коли мова зайшла про утворення ОТГ, 
то більшістю голосів на сходах сіл було 
вирішено приєднатись до Козятинської 
ОТГ. (…) Не було проведено відкриту сесію, 
як вимагали люди, де б мало бути затвер-
джено рішення про приєднання до Козя-
тинської ОТГ», — йдеться у тексті листа.
Як вирішиться питання Журбинець і Дубо-
вих Махаринець та Пляхової, покаже час.

Чи є шанс, що Журбинці і Дубові Махаринці увійдуть в нашу ОТГ?
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ÂÒÐÀÒÀ

Завідувач терапевтичного відді-
лення Леонід Броніцький розпо-
вів, що Ольга Ляшенко була при-
значена у їхнє відділення на по-
саду лікаря-терапевта близько 
двадцяти років тому.
— Я завжди захоплювався її ко-
мунікабельністю, вмінням улад-
нати будь-який конфлікт, життє-
любством та оптимізмом, — каже 
Леонід Броніцький. — Вона по-
єднувала в собі унікальні вміння 
психолога та лікаря. Могла по-
кращити на порядок самопочуття 
пацієнта, лише порозмовлявши 
з ним. А правильно підібраний 

курс лікування вже давав потріб-
ний результат.
Леонід Броніцький згадує, що 
не раз і не два доводилось «роз-
рулювати« надскладні ситуації. 
Але Ольга завжди посміхалась 
та знаходила потрібні слова під-
тримки.
Сімейний лікар Сигнальської ам-
булаторії Ірина Олексюк пам’ятає 
Ольгу Ляшенко ще з тих часів, 
коли прийшла у терапевтичне 
відділення студенткою-практи-
канткою.
— Своїм професіоналізмом, від-
даністю справі та служінням лю-

дям Ольга Вікторівна надихала, 
мотивувала всіх, хто працював з 
нею. Вона з радістю передавала 
свої знаннями та досвід прак-
тикантам, — каже Ірина Олек-
сюк. — Коли я почала самостійно 
лікувати людей, завжди могла 
розраховувати на допомогу та 
консультацію досвідченого ліка-
ря-терапевта. І неважливо, була 
пані Ольга на роботі, а чи деінде.
Козятинчанка Любов Земля-
нівська розповіла, що саме 
завдяки настановам лікар-
ки вона наважилась зробити 
операцію на серці в інституті 

ім. М. М. Амосова.
— Ольга Вікторівна завжди гото-
ва була вислухати та допомогти 
пацієнту, незалежно від того, ким 
він був і які статки мав, — каже 
пані Любов. — Такого чуйного, 
розумного та порядного лікаря 
зустріти в наш час дуже важко.
Ольга Вікторівна не відмовляла 
у допомозі нікому, навіть і тоді, 
коли і сама її потребувала. Адже 
лікувати людські тіла і душі було 
її покликанням.
Редакція висловлює щирі 
співчуття рідним і близьким 
Ольги Вікторівни Ляшенко.

У пам’яті людській вона житиме вічно 

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Ñóì òà á³ëü âòðàòè îõîïèâ Êî-
çÿòèíùèíó â îñòàíí³ äí³ ìèíóëî-
ãî òèæíÿ. Ðàïòîâî ³ ïåðåä÷àñíî 
çàëèøèëà öåé ñâ³ò ë³êàð-òåðà-
ïåâò, æèòòºëþá, ëþáëÿ÷à ìàìà 
òà äðóæèíà Îëüãà Â³êòîð³âíà 
Ëÿøåíêî. Ë³êàð í³êîëè íå â³ä-
ìîâëÿëà ó äîïîìîç³ òèì, õòî ¿¿ 
ïîòðåáóâàâ. ²íêîëè íàâ³òü íåõòó-
þ÷è âëàñíèìè ïðîáëåìàìè.

РОДОМ З КОЗЯТИНА 
Îëüãà Â³êòîð³âíà íàðîäèëàñÿ 

ó Êîçÿòèí³, ó ðîäèí³ çàë³çíè÷-
íèê³â. Ùå ç äèòèíñòâà âðàæàëà 
âñ³õ ñâî¿ì äîáðèì ñåðöåì, áî 
êîæíîìó õîò³ëà äîïîìîãòè òà 
ï³äòðèìàòè. Àëå ïîíàä óñå âîíà 
õâèëþâàëàñÿ çà ìàìó, áî òà äóæå 
õâîð³ëà. Ìàáóòü, ñàìå ÷åðåç öå ³ 
âèð³øèëà ñòàòè ë³êàðåì.

Õî÷à é çàê³í÷èëà øêîëó ¹ 3 ³ç 
Çîëîòîþ ìåäàëëþ, àëå îäðàçó 
âñòóïèòè äî âèøó íå âäàëîñÿ. 
Òîæ äîâåëîñÿ â³äêëàñòè ñâîþ 
ìð³þ íà ö³ëèé ð³ê ³ ï³òè ïðà-
öþâàòè ñàí³òàðêîþ. Çíîâó ñïðî-
áà — ³ âîíà òàêè ñòàëà ñòóäåíò-
êîþ Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî 
³íñòèòóòó ³ì. Ì. ². Ïèðîãîâà. 
Ðîêè íàâ÷àííÿ ïðîìàéíóëè 
äóæå øâèäêî. Ùàñòþ ä³â÷èíè 
íå áóëî ìåæ — äîâãîî÷³êóâàíà 
ìð³ÿ çä³éñíèëàñÿ. Òà ùå é äîëþ 
ñâîþ çóñòð³ëà, çàêîõàëàñÿ ó îäíî-
êóðñíèêà, ìàéáóòíüîãî õ³ðóðãà. ² 
âæå íå ñàìà, à ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì, 
ïîâåðíóëàñÿ ó ð³äíèé Êîçÿòèí.

ДОЛЯ ЗВЕЛА І РОЗЛУЧИЛА 
В ТРАВНІ 

Ïðî ò³ äàëåê³ ìîëîä³ ðîêè ç 

áîëåì ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê Îëü-
ãè Â³êòîð³âíè, Þð³é Ëÿøåíêî, 
ë³êàð-õ³ðóðã, ãîëîâíèé ë³êàð-
îíêîëîã Êîçÿòèíà:

— Ìàáóòü, ñàìà äîëÿ çâåëà íàñ 
ó ñòóäåíòñüê³ ðîêè. Áî, ïðîó÷èâ-
øèñü ð³ê ó ìåä³íñòèòóò³, çìóøå-
íèé áóâ ïåðåðâàòè íàâ÷àííÿ ³, 
âçóâøè êèðçîâ³ ÷îáîòè, êðîêó-
âàòè â³éñüêîâèì ïëàöîì. À ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ñëóæáè ÿ ïîâåðíóâñÿ 
â ìåä³íñòèòóò ³ íà îäí³é ³ç âå÷³-
ðîê ó ñï³ëüíèõ çíàéîìèõ, çóñòð³â 
ñâîþ Îëþ.

×îëîâ³ê êàæå, ùî äîëÿ çâåëà 
¿õ ó òðàâí³, à âæå ó ëèñòîïàä³ é 
ïîáðàëèñÿ. Òàê ³ óòâîðèâñÿ ïî-

äðóæí³é òàíäåì äâîõ ë³êàð³â — 
òåðïåâòà ³ õ³ðóðãà. Áî ó õ³ðóðã³¿ 
çàâæäè âàæëèâà äîïîìîãà òåðà-
ïåâòà ³ — íàâïàêè.

— Êîëè ÿ ÷åðãóâàâ óíî÷³ ³ 
ó ïàö³ºíòà áóâ ñåðöåâèé íàïàä, 
Îëÿ íå ðàç äàâàëà ïîðàäè òà 
êîíñóëüòàö³¿ ç äîìó, òåëåôîíîì 
ñòîñîâíî ë³êóâàííÿ. Öå çäîðîâî 
äîïîìàãàëî â ðîáîò³, — çãàäóº 
ïàí Þð³é.

Çäàâàëîñü, ùî Þð³é Ìèêî-
ëàéîâè÷ íà õâèëèíêó çàáóâàâ, 
ùî éîãî Îë³ âæå íåìàº ïî-
ðó÷, êîëè ðîçïîâ³äàâ ïðî òå, 
ÿê íàðîäèëàñÿ äîíå÷êà, ÿê 
âîíè, ãðàþ÷èñü, íàâ÷èëè ñâîþ 

ІЗ КОГОРТИ ЛІКАРІВ ВІД БОГА 
Пам'ятаємо  Істинним лікарем 
ми називаємо не того, хто глибоко 
вивчив та пізнав медицину, а того, хто 
усвідомив свій обов’язок перед людьми. 
Саме завдяки таким фахівцям і досі 
тримається світ. Світлій пам’яті лікаря-
терапевта Ольги Вікторівни Ляшенко

êðèõ³òêó ÷èòàòè, êîëè ò³é ùå 
é 5 ðî÷ê³â íå áóëî. ² ÿêèì æå 
áóëî çäèâóâàííÿ áàáóñ³, êîëè 
âîíà îòðèìàëà ëèñò³âêó â³ä 
îíó÷êè ç 8 Áåðåçíÿ, íàïèñàíó 
áåç æîäíî¿ ïîìèëêè…

ПРОФЕСІЯ ЛІКАРЯ НЕ ДАЄ 
ПЕРЕПОЧИНКУ 

À ùå ó ïîäðóææÿ áóëî ñï³ëüíå 
õîá³ — ëþáîâ äî ïîäîðîæåé. 
×îëîâ³ê çãàäóº, ùî ñïî÷àòêó 
ïîòðîõó ïîäîðîæóâàëè ïî îá-
ëàñò³, à ïîò³ì âèáèðàëè ìàðø-
ðóòè çíà÷íî òðèâàë³ø³. Ðàçîì 
ïîáóâàëè â áàãàòüîõ ö³êàâèõ 
ì³ñöÿõ íå ò³ëüêè Óêðà¿íè, à é 
çà êîðäîíîì. Êàæå, ùî äðóæè-
íà ÷àñòî ïîâòîðþâàëà, ùî õî÷å 
âèðâàòèñü ³ç êðóãîâåðò³ ñïðàâ 
õî÷ áè íà äåíü ó ïîäîðîæ. Áî 

ñàìå íîâ³ âðàæåííÿ â³ä ïîáà-
÷åíîãî äîïîìàãàëè â³äíîâèòèñÿ 
åìîö³éíî.

Ïàí Þð³é çãàäóº ò³ ìîìåíòè, 
êîëè ³ âäîìà Îëüãà Â³êòîð³âíà 
ïðîäîâæóâàëà äàâàòè ïðèçíà-
÷åííÿ, ö³êàâèòèñÿ ñòàíîì ïà-
ö³ºíòà… Áóâàëî òàê, ùî ³ âäîìà 
ãîäèíàìè íå âèïóñêàëà ñëóõàâêó 
ç ðóê, áî ìóñèëà êîíòðîëþâàòè 
ñòàí õâîðîãî.

— Ïðîôåñ³ÿ ë³êàðÿ íå äàº 
çìîãè ïåðåïî÷èòè åìîö³éíî, 
óâåñü ÷àñ òðèìàº â íàïðóç³, áî 
íåìîæëèâî àáñòðàãóâàòèñü, 
êîëè ëþäèíà âèìàãàº íåãàé-
íî¿ äîïîìîãè. Ñàìå îñü òàêèé 
øàëåíèé ðèòì ðîáîòè, áàæàííÿ 
áóòè êîðèñíîþ ëþäÿì ³ ïðèçâå-
ëè äî òàêîãî òðàã³÷íîãî ðåçóëü-
òàòó, — äîäàº Þð³é Ëÿøåíêî.

Ñâî¿ì 
ïðîôåñ³îíàë³çìîì, 
â³ääàí³ñòþ ñïðàâ³ 
Îëüãà Â³êòîð³âíà 
íàäèõàëà âñ³õ, õòî 
ïðàöþâàâ ç íåþ

Ольга Ляшенко прослужила людям увесь свій короткий 
вік лікарем-терапевтом 

Дитсадки ще 
не відкрили 
 Ç ÷åðãîâèì åòàïîì 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó 
óðÿä äîçâîëèâ ç 25 òðàâíÿ 
â³äêðèòè äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. 
Ïðîòå ð³øåííÿ ïðî â³äíîâ-
ëåííÿ ðîáîòè äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðè-
éìàþòü íà ì³ñöÿõ.
Ó Êîçÿòèí³ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè 
çàëèøàþòüñÿ çà÷èíåíèìè. 
Ó ï'ÿòíèöþ, 22 òðàâíÿ, 
êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
ïðîâåëà çàñ³äàííÿ. Íà íüî-
ìó âèð³øèëè â³äòåðì³íó-
âàòè â³äêðèòòÿ äîøê³ëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³ñòà.

13 випадків 
коронавірусу
 Ñòàíîì íà 26 òðàâíÿ 
íà Êîçÿòèíùèí³ ëàáîðà-
òîðíî ï³äòâåðäæåíî 13-èé 
âèïàäîê íà êîðîíàâ³³ðóñíó 
³íôåêö³þ. Çà ñëîâàìè çà-
â³äóâà÷à Ì³ñüêðàéîííîãî 
â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äî-
ñë³äæåíü Ëåîí³äà ßùóêà, 
çàõâîð³ëà ìåøêàíêà ì³ñòà, 
ÿêà ïðàöþâàëà íà çàë³çíè÷-
íîìó òðàíñïîðò³. Õâîðîáà 
â æ³íêè ïðîò³êàº â ëåãê³é 
ôîðì³.
— Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÿê 
ïðàâèëî, çàðàæàþòüñÿ â³ä 
ò³ñíîãî êîíòàêòó ç õâîðèì. 
Ò³ñíèé êîíòàêò — öå êîëè 
ëþäèíà ïåðåáóâàº ç õâîðèì 
íà êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ 
â çàêðèòîìó ïðèì³ùåíí³ 
áåç çàñîá³â çàõèñòó ïðîòÿ-
ãîì 15 õâèëèí, — ïîÿñíþº 
ñïåö³àë³ñò.
Çàðàçèòèñÿ íà äâî-
ð³ éìîâ³ðí³ñòü âñüîãî 
2–3 â³äñîòêè. Ìàñêó 
íà ïðîãóëÿíö³ â ïàðêó 
íîñèòè íå îáîâ’ÿçêîâî. 
Îáîâ’ÿçêîâî òðåáà óíè-
êàòè ñêóï÷åíü ëþäåé. 
Ó ïðèì³ùåííÿ, ìàãàçèíè, 
ïàâ³ëüéîíè òðåáà çàõîäèòè 
â ìàñêàõ.
— Òå, ùî ó íàñ ìàëî ëþ-
äåé, ÿê³ çàõâîð³ëè íà êî-
ðîíàâ³ðóñ, íàñ íå ïîâèííî 
çàñïîêîþâàòè. Óæå â³äíîâ-
ëåíî â îáëàñò³ àâòîìîá³ëüíå 
ñïîëó÷åííÿ. Ç ïåðøîãî 
÷åðâíÿ áóäå â³äíîâëåíî ðóõ 
íà çàë³çíè÷íîìó òðàíñïîð-
ò³. Ëþäè áóäóòü ¿çäèòè ³ 
öå ìîæå ñòàòè ïðè÷èíîþ 
çá³ëüøåííÿ çàõâîðþâàíîñ-
ò³ íà Êîçÿòèíùèí³. Áóäüòå 
îáåðåæí³, áåðåæ³òü ñåáå 
òà ñâî¿ ñ³ì’¿, — ïîáàæàâ 
æèòåëÿì Êîçÿòèíùèíè 
Ëåîí³ä ßùóê.

КОРОТКОКОРОТКО
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Нелла стала зіркою телеба-
чення. Вона виходила на сце-
ну шоу «Х-Фактор», «Укра-
їна має таланти», «Народна 
зірка». А у конкурсі «Караоке 
для дорослих» навіть дійшла 
до фіналу. Не раз давала свої 
сольні концерти в три відділен-
ня в Хмільнику та Євпаторії, де 
вдячна публіка після закінчен-
ня виступу аплодувала стоячи. 
На своє 50-річчя співачка дала 
грандіозний концерт у рідному 
Козятині.
У квітні цього року Нелла 
Літвінова отримала почесне 
звання «Заслужена артистка 
естрадного мистецтва Украї-
ни». Цю нагороду вручила їй 
Асоціація діячів естрадного 

мистецтва України за заслуги 
у галузі мистецтва.
— Мені написали у Фейсбуці, 
щоб я дала їм коротку харак-
теристику своєї мистецької ді-
яльності. Я коротко написала: 
звідки я починала, де співала, 
де брала участь. А потім мені 
подзвонили, що мене затвер-
дили на нагороду. Це було не-
сподівано, — зізнається співач-
ка. — Для мене трішки загадка 
була, коли я писала ці дані. 
Я думала, може вони хочуть 
статтю якусь написати.
Після закінчення карантину Не-
лла планує дати благодійний 
сольний концерт. А на зібрані 
кошти закупити медикаменти і 
передати воїнам в зоні АТО/ООС.

Несподівана нагорода 

ОЛЕНА УДВУД 

Ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç Íåëëîþ 
Ë³òâ³íîâîþ ìèíóëîãî ðîêó 
íà êîíêóðñ³ «Îñ³íí³é áàë». 
Âáðàíà ó ñóêíþ ³ äóæå êðåàòèâí³ 
ïðèêðàñè (ñåðåæêè ç³ øòó÷íèõ 
ãðîí âèíîãðàäó), âîíà ñòàëà 
«Êîðîëåâîþ îñåí³». Áåðó÷è â íå¿ 
³íòåðâ’þ ùå äî ïî÷àòêó çàõîäó, 
ÿ íàâ³òü íå çäîãàäóâàëàñÿ, ùî 
ñï³ëêóþñÿ ç ìàéáóòíüîþ ïåðå-
ìîæíèöåþ êîíêóðñó ³ âîëîäàð-
êîþ òèòóëó «Çàñëóæåíà àðòèñòêà 
åñòðàäíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè».

Öÿ æ³íêà íàïðî÷óä àêòèâíà òà 
åíåðã³éíà. ² äî òîãî æ òàëàíîâè-
òà. Íàéá³ëüøå ¿¿ çàõîïëåííÿ — 
ï³ñíÿ. ² öå íå äèâíî, àäæå Íåëëà 
ç³ ñï³âî÷î¿ ðîäèíè.

— ×àñòî ó íàñ çáèðàëèñÿ ñó-
ñ³äè, çíàéîì³, ð³äí³ ³ ñï³âàëè 
ï³ñí³, — çãàäóº Íåëëà ñâîº äè-
òèíñòâî. — Ðàí³øå æèòòÿ òàêå 
áóëî, ïðîñò³øå. Õòîñü îñåëå-
äåöü, õòîñü êàðòîïëþ â ìóíäè-
ðàõ, õòîñü êàïóñòó ïðèíåñå. Ì³é 
áàòüêî, Ìèõàéëî Ìàðòèí÷óê, 
áóâ ó÷àñíèêîì õîðó â÷èòåë³â 
ó Êîçÿòèí³. Ó íàñ â ñ³ì’¿ ñï³-
âàëè âñ³, íå ëèøå áàòüêî, à é 
ìàìà ³ áðàò Îëåã, ³ äâ³ ìî¿ ñåñòðè 
Åìì³ë³ÿ ³ Ãåíð³ºòòà.

Ñâ³é òàëàíò Íåëëà ïî÷àëà ðîç-

âèâàòè ùå ó øêîë³. Âèñòóïàëà 
íà êîæíîìó êîíöåðò³. À ñåðåä 
ï³ñåíü, ÿê³ âèêîíóâàëà, áóëè 
íàâ³òü í³ìåöüê³. Ó òîé ïåð³îä 
çà øê³ëüíîþ ïðîãðàìîþ ÷àñ-
ò³øå âèâ÷àëàñÿ í³ìåöüêà, í³æ 
àíãë³éñüêà.

ВИСТУПАЛА У ПАЛАЦІ 
«УКРАЇНА» 

Ï³ñëÿ øêîëè Íåëëà îáðàëà 
çîâñ³ì íå òâîð÷ó ïðîôåñ³þ. 
Âîíà âëàøòóâàëàñÿ ëàáîðàíò-
êîþ íà çàâîä çàë³çîáåòîííèõ 
êîíñòðóêö³é ó Â³ííèö³. ² ñàìå 
çàõîïëåííÿ ìóçèêîþ äîïîìîãëî 
¿é çíàéòè ïåðøó ðîáîòó.

— ß ó Â³ííèö³ âñòóïàëà â ïå-
ä³íñòèòóò (ñüîãîäí³ Â³ííèöüêèé 
äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò — àâò.), õî÷à é íå âñòóïè-
ëà, — ðîçïîâ³äàº Íåëëà. — Ïîêè 
³ñïèòè ñêëàäàëà, æèëà íà êâàð-
òèð³. À äî÷êà õàçÿéêè ïðàöþâàëà 
íà öüîìó çàâîä³ ³ çàéìàëàñÿ õó-
äîæíüîþ ñàìîä³ÿëüí³ñòþ â àí-
ñàìáë³ «Ï³ñíÿ íàä Áóãîì». ² âîíà 
êàæå: «Òè ãàðíî ñï³âàºø, äàâàé 
ï³ä³éäåìî äî êåð³âíèêà Îëåê-
ñàíäðà Ïºòóõîâà». Ïðîñëóõàâøè 
ìåíå, â³í äàâ äîáðî ³ ÿ ïî÷àëà 
õîäèòè äî íèõ íà ðåïåòèö³¿. ² 
âæå ïîò³ì ìåí³ çàïðîïîíóâàëè 
ïðàöþâàòè íà çàâîä³.

КОЗЯТИНЧАНКА СТАЛА 
ЗАСЛУЖЕНОЮ АРТИСТКОЮ  
Таланти поряд  Місцева співачка 
Нелла Літвінова у квітні стала володаркою 
звання «Заслужена артистка естрадного 
мистецтва». Вона розповіла, з чого 
почалося її захоплення музикою, як гарний 
голос допоміг вперше влаштуватися 
на роботу, а також поділилася секретами 
неймовірної енергійності

Ç àíñàìáëåì «Ï³ñíÿ íàä 
Áóãîì» Íåëëà îá’¿õàëà âñþ 
Óêðà¿íó. Îðêåñòð êîëåêòèâó 
íàë³÷óâàâ 20 îñ³á. Âîíè ãðàëè 
íà òðóáàõ, òðîìáîíàõ, êëàðíåò³ 
òà ³íøèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåí-
òàõ.

Ó 19 ðîê³â êîçÿòèí÷àíêà âæå 
ñòîÿëà íà ñöåí³ ïàëàöó «Óêðà-
¿íà». ¯¿ ðàçîì ç ³íøèìè ó÷àñ-
íèêàìè äåëåãàö³¿ ç Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ çàïðîñèëè âèñòóïèòè 
íà éîãî â³äêðèòò³.

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 
Çãîäîì æ³íö³ äîâåëîñÿ ïî-

âåðòàòèñÿ äîäîìó. Çàíåäóæàëà 
ìàìà, òîìó Íåëëà ïðè¿õàëà íà-
çàä äî Êîçÿòèíà. Âëàøòóâàëà-
ñÿ äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ñï³âàëà 
â àíñàìáë³ «Ðîìàøêà». Âèñòó-
ïàëà ÿê ñîë³ñòêà ðàéîííîãî áó-
äèíêó êóëüòóðè, à òàêîæ ãðàëà 
³ ñï³âàëà â ñêëàä³ òð³î áàíäó-
ðèñòîê.

— Ìàìà ìàéæå 20 ðîê³â áóëà 
ïðèêóòà äî ë³æêà, — ïðîäîâæóº 
ñï³âà÷êà. — Ïåðåä êîíöåðòîì 
âîíà çàâæäè ïðîñèëà çàñï³âàòè 
¿é ï³ñí³, ÿê³ ÿ ìàëà âèêîíóâàòè. 
ß ñï³âàëà, à âîíà ñëóõàëà ³ áóëà 
íàéïðèñê³ïëèâ³øèì æóð³.

Íåëëà âèð³øèëà ïðîäîâæè-
òè íàâ÷àííÿ ³ ïî¿õàëà äî Òóëü-
÷èíà. Âñòóïèëà äî ó÷èëèùà 
êóëüòóðè. Òóò íàâ÷èëàñÿ ãðàòè 
íà ôîðòåï³àíî òà áàÿí³. Ïðà-
öþþ÷è ó íàø³é ðàéë³êàðí³, 
âîíà ïàðàëåëüíî íàâ÷àëàñÿ ³ 
îòðèìàëà êâàë³ô³êàö³þ «Êå-
ð³âíèê ñàìîä³ÿëüíîãî õîðî-
âîãî êîëåêòèâó». Çãîäîì ¿¿ çà-
ïðîñèëè ó ëîêîìîòèâíå äåïî. 
Òîä³ âîíà âñòóïèëà íà çàî÷íèé 
â³ää³ë äî Êè¿âñüêîãî åëåêòðî-
ìåõàí³÷íîãî êîëåäæó.

— Ó êîëåêòèâ³ äåïî ÿ áóëà 
àêòèâ³ñòêîþ, — ðîçïîâ³äàº ñï³-
âà÷êà. — Îêð³ì ñàìîä³ÿëüíîñò³ 
ÿ áóëà äîíîðîì, á³ëüøå 10 ðî-
ê³â — êîìàíäèðîì ñàí³òàðíî¿ 
äðóæèíè ç öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè. 
Áðàëà ó÷àñòü ó ñïîðòèâíèõ çìà-
ãàííÿ ó ï’ÿòèáîðñòâ³, âîëåéáîë³, 
êðîñàõ çèìîâèõ òà ë³òí³õ, åñòà-
ôåòàõ. Çàâæäè âèáîðþâàëà ïðè-
çîâ³ ì³ñöÿ, â³äñòîþþ÷è ÷åñòü 
ï³äïðèºìñòâà. Çà ò³ òðèäöÿòü 
ðîê³â, ùî ÿ ïðîïðàöþâàëà 
ó äåïî, ÿ ìàëà ïîíàä 200 çàïè-
ñ³â çàîõî÷åíü ó òðóäîâ³é êíèæö³, 
50 ãðàìîò, ïîäÿê òà äèïëîì³â.

СПІВАЛА З МОЛОДШИМ 
СИНОМ 

Íåëëà íàðîäèëà äâîõ ñèí³â: 
Åäóàðäà òà ²ãîðÿ. Ïðîòå íàâ³òü 
âàã³òí³ñòü íå ñòàëà ïåðåøêîäîþ 
äëÿ çàíÿòü ìóçèêîþ.

— Áóëî ø³ñòü ì³ñÿö³â âàã³ò-
íîñò³ ³ ÿ íà ñöåí³ ëîêîìîòèâíî-
ãî äåïî âèñòóïàëà, — çãàäóº òîé 
ïåð³îä íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
À ïîò³ì âæå ç äðóãèì äèòÿì, 
éîìó ùå íå áóëî ðîêó, ìè ¿çäèëè 
ç àã³òáðèãàäîþ â³ä ðàéîííîãî áó-
äèíêó êóëüòóðè ïî ñåëàõ. Äîÿð-
êè òðèìàþòü ìåí³ äèòèíó, à ìè 
ñï³âàºìî ç êîëåêòèâîì.

Ìîëîäøîìó ñèíó ²ãîðþ ïåðå-
äàëàñÿ â³ä ìàìè ëþáîâ äî ï³ñí³. 
Â³í ç äèòèíñòâà âèñòóïàâ ðàçîì 
³ç Íåëëîþ íà ñöåí³.

— Íàâ³òü êîëè â³í ïðèéìàâ 
ïðèñÿãó íà â³ðí³ñòü Áàòüê³âùè-
í³, ÿ âèêîíóâàëà ç íèì ï³ñíþ 
«Ùàñòÿ ìàòåð³», íàïèñàíó äëÿ 
íàñ ó÷èòåëüêîþ ìóçè÷íî¿ øêîëè 
Ìàð³ºþ ×åðíèøîâîþ, — ïðîäî-
âæóº Ë³òâ³íîâà. — Ì³é ìîëîäøèé 
ñèí íå ìàº ìóçè÷íîþ îñâ³òè, â³í 
ñàìîó÷êà. Äî ìóçè÷íî¿ øêîëè â³í 
ïîõîäèâ ëèøå ì³ñÿöü ³ çàêèíóâ. 
Áî ìè ðàí³øå æèëè íà Ìàòðîñîâà 
³ ÿ áîÿëàñÿ éîãî ñàìîãî ïóñêàòè. 
Àëå â³í ³ ï³ñí³ ïèøå, ³ âèêîíóâàâ 
ðàí³øå. Öå çàðàç ó íüîãî ðîáîòà 
òàêà, ìàøèí³ñòîì ¿çäèòü, òî íåìàº 
êîëè ìóçèêîþ çàéìàòèñÿ.

«Я НІКОЛИ НЕ ПАДАЮ 
ДУХОМ» 

Çàðàç æ³íêà íà çàñëóæåíî-
ìó â³äïî÷èíêó, àëå íå ìåíø 
àêòèâíà. Âîíà âæå ìàº äâîõ 
ïðàâíóê³â. Óâåñü ñâ³é â³ëüíèé 
÷àñ ïðèñâÿ÷óº ð³äíèì ³ ñâî¿ì 

çàõîïëåííÿì. Äóæå ëþáèòü 
âàçîíè. Ó êâàðòèð³ âèðîñòèëà 
ïîíàä ÷îòèðè ñîòí³ ðîñëèí. 
À íà äà÷³ âèðîùóº òðîÿíäè. Ùå 
îäíå õîá³ Íåëëè — ôîòîãðàô³ÿ. 
¯é ïîäîáàºòüñÿ óâ³êîâ³÷íþâàòè 
ð³çí³ ìîìåíòè.

— ß í³êîëè íå ïàäàþ äóõîì. 
ß îïòèì³ñòêà ïî æèòòþ ³ íà-
â³òü êîëè ìåí³ ñêðóòíî, ÿêùî 
ÿ ùîñü çàìèñëèëà, ÿ ïîâèííà öå 
îáîâ’ÿçêîâî çä³éñíèòè, — êàæå 
Íåëëà. — Ó ìåíå òàêîãî íå áóëî, 
ùîá çóïèíèëàñÿ íà ï³âäîðîç³. 
Öå, ìàáóòü, çàêëàäåíî ãåíàìè 
â³ä ìàìè ³ â³ä òàòà. Õî÷ âîíè 
îñòàíí³ ðîêè äóæå áóëè ïðè-
ãí³÷åí³, áî ì³é ñòàðøèé áðàò 
òðàã³÷íî çàãèíóâ. Äåâ’ÿòíàäöÿòü 
ðîê³â éîìó áóëî. Öå ñòàëî äëÿ 
áàòüê³â òðàãåä³ºþ. À òàê áàòüêè 
òåæ áóëè òàê³ òîâàðèñüê³.

Äîíåäàâíà Íåëëà Ë³òâ³íîâà 
áóëà ó÷àñíèöåþ õîðó âåòåðàí³â 
«Ïðîìåòåé», éîãî ñòàðîñòîþ òà 
âåäó÷îþ. Âîíà — ÷àñòèé ã³ñòü 
íà ð³çíîìàí³òíèõ ôåñòèâàëÿõ òà 
êîíêóðñàõ. Ñåðåä íèõ — «Ï³ñåí-
í³ â³çåðóíêè», «Çîëîò³ êëþ÷³», 
«Ìîëîäü Íàäçáðó÷÷ÿ», «Óêðà¿íà 
ºäíàº ñâ³ò», «Âñå ïî÷èíàºòüñÿ ç 
ëþáîâ³», «Óêðà¿íà — öå ìè!» òà 
³íø³. Êð³ì òîãî, ñï³âà÷êà áóëà 
íà ì³æíàðîäíîìó òâîð÷îìó ìà-
ðàôîí³ «Ìèñòåöòâî ºäíàº Óêðà¿-
íó» ³ íà ïåðøîìó ì³æíàðîäíîìó 
ôåñòèâàë³-òðàíçèò³ «Íàøà ï³ñ-
íÿ — íàøà äîëÿ». Çàðàç âîíà 
á³ëüøå âèñòóïàº ñîëüíî. Îðãà-
í³çóâàëà àíñàìáë³, ç ÿêèìè òà-
êîæ ¿çäèëà íà ôåñòèâàë³. À ùå 
ñòàëà ó÷àñíèöåþ â³ííèöüêîãî 
àìàòîðñüêîãî íàðîäíîãî õîðó 
«Îñ³íí³ áàðâè».

Нелла Літвінова — частий гість фестивалів. 
Вона на сцені вже багато років 

«Í³êîëè íå ïàäàþ 
äóõîì. ß îïòèì³ñòêà 
ïî æèòòþ, ó ìåíå 
òàêîãî íå áóëî, 
ùîá çóïèíèëàñÿ íà 
ï³âäîðîç³»
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Ãóð³âö³ — ñåëî, ðîçòàøîâàíå 
ïîáëèçó ð³÷êè Çàê³ÿíêè. Òóò 
çáåðåãëàñÿ äîíèí³ ïàì’ÿòêà 
äåðåâ'ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè — öåðê-
âà Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³. 
Çáóäîâàíà ñâÿòèíÿ ùå ó äîðåâî-
ëþö³éíó äîáó.

БУЛА І ЦЕРКВА, І КАПЛИЦЯ 
Ãóð³âö³ çäàâíà áóëè íåâåëè-

êèì ñåëîì. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
19 ñòîë³òòÿ òóò ìåøêàëî òðîõè 
á³ëüøå 600 îñ³á. Ïðîòå ñåëÿíè 
ìàëè ñâîþ öåðêâó ³ íàçâà ¿¿ ç 
òîãî ÷àñó íå çì³íèëàñÿ. À íà ïî-
÷àòêó 1900-èõ ðîê³â ó ñåë³, êð³ì 
ïðàâîñëàâíîãî õðàìó áóëà ùå é 
êàïëèöÿ.

Äåðåâ'ÿíèé õðàì Ð³çäâà 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ çâåëè 
ó ñåë³ 1735 ðîêó. Âîíà íàëåæà-
ëà äî öåðêîâ 6 êëàñó. Ïðî öå 
éäåòüñÿ ó ñòàðîâèííîìó äæåðåë³ 
«Ñêàçàííÿ ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè 
Êè¿âñüêî¿ Ãóáåðí³¿». Àíàëîã³÷-
í³ äàí³ ì³ñòÿòüñÿ ó Ïàì’ÿòí³é 
êíèæö³ Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿.

ЧЕРЕЗ ПІВТОРА СТОЛІТТЯ 
ОНОВИЛИ ХРАМ 

Òà öåðêâà, ÿêó ñüîãîäí³ ìîæíà 
ïîáà÷èòè ó Ãóð³âöÿõ, çáóäîâà-
íà çíà÷íî ï³çí³øå. Õî÷à âîíà 
òåæ ñòàðîâèííà. Õðàì çâåëè 
ó 1883 ðîö³ çàâäÿêè Ôåîôàíó 
Õèëþêó. Ñàìå â³í ³í³ö³þâàâ áó-

ä³âíèöòâî íîâî¿ öåðêâè.
Ñïîðóäà ñâÿòèí³, çáóäîâàíî¿ 

1735 ðîêó, áóëà çàíàäòî çíîøå-
íîþ. Íàâ³òü ó Ïàì’ÿòí³é êíèæö³ 
Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿ âêàçàíî, ùî 
ïðèì³ùåííÿ öåðêâè âåòõå, òîá-
òî, òàêå, ùî ðóéíóºòüñÿ. Îñü 
÷îìó Ôåîôàí Õèëþê âèð³øèâ 
ïîáóäóâàòè íîâó äåðåâ'ÿíó ñâÿ-
òèíþ. Äëÿ öüîãî â³í ìàâ äîñòàò-
íüî êîøò³â. Â³í áóâ çàìîæíîþ 
ëþäèíîþ, éîìó íàëåæàâ â³òðÿê 
ó ñåë³. Ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ íîâîçáó-
äîâàíîãî õðàìó Ôåîôàíà îáðàëè 
öåðêîâíèì ñòàðîñòîþ.

Ôåîôàí Õèëþê ìàâ òðüîõ ñè-
í³â: Þñòèíà, Òèõîíà òà Îìåëü-
êà. Òèõ³í Õèëþê áóâ ó÷àñíèêîì 
àðì³¿ ÓÍÐ ³ ñòðèìóâàâ íàñòóï 
á³ëüøîâèê³â íà óêðà¿íñüê³ çåìë³. 
Çàãèíóâ ï³ä ÷àñ áîþ á³ëÿ ñåëà 
Êîìàð³âêà íà Òåðíîï³ëüùèí³.

Äî ðå÷³, îäèí ³ç ðîäè÷³â Ôå-
îôàíà Õèëþêà, Àíàí³é Õèëþê, 
ùî òàêîæ ìåøêàâ ó Ãóð³âöÿõ, 
ïîòðàïèâ ï³ä «÷èñòêè ïàðò³¿». 
Ó 1938 ðîö³ éîãî çàñóäèëè 
äî ðîçñòð³ëó. À îäèí ç îíóê³â 
Ôåîôàíà Õèëþêà, Ïåòðî, áóâ 
êîìóí³ñòîì.

ЯК ВДАЛОСЯ ЗБЕРЕГТИ 
ЦЕРКОВНІ ЦІННОСТІ 

Á³ëüø³ñòü ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä 
ó íàøîìó ðàéîí³ çàðåºñòðóâàëè-
ñÿ âæå ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ 
íåçàëåæíîñò³. Àëå Ãóð³âö³ — âè-
íÿòîê. Òóò ðåë³ã³éíà ãðîìàäà 

ЦЕРКВУ У ГУРІВЦЯХ БУДУВАВ 
БАТЬКО СОЛДАТА УНР 
Мандрівка у минуле  Продовжуємо 
розповідати вам про старовинні храми 
Козятинського району. На черзі історія 
про дерев’яну святиню у селі Гурівці. 
Її збудували 137 років тому завдяки 
заможному селянину Феофану 
Хилюку, чий син бився на боці УНР 
в українсько-радянській війні

Церкву у Гурівцях звели у 1883 році на місці старої. 
Попередня святиня теж була дерев'яною, але приміщення 
руйнувалося. Світлина з сайту

ОЛЕНА УДВУД 

 Ïåðøèé ïî¿çä â³äïðàâèâñÿ â³ä 
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ð³âíî ï³âòîðà 
ñòîë³òòÿ òîìó. Öå òðàïèëîñÿ 
26 òðàâíÿ 1870 ðîêó. Ñàìå òîä³ 
â³äêðèëè Êèºâî-Áàëòñüêó ã³ëêó 
çàë³çíèö³.

Ç'ºäíàòè çàë³çíè÷íîþ êîë³ºþ 
Êè¿â ç Áàëòîþ, ùî íà Îäåùè-
í³, âèð³øèëè ó 1860-èõ ðîêàõ. 
Áóä³âíèöòâî çàë³çíè÷íî¿ ã³ëêè 
äîðó÷èëè òîâàðèñòâó «Äå Âð³ºð 
³ Ê» ç Áåëüã³¿. Õî÷à áóëî äâà 

³íøèõ ïðåòåíäåíòè — í³ìåöü 
íà ïð³çâèùå Ëåâ³ ðàçîì ç áðè-
òàíöåì Áðàóíîì.

Áåëüã³éö³ ïî÷àëè áóä³âíè-
öòâî êîë³é íàïðèê³íö³ òðàâíÿ 
1866 ðîêó. Êîøòóâàëî öå ÷èìà-
ëèõ ãðîøåé — ìàéæå 40 ì³ëü-
éîí³â ðóáë³â.

«Òîâàðèñòâî âçÿëî íà ñåáå 
áóä³âíèöòâî ³ ïîñòà÷àííÿ óñüî-
ãî íåîáõ³äíîãî äëÿ çàë³çíèö³ 
â³ä Êèºâà äî Áàëòè, äîâæèíîþ 
â 428 âåðñò ç ã³ëêàìè â³ä Êîçÿ-

òèíà äî Áåðäè÷åâà â 27 âåðñò ³ 
â³ä Æìåðèíêè äî Âîëî÷èñüêà 
167 âåðñò, âñüîãî 622 âåðñòè ³ç 
çåìëÿíèì ïîëîòíîì ³ ìîñòà-
ìè ï³ä äâ³ êîë³¿ íà ä³ëüíèö³ â³ä 
Æìåðèíêè äî Áàëòè, à íà ³íøèõ 
ä³ëÿíêàõ — ï³ä îäíó êîë³þ», — íà-
ïèñàíî ó êíèç³ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà 
çàë³çíèöÿ», äàòîâàí³é 1906 ðîêîì.

Äî áóä³âíèöòâà çàëó÷èëè òà-
êîæ â³éñüêîâèõ. Âîíè ïðîâîäèòè 
çåìåëüí³ ðîáîòè. Ó íàñ ïðàöþ-
âàëà 33-òÿ ï³õîòíà äèâ³ç³ÿ. Ñàìå 

¿é âèä³ëèëè ä³ëÿíêó íåïîäàë³ê 
Â³ííèö³. Çà äåíü ïðàö³ â³éñüêî-
â³ îòðèìóâàëè 45 êîï³éîê, õî÷à 
íà ðóêè âèäàâàëè ëèøå òðåòèíó. 
Ðåøòó çàáèðàëè äëÿ òîãî, ùîá 
ñïëàòèòè âàðò³ñòü ³íñòðóìåíò³â, 
ÿêèìè ñàì³ æ ñîëäàòè êîðèñòó-
âàëèñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè.

Áóëè ùå ðîá³òíèêè ç ×åðí³-
ã³âñüêî¿ òà Á³ëîðóñüêî¿ ãóáåðí³é, 
ÿêèõ ç³ãíàëè íà áóä³âíèöòâî çà-
ë³çíèö³ äëÿ â³äïðàöþâàííÿ ïîäàò-
ê³â. Âîíè ñêàðæèëèñÿ íà ïîãàí³ 

óìîâè ïðàö³. Áàãàòî õòî ò³êàâ, 
òîìó âèð³øèëè äàâàòè ¿ì ùîäåííó 
ïðåì³þ ó ðîçì³ð³ ï'ÿòè êîï³éîê.

Ðîáîòè ïðîñóâàëèñÿ äóæå ïî-
â³ëüíî, òîìó ùî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³-
ðîê ïîñò³éíî äîâîäèëîñÿ ùîñü 
êîðèãóâàòè. Ïîïðè öå «Äå Âð³ºð 
³ Ê» âñòèãëè âñå çðîáèòè ó âñòà-
íîâëåíèé òåðì³í. ßê ³ ïåðåä-
áà÷àëîñÿ çà óìîâàìè äîãîâîðó, 
â³äêðèòòÿ çàë³çíè÷íîãî ðóõó â³ä 
Êèºâà äî Áàëòè â³äáóëîñÿ íà-
ïðèê³íö³ òðàâíÿ 1870 ðîêó.

ç'ÿâèëàñÿ ïîíàä ñ³ì äåñÿòê³â 
ðîê³â òîìó.

×åðåç ð³ê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äâàäöÿòü 
â³ðÿí ç Ãóð³âåöü óêëàëè ç Ðà-
äîþ äåïóòàò³â òðóäÿùèõ äî-
ãîâ³ð. Çã³äíî ç éîãî óìîâàìè, 
óñå öåðêîâíå ìàéíî, à òàêîæ 
ïðèì³ùåííÿ äåðåâ'ÿíîãî õðàìó 
ïåðåäàëè â³ðÿíàì.

НАВІДАЛИСЯ ГРАБІЖНИКИ 
×îòèðè ðîêè òîìó öåðêâó 

Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ 
îá³êðàëè. Çëîâìèñíèêè ç³ðâà-
ëè çàìîê ç äâåðåé õðàìó ³ òàê 
ïîòðàïèëè âñåðåäèíó. Ï³ñëÿ òà-
êîãî â³çèòó ç õðàìó çíèêëè ³êîíà 

²âàíà Õðåñòèòåëÿ, íàñò³ëüíèé 
õðåñò, ëàìïàäêà òà ªâàíãåë³º.

Öå íå ºäèíèé õðàì íà Êî-
çÿòèíùèíè, ùî ñòàâ ëàñèì 
øìàòî÷êîì äëÿ ãðàá³æíèê³â. 
Öåðêâó ó Áëàæ³¿âö³ îáêðàäàëè 
íåîäíîðàçîâî. Ïðî öå íàì ðîç-
ïîâ³ëè ì³ñöåâà ìåøêàíêà Îëüãà 
òà íàñòîÿòåëü õðàìó Îëåã Ñîöü. 
À öåðêâè ó Ñîøàíñüêó òà Ìè-
õàéëèí³ ñòàëè îäí³ºþ ³ç çóïèíîê 
ãðóïè ãðàá³æíèê³â, ÿê³ îáêðàäà-
ëè õðàìè ïî âñ³é Óêðà¿í³.

СУПЕРЕЧКИ ВСЕРЕДИНІ 
ГРОМАДИ 

Ìèíóëèé ð³ê ñòàâ ïåðåëîì-
íèì äëÿ æèòòÿ ãðîìàäè ñòàðî-
âèííîãî õðàìó. Êîëè Óêðà¿íà 
îòðèìàëà Òîìîñ ³ îãîëîñèëè ïðî 
óòâîðåííÿ Ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
Óêðà¿íè, àáî ïîì³ñíî¿, á³ëüø³ñòü 
â³ðÿí Ãóð³âåöü âèñëîâèëè áà-
æàííÿ ïðî ïåðåõ³ä äî íå¿. Àëå 

÷àñòèíà ïàðàô³¿ ðàçîì ³ç ñâÿ-
ùåíèêîì ïîáàæàëè çàëèøèòè-
ñÿ â Óêðà¿íñüê³é ïðàâîñëàâí³é 
öåðêâ³.

Íà çáîðàõ ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè 
9 ëþòîãî 2019 ðîêó ïðèéíÿëè 
íîâèé ñòàòóò, à â êâ³òí³ ïîäàëè 
çàÿâó äî Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ 
íàö³îíàëüíîñòåé òà ðåë³ã³é Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïðî éîãî ðå-
ºñòðàö³þ.

Ïîêè òðèâàòèìå ïðîöåäóðà 
îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ñòîñîâ-
íî ïåðåõîäó äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè, 
ïàðàô³ÿíè âèð³øèëè íà äåÿêèé 
÷àñ çà÷èíèòè õðàì. Ùå ó ñ³÷-
í³ 2019 ðîêó íà äâåðÿõ ñâÿòèí³ 
ïîâ³ñèëè çàìêè, ïðèõèëüíèêè 
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó — 
ñâ³é, ïðèõèëüíèêè ïîì³ñíî¿ 
öåðêâè — ñâ³é. Ñëóæáó äëÿ ïà-
ðàô³ÿí ïðîâîäèëè íà âóëèö³. 
Ùîïðàâäà, â³ðÿíè ïðèõîäèëè 
ìîëèòèñÿ ó ð³çíèé ÷àñ.

×àñ â³ä ÷àñó ì³æ â³ðÿíàìè 
âèíèêàëè êîíôë³êòè. Íàïðè-
êëàä, ó ëèïí³ 2019-ãî ïðèõèëü-

íèêè Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè çð³çàëè çàìêè ³ çàéøëè 
âñåðåäèíó õðàìó.

Ïèòàííÿ ïåðåõîäó äî ïîì³ñíî¿ 
öåðêâè ïîêè çàâèñëî â ïîâ³òð³, 
ïîçàÿê ñïðàâà ä³éøëà äî ñóäó. 
Íà ðåë³ã³éíó ãðîìàäó ñåëà Ãó-
ð³âåöü ïîäàëè ïîçîâ ñòîñîâíî 
âèçíàííÿ íåä³éñíèì ð³øåííÿ 
çàãàëüíèõ çáîð³â ïðî ïåðåõ³ä 
äî ïîì³ñíî¿ öåðêâè. Ñïðàâó 
ðîçãëÿäàâ Êîçÿòèíñüêèé ñóä. 
Ïðîâàäæåííÿ âèð³øèëè çàêðè-
òè, îñê³ëüêè ñóä âèð³øèâ, ùî 
ñóïåðå÷êà âèíèêëà âñåðåäèí³ 
ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè, à öåðêâà 
â³äîêðåìëåíà â³ä äåðæàâè, òîìó 
äåðæàâà íå ìîæå âòðó÷àòèñÿ 
ó öåé êîíôë³êò.

Òîä³ ïîçèâà÷³ ïîäàëè àïåëÿ-
ö³þ, ïðîòå Â³ííèöüêèé àïå-
ëÿö³éíèé ñóä çàëèøèâ ¿¿ áåç 
çàäîâîëåííÿ. Ïîçèâà÷³ ïîäàëè 
ñêàðãó äî êàñàö³éíîãî ñóäó ³ ¿¿ 
âèð³øèëè çàäîâîëüíèòè, òîæ êà-
ñàö³éíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèëè. 
Ñóäîâèé ïðîöåñ òðèâàº íàäàë³.
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Ìèíóëèé ð³ê ñòàâ 
ïåðåëîìíèì äëÿ 
æèòòÿ ãðîìàäè 
ñòàðîâèííîãî õðàìó. 
Ïî÷àëèñÿ ñóïåðå÷êè 
ì³æ â³ðÿíàìè

150 років тому через Козятин пішов перший поїзд
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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

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

096-177-84-84

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 - Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

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

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

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

Продам  Будинок 70 кв.м., зі всіма зручностя-
ми, меблі, садок, гараж, літня кухня + гото-
вий бізнес (магазин 60 кв.м.), р-н воєнкомату 
вул.Січових Стрільців 38, документи готові, 
недорого, можливо все окремо. 067-796-11-99, 

063-458-34-35

Продам меблі для торгівлі: шафи, полиці, ві-
трина, тумби. 098-267-01-61, 063-616-83-08

Здам в оренду перукарню смт.Бродецьке. 
097-796-79-38 

Куплю ВАЗ, ЗАЗ, Таврія-Славута, Москвич, 
Нива у будь-якому стані. 098-682-50-85

ÐÎÁÎÒÀ
   Øâåéíà ôàáðèêà ïî âóë.Äîâæåíêà 20Á, çàïðîøóº íà 

ðîáîòó øâà÷îê. 050-444-36-15
   Êîìïàí³ÿ "KITCHEN" çàïðîøóº ìîëîäèõ ëþäåé ìà-

þ÷èõ âåëîñèïåä àáî ñêóòåð, äëÿ âèêîíàííÿ äîñòàâêè. 
097-426-70-75, 063-676-53-02

   Â êîìïàí³þ "KITCHEN" ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà êóõíþ. 
063-676-53-02, 097-426-70-75

   Íà ðîáîòó ïîòð³áíà ïðèáèðàëüíèöÿ - àäì³í³ñòðàòîð. 
067-927-15-58, 063-676-63-02

   Íà ðîáîòó ïîòð³áåí çâàðþâàëüíèê. 097-218-92-48
   Çàïðîøóþòüñÿ â ñàëîí êðàñè ìàéñòðè ìàí³êþðà òà 

ïåðóêàð³. 067-791-11-73 
   Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  

Îïåðàòîð-êàñèð,  Ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 5500-
10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). òåë. 0674300280

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Êóë³íàð³ÿ-Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ:  
Ïðîäàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ 
ïëàòà 7500-8000 ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
   Ïðîïîíóþ ïîñëóãè ç î÷èñòêè òà ðåñòàâðàö³¿ ïîäó-

øîê ç ï³ð’ÿ íà ïðîôåñ³éíîìó îáëàäíàíí³. ïðàöþºìî â 
Êîçÿòèí³ òà ðàéîí³. 093-355-89-83

   Âñ³  âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 063-754-61-77

ÏÐÎÄÀÌ
   2 ñò³íêè, êð³ñëà, äèâàíè, ñò³ëüö³, âàííà, õîëîäèëüíèê, 4 

êèëèìè, äîðîæêè êîâðîâ³, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, 
ïèëîñîñ Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ, ñàìîâàð, á³î-
òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. 097-147-84-88

   Áàëêè äåðåâÿí³: 100 õ 100 ìì. - 4 ì.; 180 õ 100 ìì - 4.5 
ì., çàë³çîáåòîíí³ øïàëè. 063-152-73-96

   Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, âàííà á/ó, õîëîäèëüíèê ñòàðèé. 093-
783-28-08

   Áäæîëè, áäæîëî-ïàêåòè, âóëèêè, ðàìêè íîâ³. 063-662-12-
74, 098-419-41-37

   Áäæîëè. 063-215-62-89, 093-799-83-31
   Áäæîëè. 097-686-41-07
   Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè ³ áåç.  097-170-90-05, 02-11-64
   Áåíçîïèëó - 800 ãðí., ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêó, 

êîìïðåñîð, áîëãàðêó, ïëóæîê, ñïó íà êîëåñ³, Àâó-350, âîäÿíèé 
íàñîñ äëÿ ïîëèâó, åëåêòðîäâèãóí 4 êÂò, 3000 îáåðò³â, âåëî-
ñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ðîê³â, ñòàí â³äì³ííèé. 068-216-34-20

   Áè÷îê 3 ì³ñ., äâ³ òåëè÷êè 4 òà 3 ì³ñ. 097-149-12-94
   Á³äîí Àëþì³í³ºâèé 40 ³ 20 ë³òð³â, øâåéíà ìàøèíà «Îðøà», 

âèòÿæêà  êóõîííà á<0x0432>, êèëèì 2õ3, ÷àâóííà êóõîííà 
ïëèòà. 063-790-59-13, 063-649-90-85, 098-600-82-43

   Âåëî - ìîïåä Ðèãà-1, 1 ñêîðîñíèé Äèð÷èê 4 000 ãðí. 
096-825-72-58 Ñàøà

   Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5 - 10 ðîê³â. 
067-253-41-07

   Âåëîñèïåä æ³íî÷³é. 093-37-50-661
   Â³êíà 1.5 õ 0.90 ïîäâ³éí³ 8 øò., ìóç.öåíòð 500 ãðí., êîìïþ-

òåð, ìîí³òîð, âåíòèëÿòîð, âåëîñèïåä á/ó, ãàðàæ, êîíòåéíåð 
5 ò. 098-993-35-42

   Âóëèêè. 067-17-66-518
   Ãàçîâà êîëîíêà Åêêî StarGAS, á/ó, ì/ï â³êíî 150 õ 140 á/ó 

á³ëå ç ìîñê³òíîþ ñ³òêîþ.097-151-69-93
   Ãàðàæ ÏÐÁ (á³ëÿ Îáæîðêè). 097-678-21-55
   Äà÷ó íà Ïëàíîâîì ç áóäèíêîì. 097-393-70-43
   Äâåð³ ì³æê³ì. äåâFÿí³ òà ÄÂÏ, áðà ³ ëþñòðè, äçåðêàëî, 

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

   Äâåð³ íàðóæí³ (âõ³äí³) êâàðòèðí³ á/ó, çîâñ³ì íåäîðîãî, 
ñòàíäàðòí³. 068-762-90-91

   Äâ³ äèòÿ÷³ åìàë³ðîâàí³ âàííî÷êè, äâåðêè ÷èñòêè êàíàë³â 
ãðóáè. 067-394-60-27

   Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, 
íàñîñíà ñòàíö³ÿ Іòàë³ÿ, åë.÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì.150, 
ñìîëà, êàñòðþëÿ àëþì. 40 ë., öåãëà âîãíåòðèâêà, ãðàô³íè. 
096-467-88-03

   Äåðåâîîáðîáíèé âåñòàò. 093-37-50-661
   Äçåðêàëî òðèëÿæ, øàôà ïîë³ðîâàíà, âàííà. 097-705-85-08
   Äèâàí òà äâà êð³ñëà. 063-781-02-47
   Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàñèêîì + áîðòèêè äëÿ ë³æå÷êà, 

ñòîëèê ç ñò³ëü÷èêîì äëÿ ãîäóâàííÿ, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä. 
067-251-12-34, 063-695-34-29

   Äèòÿ÷å ë³æêî â êîìïëåò³, àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62
   Äèòÿ÷å ë³æêî-ìàíåæ, äèòÿ÷èé â³çîê, áåçïåðåá³éíèê, ïàëàò-

êà 4 ì(ÑÐÑÐ), àâòî-ìàãí³òîëè, ìàãí³òîëè, âîçäóøêà, êîëîíêè 
ÀÑ-100, 2 õ 18 (àêòèâí³), êîìïðåñîð (Іòàë³ÿ), ïåðôåðàòîð, 
êîìïþòåð. 093-140-74-34

   Ä³ëÿíêà 15 ñîò. ³ äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63
   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ 

æèðíèé ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
   Åëåêòðî-ãîäèííèêè (íàñò³íí³), ïëàñòèíêè â³í³ëîâ³, êîæóõè, 

ìåòàëåâà êàí³ñòðà, åëåêòðîííà êíèãà, ñàí.òåõí³÷í³ êðàíè, 
ã³ïñîêàðòîí çàëèøêè. 068-232-01-72

   Çåëåíà ìàñà. 096-897-19-41 
   Çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà, äîêóìåíòè ãîòîâ³. 096-717-96-77
   Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ôðóíçå. 093-995-27-39
   Çåì. ä³ë-êà ñ.Ìàõí³âêà á³ëÿ ð³÷êè. 096-323-01-56
   Çåìåëüíà äiëÿíêà ïëîùåþ 0,18 ãà ïiä çàáóäîâó â Öàðñü-

êîìó ñåëi (ñ. Êîçÿòèí, âóë.
   Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
   Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-96-90, 

067-151-15-98
   Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 33 ñîò. ïî âóë. Ê Ìàðêñà, ñ. Êîçÿòèí, 

çàòèøíå ì³ñöå, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-46-26-120
   Çåðíà, êàðòîïëþ. 096-795-75-70
   Çåðíî. 097-515-55-87
   Іíäè÷àòà, ïðîñò³ äîìàøí³. Ïðîïîºí³. Â³ê äî 7 ìè äí³â. 097-

28-38-978, 093-87-83-144
   Êàçàí 40 ë., òåíò âîäîñò³éêèé 8 õ 10 ë., ìèéêà í/æ, àâòîìàò, 

áëîê áåçïåð. æèâëåííÿ 800 Âà, áëîê ïîñò. ñòðóìó ðåã. 0-30Â, 
0-20À, àâòîòðàíñôåð 1 ÊâÒ, áåíçîïàëüíèê . 066-044-74-90

   Êàëÿñêó ë³òíþ, òðîñòü, çèìà<0x043B>³òî. 093-437-22-16
   Ê³ííèé â³ç â äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29
   Êîáèëó. 098-34-82-992
   Êîçåíÿò. 067-586-80-58
   Êîçè. 067-586-80-58
   Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27
   Êîìïþòåð (ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð Ñàìñóíã 24«, 

â³äåîêàìåðà), ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ LG, ïðàëüíà ìàøèíêà 
Indesit, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 063-424-79-55

   Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-512-47-72
   Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà. 067-462-87-91, 

063-024-41-68
   Êîíòåéíåð 5-òè òîãííèé íà ðèíêó «Êîëãîñïíèé». 063-068-37-53
   Êîðîâà ç 4-ì òåëÿì, ñ.Êîçÿòèí. 063-699-72-43
   Êîðîâà. 096-352-53-00
   Êîðïóñí³ ìåáë³ â ãîñòüîâó òà ñïàëüíþ ê³ìíàòè, äèòÿ÷å 

ë³æå÷êî äåðåâÿíå, 10 êíèæêîâèõ ïîëèöü ç õóä. ë³òåðàòóðîþ, 
³ñòîðè÷íîãî òà ïðèãîäíèöüêîãî æàíðó, íàñîñ äëÿ âîäè òà 
ïîëèâó ãîðîäó, ë³æêî ìåòàëåâå ç ìàòðàöîì äëÿ äà÷³ ÷è 
â³äïî÷èíêó, êåðàì³÷íà ìèéêà ó âàííó, ä³æêà êàïðîíîâà 50 ë. 
098-564-57-58, 063-372-03-39

473400
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

   Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ-16 (âèð.Óëàí³â ÐÏ «Àãðîìàø») 
íîâèé 5 000 ãðí., áåòîíîçì³øóâà÷ ç ðó÷íèì ïðèâîäîì 800 
ãðí. 096-803-39-75

   Êð³ñëî-êà÷àëêà ïëåòåíà ëîçà, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò: ñòî-
ëèê, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ñàïîãè, ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08

   Êðîë³ 2.5 ì³ñ. 093-998-07-40
   Êóð÷àòà äîáîâ³, ìàñòåð Ãðåé, Äîì³íàíò, âóëèêè áäæîëèí³. 

067-445-65-52
   Êóð÷àòà. 097-027-12-60 
   Êóð÷àòà. 097-027-12-60 
   Ë³æêî 2-õ ÿðóñíå, êîòåë Áàðñüêèé 2-õ êîíòóðíèé. 097-

029-63-05
   Ë³æêî îäíîñïàëüíå 2 õ 0.8, äèâàí êóõîííèé 1.6 äîâæ. 

067-253-41-06
   Ë³òíþ ðåçèíó «Sava» 185/70 R14 4 øò. ãàðíèé ñòàí. 097-

029-61-88
   Ìåáëåâà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
   Ìåáë³ øê³ðÿí³ íà äåðåâ’ÿí³é îñíîâ³: 2 äèâàíà + 2 êð³ñëà. 

063-622-64-98
   Ìåäîãîíêà í/ñ, ñåðâ³ç ñòîëîâèé 6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé. 

093-849-93-36
   Ìîòîöèêë «Âàéïåð», âèøíåâèé, 2019 ð.â. 098-25-38-575
   Ï³ñîê. 093-998-07-40
   Ïëóã ðó÷íèé äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ 300 ãðí. 2-30-43, 

097-255-51-60
   Ïîðîñÿò äî 15 êã. ì ÿñíîú ïîðîäè. ñ. Âåðáîëîçè Êîçÿ-

òèíñüêîãî ð-íó. 097-191-99-76
   Ïîðîñÿòà 10-13 êã., Ëàíäðàñ 2 500 ãðí./ïàðà. 096-729-02-72
   Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ âàã. 13-15 êã. ö³íà 3500 ãðí., òåëè÷êó  6 

ì³ñ. â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè.
   Ïîðîñÿòà ìàë³ âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-409-34-54
   Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³ íà ðîçâ³ä. 098-587-31-69, 067-429-73-29
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. Ïåòðåíè, ñîëîìà 

ÿ÷ì³ííà. 098-222-24-04
   Ïîðîñÿòà ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
   Ïîðîñÿòêà 13-15 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðèê + Ïåòðåí, òå-

ëè÷êà ìîëî÷íà. 068-216-70-39, 097-555-10-06
   Ðîçêëàäí³ àâòîìîá³ëüí³ ñèä³ííÿ á/ó. 097-369-60-59
   Ñâèí³ 12-15 êã. ñ. Ñîê³ëåöü. 097-029-93-33, 093-420-56-59
   Ñ³íî, åëåêòðîçâàðêó, âàðèòü ïîñòîÿíêîþ, ïåðåìåíêîþ, âó-

ãëåì 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

   Ñêóòåð Õîíäà â ãàðíîìó ñòàí³. 097-55-68-679, 063-14-12-677
   Ñìàðòôîí LG NEXUS X5, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò ARDO 

á/ó, áóòñè Nike,ìåõàí³÷íèé êîìáàéí. 068-044-24-68
   Ñò³ë êîï’þòåðíèé 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

   Òåëåâ³çîð LG á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
073-167-47-27

   Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê á/ó õîðîøèé ñòàí, ïðàëüíà ìàøèíêà 
á/ó Àð³ñòîí, ñºòêà ðàá³öà 6 ìì (12 ì.), øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà. 063-695-30-20

   Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã òåëåñêîï³÷íèé, âåëèêèé 2 øò. ïî 400 
ãðí. 093-464-34-33

   Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, ÷îðíî-á³ëà 6 ì³ñ. 096-772-01-94
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ., ñ.Êîçÿòèí. 063-289-15-72, 068-118-97-55
   Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â, â³ä êîðîâè, ÿêà äàº 30 

ë³òð³â ìîëîêà, ãóñèí³ ÿéöÿ 40 øò. 096-443-42-39
   Òåëè÷êó 2,5 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-99-38-714 Îêñàíà
   Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68
   Ó÷àñòîê 15 ñîò., äåðåâî íà êîðíþ íåäîðîãî. 093-552-27-63
   Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, á/ó ÅëåêòðîËþêñ, âèñ. 2 ì., 

êîë³ð ñ³ðèé ìåòàë³ê. 093-631-89-49

474066

474076

474134

   Õîëîäèëüíèê Äíåïð 2-õ êàìåðíèé á/ó 2 000 ãðí. 093-
767-80-99

   Õîëîäèëüíèê Íîðä á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-586-43-88
   Õîëîäèëüíèê, ðèíâè äëÿ âàçîí³â, áà÷îê äëÿ íàñîñíî¿ 

ñòàíö³¿, âåëîñèïåä, ðîéòåð, ïàðîâàðêà, åë.ñóøêà, äâåð³ 
ì³æê³ìíàòí³. 063-207-40-79

   Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 12 ãðí. 2-23-74, 
067-368-56-14

   Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà â äîáðîìó ñòàí³, òðèëÿæ âèð. 
ÑÑÑÐ â äîáðîìó ñòàí³, ðîçêëàäíèé ñò³ë, ê³ííèé ïëóã äëÿ 
íàð³çàííÿ ðÿäê³â. 067-251-12-34, 063-695-34-29

   ßáëóêà äîìàøí³. 093-355-89-83
  =o* Â³äñ³â, ï³ñîê - çàëèøêè. 098-966-51-43, 093-782-99-57
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
   1-ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. åâðîðåìîíò, ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 050-

593-53-97
   1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä.îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 

093-704-31-57
   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
   1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 096-512-12-31, 097-311-98-54
   1-ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà. 093-677-47-15
   2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ. 2-õ ïîâ. áóäèíêó, ì/ï â³êíà, 

äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áåç ðåìîíòó, º ñàðàé, ïîãð³á, âóë.
Âàñüêîâñüêîãî ð-í ëîêîì. äåïî. 093-800-66-77, 095-425-36-54

   2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 5 ïîâ., ñòàí 

æèëèé. 093-704-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 49.5 êâ.ì., 2/2 

ïîâ., ãàç. êîòåë, â³ä âëàñíèêà - 320 000 ãðí. 063-400-85-90, 
097-292-14-25

   2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñà. 093-857-04-53
   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 60, ðåìîíò, îïàëåííÿ, 

ñàðàé, ïîãð³á. 097-881-29-03, 093-998-06-81
   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 40 êâ.ì., 2 ïîâ. 

063-418-31-52

474131 474075

473395

472354

472499

472801

472810

474061

473081

471715
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

   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 ðîçøèðåííÿ. 063-754-61-56

   3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15, 8 ïîâåðõ, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë «âàéëàíä». 063-675-93-04, 
067-940-41-22

   3-õ ê³ìí. êâ., 3/9, ðåìîíò, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-
31-57

   3-õ ê³ìí. êâ., â 4-õ êâ. áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 25 
êâ.ì.., âóë.Çîðÿíà ð-í 5 øêîëè. 067-754-44-65

   3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áåç ºâðî-ðåìîíòó, º ³íä. îïàëåííÿ, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ. 067-963-17-30

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

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

   3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä á³çíåñ, öåíòð. 093-704-31-57
   3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ., º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 

063-733-28-00
   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
   4-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 096-

204-93-77, 096-821-92-88
   Áóäèíîê 100 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, çåìë³ 0.24 ãà., ð-í Äåïî 

àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ., öåíòð. 063-190-87-62
   Áóäèíîê 102 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 

êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà (òóàëåò, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà õîëîäíà - ãà-
ðÿ÷à), ì/ï â³êíà, äâ³ð ïëèòêà, ñàðà¿, ïîãð³á, çðó÷íå ðîçòàøó-
âàííÿ, íåäàëåêî 2 àâòîáóñ. çóïèíêè. 073-118-92-55

   Áóäèíîê 2-õ ïîâ., 120 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-
31-57

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

   Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., îïàëåííÿ ãàçîâå òà 
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08

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

   Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìåáë³, ñàäîê, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ + ãîòîâèé á³çíåñ (ìàãàçèí 60 êâ.ì.), ð-í 
âîºíêîìàòó âóë.Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 38, äîêóìåíòè ãîòîâ³, íå-
äîðîãî, ìîæëèâî âñå îêðåìî. 067-796-11-99, 063-458-34-35

   Áóäèíîê 76 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
10 ñîò. çåìë³, ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á àáî îáì³í íà 
ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14

   Áóäèíîê 83 êâ.ì., öåíòð ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íî-
ñòÿìè, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35

   Áóäèíîê 90 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï 
â³êíà, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ä³ë-êà 14 ñîò. 097-30-40-598,063-
942-67-86

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

   Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º 
ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 098-597-08-78, 093-596-41-56

   Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, çåì. Ä³ë-êà 0.06 ãà. 063-606-61-24, 
067-972-22-83

   Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, 
ïîãð³á. 096-394-91-37

   Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Âåëèêå. 096-188-50-19
   Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Øåâ÷åíêà 13, çåì. ä³ë-

êà, ãîñï. áóä³âë³. 098-499-08-59
   Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, ðåìîíò, ìåáëû, 15 ñîò. çì. ä³ë-êà. 

093-704-31-57
   Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõ. Íåïîäàëûê öåíòðó. 093-704-31-57
   Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 

êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõ-
íÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

   Áóäèíîê ãàç., ñ.Ìàõí³âêà, º òàêîæ ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ òà ãîñï. áóä³âë³. 097-004-12-68

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

   Áóäèíîê º ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-
33-04, 063-260-07-59

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

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

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

   Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ãàç, âîäà, 
ï³÷íå îòîïëåííÿ,ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåì. ä³ëÿíêà 60 ñîòîê, 

ïîãð³á à òàêîæ ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ æèâíîñò³.  097-60-57-822
   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 íîâèé 90 êâ.ì., 7 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, 4 øêîëè. 093-704-31-57

   Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-698-73-29
   Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå 

îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ 
ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 
063-296-92-18

   Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
   Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ, 

ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
   Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò. 

âèõîäèòü äî ñòàâó. 093-849-93-36
   Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 10 

ñîò., îïàëåííÿ ãàç., 5 ê³ìíàò, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðÿ÷à - õîëîäíà 
âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàí.âóçîë, äâà ñàäêà, ç ðåìîíòîì,

   Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 100 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, îïàëåííÿ âîäÿíå 
(ãàç. êîòåë) + ï³÷íå (2 ãðóáêè), â áóäèíêó ãàðÿ÷à - õîëîäíà 
âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 0.65 ãà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, õë³â, 
ãàðàæ, ïîãð³á, àëüòàíêà, êðèíèöÿ, ôðóêòîâ³ äðåâà, ïîäâ³ðÿ 
âåëèêå àñôàëüòîâàíå. 097-421-67-37, 063-845-37-85

   Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, º âàííà, òóàëåò, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà. 063-593-47-95, 098-
626-87-71

   Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïî-
âåðõó 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 öåãëÿíèé, áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57

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

   Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
   Äà÷íó ä³ëÿíêó 5 ñîò., öåãë. áóäèíî÷îê, åëåêòðîïðîâîäêà, 

ñêâàæåíà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ê³íåöü âóë. Ñåðá³íà. 097-237-42-
12, 093-335-34-07

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

   Êîìåðö³éíå ïðèì³ùåííÿ 50 êâ.ì., öåíòð ÏÐÁ ³ 116 êâ.ì. 
öåíòð ì³ñòà. 093-704-31-57

   Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 

ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10
   Ó÷àñòîê 10 ñîò., ãàðíå ì³ñöå, ï³äâåäåíà åë.åíåðã³ÿ, ãàç. 

093-704-31-57
   ×àñòèíà áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72 êâ. ì. â äî-

áðîìó ñòàí³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ãàç, 
öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àííÿ, 4 ñîòêè ãîðîäó, ìîëîäèé 
ñàä, ïîãð³á, ñàðàé. Ïîðó÷ øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, âîêçàë. 
(096) 429-87-28, (063) 624-12-07

   ×àñòèíà áóäèíêó ïëîùà 55.7 êâ.ì., âóë.Ãîðüêîãî 8/2 (á³ëÿ 
3 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ,âîäà, òóàëåò ç âàííîþ, 2 ñàðàÿ ç 
ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12

   ×àñòèíà áóäèíêó, á³ëÿ áóäèíêó º çåì. ä³ë-êà, âóë.Ìî-
ñêîâñüêà 1/2. 093-024-06-07

   ×àñòèíà áóäèíêó, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, 
ñò³ëüö³, ñêîïàêåòè, ïðàëüíà òà øâåéíà ìàøèíêà. 098-597-
08-40

   ×àñòèíó áóäèíêó ç ìåáëÿìè, îêðåìèé âõ³ä òà ïîäâ³ð’ÿ, ïî 
âóë. Ìàòðîñîâà, ãàç, âîäà, òóàëåò â áóäèíêó, ãàðàæ, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 063-46-26-120

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   21099, 2002 ð.â., áåíçèí, ñèíèé, íåäîðîãî. 096-264-75-92
   Opel Omega Caravan 1989 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 

093-898-28-28
   Àâòîøèíè íîâ³ 185 - 60 R-15. 093-786-38-07
   Áóñ Ò-3 Ôîëüöâàãåí. 097-678-21-55
   ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 068-286-45-11
   ÂÀÇ 2106 1985 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-286-45-11
   ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., áåíçèí. 067-255-42-93
   ÂÀÇ 21099 2002 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-264-75-92
   ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., äâ. 1.6 ë., áåíçèí. 093-279-47-80 

Ñàøà
   ÂÀÇ 21104, 2006 ð.â., 1.6 - 16 V, ÃÁÎ 4 ïîêîë³ííÿ, 

ì.Êîçÿòèí. 098-973-11-30
   Çàïîðîæåöü 40-êà  â õîðîøîìó ñòàí³, âóë.Ëèñåíêà 10. 

063-774-03-53
   Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43
   Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³, äîðîñëèé âåëîñèïåä. 

097-556-86-79
   Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2140 â ãàðíîìó ñòàí³, íîâ³ çàï÷àñòèíè, 1984 

ð.â. 093-063-15-40
   Ìîòîöèêë «Óðàë» â äîáðîìó ñòàí³. 098-826-20-74
   Ñêóòåð Õîíäà Ô³ò (Ä³î). 067-253-41-07
   Ôîëüöâàãåò Ò-5 2005 ð.â., ïàñàæèð. 097-796-79-38
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

   Ôîðò Îð³îí 1990 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-859-45-37

ÊÓÏËÞ
   2-õ ê³ìí. êâ., àáî áóäèíîê ç óìîâàìè. 093-154-76-52, 

068-965-56-08
   Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâèãóíè. 

067-456-66-51
   Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëî-

áðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

   Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèí-
êè, ãàçîâ³ êîëîíêè,àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 
073-793-55-95

   Äà÷ó íà Òàëèìîí³âö³ 5 ñîò., áåç áóäèíêó, íå ïðèâàòèç. 
068-082-41-18

   Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî êóêóðóäçè,ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 
067-430-02-80

   Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
   Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
   Êàðòîïëþ. 098-996-14-96, 063-303-23-21
   Êîçè. 097-11-63-500
   Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
   Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè 

ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
   Íåðîáî÷³ áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè, åëåêòðîäâèãóíè, ìëèíè 

(ìîæëèâî ðîçóêîìïëåêòîâàí³). 068-216-34-20
   Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, õîëî-

äèëüíèêè. 097-529-10-20
   Ðèáàöüê³ ÷îáîòè ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÷îðí³, àáî ÎÇÊ. 

096-379-68-79
   Øê³ðêè êðîë³â.097-446-20-46, 063-62-90-149
  =o* Ãîð³õ ö³ëèé, áèòèé. 098-572-42-44

Ì²ÍßÞ
   3-õ ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê. 068-519-07-04
   Áóäèíîê ç ãàçîì 72 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, ñàäîê, áóä.

ìàòåð³àëè, âóë.Ãðóøåâñüêîãî íà 1-ê³ìí. êâ. 063-411-41-46, 
2-15-96

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

Ð²ÇÍÅ
   Â ÷óéí³ ðóêè é ëþáëÿ÷ó ðîäèíó â³ääàì ìèë³, ñèíüîîê³ ïóõ-

íàñòèêè, êîòèêè-ä³â÷àòêà,

   Âèêîíóºìî âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 096-42-37-584
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð 2 ì³ñ. 

093-917-70-57
   Âòðà÷åíà ïàïêà ç äîêóìåíòàìè íà ³ì’ÿ Ëþá÷åíêî Þë³ÿ, 

ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-323-01-56
   Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñâ³äåðñüêèé Âîëîäè-

ìèð Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàí-

íÿ ìàéíà. 067-812-94-73
   Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä., à 

òàêîº äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó. 067-192-67-78
   Çàãóáëåí³ êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 

âèíàãîðîäó. 068-602-84-47
   Çäàì 2 ê³ìíàòè â 4-õ ê³ìí. êâ. ñòóäåíòàì, áåç ðåìîíòà, 

â ì.Êèºâ³ á³ëÿ ìåòðî Âîêçàëüíà Óí³âåðñèòåò, 5 ïîâ/9 ïîâ. 
áóäèíêó. 063-320-31-96

   Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. ç ìåáëÿìè. 093-140-74-81
   Çäàì áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
   Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãà-

ðÿ÷à âîäà. 063-065-45-94
   Çäàì â îðåíäó òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó â ÒÎÖ 

«Óêðà¿íà».097-861-56-14, 063-774-54-74
   Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó, â³ää³ë 22 êâ. ì., âóë. 

Ãåðî¿â ìàéäàíó 15, íàâïðîòè «Ïàí åêîíîì». 097-449-53-71, 
063-319-56-31

   Çäàì ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., ñêëàäàºòüñÿ ç 2-õ çàë³â âóë. 
Íåçàëåæíîñò³ 72. 098-386-16-12 Іðèíà

   Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ 50 êâ. 
ì. ï³ä àïòåêó, ìàãàçèí àáî ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³. 093-704-31-57

   Çí³ìó áóäèíîê íà 3-è òà á³ëüøå ê³ìíàò ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
â ìåæàõ ì.Êîçÿòèí òà ïðèëåãëèõ ñåë. 067-604-81-37

   Çí³ìó êâàðòèðó ç õîçÿéêîþ. 068-210-24-68
   Çí³ìó êâàðòèðó, áóäèíîê ÷è ê³ìíàòó â Êîçÿòèí³. 066-404-

85-04
   Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 58-62 äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîæèâàí-

íÿ. 096-897-19-41, 063-464-08-70 
   Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 

ì.Êîçÿòèí íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-576-10-56 Іðèíà, 093-
037-85-77 Ïàâëî

   Ñàìîòíÿ, ïîðÿäíà æ³íêà 59 ð. (íà âèãëÿä ìîëîäøà) ïî-
çíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì áåç ø/ç. 068-753-34-61

   Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-063-
14-47 Âàëåð³é

  Äàòà ñîðòèðîâêè: 27.5.2020
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Ви зможете підвести під-
сумок, хоча б і проміжний, 
в одній із областей своєї 
діяльності. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настав важливий період, 
який дозволить розкрити 
свій творчий хист у профе-
сійному плані. 

БЛИЗНЮКИ 
Для вас будуть створені 
найсприятливіші умови: і 
на роботі, і в особистому 
житті. Саме зараз ви зможе-
те багато. Використовуйте 
цей шанс.

РАК 
Початок тижня — час, над-
звичайно сприятливий для 
бізнесу. Хоча не виключені 
деякі тертя, але вам вдасть-
ся їх вирішити. 

ЛЕВ 
Запальність і дратівливість — 
ваші головні вороги цього 
тижня. Слідкуйте за своєю 
мовою. 

ДІВА 
Цей тиждень сповнений 
різноманітних подій, турбот і 
суєти. У деяких ситуаціях вам 
нелегко буде розібратися. 

ТЕРЕЗИ 
У вас настає сприятливий 
період. Вам навіть трохи 
не по собі від благополуччя, 
яке звалилося на вас. 

СКОРПІОН 
Ви будете підсвідомо прагну-
ти до того, щоб скинути окови 
боргів і жити так, як хочеться. 
Ви заслужили щастя. 

СТРІЛЕЦЬ 
У вас з'явиться шанс до-
могтися успіху, отримати 
прибуток, закріпити свої 
досягнення. 

КОЗЕРІГ 
Зараз вам не потрібні зміни, 
авантюрні історії і ризи-
ковані проекти. Плануйте 
конструктивну розмову з 
начальством, подайте свої 
свіжі ідеї.

ВОДОЛІЙ 
Ви зможете умовити колег, 
рідних і друзів на що за-
вгодно. Так що постарайтеся 
не уникати важкої розмови.

РИБИ 
Тиждень напружений, 
але конструктивний. Ви 
багато можете встигнути 
зробити. 

ГОРОСКОП 
НА 28 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 

474047

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 2 ×ÅÐÂÍß

  + 11 0Ñ   + 12 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 15 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 1 ×ÅÐÂÍß

  + 11 0Ñ    + 14 0Ñ
  + 15 0Ñ    + 16 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 30 ÒÐÀÂÍß

  +  11 0Ñ    + 12 0Ñ
  + 13 0Ñ   + 15 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 29 ÒÐÀÂÍß

  +  10 0Ñ    + 13 0Ñ
  + 15 0Ñ   + 16 0Ñ

ÍÅÄІËß, 31 ÒÐÀÂÍß

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

×ÅÒÂÅÐ, 28 ÒÐÀÂÍß

  + 9 0Ñ    + 11 0Ñ
  + 13 0Ñ    + 15 0Ñ

Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

ßê ò³ëüêè íàãîðîäè çíàéøëè 
ãåðî¿â, ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç Â³êòîð³ºþ, 
¿¿ íàñòàâíèöåþ òà êëàñíèì êåð³â-
íèêîì Àëüîíîþ Ëîáîç³íñüêîþ.

— Öå áóâ äèñòàíö³éíèé êîí-
êóðñ-ôåñòèâàëü, â ÿêîìó áðàëè 
ó÷àñòü ó÷í³ ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, — 
êàæå Â³êòîð³ÿ Êàðïåíêî. — Ìè ç 
²ííîþ Õðèùåíþê, ÿêà ãîòóâàëà 
ìåíå äî ôåñòèâàëþ, â³äïðàâè-
ëè íà êîíêóðñ â³äåîðîëèê îá-
ðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Æóð³ 
êîíêóðñó â íîì³íàö³¿ «Õóäîæíº 
ñëîâî» ç³ 195 â³äåîðîëèê³â ìîþ 
ðîáîòó âèçíàëî íàéêðàùîþ.

— Â³êòîð³º, à ÿê âèíèêëà ³äåÿ 
âçÿòè ó÷àñòü ó Âñåóêðà¿íñüêîìó 
ôåñòèâàë³ ³ ÷èì òè ëþáèø çà-
éìàòèñÿ â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ?

— ²äåÿ öÿ íå íîâà, — ðîçïî-
â³äàº øêîëÿðêà. — Ìè ç ìîºþ 
íàñòàâíèöåþ ²ííîþ Â³êòîð³âíîþ 
äâà ðîêè áåðåìî ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ «Ç³ðêîâà ìð³ÿ», ÿêèé ùîðîêó 
ïðîõîäèòü ó Â³ííèö³. Ó 2018 ðîö³ 
ÿ ïåðåìîãëà. Ó ìèíóëîìó ðîö³ 
áóëà ëàóðåàòîì äðóãî¿ ïðåì³¿.

Ëþáëþ çí³ìàòè â³äåî, ìà-
ëþâàòè ïðèðîäó íàøîãî êðàþ, 
à íàéá³ëüøå ëþáëþ ãîòóâàòè 
íà êóõí³ òà äîãëÿäàòè çà ñâî¿-
ìè äîìàøí³ìè óëþáëåíöÿìè: 
ñîáà÷êîþ Áàðñèêîì, ïàðîþ ïî-
ïóãà¿â ³ ÷åðåïàõîþ.

Íå çãàäàëà Â³êòîð³ÿ, ùî âîíà 
ìàº ïðèðîäíèé äàð âîêàëó, 
çä³áíîñò³ â îáëàñò³ ïîñòàíîâêè 
òåàòðàëüíèõ ï’ºñ, õîðåîãðàô³¿.

— Ç Â³êòîð³ºþ ïðàöþâàòè äóæå 
ëåãêî, â íå¿ º ïðèðîäíèé òàëàíò 

ВІКТОРІЯ КАРПЕНКО ЗНОВУ 
ЗДОБУЛА ПЕРЕМОГУ
Пишаємося  Наша землячка Вікторія 
Карпенко стала переможницею 
на Всеукраїнському дистанційному 
конкурсі мистецтв «Запах життя». 
Шестикласниця школи-гімназія-дитячий 
садок ім. Підгорбунського посіла перше 
місце в номінації «Художнє слово». 
Почесну грамоту отримала наставниця 
школярки — музикознавець та майстер 
художнього слова Інна Хрищенюк 

В'ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Äâîº øêîëÿðîê Êîçÿòèíùèíè 
ñòàëè äèïëîìàíòàìè Ì³æíàðîä-
íîãî ìîâíî-ë³òåðàòóðíîãî êîí-
êóðñó ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ 
ìîëîä³ ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 
Êîíêóðñ ïðîõîäèâ ùå ó ëþòî-
ìó, ïðîòå Íàêàç Ì³íîñâ³òè ïðî 
íàãîðîäæåííÿ ïðèçåð³â áóâ ï³ä-
ïèñàíèé ò³ëüêè 13 òðàâíÿ.

Ï’ÿòèêëàñíèöÿ «Øêîëè-ã³ì-

íàç³ÿ-äèòÿ÷èé ñàäîê» ³ì. Â. Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî Àííà Áðàæíèê äå-
áþòóâàëà â êîíêóðñ³ òàêîãî ð³âíÿ 
³ â³í âèÿâèâñÿ âäàëèì. Ä³â÷èíêà 
ïîñ³ëà îäðàçó ïåðøå ì³ñöå â îá-
ëàñò³ ³ äðóãå — íà ð³âí³ Óêðà¿íè.

— Àíÿ çàõîïèëàñÿ óêðà¿í-
ñüêîþ ìîâîþ ³ ë³òåðàòóðîþ, ÿê 
ò³ëüêè ïðèéøëà äî øêîëè. Äâà 
ðîêè âîíà ñòàâàëà ïðèçåðîì 
îáëàñíîãî åòàïó Ì³æíàðîäíî-

ãî êîíêóðñó ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
³ì. Ïåòðà ßöèêà, à öüîãî ðîêó 
çäîáóëà ïåðåìîãó íà îáëàñ-
íîìó åòàï³ ³ ñòàëà ó÷àñíèöåþ 
íà çàêëþ÷íîìó åòàï³, — êàæå ¿¿ 
ïåäàãîã-íàñòàâíèê Òåòÿíà Ãó-
ñàê³âñüêà. — ß íå ñóìí³âàþñÿ, 
ùî ïîïåðåäó â Àííè ùå áàãàòî 
ïåðåìîã.

Äèïëîìîì II ñòóïåíþ íàãîðî-
äæåíî ó÷åíèöþ øêîëè ¹ 1 ì³ñ-

òà Êîçÿòèíà Àííó Êàçì³ð÷óê 
çà äðóãå ì³ñöå â Øåâ÷åíê³âñüêî-
ìó êîíêóðñ³ ó÷í³âñüêî¿ òà ñòó-
äåíòñüêî¿ ìîëîä³. Äåñÿòèêëàñ-
íèöÿ òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü º ó÷àñ-
íèöåþ Ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ìåí³ Ïåòðà 
ßöèêà. Òàêîæ Àíÿ âèáîðîëà 
3-òº ì³ñöå íà Âñåóêðà¿íñüê³é 
îë³ìï³àä³ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè.

Нагороди знайшли своїх героїв

ìàéæå ó âñüîìó, — êàæå ²ííà 
Õðèùåíþê. — Ùå êîëè âîíà 
õîäèëà â äèòÿ÷èé ñàäî÷îê, ¿é äà-
âàëè ðîë³, ÿê³ âîíà âèêîíóâàëà ç 
âåëèêèì íàòõíåííÿì. Â³êòîð³ÿ — 
öå òàëàíò, ÿêèé ïîòð³áíî ðîçêðè-
âàòè ïîñòóïîâî. Êð³ì íàñòàâíèê³â 
ó øêîë³, âäîìà â íå¿ ðîçóìí³ ³ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ áàòüêè. Áåç ¿õíüî¿ äî-
ïîìîãè øêîë³ áóëî á ñêëàäí³øå 
äîñÿãòè òàêîãî óñï³õó, — ñêàçàëà 
íàñòàâíèê êîíêóðñàíòêè.

Êëàñíèé êåð³âíèê Â³êè Àëüî-
íà Ëîáîçèíñüêà ðîçïîâ³ëà, ùî 
Â³êòîð³ÿ Êàðïåíêî — îäíà ç 
íàéêðàùèõ ó÷åíèöü êëàñó.

— Âîíà êîæíîìó ïðèéäå íà äî-
ïîìîãó. ²ç çàäîâîëåííÿì áåðå 
ó÷àñòü ó âñ³õ øê³ëüíèõ çàõîäàõ. 
Âîíà ñâîºþ åíåðã³ºþ çàðÿäæàº 
íå ò³ëüêè îäíîë³òê³â, à é â÷èòåë³â. 
Ó íå¿ ïîòð³áíî â÷èòèñÿ íå ò³ëüêè 
îïòèì³çìó, à é æàãè äî æèòòÿ, — 
ñêàçàëà êëàñíèé êåð³âíèê.

Вікторія приймає 
привітання 
з черговою 
перемогою


