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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

У ЯКИХ СЕЛАХ РАЙОНУ 
ПЕРЕКРИЮТЬ ГАЗ І КОЛИ?

ОЧІЛЬНИЦЯ РАЙОСВІТИ 
ПІД АРЕШТОМ

КОЗЯТИН У ФОТО. РЕПОРТАЖ З ВУЛИЦЬ МІСТА
с. 10

с. 3 с. 6

ШУКАЄ ВТРАЧЕНУ 
СЕСТРУ У КОЗЯТИНІ

 Крістіні Ярмоленко 36 років. 
Вона з родиною (чоловіком 
та двома дітьми) проживає в 
Києві. Має молодшого брата 
та козятинське коріння

 Нещодавно їхню родину 
спіткало нещастя — трагічно 
загинув старший брат Руслан. 
На фоні нервового стресу 
батьків, вона дізналася, що в 
неї є старша сестра

 Відразу після цього 
розпочала пошук рідної 
людини і дуже вірить, що 
незабаром вони зустрінуться. 
— Я все розумію, що знайти 
свою сестру — це один 
відсоток зі ста можливих, — 
каже Крістіна. —  Але все одно 
шанс на це є

с. 5

ПЕРШИЙ… НЕ ПІШОВ
 Коли відновиться пасажирське 

перевезення, як продають 
квитки та чи піднялася на них 
ціна — читайте в інтерв’ю з 
начальником пасажирського 
сектору Козятинської дирекції 
залізничних перевезень

СКУПОВУЮТЬ 
ВИНОГРАДНИХ РАВЛИКІВ

 У центрі Козятина рясніють 
оголошення про додатковий 
підробіток, а саме заохочують 
збирати виноградних равликів. 
За кілограм цього делікатесного 
молюска дають п'ять гривень с. 9 с. 8

Крістіна сподівається на диво і дуже хоче знайти свою сестру
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ÍÎÂÈÍÈ

У Махнівці 
зняли 
блокпост 
 Ç 1 ÷åðâíÿ íà îñíîâíèõ 
àâòîìîá³ëüíèõ øëÿõàõ 
Â³ííè÷÷èíè çíÿòî ùå 
4 ñàí³òàðíî-êàðàíòèííèõ 
ïóíêòè êîíòðîëþ. À ñàìå 
â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó 
ðàéîí³, Ë³òèí³, Ìàõí³âö³ 
òà Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³. 
Â³äòåïåð ôóíêö³îíóâàòè-
ìå ëèøå îäèí áëîêïîñò 
ó Ìóðîâàíîêóðèëîâåöü-
êîìó ðàéîí³. Â³äïîâ³äíå 
ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòå 
êîì³ñ³ºþ ç ïèòàíü òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Про паспорти 
 Ó êîçÿòèíñüêîìó ÖÍÀ-
Ï³ â³äíîâèëîñÿ îôîðìëåí-
íÿ ³ âèäà÷à ïàñïîðòà äëÿ 
âè¿çäó çà êîðäîí. Ö³ ïî-
ñëóãè çä³éñíþþòüñÿ ó ðàç³:
1) çì³íè ³íôîðìàö³¿, âíå-
ñåíî¿ äî ïàñïîðòà äëÿ 
âè¿çäó çà êîðäîí;
2) âèÿâëåííÿ ïîìèëêè 
â ³íôîðìàö³¿, âíåñåí³é 
äî ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó 
çà êîðäîí;
3) çàê³í÷åííÿ ñòðîêó 
ä³¿ ïàñïîðòà äëÿ âè¿çäó 
çà êîðäîí;
4) íåïðèäàòíîñò³ ïàñïîðòà 
äëÿ âè¿çäó çà êîðäîí äëÿ 
ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ.
Ïîïåðåäí³é çàïèñ çà íîìå-
ðîì òåë. (04342) 2–24–13.

Обікрали 
магазин 
 Ó í³÷ ç 31 òðàâíÿ 
íà 1 ÷åðâíÿ â ñåë³ Êîçÿ-
òèí íà âóëèö³ Öåíòðàëüíà 
îá³êðàëè ìàãàçèí.
— Íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, ùî â ñåë³ Êîçÿòèí 
íåâ³äîì³ îñîáè ïîøêîäè-
ëè âõ³äí³ äâåð³ ìàãàçèíó 
«²ðèíà», — ïîâ³äîìèëà 
ñòàðøèé ³íñïåêòîð ñåêòî-
ðó ìîí³òîðèíãó, ëåéòåíàíò 
ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Êî÷íåâ-
ñüêà. — Âè¿çäîì ñë³ä÷î-
îïåðàòèâíî¿ ãðóïè áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî øëÿõîì 
ïîøêîäæåííÿ âõ³äíèõ 
äâåðåé ìàãàçèíó, ñêîºíî 
êðàä³æêó äð³áíèõ êîøò³â 
òà òîâàð³â.
Çà ñëîâàìè âëàñíèê³â ìà-
ãàçèíó, çëîä³¿ íàìàãàëèñü 
çàâîëîä³òè êîøòàìè, ÿê³ 
áóëè â êàñ³. Ñàìå íà òîìó 
ì³ñö³ âîíè ³ íàðîáèëè 
ðåéâàõó. Àëå, íà ùàñòÿ, 
áàãàòî ãðîøåé íå áóëî.

КОРОТКОКОРОТКО

LESYA DANCHUK 

Як електрички ставати 
в Козятині не будуть? 
А хворих звозити в Козя-
тин зі всієї області, то це 
нормально. Пане мер, 
респект вам.

НАТАЛИЯ ГРИЧИНЮК 

Може зібратись і пере-
крити залізничну колію? 
Чи вони хочуть, щоб люди 
вирішували цю проблему 
так, як вирішують між со-
бою перевізники? 

ВАЛЕНТИНА ШВЕЦ 

Скоріше всього з першого 
червня люди на роботу по-
їхали б, а не на поминаль-
ні дні на кладовища. Чим 
вони там собі думають? Не 
зрозуміло

VALENTINA ZAHARCHUK-

KATERESHCHUK 

Я не розумію. А що з Ві-
нничиною не так скла-
лось? Чи людям у Вінниць-
кій області не потрібно 
їздити?

Щосереди ми 

публікували коментарі 

перехожих козятинчан 

щодо актуальних 

подій міста. Тепер нам 

доводиться проводити 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину, і радимо 

для вашої ж безпеки 

без особливих потреб 

не виходити з дому

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ ìàéæå 
ïî âñ³é Óêðà¿í³, ï³ñëÿ äîâãîòðè-
âàëîãî «êàðàíòèííîãî çàñòîþ» 
ïîòðîõó ïî÷àëî â³äíîâëþâàòèñÿ 
ïàñàæèðñüêå çàë³çíè÷íå ñïîëó-
÷åííÿ. Àëå íå íà Â³ííè÷÷èí³. 
Ïî¿çäè íà òàêèõ ñòàíö³ÿõ ÿê 
Êîçÿòèí, Êàëèí³âêà, Â³ííè-
öÿ, Æìåðèíêà òà ³íøèõ, ÿê³ 
º íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³, 
çóïèíÿòèñÿ íå áóäóòü. Âèíÿò-
êîì ìîæå áóòè ²íòåðñ³ò³. Àëå 
íå äëÿ Êîçÿòèíà. À âñå ÷åðåç 
òå, ùî îáëàñíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïå-
êè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é 
íå äîçâîëèëà â³äíîâëåííÿ ïå-
ðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â çàë³çíè÷-
íèì òðàíñïîðòîì â óñ³õ âèäàõ 
ñïîëó÷åííÿ. Äàòó â³äíîâëåííÿ 
â³äòåðì³íóâàëè íà 15 ÷åðâíÿ. 
Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â çä³éñíþºòüñÿ 
â çàõèñíèõ ìàñêàõ. À â ïî¿çäàõ 
²íòåðñ³ò³ ðîáëÿòü òåìïåðàòóðíèé 
ñêðèí³íã.

Ùîá ä³çíàòèñÿ âñ³ äåòàë³ òà 
â³äïîâ³ñòè íà àêòóàëüí³ ïèòàííÿ, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïàñàæèðñüêèõ ïå-
ðåâåçåíü â ìîìåíò êàðàíòèííîãî 
ïîñëàáëåííÿ, ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ 
ç íà÷àëüíèêîì ïàñàæèðñüêîãî 
ñåêòîðó Êîçÿòèíñüêî¿ äèðåêö³¿ 
çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü ²ðèíîþ 
Øêëÿðñüêîþ.

— Ùî âàæ÷å, âõ³ä â êàðàíòèí 
÷è âèõ³ä ç íüîãî, ç òî÷êè çîðó 
çóïèíêè ðóõó ïî¿çä³â òà ¿õ â³ä-
íîâëåííÿ? — çàïèòàëè ìè ó ²ðèíè 
Øêëÿðñüêî¿.

— Óñå íå ïðîñòî. Áóëè ïðî-
áëåìè ïðè â³äì³í³ ðóõó ïî¿çä³â, 
àëå âàæ÷å âèõîäèòè ç êàðàíòè-
íó, òàê ÿê ÷àñòèíà ïî¿çä³â, ÿê³ 
áóëè ïðèçíà÷åí³ íà ² åòàï³, ÷åðåç 
íåïîãîäæåííÿ êîì³ñ³ÿìè òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÎÄÀ ïðî 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â â ìåæàõ 
îáëàñò³, áóëè â³äì³íåí³.

— Ñê³ëüêè â³äíîâèëè ïî¿çä³â, 
ÿê³ êóðñóþòü Â³ííèöüêîþ îá-
ëàñòþ ³ ÿê³ ç íèõ çóïèíÿþòüñÿ 
ó Êîçÿòèí³?

— Íàðàç³ äîçâîëåíî â³äíîâ-
ëåííÿ ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
ëèøå ïî¿çäàìè êàòåãîð³¿ ²íòåð-
ñ³ò³. Ïðîäàæ êâèòê³â íà ²íòåðñ³ò³ 
763/764 ñïîëó÷åííÿì Êè¿â-Îäå-
ñà âæå â³äêðèòèé. Íà ñòàíö³¿ 
Êîçÿòèí ïîêè ùî âîíè íå ìà-
þòü çóïèíêè. Öå æ ñòîñóºòüñÿ 
³ ïðèì³ñüêèõ åëåêòðî òà äèçåëü 
ïî¿çä³â.

— ßêà ïðîöåäóðà â³äíîâëåííÿ 
ðóõó åëåêòðîïî¿çä³â, ÿê çàòâåð-
äæóþòüñÿ ãðàô³êè ðóõó? Õòî äàº 
âêàç³âêè?

— Íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ÎÄÀ 
ïðî ïîãîäæåííÿ ÷è íåïîãîäæåí-

В КОЗЯТИНІ ПОЇЗДИ 
ЗУПИНЯТИСЯ НЕ БУДУТЬ 
Не поїдемо  Коли відновиться 
пасажирське перевезення на одній з 
найбільших вузлових станцій Південно-
Західної залізниці, як продають квитки 
та чи піднялася на них ціна — читайте 
в інтерв’ю з начальником пасажирського 
сектору Козятинської дирекції 
залізничних перевезень

íÿ â³äíîâëåííÿ ðóõó ïðèì³ñü-
êèõ ïî¿çä³â, ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ 
Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çàë³çíèö³ ÀÒ 
«Óêðçàë³çíèöÿ» ñï³ëüíî ç äèðåê-
ö³ÿìè çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü 
âèçíà÷àþòüñÿ, ÿê³ ïðèçíà÷àòè 
åëåêòðîïî¿çäè. Âêàç³âêè ïðî 
ïðèçíà÷åííÿ ïðèì³ñüêèõ ïî¿ç-
ä³â íàäàº ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÏÇÇ.

— ×îìó â íàø³é îáëàñò³ íå â³ä-
íîâèëè ðîáîòó åëåêòðîïî¿çä³â?

— ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ïî Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ íå â³äíîâëå-
íî ðóõ ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â ç ò³º¿ 
ïðè÷èíè, ùî êîì³ñ³ºþ òåõíî-
ãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é íå ïî-
ãîäæåíî ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
çàë³çíè÷íèì òðàíñïîðòîì íà ² 
åòàï³ ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó.

— ßê ïðîäàþòü êâèòêè, º ³ 
ïëàöêàðòí³ ì³ñöÿ ³ êóïåéí³?

— Òàê, â ïðîäàæó º êâèòêè, 
ÿê â ïëàöêàðòí³ âàãîíè, òàê ³ 
â êóïåéí³. Êâèòêè ïðîäàþòü 
â øàõìàòíîìó ïîðÿäêó: îäíå 
íèæíº ³ íàâïðîòè îäíå âåðõíº. 
Íàïðèêëàä, 1 ³ 4; 5 ³ 8, ³ òàê 
äàë³. Ó ïëàöêàðòí³ — àíàëîã³÷íî, 
ïëþñ îäíå íèæíº áîêîâå.

— À ÿêùî áàæàº ¿õàòè ñ³ì’ÿ? 
ßê áóòè â äàíîìó âèïàäêó?

— Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
â îäíîìó êóïå äîçâîëåíî, ÿêùî 
âîíè º ÷ëåíàìè îäí³º¿ ðîäèíè.

— ×è ï³äíÿëèñÿ ö³íè íà êâèòêè?
— Òàðèôè íà ïàñàæèðñüê³ 

ïî¿çäè íàðàç³ íå ï³äâèùóâàëè-
ñÿ. Ö³íà êâèòêà çàëåæèòü â³ä 
ñåçîííî¿ íåð³âíîì³ðíîñò³ ³ â³ä 
äíÿ òèæíÿ. Áàæàþ ïàñàæèðàì 
ïðèºìíèõ ïîäîðîæåé ³ ÿêíàé-
øâèäøîãî â³äíîâëåííÿ ðóõó ïî-
¿çä³â â óñ³õ íàïðÿìêàõ.

Відновлення електро та дизель поїздів 
відтермінували на 15 червня

 Як ви ставитися до того, що потяги не будуть зупинятися у нашій області?
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КАТЕРИНА ЗАГАЙТЕНКО 

Àë³í³ Ä³äåíêî ïîâ³äîìèëè ïðî 
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ 23 êâ³òíÿ. 
À âæå 30-ãî Â³ííèöüêèé ì³ñü-
êèé ñóä ïðîâ³â çàñ³äàííÿ ó ö³é 
ñïðàâ³.

Ó òåêñò³ ñóäîâî¿ óõâàëè éäåòü-
ñÿ ïðî òå, ùî ÷èíîâíèöÿ, çìî-
âèâøèñü ³ç äèðåêòîðîì ÒÎÂ ÁÊ 
«Ïåãàñ» òà ³íæåíåðîì òåõí³÷-
íîãî íàãëÿäó, âïðîäîâæ 2017–
2018 ðîê³â çàâîëîä³ëà êîøòàìè 
ç áþäæåòó, ÿê³ âèä³ëèëè íà ïðî-
âåäåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà 
ðåñòàâðàö³¿ (ðåêîíñòðóêö³¿ íåçà-
âåðøåíîãî áóä³âíèöòâà) «Ðàéîí-
íîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó».

Äâîïîâåðõîâèé Ðàéîííèé 
ñïîðòêîìïëåêñ çàðåºñòðîâà-
íèé çà àäðåñîþ: Äîâæåíêà, 107. 
Ó 2008 ðîö³ íåäîáóäîâàíó áóä³â-
ëþ ïåðåäàëè íà áàëàíñ ðàéîí-
íî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè «Êîëîñ». Òîãî æ ðîêó âè-
ãîòîâèëè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó 
äîêóìåíòàö³þ ³ ïî÷àëè ðîáîòè 
ç áóä³âíèöòâà. Àëå ¿õ äîâåëîñÿ 

ïðèçóïèíèòè ÷åðåç áðàê ãðîøåé.
Òðè ðîêè òîìó ðàéîííà ðàäà 

ïîäàëà ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ 
ñïîðòêîìïëåêñó íà êîíêóðñ 
ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. 
Éîãî âèçíà÷èëè ïåðåìîæöåì 
ç-ïîì³æ ³íøèõ ïðîåêò³â. Ó ðå-
ºñòðàö³éí³é êàðòö³ ïðîåêòó çà-
çíà÷àëîñÿ, ùî áóä³âëÿ ãîòîâà 
íà 70%.

Áóëî ïåðåäáà÷åíî, ùî ï³ñëÿ 
ðåñòàâðàö³¿ ÄÞÑØ «Êîëîñ» 
ïåðå¿äå â îíîâëåíèé ñïîðò-
êîìïëåêñ. Òèì ñàìèì â³äïàëà á 
ïîòðåáà ïëàòèòè çà îðåíäîâàíå 
ïðèì³ùåííÿ. À òàêîæ ó ïëàíàõ 
áóëî âïðîâàäèòè ó «Êîëîñ³» 
ïëàòí³ ïîñëóãè.

Êåð³âíèêîì ïðîåêòó âèçíà÷è-
ëè Àë³íó Ä³äåíêî, íà÷àëüíèöþ 
Â³ää³ëó îñâ³òè ÐÄÀ. Ó ñóäîâ³é 
óõâàë³ âêàçàíî, ùî 22 æîâòíÿ 
2017 ðîêó âîíà óêëàëà ç äèðåê-
òîðîì «Ïåãàñà» äîãîâ³ð íà êà-
ï³òàëüíèé ðåìîíò ³ ðåñòàâðàö³þ 
ñïîðòêîìïëåêñó íà ñóìó 3 ì³ëü-
éîíè 849 òèñÿ÷. Ô³ðìà-ï³äðÿä-
íèê çîáîâ’ÿçàëàñÿ ç æîâòíÿ 
ïî ãðóäåíü 2017 ðîêó âèêîíàòè 

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Í³÷íà ÄÒÏ òðàïèëàñÿ â ïî-
íåä³ëîê, 1 ÷åðâíÿ, á³ëÿ Ìàõí³â-
êè. Ï'ÿíèé âîä³é “Ôîðäà” ç'¿õàâ 
íà óçá³÷÷ÿ. Îãëÿä íà ì³ñö³ ïðè 
ñâ³äêàõ ï³äòâåðäèâ çäîãàäêè ïî-
ë³öåéñüêèõ. «Äðàãåð» ïîêàçàâ 
3,96 ïðîì³ëå àëêîãîëþ â êðîâ³, 
ùî ìàéæå ó 20 ðàç³â ïåðåâèùóº 
äîïóñòèìó íîðìó.

— Ï³ä ÷àñ íåñåííÿ ñëóæáè 
íà ñòàö³îíàðíîìó ïîñòó «Ìàõ-
í³âêà» äî ïàòðóëüíèõ çâåðíóëèñü 
ãðîìàäÿíè. Âîíè ïîâ³äîìèëè, 
ùî âîä³é àâòîìîá³ëÿ Ford ç'¿õàâ ç 
äîðîãè òà, éìîâ³ðíî, çíàõîäèòü-
ñÿ ó ñòàí³ ñï'ÿí³ííÿ. Çà äåê³ëüêà 
ê³ëîìåòð³â â³ä ñòàö³îíàðíîãî ïî-
ñòó ïîë³öåéñüê³ âèÿâèëè àâòî-
ìîá³ëü, ùî ñòîÿâ íà óçá³÷÷³ ç 
óâ³ìêíåíèì äâèãóíîì, — ïî-
â³äîìëÿº ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ Â³-

ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Âîä³é ó öåé 
÷àñ çíàõîäèâñÿ â àâò³âö³. Ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ç êåðìóâàëüíèêîì, 
³íñïåêòîðè âèÿâèëè â íüîãî 
îçíàêè àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ.

Çà òå, ùî ñ³â ï'ÿíèì çà êåð-
ìî, 28-ð³÷íèé êåðìàíè÷ îòðèìàâ 
ïðîòîêîë.

ДТП У МАХАРИНЦЯХ: ВОДІЙ 
ЗАЇХАВ У КЮВЕТ 

Ó ÷åòâåð, 28 òðàâíÿ, áëèçüêî 
4 ãîäèíè ðàíêó ó Ìàõàðèíöÿõ 
òðàïèëàñÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðò-
íà ïðèãîäà. Êîçÿòèí÷àíèí, 
íå âïîðàâøèñü ç êåðóâàííÿì 
àâòî, «çëåò³â» ç äîðîãè.

— Âîä³é àâòîìîá³ëÿ, æèòåëü 
Êîçÿòèíà, êåðóþ÷è àâòîìîá³ëåì, 
íå âðàõóâàâ äîðîæíüî¿ îáñòàíîâ-
êè, íå âèáðàâ áåçïå÷íî¿ øâèä-
êîñò³ ðóõó, íå âïîðàâñÿ ç êåðó-

âàííÿì òà çä³éñíèâ ç'¿çä ó êþ-
âåò, — ïîâ³äîìèëà ãàçåò³ ñòàðøèé 
³íñïåêòîð ñåêòîðó ìîí³òîðèíãó, 
ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿ Òåòÿíà Êî÷-
íåâñüêà. — Àâòîìîá³ëü îòðèìàâ 
ìåõàí³÷í³ ïîøêîäæåííÿ.

Â³äíîñíî âîä³ÿ ñêëàäåíî ïðî-
òîêîë çà ñò. 124 ÊÓïÀÏ. Ñòàò-
òÿ 124. Ïîðóøåííÿ ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî 
ïîøêîäæåííÿ òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â, âàíòàæó, àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã, âóëèöü, çàë³çíè÷íèõ 
ïåðå¿çä³â, äîðîæí³õ ñïîðóä ÷è 
³íøîãî ìàéíà. Òÿãíå çà ñîáîþ 
íàêëàäåííÿ øòðàôó â ðîçì³ð³ 
äâàäöÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ 
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí 
àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðó-
âàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáà-
ìè íà ñòðîê â³ä øåñòè ì³ñÿö³â 
äî îäíîãî ðîêó.

Два ДТП: п'яний за кермом та автівка в кюветі

У цього водія рівень алкоголю в крові перевищував 
допустиму норму в 20 разів 

ОЧІЛЬНИЦЮ РАЙОННОЇ ОСВІТИ 
ВЗЯЛИ ПІД ДОМАШНІЙ АРЕШТ
Резонанс  Вінницький міський 
суд ухвалив рішення посадити під 
домашній арешт Аліну Діденко, 
начальницю Відділу освіти Козятинської 
РДА. Чиновницю підозрюють 
у розкраданні бюджетних коштів. 
Про це йдеться в ухвалі суду на порталі 
Єдиного реєстру судових рішень

ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ Ñïîð-
òèâíîãî êîìïëåêñó Ìîäóëüíà 
òðàíñïîðòàáåëüíà ì³í³-êîòåëüíÿ.

Ó ãðóäí³ 2017 ðîêó «Ïåãàñ» 
ïðåä'ÿâèâ Â³ää³ëó îñâ³òè ÐÄÀ 
àêò ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò 
çà ãðóäåíü íà ñóìó 784 òèñÿ÷³ 
761 ãðèâíþ. Äèðåêòîð â³ää³ëó 
îñâ³òè ÐÄÀ òà ³íæåíåð òåõí³÷-
íîãî íàãëÿäó éîãî ï³äïèñàëè. 
Õî÷à ðîáîòè ôàêòè÷íî âèêî-
íàí³ íå áóëè. Öå ï³äòâåðäæóº 
âèñíîâîê åêñïåðòà â³ä 21 ÷åðâíÿ 
2019 ðîêó.

Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ àêòó ïðè-
éìàííÿ âèêîíàíèõ ðîá³ò, Â³ää³ë 
îñâ³òè ïåðåðàõóâàâ íà ðàõóíîê 
«Ïåãàñà» êîøòè. Òàêèì ÷èíîì 
ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, ùî ô³ðìà-
ï³äðÿäíèê çàâîëîä³ëà ÷àñòèíîþ 
áþäæåòíèõ ãðîøåé, à Àë³íà 
Ä³äåíêî âíåñëà äî îô³ö³éíîãî 
äîêóìåíòà çàâ³äîìî íåïðàâäèâ³ 
â³äîìîñò³.

Ó ëèñòîïàä³ 2018 ðîêó äèðåê-
òîð â³ää³ëó îñâ³òè ÐÄÀ çíîâó 
óêëàëà äîãîâ³ð ï³äðÿäó ç ò³ºþ 
ñàìîþ ô³ðìîþ íà êàïðåìîíò 
³ ðåñòàâðàö³þ ñïîðòêîìïëåê-
ñó. Öüîãî ðàçó íà ñóìó ìàéæå 
1,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. «Ïåãàñ», 
Â³ää³ë îñâ³òè ÐÄÀ òà ³íæåíåð 
òåõíàãëÿäó çíîâó ï³äïèñàëè 

àêò ïðèéìàííÿ âèêîíàíèõ ðî-
á³ò çà ãðóäåíü 2018-ãî, öüîãî 
ðàçó íà ñóìó 1 ì³ëüéîí 396 òè-
ñÿ÷ 169 ãðèâåíü. Õî÷à ðîáîòè 
íå áóëè âèêîíàí³ ó ïîâíîìó 
îáñÿç³. Ó åêñïåðòíèõ âèñíîâêàõ 
çàçíà÷åíî, ùî âàðò³ñòü íåâèêî-
íàíèõ ðîá³ò ñòàíîâèòü 313 òèñÿ÷.

Ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, ùî äåð-
æàâ³ íàíåñëè çáèòê³â íà ñóìó 
1 ì³ëüéîí 97 òèñÿ÷ 784 ãðèâí³.

Ïðîòè Àë³íè Ä³äåíêî ïîðó-
øèëè êðèì³íàëüíó ñïðàâó îä-
ðàçó çà äâîìà ñòàòòÿìè: ïðè-
âëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî 
çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëî-

âæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâè-
ùåì; ³ ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ. 
Çà â÷èíåííÿ öèõ ïðàâîïîðó-
øåíü ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
íà ñòðîê â³ä ñåìè äî äâàíàäöÿòè 
ðîê³â, à òàêîæ çàáîðîíà îá³éìà-
òè ïåâí³ ïîñàäè òà çàéìàòèñÿ 
ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ïðîòÿãîì 
òðüîõ ðîê³â. Ñë³ä÷èé êëîïîòàâ 
ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñàìå òàêîãî 
çàïîá³æíîãî çàõîäó. Àëå ñóä, 
çâàæàþ÷è íà äåÿê³ îáñòàâèíè, 
ïðèçíà÷èâ äîìàøí³é àðåøò 
íà ïðîì³æîê ÷àñó ç äåâ’ÿòî¿ 
âå÷îðà äî øîñòî¿ ðàíêó.

Аліна Діденко, начальниця відділу освіти Козятинської РДА. 
Суд присудив їй як запобіжний захід нічний домашній арешт 

Ñë³äñòâî âñòàíîâèëî, 
ùî äåðæàâ³ íàíåñëè 
çáèòê³â íà ñóìó 
á³ëüøå ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. À ñàìå 
1097784 ãðí

ÍÎÂÈÍÈ
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Козятинчанка Алла Баркова каже, що 
парк та танцплощадка були збудовані 
десь приблизно у шістдесяті роки. Вона 
добре пам’ятає, що неподалік Клітки 
стояв маленький ларьочок звукозапису. 
Кожен бажаючий міг записати на платівку 
привітання. Пані Алла часто так вітала 
свою маму із днем народження. Вона 
пригадує, що неподалік парку, там де 

зараз магазин «Ріна», був прокат вело-
сипедів та роликів.
— Як зараз пам’ятаю, як ми чекали 1 Трав-
ня, бо завжди в цей день починався сезон 
танців під відкритим небом. Ніколи не за-
буду, як мій сусід Женя Щербін, Льоня 
Василюк, інші молоді хлопці створили 
інструментальний ансамбль. Коли на тан-
цях грала жива музика, то в Клітку важ-

ко було потрапити, стільки молоді при-
ходило повеселитись. Тому танцювали 
прямо в парку. А біля того каштана, що 
в середині майданчика, і тепер так гарно 
зацвів, не одна закохана пара любила 
призначати побачення.
Пані Алла розповідає, що приходили 
на танці навіть сім’ями, разом із дітьми. 
Тільки вже не заходили всередину Клітки, 

а танцювали просто неба, у парку. Ірина 
Дортман пригадує, що залюбки ходили 
у парк, у Клітку.
— Не могли дочекатися того дня, коли 
будуть танці. Збиралися чималою компа-
нією, бо йти було із ПРБ далеченько. Але, 
коли виходили на міст, що веде в місто, і 
чули звуки музики, то аж засмучувались: 
як могли без нас розпочати?

Коли грала жива музика, то в Клітку важко було потрапити 

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

Íåùîäàâíî â ñîöìåðåæ³ 
ç’ÿâèëàñÿ ïóáë³êàö³ÿ. Ó í³é 
éøëîñÿ ïðî òå, ùî âñ³ì â³äîìó 
«Êë³òêó» â ïàðêó ³ì. Ïóøê³íà 
íåçàáàðîì ìàþòü çíåñòè. À ùî 
ïîáóäóþòü íàòîì³ñòü — íåâ³äî-
ìî. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ âèêëèêàëà 
õâèëþ îáãîâîðåíü.

²ðèíà Ãàí÷èê ïðîïîíóº 
íå çíîñèòè êîëèøí³é òàíöþ-
âàëüíèé ìàéäàíèê, à ïðîñòî 
ïåðåîáëàäíàòè íà ë³òí³é òåàòð. 
«Öå íå ïîòðåáóâàòèìå áàãàòî 
÷àñó ³ êîøò³â. Íåîáõ³äíî áóäå 
âñòàíîâèòè ò³ëüêè ëàâêè äëÿ 
ñèä³ííÿ òà ðåñòàâðóâàòè ñöåíó».

ßðîñëàâà ²âàíþòà çàïðîïîíóâà-
ëà, ùîá òàì çáóäóâàëè ñêåéò-ïàðê 

àáî îáëàäíàëè äîð³æêó äëÿ ðîëè-
ê³â. «Íà êðàéí³é âèïàäîê, ìîæ-
íà ³ äèòÿ÷ó ñïîðòèâíó ïëîùàäêó 
îáëàøòóâàòè», — íàïèñàëà æ³íêà 
ó êîìåíòàðÿõ ï³ä ïóáë³êàö³ºþ.

Ëþäìèëà ²ñêðà âïåâíåíà, 
ùî áàãàòî ÷îãî ö³êàâîãî ìîæ-
íà áóëî á çðîáèòè äëÿ ä³òåé òà 
ìîëîä³. «Ìîæíà ïðîñòî îêóëü-
òóðèòè âæå ³ñíóþ÷èé òàíöìàé-
äàí÷èê, îðãàí³çóâàòè ìàéñòåð-
êëàñè ïî òàíöÿõ äëÿ ä³òåé òà 
äîðîñëèõ. Àäæå òàê ïðèºìíî 
ñïîñòåð³ãàòè ó Â³ííèöüêîìó 
ïàðêó äëÿ â³äïî÷èíêó çà ë³òí³ìè 
ïàðàìè, ùî òàíöþþòü. Âæå ë³òî, 
òà êóäè ï³òè ó Êîçÿòèí³, ÷èì 
çàéíÿòèñÿ? Àëå âëàäà íå çàõî÷å 
â öå âêëàäàòè êîøòè. ² áóäå ÿê 
çàâæäè: â³äêðèºòüñÿ íîâèé êàáàê 

НА МІСЦІ КЛІТКИ ЩОСЬ ЗБУДУЮТЬ?
Чутки чи правда?  Козятинці 
активно обговорюють інформацію про 
знесення колишнього танцмайданчика. 
Більшість впевнена, що натомість 
збудують новий «кабак» чи щось типу 
цього. Що про це кажуть у міській раді?

ОЛЕНА УДВУД 

 Ïðî âóëèöþ Ï³äãîðáóíñüêî-
ãî ïèñàëè íåìàëî. Öå îäíà ç äî-
ð³ã ó öåíòð³ ì³ñòà, ÿêà âæå äàâíî 
ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. 
Îñîáëèâî òà ¿¿ ÷àñòèíà, ùî íà-
âïðîòè ñàäî÷êà ¹ 2.

Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó ïðåä-
ñòàâíèêè äîðîæíüîãî êîíòðîëþ 
ñï³ëüíî ç ïîë³ö³ºþ çàì³ðÿëè âè-
áî¿íè íà âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêî-
ãî. Íàéá³ëüøà ç íèõ — äîâæè-
íîþ ïîíàä òðè ìåòðè, øèðèíîþ 
â îäèí ³ ãëèáèíîþ â 20 ñàíòèìå-
òð³â — ðîçòàøîâàíà íà ïåðåõðåñ-
ò³ ç âóëèöåþ Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ïëàíóâà-
ëî çðîáèòè íà Ï³äãîðáóíñüêîãî 
êàïðåìîíò. ² íå ëèøå â³äðåìîí-
òóâàòè ÷àñòèíó äîðîæíüîãî ïî-
êðèòòÿ, à é ïîëàãîäèòè òðîòóàð 
³ âñòàíîâèòè âåëîäîð³æêó.

Íà ðåìîíò âóëèö³ ãîòîâ³ áóëè 
âèòðàòèòè ïîíàä òðè ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü. Çàìîâèëè ðîçðîáêó 

ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿.

Ó òðàâí³ 2019 ðîêó ÆÊÃ 
îãîëîñèëî äâà òåíäåðè: îäèí 
íà êàïðåìîíò ÷àñòèíè äîðîæ-
íüîãî ïîêðèòòÿ âóëèö³, ³íøèé — 
íà ðåìîíò òðîòóàðó ³ âëàøòóâàí-
íÿ âåëîäîð³æêè. Çà ðîáîòó ãîòîâ³ 
áóëè âçÿòèñÿ ï³äïðèºìèöÿ Àííà 
Ïîãîñÿí òà äâ³ ô³ðìè: «ÀÊ-
²êâåñòáóä» òà «Â³íäîð». Ïðîòå 
óñ³ òðè ïðîïîçèö³¿ â³äõèëèëè, 
òîìó òîðãè íå â³äáóëèñÿ.

Â³äòàê ìèíóëîãî ðîêó íà Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî çðîáèëè ëèøå ïî-
òî÷íèé ðåìîíò çà 88,6 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Ùîïðàâäà, ïîëàãîäèëè 
íå âñþ âóëèöþ, à ëèøå ÷àñòè-
íó — â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó äî âóëèö³ Âè-
ííè÷åíêà. Öüîãîð³÷ íà Prozorro 
òåæ çàìîâèëè ïîòî÷íèé ðåìîíò, 
öüîãî ðàçó âñ³º¿ âóëèö³. Êîøòó-
âàëî öå 198 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Àëå êàïðåìîíòó íà âóëèö³ 
Ï³äãîðáóíñüêîãî áóòè. Ó ÷åòâåð, 

28 òðàâíÿ, â³äáóëîñÿ çàñ³äàííÿ 
êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü â³äáî-
ðó îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ó ñôåð³ äîðîæíüîãî ãîñïîäàðñòâà. 
Íà ðîçãëÿä ïðåäñòàâèëè 59 ïðîåê-
ò³â. Ñåðåä íèõ — ïðîåêò êàï³òàëü-
íîãî ðåìîíòó ÷àñòèíè äîðîæíüîãî 
ïîêðèòòÿ âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî 
ó Êîçÿòèí³. Éîãî îáðàëè äëÿ ðå-
àë³çàö³¿ ñåðåä 40 ³íøèõ.

«Ãîëîâíèìè óìîâàìè êîí-
êóðñíîãî â³äáîðó áóëî âèçíà÷åíî 
òàê³ êðèòåð³¿, ÿê: íàÿâí³ñòü ðîç-
ðîáëåíî¿ òà çàòâåðäæåíî¿ ïðîºê-
òíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, 
íàÿâí³ñòü åêñïåðòíîãî çâ³òó òà 
çàáåçïå÷åííÿ ñï³âô³íàíñóâàííÿ 
ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó íå ìåíøå 
50% âàðòîñò³ ïðîºêòó», — ïè-
øóòü íà ñàéò³ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

Íà âò³ëåííÿ ïðîåêò³â öüîãî-
ð³÷ íàïðàâëÿòü 67,3 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. ²ç öèõ êîøò³â íà âó-
ëèöþ Ï³äãîðáóíñüêîãî âèä³ëÿòü 
968 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Вулицю Підгорбунського нарешті відремонтують

Найбільше вибоїн на тій частині дороги, що 
за перехрестям із вулицею Героїв Майдану. 
Саме ця ділянка найбільше потребує ремонту

Нині Клітка забута й захаращена. На сцені вже давно ніхто не виступає 

àáî ðîçøèðèòüñÿ ³ñíóþ÷èé», — 
íàïèñàëà æ³íêà ï³ä äîïèñîì.

ЩО КАЖЕ МІСЬКА ВЛАДА?
×è ñïðàâä³ ïëàíóºòüñÿ áóä³â-

íèöòâî íà ì³ñö³ Êë³òêè, ìè çà-
ïèòàëè ìåðà ì³ñòà Îëåêñàíäðà 
Ïóçèðà.

— ß íå çíàþ, õòî âèêëàâ öåé 
ôåéê òà ç ÿêèõ ïðè÷èí. Ïîêè 
ùî, ÷åðåç îáìåæåí³ñòü áþäæåòó 
(êàðàíòèí), ïëàí³â ùîäî Êë³ò-

êè íåìàº. Â³äïîâ³äíî, çíîñèòè 
¿¿ í³õòî íå áóäå.

Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ì³ñ-
òîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè 
Îëåêñàíäð Äàâèäîâ ñêàçàâ, ùî 
³íôîðìàö³ÿ ïðî çíåñåííÿ Êë³ò-
êè, öå äîìèñëè ³ ÷óòêè.

— Çâåðíó âàøó óâàãó, ùî í³-
ÿêèõ îô³ö³éíèõ ðîçïîðÿäæåíü 
ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ÷è çíåñåí-
íÿ öüîãî îá’ºêòà ÿ íå áà÷èâ. Öÿ 
ñïîðóäà ñòî¿òü íà áàëàíñ³ Â³ää³ëó 

êóëüòóðè òà òóðèçìó ³ Óïðàâë³í-
íÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà. Òîìó, ùîá âèêîíó-
âàòè áóäü-ÿê³ ðîáîòè, ïîòð³áíî 
çàìîâëÿòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó 
äîêóìåíòàö³þ. À öå ìàº âèñâ³ò-
ëþâàòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçãëÿäàòèñü òà 
çàòâåðäæóâàòèñü íà ñåñ³¿ òîùî. 
Ëèøå òîä³ ìîæíà áóäå ïðî ùîñü 
ãîâîðèòè, à çàðàç ÿ ââàæàþ, ùî 
öå ïðîñòî äîìèñëè òà ñëóõè.
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОЛЕНА УДВУД 

 Ãàëèíà òà Ìèêîëà ßêèìè-
øèíè ðàçîì âæå áàãàòî ðîê³â. 
Ìèíóëî¿ ï'ÿòíèö³ âîíè â³ä-
ñâÿòêóâàëè ø³ñòäåñÿòó ð³÷íèöþ 
âåñ³ëëÿ. Ó íàðîä³ ¿¿ íàçèâàþòü 
ä³àìàíòîâîþ. Ñïðàâæí³ì ä³à-
ìàíòîì Ãàëèíà ³ Ìèêîëà ââà-
æàþòü îäíå îäíîãî, àäæå íàé-
á³ëüøèé ñêàðá äëÿ íèõ — öå 
¿õíÿ ëþáîâ. Òàê êàæå ¿õ äî÷êà 
Ëþäìèëà.

Ãàëèíà ³ Ìèêîëà áóëè çíàéîì³ 
ç äèòèíñòâà. Âîíè âèðîñëè â îä-
íîìó ñåë³, Á³ëîï³ëë³. Òàì æè-
âóòü ³ äîíèí³. Õîäèëè äî îäí³º¿ 
øêîëè, àëå Ìèêîëà áóâ íà äâà 
êëàñè ñòàðøèé.

— Ñèìïàò³ÿ ïðîÿâèëàñÿ âæå 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê áàòüêî ïîâåðíóâ-
ñÿ ç àðì³¿, — ðîçïîâ³äàº äî÷êà 
Ëþäìèëà. — Âîíè çóñòð³÷àëè-
ñÿ áëèçüêî äâîõ ðîê³â, à òîä³ 
âæå îäðóæèëèñÿ. Áàòüêè ìàìè 
íå áóëè ïðîòè âåñ³ëëÿ. Â³äðàçó 
ïîãîäèëèñÿ ³ âåñ³ëëÿ â³äãóëÿëè.

Ìèêîë³ òîä³ áóëî 23, Ãàëè-
í³ — 21. Âáðàíà ó á³ëó âåñ³ëü-
íó ñóêíþ, ôàòó ³ â³íî÷îê, âîíà 
ï³øëà ï³ä â³íåöü. Ó ñ³ìåéíîìó 
ôîòîàëüáîì³ çáåðåãëàñÿ ñâ³òëèíà 
ç âåñ³ëëÿ áàòüê³â.

— ªäèíå, ùî ìàìà ðîçêàçó-
âàëà, ùî â³íî÷îê ïåðåäàâàâñÿ 
â³ä ïîäðóæêè äî ïîäðóæêè, — 
ïðîäîâæóº Ëþäìèëà. — Íà òîé 

÷àñ òàêîãî íå áóëî, ùî â êîæ-
íî¿ ìîëîäî¿ áóâ íà âåñ³ëë³ ñâ³é 
ïåðñîíàëüíèé â³íî÷îê. Éîãî 
ïîçè÷àëè îäíå â îäíîãî.

Ãàëèíà íà òîé ÷àñ âæå ïðà-
öþâàëà ó äèòÿñëàõ. Òàê òîä³ 
íàçèâàâñÿ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê. 
À Ìèêîëà ¿çäèâ íà òðàêòîð³ 
ó ì³ñöåâîìó êîëãîñï³. Ïîò³ì 
ñîðîê ðîê³â â³í ïðîïðàöþâàâ 

áðèãàäèðîì òðàêòîðíî¿ áðèãàäè, 
à ìàìà ï³ñëÿ äèòÿñåë âëàøòóâà-
ëàñÿ ïðîäàâöåì ó ìàãàçèí³, äå 
ïðîïðàöþâàëà äî ïåíñ³¿.

Çà ð³ê ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ ó ïîäðóæ-
æÿ ßêèìèøèíèõ íàðîäèëàñÿ 
ä³â÷èíêà. Âîíè âèêîõàëè é âè-
ðîñòèëè ÷îòèðüîõ ä³òåé — òðüîõ 
ä³â÷àòîê ³ õëîï÷èêà. Íàéìîëîä-
øèé — ñèí. Êîëè â³í ç'ÿâèâñÿ 
íà ñâ³ò, ñòàðø³é ñåñòð³ Ëþäìèëè 
áóëî âæå ø³ñòíàäöÿòü.

— Âèõîâóâàëè âñ³õ îäíàêî-
âî, — çãàäóº íàøà ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Òàê ÿê ìè âèðîñëè â ñåë³, 
çâ³ñíî, áàãàòî áóëî äîìàøíüî¿ 
ðîáîòè, ÿêó ïîòð³áíî áóëî ðî-
áèòè.

Çàðàç Ìèêîëà òà Ãàëèíà ìà-
þòü âæå ñåìåðî îíóê³â òà ÷î-
òèðüîõ ïðàâíóê³â. Éîìó — 82, 
¿é ñêîðî áóäå 80. Àëå ¿ì íåìàº 
êîëè íóäüãóâàòè âäîìà: âîíè 
òðèìàþòü êîðîâó ³ ìàþòü ãîñïî-
äàðñòâî. Òîìó í³êîëè íå ñèäÿòü 
áåç ä³ëà. Ïë³÷-î-ïë³÷ äîëàþòü 

óñ³ òðóäíîù³ âæå ø³ñòü äåñÿòê³â 
ðîê³â.

— Äóìàþ, ñåêðåò ó ïî÷óòòÿõ, 
ÿê³ ¿õ ïîºäíàëè. ² ÿê³ âîíè ïðî-
íåñëè ÷åðåç âñå æèòòÿ, — äî-
äàº Ëþäìèëà. — Ðîäèíí³ ñòî-
ñóíêè — öå ãîëîâíå â ¿õíüîìó 
æèòò³. Îò ò³ëüêè áóâ òàêèé ÷àñ 
òîä³, ìàëî âîíè äåñü ¿çäèëè 
íà â³äïî÷èíîê. Íå áóëî òàêîãî. 
Âñå â ðîáîò³ ³ â ðîáîò³. Òîìó 
ùî íàì òðåáà áóëî äàòè äîðîãó 
â æèòòÿ ³ ïîñòàâèòè íà íîãè, 
ÿê òàòî êàçàâ. Àëå çàâæäè áóëà 
ï³äòðèìêà â³ä áàòüê³â. Ñê³ëüêè 
ÿ ñåáå ïàì'ÿòàþ, â äèòèíñòâ³ í³-
êîëè í³ êðèêó, í³÷îãî íå áóëî 
ïî â³äíîøåííþ äî íàñ. ² ïðè 
íàñ âîíè í³êîëè íå ç’ÿñîâóâàëè 
ñòîñóíê³â.

Íà ä³àìàíòîâå âåñ³ëëÿ ßêèìè-
øèíèõ ç'¿õàëàñÿ âåëèêà ðîäèíà. 
Ãó÷íå ñâÿòî íå âëàøòîâóâàëè, 
àëå ïðèâ³òàòè Ãàëèíó òà Ìèêîëó 
ç 60-îþ ð³÷íèöåþ ïîäðóæíüîãî 
æèòòÿ ïðè¿õàëè óñ³.

ІРИНА ШЕВЧУК 

«Ïðîøó íå ñóäèòè, à çðî-
çóì³òè», — òàêèìè ñëîâàìè 
Êð³ñò³íà ßðìîëåíêî ðîçïî÷àëà 
ñâ³é îïóáë³êîâàíèé ó ñîöìå-
ðåæàõ ïîñò ïðî ïîøóê ð³äíî¿ 
êðîâ³ — ñåñòðè, ïðî ³ñíóâàííÿ 
ÿêî¿ íå çíàëà á³ëüøå òðèäöÿòè 
ðîê³â ³ ä³çíàëàñÿ ëèøå òèæäåíü 
òîìó. Çâ³ñíî, â³äðàçó ïðîêèíó-
ëîñÿ ñèëüíå áàæàííÿ ¿¿ çíàéòè.

Êð³ñò³íà íå çíàº í³ ¿¿ ³ìåí³, 
í³ ïð³çâèùà, í³ òî÷íî¿ äàòè íà-
ðîäæåííÿ. Òà öå ¿¿ íå çóïèíÿº. 
Ñïîä³âàºòüñÿ íà òå, ùî òîé, õòî 
ïðî÷èòàº ³ çíàº öþ ³ñòîð³þ, â³ä-
ãóêíåòüñÿ ³ äîïîìîæå.

— Ìîÿ ìàìà, Ëþäìèëà ²âà-
í³âíà Íèæåáîðñüêà, íàðîäèëàñÿ 
â Êîçÿòèí³. Íàâ÷àëàñÿ â ï’ÿò³é 
øêîë³, — ðîçïîâ³äàº Êð³ñò³íà. — 

Ïåâíèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ 
ïðîæèâàëà â ðàéîí³ ÏÐÁ. Íà-
ðàç³ ìåøêàº íà Æèòîìèðùèí³. 
Ñïî÷àòêó âîíà áóëà çàì³æíÿ 
çà îäíèì ÷îëîâ³êîì, â íèõ íà-
ðîäèâñÿ ñèí, ì³é áðàò ïî ìàòå-
ð³ Ðóñëàí. Ï³ñëÿ éîãî òðàã³÷íî¿ 
ñìåðò³ ó ðîçìîâ³ âæå ç ìî¿ì 
áàòüêîì, ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî â íå¿ 
áóëà ùå îäíà äèòèíà — äîíüêà, 
³ ìîÿ ñòàðøà ñåñòðà. Ó ìàìè çà-
ðàç ï³ñëÿ ñìåðò³ ñèíà ïîñò³éí³ 
ïñèõîçè òà ñòðåñè. Íà öþ òåìó 
ðîçìîâëÿº íå îõî÷å. Ïðîñòî 
ñêàçàëà ìåí³, ùî öÿ ³ñòîð³ÿ ìàº 
ì³ñöå â ¿¿ æèòò³.

Çà ñëîâàìè Õðèñòèíè, Ëþä-
ìèëà ²âàí³âíà ï³ñëÿ ðîçëó÷åííÿ 
ç ïåðøèì ÷îëîâ³êîì ñàìà âèõî-
âóâàëà ñèíà. Äîíüêó çàëèøèëà 
íå â ïîëîãîâîìó â³ää³ëåíí³. Ä³-
â÷èíêà ïðîæèëà â ðîäèí³ áëèçü-

«ЇЇ ЗАЛИШИЛИ В ПРИТУЛКУ»: 
ДОПОМОЖІТЬ РОЗШУКАТИ СЕСТРУ 
Така доля  Крістіні Ярмоленко 
36 років. Вона з родиною (чоловіком 
та двома дітьми) проживає в Києві. 
Нещодавно трагічно загинув старший 
брат Руслан. На фоні нервового стресу 
батьків, вона дізналася, що в неї є 
старша сестра. Відразу після цього 
розпочала пошук рідної людини і дуже 
вірить, що незабаром вони зустрінуться

êî ÷îòèðüîõ ðîê³â.
— Êîëè ì³é áàòüêî îäðóæèâñÿ 

íà ìàì³, â³í íàìàãàâñÿ ¿¿ çíàéòè, 
â ñâ³é ÷àñ â³í áóâ âïëèâîâèì 
÷îëîâ³êîì, — êàæå Êð³ñò³íà. — 
Íà äàíèé ìîìåíò ÿ íå çíàþ 
¿¿ ³ìåí³, â ìåíå íåìàº æîäíî¿ 
ñâ³òëèíè òà áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ 
³íôîðìàö³¿. Çíàþ ëèøåíü, ùî 
âîíà ïðèáëèçíî 79–80 ðîêó 
íàðîäæåííÿ. Õî÷ó çíàéòè Ðóñ-
ëàíîâó õðåùåíó, òîìó ùî âîíà 
íà ÏÐá æèâå. Ìîæëèâî ùîñü 
ï³äêàæå. Àëå íà ïîñò ó ôåéñáó-
ö³ í³õòî íå â³äêëèêàºòüñÿ, ëþäè 

ëèøå ïåðåïîùóþòü. À ïî¿õàòè 
â Êîçÿòèí ÿ çàðàç íå ìîæó, ÷î-
ëîâ³ê çàéíÿòèé, åëåêòðîïî¿çäè 
íå õîäÿòü. Òîìó ïîêè ùî ðîçì³ñ-
òèëà ³íôîðìàö³þ â ñîöìåðåæàõ. 
À ùå ìåí³ ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ 
äî ì³ñöåâîãî ÐÀÖÑó ³ âêàçàòè 
ìàìèí³ äàí³. Ìîâëÿâ, ó íèõ ìàº 
áóòè çàïèñ âñ³õ ¿¿ ä³òåé.

Íàðàç³ ïàí³ Ëþäìèëà ïðîæè-
âàº íà Æèòîìèðùèí³. Íîñèòü 
ïð³çâèùå áàòüêà Êð³ñò³íè — 
Íèæåáîðñüêà. À ä³âî÷å ¿¿ ïð³ç-
âèùå Ëºâàíäîâñüêà. Íà ìîìåíò, 

Крістіна сподівається на диво і дуже хоче 
знайти свою сестру

Відсвяткували діамантове весілля 

Галина та Микола Якимишини пліч-о-пліч долають 
усі труднощі вже шість десятків років

êîëè âîíà ðîçëó÷èëàñÿ ç ïåð-
øèì ÷îëîâ³êîì, òî çàëèøèëà 
éîãî ïð³çâèùå — Áóëàâñüêà.

— ß âñå ðîçóì³þ, ùî çíàéòè 
ñâîþ ñåñòðó — öå îäèí â³äñî-
òîê ç³ ñòà ìîæëèâèõ, — ïðîäî-
âæóº Êð³ñò³íà. — Àëå âñå îäíî 
øàíñ íà öå º. ß çíàþ ñèòóàö³¿, 

êîëè ð³äíèõ çíàõîäÿòü ³ ÷å-
ðåç 30–40 ðîê³â. ß äóæå õî÷ó 
ðîçøóêàòè ¿¿. Ìîæëèâî, õòîñü 
çíàº ìîþ ìàìó òà ¿¿ ³ñòîð³þ, áî 
âîíà ìàëà â Êîçÿòèí³ áàãàòî 
ïîäðóã — áóäó âäÿ÷íà çà áóäü-
ÿêó ³íôîðìàö³þ. Òåëåôîíóéòå 
çà íîìåðîì — 0989496503.

«Äîíüêó ìàìà 
çàëèøèëà íå â 
ïîëîãîâîìó áóäèíêó. 
Ä³â÷èíêà ïðîæèëà 
â ðîäèí³ áëèçüêî 
÷îòèðüîõ ðîê³â» 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Щиро вітаю з професійним 

святом — Днем журналіста — 

майстрів пера та мікрофона. Ви 

взяли на себе захоплюючу, та 

водночас відповідальну місію — бути 

для читачів, глядачів та слухачів 

орієнтирами в морі інформації. Бути 

літописцями сучасності — це не лише 

робота, а справжня місія. Кожен день 

ставить перед вами нові завдання 

у пошуках нових тем, кожен рік кидає 

нові виклики у сфері інформаційних 

технологій.

Бажаю вам творчого азарту 

у пошуках нового і наполегливості 

у пошуках істини. Завжди пам’ятайте 

про відповідальність, яку ви несете 

словом, майте свою думку, але 

служіть об’єктивності. Нехай робота 

залишається для вас джерелом 

натхнення, перо буде гострим та 

легким, а репортажі — цікавими та 

інформативними.

Щиро бажаю вам творчих успіхів та 

фінансового благополуччя!

З повагою, міський голова 

Олександр Пузир 

Це питання нині найбільше тривожить батьків. 
Адже якщо школярі, як би там не було, навчаль-
ний рік закінчують дистанційно, то випускників 
чекає попереду вступ до вишів, а до цього вони 
мусять скласти зовнішнє незалежне оцінювання. 
А батьки дошкільнят, надто ж ті, які працюють і 
не мають на підхваті безплатних нянь в особах 
бабусь та дідусів, не можуть дочекатися, коли 
нарешті відкриються садочки. Про післякаран-
тинні особливості роботи дитсадків та проведення 
ЗНО запитуємо у начальника управління освіти та 
спорту міськвиконкому Олени Касаткіної.

МАЛЯТ ЗУСТРІЧАТИМУТЬ НА ПОРОЗІ 
— Коли запрацюють дитсадки?
— Цього наразі не скажу ні я, ані будь-хто з 

міської влади, адже усе залежить від динаміки 
захворюваності на коронавірус на наших теренах. 
Поки що за рішенням міської комісії ТЕБ та НС 
в Козятині вирішено відтермінувати відкриття 
дошкільних навчальних закладів. Про точні дати 
говорити завчасно.

Але ми готові, щойно буде дозволено, відкри-
вати садочки з урахуванням усіх тих вимог, які 
прописані в постановах Кабміну та головного 
державного санітарного лікаря України. Ми під-
готувалися до цього, пропрацювали всі моменти 
із завідувачами закладів дошкільної освіти.

— Що необхідно підготувати, аби дитячі 
садочки запрацювали?

— Наразі проводиться відбір проб питної води 
для аналізу, працівники закладів проходять на-
вчання щодо правил використання засобів ін-
дивідуального захисту та їх утилізації, а також 
правил поводження на роботі в умовах карантину.

Міська рада забезпечить (частково уже забезпе-
чила) засобами індивідуального захисту та дезін-
фікуючими і миючими засобами; одноразовими 

паперовими серветками та рушниками тощо.
Буде організовано проведення температурного 

скринінгу працівникам та всім дітям на початку 
робочого дня (початковий) та кожні 4-ри години 
(поточний) з обов’язковим занесенням показни-
ків у відповідні журнали довільної форми.

На жаль, не буде певний час м’яких іграшок, 
килимів з довгим ворсом та існуватиме заборона 
на використання тканинних рушників.

— Нові умови передбачають і зменшення 
кількості дітей у групах. Як цього плануєте 
досягнути?

— Будемо просити, аби по можливості дітей 
таки залишали удома. Тому брати в садочок бу-
демо насамперед тих малюків, чиї обоє батьків 
офіційно працюють. Бо якщо в групі буде 25 ви-
хованців, то дотримання дистанції, організацію 
безконтактних ігор тощо ми забезпечити не змо-
жемо. Очікуємо, що такі рекомендації прийме й 
міська комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також будемо просити батьків, які вперше 

ведуть дітей у садочок, потерпіти із цим хоча б 
до серпня. Зазвичай ми набирали нові групи з 
1 червня, та тепер забезпечити процес поступової 
адаптації до садочка, аби він був комфортним 
для дошкільнят та батьків, з дотриманням каран-
тинних вимог практично нереально. Зважаючи 
на те, що батькам тепер в принципі заборонено 
заходити до приміщення садочків, то для новень-
ких вихованців це може бути особливо диском-
фортно. Тому краще трохи зачекати.

— Коли дитсадки уже нарешті запрацюють, 
то на літні «канікули», як це було зазвичай, 
зачинятися уже не будуть?

— Звичайно ні, «канікул» не буде. Більшість пра-
цівників уже використали свої відпустки за час 
карантину. Також ми зробили поточні ремонти 
приміщень, а в деяких закладах завершуються і 
капітальні (до прикладу, ЗДО № 2 та № 6 завер-
шують роботи з капітальних ремонтів харчоблоків 
за новими вимогами ХАСП). Тож потреби у такій 
паузі влітку фактично немає. Аби тільки епід-
ситуація дозволяла — дитсадки працюватимуть.

На ЗНО доведеться їхати в інші міста?
— Навчальний рік, як і попереджали раніше, 

завершився без жодних урочистостей? Навіть 
для випускників?

— Так, свята Останнього дзвоника не було, ви-
пускні свята також не плануються. Зрештою, їх і 
відсвяткувати було б ніде, адже заклади громад-
ського харчування не працюють. Щодо шкільних 
урочистостей із врученням свідоцтв чи атеста-
тів, то для випускників дев’ятих класів їх точно 
не буде. Одинадцятикласники, згідно з новим 
розкладом проведення ЗНО, матимуть основну 
сесію іспитів з 25 червня до 17 липня, остаточні 
результати з усіх предметів будуть оприлюднені 
в особистих кабінетах випускників до 29 липня. 
Десь до того вони отримають і атестати. Зараз 

важко прогнозувати — можливо, захворюваність 
піде на спад і Кабмін та головний державний сані-
тарний лікар України дозволять урочисто вручити 
атестати, з дотриманням певних карантинних об-
межень, але поки що про це говорити надто рано.

— Яким буде цьогорічне ЗНО?
— Найперше: відбуватиметься воно за новим 

графіком. Основна сесія з 25 червня до 17 липня, 
додаткова — з 23 липня до 11 серпня. Іспит з 
математики відбудеться 25 червня, з української 
мови та літератури — 30 червня, з історії України — 
9 липня. Буде й пробне тестування.

Розміщувати учасників ЗНО в аудиторіях будуть 
з дотриманням належної дистанції. Під час тес-
тування учні та інструктори будуть забезпечені 
захисними масками, а пункти проведення ЗНО — 
антисептиками. Усі ці питання ми обговорили з 
керівниками шкіл, зараз кожен вивчає, які ще 
потреби, можливо, треба закрити. Школам перед 
самим карантином уже виділялися кошти на де-
зінфікуючі засоби, тож із цим буде простіше. Але 
в будь-якому разі мусимо виконати всі умови й 
на належному рівні організувати все, добре, час 
іще є, щоб підготуватися.

— Раніше частину предметів міські школярі 
мусили складати в інших містах. Чи доведеть-
ся так само робити і цього року?

— У Козятині пройде ЗНО з математики, україн-
ської мови, історії, англійської мови та географії. 
Тести з фізики, хімії та біології доведеться скла-
дати у Вінниці.

Транспортом для доїзду на іспити ЗНО учнів має 
забезпечити місцева влада. Ми це зробимо. Як і 
щороку, у нас є можливість для централізованого 
підвезення наших учнів до пунктів здачі ЗНО. З пере-
візником ми уже підписали договір, на це перед-
бачені кошти, тож зі свого боку зробимо усе, аби 
випускники-2020 вчасно і комфортно склали ЗНО.

У міському ЦНАПі — 
нова послуга 

Козятинський ЦНАП розпочав 
прийом документів за Програмою 
відшкодування частини основної 
суми боргу кредиту, отриманого 
ОСББ, ЖБК, НСББ на впроваджен-
ня заходів з енергозбереження, 
реконструкції і модернізації 
багатоквартирних будинків у м. 
Козятин на 2020 рік.

Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про енер-
гозбереження» від 23.07.2017 р. 
№ 74/94-ВР, ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 
13.02.2020 р. № 280/97-ВР зі 
змінами та доповненнями, ЗУ «Про 
загальнодержавну програму рефор-
мування і розвитку житлово-кому-
нального господарства на 2009–
2014 роки» від 17.11.2012 р. 
№ 1869-IV, ЗУ “Про об'єднання 
співвласників багатоквартирно-
го будинку» від 19.07.2017 р. 
№ 2866-ІІІ, Управління «ЦНАП у м. 
Козятині» розпочав прийом доку-
ментів за Програмою відшкодування 
частини основної суми боргу креди-
ту, отриманого ОСББ, ЖБК, НСББ, 

на впровадження заходів з енергоз-
береження, реконструкції і модерні-
зації багатоквартирних будинків у м. 
Козятин на 2020 рік.

Для отримання даної адміністратив-
ної послуги суб'єкту отримання адміні-
стративної послуги необхідно надати 
вичерпний перелік документів, а саме:
 заява;
 копія кредитного договору, за-

вірена печаткою уповноваженою 
фінансово-кредитною установою;
 документи, що підтверджують за-

гальну вартість придбаного енергое-
фективного обладнання (з технічною 
характеристикою) та/або матеріалів 
відповідних робіт з їх впровадження 
(у гривнях);
 документи, що підтверджують 

цільове використання наданих кре-
дитних коштів (акти виконаних робіт 
та/або інші документи, що підтвер-
джують факт впровадження енер-
гоефективного обладнання та/або 
матеріалів);
 графік погашення кредиту.
Дана послуга є безоплатною.

Шановні жителі громади!

Міська влада дякує всім за те, що ви дослухали-

ся до наших закликів та лишилися на Великдень 

вдома, але за давньою традицією звикли по-

минати наших покійних рідних з другого тижня 

після Великодня. Століттями християни приходять 

до могил покійних, куди приносять фарбовані 

яйця, випічку, цукерки та інші пасхальні страви. 

Так було завжди. Але не цього року…

У 2020 році поминальні дні припали на час 

пандемії. Оскільки в Україні оголошено карантин 

і масові збори могли сприяти ще більшому по-

ширенню хвороби, було прийнято рішення про 

перенесення поминальних днів з 25–26 квітня 

на 6 червня — на Троїцьку батьківську поми-

нальну суботу.

На засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС 

прийнято рішення про необхідність дотримання 

додаткових обмежувальних заходів на період 

«Дня Святої Трійці» та поминальних днів у місті.

Комісія вирішила дозволити відвідування 

кладовищ у період святкових та поминальних 

днів 6–7 червня 2020 року, за умов дотриман-

ня протиепідеміологічних вимог (дотримання 

1,5-метрової дистанції, використання засобів 

індивідуального захисту).

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ЗНЯТТЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ?
Інтерв’ю з начальником відділу освіти та спорту Оленою Касаткіною

АТ «Вінницягаз» повідомляє, що у зв’язку з ви-

конанням ремонтних робіт на ГРС «Махнівка», 

буде тимчасово припинене газопостачання до сіл 

Махнівка, Марківці, Мшанець, Садове, Пляхова, 

Безіменне, Молодіжне, Молотківці, Хліборобне, 

Чернички, Пиковець, Пустоха, Рубанка з 21 год 

9 червня 2020 року.

Роботи проводяться для забезпечення на-

лежного технічного стану газорозподільних 

систем та безпечного постачання природного 

газу споживачам. Компанія просить вибачення 

за тимчасові незручності.

Газопостачання буде відновлене по мірі ви-

конання запланованих робіт.

Прохання до мешканців будинків та квартир 

перекрити крани на газопроводах перед газо-

вими приладами після припинення газопоста-

чання та на момент пуску газу забезпечити доступ 

працівників «Вінницягазу» до газових приладів 

своїх помешкань.

Наголошуємо, що з метою забезпечення без-

печного газопостачання, відновлення подачі газу 

буде проводитись лише за наявності мешканців 

в своїх будинках і квартирах.

До уваги козятинчан! Пам’ятаймо про 
заходи карантину на поминальні дні!

9 червня буде тимчасово 
припинене газопостачання 



7 RIA-Ê, ×åòâåð, 4 ÷åðâíÿ 2020                                             Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ

      телефон 2-16-18

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

депутата обласної ради
ЛАНОВИКА Сергія Яковича (05.06)

депутата районної ради
РИЖУК Ольгу Павлівну (06.06)

начальника відділу управління 
персоналом РДА

ГАЛЯС Людмилу Василівну (06.06)

головного лікаря районного ЦПМСД
ЛОБЧЕНКО Валентину Петрівну 

(06.06)

державного реєстратора
МОЛЯВЧИК 

Олену Олександрівну (07.06)

настоятеля Храму Святого 
Пророка Іллі ПЦУ

МАСИРУ 
Романа Ярославовича (09.06)

голову СВК «Кашперівський», 
с. Кашперівка

ЛИВУНА 
Леоніда Васильовича (10.06)

Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних успіхів, життєвої наснаги, витримки, 
виваженості, особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та добробуту 

у вашій оселі! Хай доля збагачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням та 
радістю сьогодення!

  
З повагою,

голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ

6 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ 
ЖУРНАЛІСТА 

Шановні працівники засобів масової 
інформації, 

ветерани журналістської справи!
Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Ваша праця потрібна й відповідальна. Саме 
ви професійно та неупереджено, правдиво 

й об'єктивно творите історію сьогодення, 
відображаючи сучасність.

Сподіваємось, що ваше друковане та 
публічно мовлене слово завжди нестиме 
людям прагнення до злагоди, оптимізму, 

впевненості у майбутньому.
Від усього серця зичимо вам свободи пера, 

міцних крил, повної реалізації у своїй 
галузі, затребуваних матеріалів та щирої 

уваги небайдужого оточення!
Миру, міцного здоров'я та добра!

7 ЧЕРВНЯ — СВЯТА ТРІЙЦЯ 
Щиро вітаємо усіх жителів району із 

благословенним святом — Днем Святої 
Трійці, або, як називають його в народі — 

Зеленими святками!
У цей світлий день Святий дух зійшов 

до апостолів, благословив їх нести в світ 
силу Христової віри й істини.

Наш мудрий народ з давніх-давен у години 
радості й випробувань знаходив розраду 
і надію у вірі. Свято Трійці є торжеством 

такої віри, моралі й духовності. Нині 
ми особливо відчуваємо потребу в тих 
цінностях, що надають наснагу жити, 

творити, перемагати.
Нехай Свята Трійця і приносить вам радість, 
надихає на добрі справи, наповнює серця 

любов'ю до ближніх, дарує кожному 
сімейний затишок і добробут, несе щастя 

і впевненість у майбутньому. Здоров'я 
всім, злагоди в міцних родинах, а нашій 

державі — єдності, миру і розквіту!

З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

ЛІЛІЯ МАКАРЕВИЧ, ДИРЕКТОР 

МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КОЗЯТИН 

Òàëàíîâèòèõ îñîáèñòîñòåé 
ó ñâ³ò³ áàãàòî, àëå ÿ õî÷ó ðîçïîâ³ñòè ïðî 
òàëàíò â³ä Áîãà, ëþäèíó — ïèñüìåííèêà, 
ïóáë³öèñòà, ëàóðåàòà îáëàñíî¿ Æóðíà-
ë³ñòñüêî¿ ïðåì³¿ ³ì. Î. Ãåòüìàíà, êîðåñ-
ïîíäåíòà îáëàñíî¿ ãàçåòè “Â³ííè÷÷èíà”, 
÷ëåíà Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè æóðíàë³ñò³â 
Óêðà¿íè, áàòüêà, ÷îëîâ³êà ³ ïðîñòî ëþ-
äèíó — Âàñèëÿ Ñòðàøíîãî. 

8 ÷åðâíÿ âèïîâíþºòüñÿ 10 ðîê³â 
ç äíÿ éîãî ñìåðò³. Àâòîð êíèæîê ³ 
áåçë³÷³ ïóáë³êàö³é ïðî çâè÷àéíèõ ³ 
õàçÿéíîâèòèõ ëþäåé Êîçÿòèíùèíè, 
îñîáëèâî, òðóäàð³â íàøèõ ðîçäîëèõ 
ïîë³â. Ïîäîëÿíèí çà ïîõîäæåííÿì, 
áóâ ñòðàøåííî çàêîõàíèé ó ñâîþ çåì-
ëþ, äå çàðèòà ïóïîâèíà, à öå ñåëî 
Òàðàñ³âêà, ùî íà Æìåðèíùèí³. «Ìîº 
ñåëî, ìîÿ Òàðàñ³âêà. Ìîº ö³ëþùå äæå-
ðåëî», — àâòîð öèõ ñòðîô îñâ³ä÷óâàâñÿ 
â ëþáîâ³ ñâî¿é ð³äí³é ñòîðîí³. Â³í ç 
âåëè÷åçíîþ íàñîëîäîþ êîõàâñÿ ó ïðè-
ðîä³, ó ëþäÿõ, ùî çðîñòàëè ðàçîì ç 
íèì, ³ ãîòîâèé áóâ áåçê³íå÷íî, êîëè 
çàõîäèâ äî Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Êîçÿ-
òèí, ç íîñòàëüã³÷íèìè íîòêàìè óñ³õ ¿õ 
ïî ÷åðç³ çãàäóâàòè. Ïðèïàëà äî ñåðöÿ 
é ñíàãè éîìó ³ Êîçÿòèíùèíà. Âàñèëü 
²âàíîâè÷ çàâæäè äóøåâíî ³ ç òåïëîì, 
ç³ ùèðîþ íåïîâòîðíîþ ïîñì³øêîþ 
íà îáëè÷÷³ ïèøàâñÿ äîñÿãíåííÿìè 
ñâîº¿ äîíå÷êè, ïî-áàòüê³âñüêè áóâ 
çàëþáëåíèé ó ñâîþ êðîâèíî÷êó, ÿêà 
ïîäàðóâàëà ùå é îíó÷å÷êó. Ïðèºìíî 
áóëî ìåí³ ³íîä³ ñïîñòåð³ãàòè, ÿê ïàí 
Âàñèëü çàõîäèâ íà ðîáîòó â àïòåêó 
äî ñâîº¿ äðóæèíè Îëüãè. Çàâæäè äî-
òåïíèé, âåñåëèé, ç æàðòàìè ³ áëèñêîì 

â î÷àõ êîêåòóâàâ ç íåþ, ùîá ïîò³ì 
ðàçîì ïîâåðòàòèñÿ â äîì³âêó.

ß çàâæäè äèâóâàëàñÿ éîãî ïðàöüî-
âèòîñò³. Âäåíü íå ïîñï³õîì ïðîãóëþ-
âàâñÿ, îáõîäèâ ì³ñüê³ óñòàíîâè, ùîá 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ, ä³çíàòèñÿ íîâèíè ðå-
àëüíîãî æèòòÿ ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â, 
â³äâ³äóâàâ óðî÷èñòîñò³, óñ³ ðàéîíí³ 
çàõîäè, þâ³ëå¿ âèäàòíèõ çåìëÿê³â, 
áðàâ ó÷àñòü ó íàóêîâèõ êîíôåðåíö³-
ÿõ. À íî÷àìè, êîëè âñ³ äîìî÷àäö³ âæå 

áà÷èëè ñíè, íà àðêóø ïàïåðó âèñèïàâ 
ñâî¿ ñëîâåñí³ ïåðëè. Òàê ç’ÿâëÿëèñÿ 
ïóáë³êàö³¿, çá³ðêè àâòîðñüêèõ â³ðø³â, 
íàóêîâèõ ïðàöü, ÿê³ ï³çí³øå ñèñòå-
ìàòèçóâàëèñÿ ³ ñòâîðþâàëè çá³ðêè 
ïóáë³öèñòè÷íèõ íàïðàöþâàíü àâòîðà 
«Ðàíåíèé ïòàõ áîëþ íå ÷óº», «ßêáè 
ìî¿ áàáóñÿ âñòàëè», ïîåòè÷íà êíèãà 
«²äó ïî îñåí³». Ó íüîãî áóâ ñâ³é, ïðè-
òàìàííèé ëèøå éîìó ñòèëü ïèñüìà. 
Âèêîðèñòîâóâàâ ïîðó÷ ç ë³òåðàòóðíîþ 
ìîâîþ ³ òàðàñ³âñüê³ ä³àëåêòè, ôðàçè, 
ÿê³ âæèâàëè ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ïðî-
ñò³, çâè÷àéí³ ñåëÿíè, ëþäè â³ä ïëóãà 
òà çåìë³.

Îäèí ³ç ïåðøèõ ïðèºäíàâñÿ äî ³ñ-
òîðèê³â, êðàºçíàâö³â òà ïîøóêîâö³â, 
âèñâ³òëþþ÷è ³íôîðìàö³þ ïðî ñåëî 
Ñåñòðèí³âêó, äå íàðîäèëàñÿ ìàòè Ìè-
õàéëà Ñåðã³éîâè÷à Ãðóøåâñüêîãî — 
Ãëàô³ðà Çàõàð³âíà Îïïîêîâà. Âáîë³âàâ 
òèì, ùî ðóéíóºòüñÿ ñòàðà ïîï³âñüêà 
õàòà, äå ïåðåáóâàâ, ãîñòþþ÷è ó ä³äà 
ñâÿùåíèêà Çàõàð³ÿ ²âàíîâè÷à Îïïî-
êîâà ìàëåíüêèé, à ïîò³ì âæå þíàê 
Ìèõàéëî. Áðàâ ó÷àñòü ó òåìàòè÷íèõ 
êîíôåðåíö³ÿõ, ï³äí³ìàþ÷è áîëþ÷³ ïè-
òàííÿ óâ³êîâ³÷íåííÿ íà Êîçÿòèíùèí³ 
ïàì’ÿò³ âèäàòíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ ïîñòàò³, 
ãîëîâè Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, 
ïèñüìåííèêà, íàóêîâöÿ, ïîë³òè÷íî-
ãî ä³ÿ÷à.

Ó ïîáóò³ áóâ ùèðèé ³ ùåäðèé. Í³êî-
ëè íå ìàâ, ìåí³ òàê çäàâàëîñÿ, âîðîã³â. 
ßêîñü çàâ³òàâ äî ìóçåþ ³ ÿ, çíàþ÷è, 
ùî âèéøëà éîãî àâòîðñüêà êíèãà, 
ïîïðîñèëà ïîäàðóâàòè ¿¿ äî ôîíä³â ç 
àâòîãðàôîì. Íà ùî Âàñèëü ²âàíîâè÷ 
â³äâåðòî ³ áåçïîñåðåäíüî, ðîçãóáëåíî, 
íåìîâ äèòèíà, ñêàçàâ: «À ÿ âæå âñ³ 

¿õ ðîçäàâ».
Éîãî íàðèñè ïðî æèòòÿ çâè÷àéíèõ 

ñåëÿí, â³äîìèõ êåðìàíè÷³â ãîñïî-
äàðñòâ ðàéîíó, ïðîñòèõ ëþäåé, äî ¿õ-
íüî¿ äîë³, ùî ñ³þòü õë³á ÷è ñàïàþòü 
áóðÿêè, ïðîñÿêíóò³ îñîáëèâîþ øàíîþ 
äî ¿õ áóäåííî¿ ïðàö³, ÿêà íå ìàº ñïî-
êîþ í³ âäåíü, í³ âíî÷³. Íåîðäèíàðíà 
îñîáèñò³ñòü Âàñèëü ²âàíîâè÷ Ñòðàø-
íèé ïðîæèâ æèòòÿ íåäîâãå, àëå ïå-
ðåïîâíåíå ð³çíîìàí³òíèìè ïîä³ÿìè, 
çóñòð³÷àìè ç ö³êàâèìè ³ íåïåðåñ³÷íèìè 
ëþäüìè, çàëèøèâ ñë³ä ï³ñëÿ ñåáå â ðî-
äèí³, â ñåðöÿõ äðóç³â — ïóáë³öèñò³â 
òà æóðíàë³ñò³â, ³ ó çá³ðêàõ, ùî äî-
ñòóïí³ ñüîãîäí³ íà ïîëè÷êàõ á³áë³î-
òåê ³ â äîìàøí³õ øàôàõ ïðèõèëüíèê³â 
éîãî òâîð÷îñò³. ²ì’ÿ Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à 
Ñòðàøíîãî çàëèøèëîñü â ïàì’ÿò³ òâîð-
÷èõ ïåðñîíàë³â ì. Êîçÿòèíà.

Ïî ïåðåä÷àñí³é ñìåðò³ ìàéñòðà 
ïåðà, ó ì³ñöåâîãî õóäîæíèêà Âàëå-
ð³ÿ Ãåðàñèì÷óêà ç’ÿâèëîñÿ áàæàííÿ 
óâ³êîâ³÷èòè éîãî â îäíîìó ³ç òâîð³â 
ìèñòåöòâà ³ íàïèñàòè ïîðòðåò æóðíà-
ë³ñòà. Â³í âèéøîâ ôåíîìåíàëüíèì, 
³äåíòè÷íèì ç îáðàçîì, óñì³õíåíèé, 
ùèðèé, îïîâèòèé îñ³íí³ì ïàäîëèñòîì, 
êð³çü ÿêèé ïðîãëÿäàºòüñÿ óëþáëåíèé 
ñåðöþ êðàºâèä äèòèíñòâà. Ðîáîòó 
Âàëåð³é ²âàíîâè÷ Ãåðàñèì÷óê ïîäà-
ðóâàâ äî ôîíä³â ìóçåþ. Âîñåíè áóëà 
îðãàí³çîâàíà âèñòàâêà äî Äíÿ õóäîæ-
íèêà, äå áóëî ïðåäñòàâëåíî ³ äàíèé 
ïîðòðåò. Ó ìóçåéí³é åêñïîçèö³¿ ïðåä-
ñòàâëåíî ïîäàðîâàí³ àâòîðîì êíèãè 
«²äó ïî îñåí³», «Ðàíåíèé ïòàõ áîëþ 
íå ÷óº». Ôîðìóºòüñÿ òåêà àâòîðñüêèõ 
ñòàòåé ç íàãîäè 10-¿ ð³÷íèö³ ç äíÿ 
ñìåðò³ ìèòöÿ ñëîâà.

Пам’яті майстра слова і просто людини 
Василя Страшного
БЛОГ

Василь Іванович Страшний 
залишив слід після себе в 
родині, в серцях друзів і у 
збірках
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Íà ïî÷àòêó ë³òà, òîáòî ç 
1 ÷åðâíÿ, â Óêðà¿í³ ìîæóòü 
øòðàôóâàòè âëàñíèê³â «áåç-
àäðåñíèõ» áóäèíê³â. Ïðî öå 
éäåòüñÿ ó âèìîãàõ ³ ðåêîìåíäàö³-
ÿõ äëÿ ñòàòèñòè÷íîãî òà îô³ñíî-
ãî îáë³êó ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ, 
ÿêå ïðîæèâàº â êðà¿í³ â ö³ëîìó, 
³ íà âñ³õ ð³âíÿõ ¿¿ àäì³í³ñòðà-
òèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ. 
Òàêà ïîñòàíîâà ïèòàííÿ áóëà 
ïîâ’ÿçàíà ç ïðàâèëàìè áëàãî-
óñòðîþ òà ìåòîäè÷íèìè âèìî-
ãàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà-
¿íñüêîãî ïåðåïèñó íàñåëåííÿ.

Îñòàíí³é ðàç ïåðåïèñ óêðà-
¿íö³â áóâ ó 2001 ðîö³ ³ âæå 
10 ðàç³â ïåðåíîñèòüñÿ. Äðóãèé 
Âñåóêðà¿íñüêèé ïåðåïèñ íàñå-
ëåííÿ, ÿêèé ïëàíóâàëè ïðîâåñ-
òè â 2020–2021 ðîêàõ, ñêîð³øå 
çà âñå, òåæ ïåðåíåñóòü. Îò ò³ëüêè 
øòðàôí³ ñàíêö³¿ çà â³äñóòí³ñòü 
àäðåñíî¿ òàáëè÷êè ìîæóòü çà-

ëèøèòèñÿ. Çàðàç, ï³ä ÷àñ êàðàí-
òèíó, í³ÿêà àäì³íêîì³ñ³ÿ íå ï³äå 
ïåðåâ³ðÿòè òàáëè÷êè âóëèöü ç 
íîìåðàìè. Ò³ëüêè êàðàíòèí êî-
ëèñü çàê³í÷èòüñÿ.

Õî÷à ñïðàâä³, ìàðêóâàííÿ 
íà áóäèíêàõ íåîáõ³äíå. Äëÿ 
ïðèêëàäó, â íàøîìó ì³ñò³ ïå-
ðåñ³÷í³é ëþäèí³ âàæêî ðîç³-
áðàòèñÿ ç íîìåðàìè áóäèíê³â 
íà âóëèö³ Äîâæåíêà ÷è çíàéòè 
âóëèöþ Ëåîíòîâè÷à. Äåÿêèìè 
âóëèöÿìè ìîæíà éòè ìåòð³â 
ñòî ³ æîäíî¿ òàáëè÷êè ç íîìå-
ðîì. Òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, ùî 
íà îäí³é âóëèö³ º òàáëè÷êè ç 
íîâîþ ³ ñòàðîþ íàçâîþ âóëèö³.

Òàáëè÷êè âêðàé ïîòð³áí³ äëÿ 
áðèãàäè åêñòðåíî¿ äîïîìîãè, 
äëÿ ïðàö³âíèê³â ïîæåæíî-ðÿ-
òóâàëüíî¿ ñëóæáè ÷è íàðÿäó 
ïîë³ö³¿, ùîá â÷àñíî â³äðåàãó-
âàòè íà âèêëèê, ÷è çâåðíåííÿ 
ãðîìàäÿí. Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî 
àäðåñíó òàáëè÷êó ïîâèíí³ ìàòè 

íå ò³ëüêè æèòëîâ³ áóäèíêè, à é 
ï³äïðèºìñòâà áþäæåòíî¿ ñôå-
ðè, áàíêè, àïòåêè, ìàãàçèíè òà 
àäì³í³ñòðàòèâí³ çàêëàäè 

Ó âåðõàõ çàâæäè ãîòîâ³ äëÿ ô³-
íàíñîâèõ ñòÿãíåíü ç ãðîìàäÿí, 
ï³äïðèºìö³â ìàëîãî òà ñåðåäíüî-
ãî á³çíåñó. Íàâ³òü íîðìó ñòàò-
ò³ ïåðåäáà÷èëè, â ÿê³é éäåòü-
ñÿ, ùî çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ òÿãíå ïîêàðàííÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî õàðàêòåðó 
â³äïîâ³äíî äî ñò. 152 ÊÓïÀÏ 
«Ïîðóøåííÿ äåðæàâíèõ ñòàí-
äàðò³â, íîðì ³ ïðàâèë ó ñôåð³ 
áëàãîóñòðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, 
ïðàâèë áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é 
íàñåëåíèõ ïóíêò³â».

Ç 1 ÷åðâíÿ øòðàôè çà â³ä-
ñóòí³ñòü ìàðêóâàíü íà äîìî-
ãîñïîäàðñòâàõ áóäóòü ñÿãàòè 
äî 1360 ãðí — äëÿ íàñåëåííÿ 
³ äî 1800 ãðí — äëÿ ìàãàçèí³â, 
ôåðìè, áþäæåòíèõ óñòàíîâ ³ 
öåðêâè.

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Óæå íå ïåðøèé ð³ê Ìèõàéëî 
Ìàíäèáóðà çàéìàºòüñÿ ñêóïî-
âóâàííÿì âèíîãðàäíîãî ðàâëèêà 
â³ä íàñåëåííÿ. Êàæå, ùî öüîãî 
ðîêó ö³íà íà íèõ âïàëà, àäæå 
íèí³ ðàâëèê³â íàáàãàòî á³ëüøå, 
í³æ ó çâè÷àéíó ñóõó ïîãîäó.

— Çàðàç íåâåëèêà ö³íà ÷åðåç 
òå, ùî ðàâëèê³â ä³éñíî áàãàòî. 
Âîëîã³ñòü ï³ñëÿ äîù³â çá³ëü-
øèëàñü, âîíè á³ëüø àêòèâí³ø³ 
äî ðîçìíîæåííÿ, — êàæå Ìè-
õàéëî Ìàíäèáóðà. — Ö³íà íà çà-
êóï³âëþ öüîãî ðîêó ìîæå ùå 
âïàñòè. Êîëè çàñóõà — ðàâëèê³â 
ìåíøå, ³ çíàéòè âàæ÷å, ö³íà â³ä-
ïîâ³äíî á³ëüøà.

Øóêàòè ñëèìàê³â ÷îëîâ³ê ðà-
äèòü â ë³ñ³, òàì, äå º ñòàâêè, 
ÿðè, ³ áîëîòèñò³ ì³ñöÿ. Ïðèéìà-
þòüñÿ ðàâëèê³â â³ä ëþäåé ìàñîþ 
â³ä 20 ê³ëîãðàì³â. Ç ìåíøèìè 
îá'ºìàìè çàãîò³âåëüíèêè ìàòè 
ñïðàâè íå õî÷óòü.

— Òàê âèã³äí³øå íàì ³ ëþäÿì. 

Àäæå çäàâàòè ê³ëîãðàì ÷è äâà 
íåìàº ñåíñó, öå ì³çåðí³ ãðîø³. 
ß ñàì äíÿìè íàçáèðàâ 70 ê³-
ëîãðàì³â çà äåíü. Äîäàòêîâî 
çàðîáèâ ñîá³ íà ùîäåíí³ âè-
òðàòè. Ðàâëèê³â ìè ñêóïîâóºìî 
ì³øêàìè. Êåð³âíèê, íà ÿêîãî 
ÿ ïðàöþþ, ïðè¿çäèòü ³ çàáèðàº 
ñëèìàê³â ôóðîþ. Äàë³ âèâîçÿòü 
¿õ çà êîðäîí â ªâðîïåéñüê³ êðà-
¿íè, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèõàéëî.

Ðàâëèê³â çà êîðäîíîì ñêóïî-
âóþòü äëÿ âèêîðèñòàííÿ â êîñ-
ìåòîëîã³¿, àëå á³ëüø çàòðåáóâàí³ 
âîíè â õàð÷îâ³é ãàëóç³. Ì'ÿñî, 
ÿêå ç íèõ äîáóâàþòü, ö³íèòüñÿ 
â ºâðîïåéñüêèõ ðåñòîðàíàõ, îñî-
áëèâî ó Ôðàíö³¿. Âîíî ä³ºòè÷íå, 
ì³ñòèòü â³òàì³íè, á³ëîê, çàë³çî 
³ êàëüö³é, øâèäêî çàñâîþºòü-
ñÿ. Çà äåÿêèìè îãîëîøåííÿìè 
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà â ²í-
òåðíåò³, îïòîâ³ çàãîò³âåëüíèêè 
îòðèìóþòü çà êîæíèé ê³ëîãðàì 
ðàâëèê³â 22 ãðèâí³. Çà êîðäîíîì 
ñåðåäíÿ ö³íà çà ê³ëîãðàì âèíî-
ãðàäíîãî ðàâëèêà — 3,5 ºâðî.

СКУПОВУЮТЬ МІШКАМИ 
ВИНОГРАДНИХ РАВЛИКІВ
Кишенькові гроші  У центрі 
Козятина рясніють оголошення про 
додатковий підробіток, а саме заохочують 
збирати виноградних равликів. 
За кілограм цього делікатесного 
молюска дають  п'ять гривень

— Ìè ïðèéìàºìî ðàâëè-
êà â ìóøë³. Íå ïîòð³áíî éîãî 
÷èñòèòè. Îáðîáëÿþòü éîãî âæå 
çà êîðäîíîì. Ùå âàæëèâî, ùîá 
ðàâëèêè áóëè â ä³àìåòð³ òðè 
ñàíòèìåòðè, — äîäàº Ìèõàéëî 
Ìàíäèáóðà. — Ä³òè ìîæóòü íà-
â³òü ñîá³ òàêèì ÷èíîì íà ñìà-
êîëèêè çàðîáèòè. Ìè íà ì³ñö³ 
â³äðàçó ðîçðàõîâóºìîñÿ.

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ïàí 
Ìèõàéëî áóâ ó ñóñ³äí³é îáëàñò³ 

íà çàãîò³âë³ ðàâëèê³â. Á³äêàºòü-
ñÿ, â Êîçÿòèí³ ðàâëèê³â ïðèíî-
ñÿòü óæå ìåíøå é ìåíøå. ² äîâî-
äèòüñÿ ¿çäèòè â ñóñ³äí³ îáëàñò³. 
Ó íàøîìó ì³ñò³ çàãîò³âåëüíèêè 
ñêóïîâóâàëè ðàâëèê³â íåïîäàë³ê 
â³ä âèùîãî ïðîôåñ³éíîãî ó÷è-
ëèùà çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó.

Äîäàìî, ùî â ïðèðîä³ ðàâëèê 
æèâå â ñåðåäíüîìó 7–8 ðîê³â. 
Âîíè âèêîíóþòü ðîëü àñåí³çàòî-
ð³â, ïî¿äàþ÷è ðåøòêè ðîñëèí, ùî 
ðîçêëàäàþòüñÿ, òà åêñêðåìåíòè 
òâàðèí. Îäíàê ìîëîä³ ðàâëèêè 
äóæå øêîäÿòü êóëüòóðíèì ðîñ-
ëèíàì, ïî¿äàþ÷è áðóíüêè, ïëîäè.

Щоб заробити на равликах, потрібно назбирати 
мінімумі 20 кілограмів, — їх багато у лісах та біля ставків

Адресні таблички на будинках повинні 
бути і без перепису населення

Таблички вкрай потрібні для екстрених служб, 
щоб вчасно відреагувати на виклик

Ïðèéìàþòü 
ðàâëèê³â â³ä 
20 ê³ëîãðàì³â. 
Ç ìåíøèìè îá'ºìàìè 
çàãîò³âåëüíèêè ìàòè 
ñïðàâè íå õî÷óòü
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àòîê «ê³íî» äëÿ íàñ âè-
ÿâèâñÿ ³ ïðàâäà ö³êàâèì. Êîëè 
â íàñåëåíîìó ïóíêò³ º òàê³ âó-
ëèö³ ÿê Ñàäîâà, Øê³ëüíà ÷è 
Áàçàðíà, òî ¿õ ïîòð³áíî øóêà-
òè íåäàëåêî â³ä ðèíêó, øêîëè 
÷è ñàäêà. Íàøà Ñàäîâà ñàäêîì 
íàâ³òü íå ïàõëà, õ³áà ùî â ìåø-
êàíö³â âóëèö³ áóëè îêðåì³ ïëî-
äîâ³ äåðåâà. Êîëè ìè äî¿õàëè 
äî áóäèíêó ¹ 38, äîðîãà íà âó-
ëèö³ êóäèñü çíèêëà, ïåðåä íàìè 
áóëè ò³ëüêè êóù³. Íà äîïîìîãó 
ïðèéøëè äâîº ñåñòðèí³â÷àíîê 
ïåíñ³éíîãî â³êó.

— Âè çâåðòàéòå íà ñòåæèíó, 
ùî íàïðàâî, ïîò³ì âë³âî ïîâåð-
íåòå ³ ïðèéäåòå äî êàð’ºðó òà 
×åðâ³íñüêîãî ñòàâó. Â³ä ñòàâêà 
âèéäåòå íà ãîðó ³ òàì áóäå õàòà, 
ÿêó âè øóêàºòå. Ìè çíàºì öüîãî 
÷îëîâ³êà — Ñëàâêîì éîãî êëè-
÷óòü, — ñêàçàëè æ³íêè.

Êîëè ìè çàéøëè íà ïîäâ³ð’ÿ 
áóäèíêó, âèéøîâ ãîñïîäàð îñåë³ 
70-ð³÷íèé Â’ÿ÷åñëàâ. Ïðèâ³òàâ-
øèñü, êàæåìî ãîñïîäàðþ: «Ìè 
ïðè¿õàëè, ïîêàçóéòå «ê³íî». 
Íà öå â³í â³äïîâ³äàº: «Áóëà 
ò³ëüêè ïåðøà ñåð³ÿ, ïðè¿çäèëè 
ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíî¿ ñôåðè, 
áóâ íàðÿä ïîë³ö³¿ ³ ãîëîâà ñåëà. 
Çàâòðà ó ìåíå áóäóòü æóðíàë³ñòè 
òåëåïåðåäà÷³ «Ñòîñóºòüñÿ êîæ-
íîãî», à ñüîãîäí³ ç âàìè ìîÿ 

ìàìà õî÷å ïîãîâîðèòè, çàðàç 
âîíà âèéäå».

92-ð³÷íà ìàìà Â’ÿ÷åñëàâà 
éøëà çà äîïîìîãîþ ñò³ëü÷èêà. 
Ñòàâèëà éîãî ïåðåä ñîáîþ, à ïî-
ò³ì äâîìà íåâåëèêèìè êðîêàìè 
ï³äõîäèëà äî ñâîº¿ îïîðè ³ çíîâ 
ïåðåñòàâëÿëà ñò³ëü÷èê. Ìè çà-
ïèòàëè, ïðî ÿê³ ïðîáëåìè âîíà 
õîò³ëà ðîçïîâ³ñòè? Ò³ëüêè Òà¿ñ³ÿ 
Òêà÷óê (òàê çâàòè æ³íêó) ïî÷à-
ëà ñâîþ ðîçïîâ³äü ç ãîëîäíîãî 
33-ãî ³ ç Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. 
Çãàäóâàëà ³ ï³ñëÿâîºíí³ ðîêè. 
Ó 1947 ðîö³ âîíà, òîä³ 19-ð³÷íà 
ä³â÷èíà, ïðàöþâàëà â êîëãîñï³ 
³ ïîòðàïèëà ï³ä çàêîí 5-òè êî-
ëîñê³â. Òà¿ñ³ÿ áóëà íàéñòàðøîþ 
ñåðåä äåñÿòè ìîëîäøèõ áðàò³â 
³ ñåñòåð, äîïîìàãàëà âèæèâàòè 
ìîëîäøèì. Ç³áðàëà íà ñêîøå-
íîìó ïîë³ 400 ãðàì³â êîëîñê³â. 
Çà öå ¿¿ çàñóäèëè íà 5 ðîê³â òàáî-
ð³â ÿê çëîä³éêó íàðîäíîãî äîáðà. 
Åòàïóâàëè â êîëîí³þ Õàðöèçüêà. 
Òàì âîíà 22-ë³òíüîþ íàðîäèëà 
Ñëàâêà.

Ï³ñëÿ òàáîð³â ó êîëãîñï íå õî-
ò³ëà ïîâåðòàòèñÿ. Âëàøòóâàëàñÿ 
ïðàö³âíèöåþ íà «Çåðíîñóøèë-
êó». Ò³ëüêè â îäíîìó âèïàäêó 
÷óòü íå çàãèíóëà ³ çâ³ëüíèëàñü.

Ó ïîòÿç³ ïîçíàéîìèëàñÿ ç 
çàâ³äóâà÷êîþ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà 
Ìàõàðèíåöüêîãî öóêðîâîãî çà-
âîäó. Î÷³ëüíèöÿ äèòÿ÷îãî ñàäêà 
âçÿëà 23-ð³÷íó Òà¿ñó íà ðîáîòó.

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

 Êîíêóðñíà ðàäà çàòâåðäèëà 
ñïèñîê ïåðåìîæö³â 17 îáëàñíî-
ãî êîíêóðñó ïðîºêò³â ðîçâèòêó 
òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä. Òàê, 
188 ïðîºêò³â ãðîìàä Â³ííè÷÷èíè 
çäîáóëè ïåðåìîãó òà îòðèìàþòü 
ô³íàíñóâàííÿ ç ôîíäó êîíêóðñó. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Â³ííèöüêà 
îáëàñíà ðàäà. Äîäàþòü, ùî öüî-
ãî ðîêó íà ðåàë³çàö³þ ïðîºêò³â 
êîíêóðñó ç îáëàñíîãî áþäæåòó 

âèä³ëåíî 15 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. 
Çà ïåðåìîãó òà ô³íàíñóâàííÿ 
çìàãàëîñÿ 422 ïðîºêòè, 123 ïðî-
ºêòè ãðîìàä áóäóòü ïðîô³íàíñî-
âàí³ ïîâí³ñòþ, à 65 — ÷àñòêîâî. 
Íà â³äì³íó â³ä ìèíóëèõ ðîê³â, 
öüîãîð³÷ âðàõóâàëè ô³íàíñîâó 
ñïðîìîæí³ñòü ó÷àñíèê³â, òîá-
òî ìîæëèâ³ñòü äîô³íàíñóâàòè 
ç âëàñíîãî áþäæåòó ÷è çíàéòè 
ï³äòðèìêó ó ñïîíñîð³â.

«Îêð³ì òîãî, â ðåçóëüòàò³ ô³-

íàíñîâîãî ðîçïîä³ëó ïî ðàéîíàõ, 
âèõîäèëè çàëèøêîâ³ êîøòè, ÿê³ 
äëÿ íàñòóïíîãî çà ðåéòèíãîì 
ïðîºêòó áóëè íåäîñòàòí³ìè (2–5-
10 òèñÿ÷). Óñüîãî áóëî 150 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â 
ïðîô³íàíñîâàí³ ïðîºêòè, ÿê³ 
éøëè äàë³ çã³äíî ç ðåéòèíãîâîþ 
òàáëèöåþ», — ïèøóòü íà ñàéò³ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè.

Â³äîìî, ùî íå âñ³ ãðîìàäè 
ðàéîí³â, ì³ñòà îáëàñíîãî çíà-

÷åííÿ òà îá’ºäíàí³ òåðèòîð³àëüí³ 
ãðîìàäè âçÿëè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. 
Â³ä íàøîãî ì³ñòà íå íàä³éøëî 
æîäíî¿ çàÿâêè. Ñåðåä ïåðåìîæ-
ö³â êîíêóðñ³â º òðè ãðîìàäè ç 
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó — Á³ëî-
ï³ëüñüêà, Ãëóõîâåöüêà òà Ìàõ-
í³âñüêà. Ïðîºêòè ñòîñóþòüñÿ 
ìîäåðí³çàö³¿ ìåðåæ âóëè÷íîãî 
îñâ³òëåííÿ.

Òàê, Ìàõí³âñüêà ñ³ëüñüêà ÎÒÃ 
íà ïðîºêò «Îñâ³òëåííÿ âóëèöü — 

çàïîðóêà æèòòºä³ÿëüíîñò³ ãðîìà-
äè» îòðèìàëà 100000 ãðèâåíü, 
à íà «Øëÿõ äî çäîðîâ’ÿ ÷åðåç 
äðóæáó ç âóëè÷íèì îñâ³òëåí-
íÿì» — 36523,93.

Á³ëîï³ëüñüê³é ñ³ëüñüê³é ðàä³ 
íà ïðîºêò «Îñâ³òëåí³ âóëèö³ — 
óñï³øíà ãðîìàäà» âèä³ëèëè 
67130,55 ãðèâí³. À Ãëóõîâåöü-
êà ñåëèùíà ÎÒÃ íà «Çîâí³øíº 
îñâ³òëåííÿ â êîæåí êóòî÷îê ãðî-
ìàäè» îòðèìàº 179520,06.

КОЛИ РАЮ ВДОМА НЕМАЄ, 
ТО Й В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ БУДЕ 
Людська доля  На гарячу лінію 
газети «RIA-Козятин» зателефонував 
чоловік з Сестринівки і повідомив, 
що до нього прийдуть різні служби. 
«Якщо у вас є бажання побачити 
хороше «кіно», то приїжджайте», — 
заінтригував співрозмовник. Кому-кому, 
а медійникам всі історії цікаві, особливо, 
коли вони стосуються місцевих героїв

Ëèøå ï³ñëÿ ñïîãàä³â ç³ ñâîãî 
íåïðîñòîãî æèòòÿ Òà¿ñ³ÿ ²âàí³â-
íà ñòàëà ðîçïîâ³äàòè, ùî ¿¿ òåïåð 
íåïîêî¿òü. Êàæå:

«Õî÷óòü ìåíå â³äïðàâè-
òè â òåðöåíòð. Ó Â³âñÿíèêè. 
Êàæóòü, ò³ëüêè íà ì³ñÿöü, 
à ÿ íå õî÷ó òóäè ¿õàòè».

— À õòî âàñ òóäè õî÷å â³äïðà-
âèòè? — çàïèòàëè ìè ó ïåíñ³-
îíåðêè.

— Òàíÿ — ì³é ñîö³àëüíèé 
ïðàö³âíèê, ÿêà õîäèòü äî ìåíå, 
³ ì³é ñèí Ñëàâ³ê.

— Ìàìî, ùî òè êàæåø? 
ß õî÷ó äîãëÿäàòè çà òîáîþ, — 
êàæå ñèí. — ß ò³ëüêè ïðîòè òîãî, 
ùîá Òàíÿ äî òåáå õîäèëà. Âîíà 

ïðèõîäèòü, êîëè ¿é çàìàíåòüñÿ. 
Áóâàº òàê, ùî íà íå¿ íàä³ºìîñü, 
ùî âîíà õë³áà ïðèíåñå, à âîíà 
íå ïðèéäå ³ ìè â òîé äåíü ñè-
äèìî áåç õë³áà.

— Òàê, — äîäàº Òà¿ñ³ÿ ²âàí³â-
íà. — Ðàí³øå Òàíÿ ïðèõîäèëà 
÷àñò³øå. Áóâàëî, ùî é â ãîðîä³ 
äîïîìàãàëà. À òåïåð íåìàº öüî-
ãî. Ó íå¿, êð³ì ìåíå, ùå 11 ëþ-
äåé, çà ÿêèìè âîíà äîãëÿäàº. Òà 
é ó íå¿ ñàìî¿ áàãàòîä³òíà ðîäèíà. 
Îò ³ âèõîäèòü, ùî íà ìåíå ó íå¿ 
ïðîñòî íåìàº ÷àñó.

Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ìè ç ñîö³-
àëüíîþ ïðàö³âíèöåþ Òåòÿíîþ 
Ïðîøê³íîþ. Öå òà Òàíÿ, ïðî ÿêó 
ðîçïîâ³äàëà áàáóñÿ Òà¿ñà.

— Õîäæó ÿ äî Òà¿ñ³¿ ²âàí³âíè 
îäèí ðàç íà òèæäåíü. Õë³á ïðè-
íîøó êîæåí ðàç. Áóâàº, ïðè-
íîøó ñâî¿é ï³äîï³÷í³é ïàéîê. 
Ñòàðàþñÿ ïðèõîäèòè òîä³, êîëè 
âäîìà íåìàº Â’ÿ÷åñëàâà. Ç íèì 
ìàëî õòî ñõîäèòüñÿ õàðàêòå-

ðîì, — êàæå ïàí³ Òåòÿíà.
— À ÷èÿ ³äåÿ â³äïðàâèòè 

92-ð³÷íó æ³íêó â òåðöåíòð ó Â³-
âñÿíèêè? — çàïèòàëè ìè ó ñîöï-
ðàö³âíèêà.

— ²äåÿ ìîÿ. Ò³ëüêè öå íà òîé 
âèïàäîê, êîëè ìåí³ ñêàæóòü 
íå õîäèòè äî íå¿, — êàæå ïàí³ 
Òåòÿíà. — Àäæå Â’ÿ÷åñëàâ âñ³ì 
çàÿâëÿº, ÿêùî ÿ áóäó äî éîãî 
ìàòåð³ õîäèòè, òî â³í ï³äå âîþ-
âàòè â ÎÎÑ. Ò³ëüêè â³í í³êóäè 
íå ïî¿äå, òîìó ùî éîãî íå â³-
çüìóòü — ðîêàìè âèéøîâ. Òîæ 
êîëè ÿ ïåðåñòàíó õîäèòè, òî Òà-
¿ñ³ ²âàí³âí³ ä³éñíî êðàùå áóäå 
ó Â³âñÿíèêàõ.

Õòî ìîæå çíàòè, äå êîìó êðà-
ùå? Öå ìîæå â³ä÷óâàòè ò³ëüêè 
ë³òíÿ æ³íêà ñàìà. Äëÿ òîãî, 
ùîá ïî¿õàòè ó Â³âñÿíèêè, Òà-
¿ñ³ ²âàí³âí³ äîâåäåòüñÿ ïðîéòè 
ìåäêîì³ñ³þ. ×è çìîæå 92-ð³÷-
íà áàáóñÿ õîäèòè ç³ ñò³ëü÷èêîì 
ïî êàá³íåòàõ ïîë³êë³í³êè?

Ó Â³âñÿíèêàõ äîãëÿä íåïîãà-
íèé, ãàðíå õàð÷óâàííÿ. Ò³ëüêè 
äëÿ áàãàòüîõ ëþäåé ïîõèëîãî 
â³êó, òî ÷óæèíà. À Òà¿ñà ²âà-
í³âíà êàæå, ùî ¿é âäîìà äîáðå. 
Ó äâîð³ º êðèíèöÿ, íà ïîäâ³ð’¿ 
ïàñåòüñÿ òðîº ê³ç: «Ìàþ ñâ³é êó-
òî÷îê, ÷îãî ìàþ â³ê äîæèâàòè 
ó Â³âñÿíèêàõ?» 

У Вівсяники Таїсія Ткачук не поїде. 
Каже, що їй добре у себе вдома

В обласному конкурсі є три переможці з Козятинщини

Çà 400 ãðàì³â 
êîëîñê³â ç ïîëÿ19-
ð³÷íó Òà¿ñ³þ çàñóäèëè 
íà ï'ÿòü ðîê³â òàáîð³â 
ÿê çëîä³éêó íàðîäíîãî 
äîáðà
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïåðøà íàøà çóïèíêà ñòàëàñÿ â äâîð³ 
ïîøòè. Ìè ïîì³òèëè, ùî á³ëÿ êðèíèö³ 
â³äëàìàëàñÿ ÷àñòèíà ðîçäâîºíîãî ñòîâáó-
ðà êàøòàíà. Â³ä äîù³â òðóõëÿâèé ñòîâáóð 
íàáðàâñÿ âîäîþ ³ íå âèòðèìàâ âëàñíî¿ 
âàãè. Â îñíîâíîãî ñòîâáóðà êàøòàíà òà-
êîæ º ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì. Íà íüîìó 
æèâî¿ äåðåâèíè çàëèøèëàñü òðåòèíà.

Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà ñïîäîáàëîñü 
òå, ùî ïðîäàâö³ ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ íàâ÷è-
ëèñÿ çà ñîáîþ ïðèáèðàòè. Íà ãîäèííèêó 
14.10, à ñì³òòÿ âæå íåìàº.

Ïåðå¿õàëè íà âóëèöþ Ãðóøåâñüêîãî. 
Òàì â³äêðèëè ìàãàçèí íàï³âôàáðèêàò³â. 
Çà ñëîâàìè ïðîäàâ÷èíü, íàéêðàùå êîçÿ-
òèí÷àíè ³ ãîñò³ ì³ñòà êóïóþòü ãîëóáö³. Ç 
àñîðòèìåíòó, ÿêèé ïðîïîíóâàëè â òîð-
ãîâåëüí³é òî÷ö³, ìè í³÷îãî íå âèáðàëè, 
à îò íàñòð³é, ç ÿêèì ïðàöþþòü ïðîäàâ-
÷èí³, íàì ñïîäîáàâñÿ.

Íà âóëèö³ Ñêëÿðîâà ïðîäàþòü êâ³òè, ÿê³ 
ïîëþáëÿþòü æ³íêè. Ïðèêàçêà — òàì ÷è-
ñòî, äå íå ñì³òÿòü, öèì ïðîäàâöÿì íå ï³ä-
õîäèòü. Òîìó ùî ïðèáèðàþòü ÷àñòî — 
ìåòóòü òå, ùî â³òðîì äî íèõ ïðèíîñèòü 
ç âóëèö³, ì³ñüêîãî ñêâåðó òà ðèíêó.

Ó ì³ñüêîìó ïàðêó ÷åðãîâèé âàíäà-
ë³çì. ßêèéñü, ñàì³ íàçâ³òü òó ëþäèíó, 
â÷åðãîâå ïîçáèòêóâàâñÿ íàä êëóìáîþ. 
Ìàáóòü, çëîä³é ä³º çà ëîã³êîþ: êâ³òàì, 
ÿêèì íå âèñòà÷àº ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â, 
íå ì³ñöå íà êëóìá³, òîæ íåõàé öâ³òóòü 
êâ³òè ó éîãî äâîð³. Ùå â îäí³é íàðîäí³é 
ïðèêàçö³ éäåòüñÿ, ùî â³ä ñåáå ò³ëüêè êóð-
êà ãðåáå.Ò³ëüêè, ÿê òàê ìîæíà íå ëþáèòè 
ì³ñòî, â ÿêîìó æèâåø?

Ó ïåð³îä êàðàíòèíó äåÿê³ âóëèö³ íàøîãî 
ì³ñòà ÷èìîñü ñòàëè íàãàäóâàòè àâòîðè-
íîê. Ïàëüìó ïåðøîñò³ â öüîìó ïóíêò³ 

ì³öíî òðèìàº âóëèöÿ Âèííè÷åíêà. Âóëè-
öÿ Ï. Îðëèêà çà ñóêóïí³ñòþ àâò³âîê òðåòÿ.

Äàë³ íàø ðåéä-åêñêóðñ³ÿ âçÿëà êóðñ 
íà îêðà¿íó ì³ñòà. Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàé-
äàíó â³ä ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ Øì³äòà 
äî ð³÷å÷êè çðîáèëè ÿìêîâèé ðåìîíò. Â³ä 
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî äî Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
âóëèöÿ Øì³äòà ìàº âèãëÿä äîðîæíüî¿ 
ïðàëüíî¿ äîøêè.

Íà ìàðøðóò³ ¹ 3, ùî íà âóëèö³ ×åðâî-
íà Êàëèíà, ùîá ï³äñèïàòè ä³ëÿíêó ðîç-
âîðîòó, íàñèïàëè ùåáåíþ. Êîæíó çèìó 
â îæåëåäèöþ íà äîðîãàõ ÷è ïðè çíà÷íèõ 
ñí³ãîïàäàõ ìàðøðóòêà ïðè ðîçâîðîò³ ìàëà 
ïðîáëåìè âè¿çäó íà äîðîãó. Òåïåð ìåø-

êàíöÿì Á³ëî¿ Êàçàðìè ó âåëèêèé ñí³ã 
÷è îæåëåäèöþ, ùîá ñ³ñòè â ìàðøðóòêó, 
íå äîâåäåòüñÿ éòè äî çóïèíêè á³ëÿ ìà-
ãàçèíó.

Íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ, á³ëÿ áóäèí-
ê³â çà íîìåðàìè 10, 14 ³ â ê³íö³ âóëèö³, 
º äîðîæí³ âïàäèíè, ç ÿêèìè ìåøêàíö³ 
âóëèö³ ïðîáóþòü ÿìè çàñèïàòè. Ò³ëüêè 
ñàìîòóæêè âïîðàòèñü ç òàêîþ ïðîáëåìîþ 
âîíè íå ìîæóòü.

Íà âóëèö³ Áîéêà, Âèãîâñüêîãî, ×åõî-
âà, Ä. Íå÷àÿ, ×åðâîíî¿ Êàëèíè ïðîñÿòü 
ïîñòàâèòè ë³õòàð³, õî÷ íà ïåðåõðåñòÿõ. 
Á³ëÿ ìàãàçèíó âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ º. Àëå 
äåâ’ÿòü ë³õòàð³â íà ïÿòü âóëèöü — öå 
íåáàãàòî, êàæóòü ëþäè.

АВАРІЙНИЙ КАШТАН, КЛУМБА 
ТА БІЛА КАЗАРМА БЕЗ ЛІХТАРІВ 
Козятин у фото  Як правило, кожні вихідні 
ми проводимо рейд містом. Цього разу 
традицію порушили і проїхалися вулицями 
міста в понеділок, 1-го червня. Що потрапило 
в об’єктиви кінокамер — наша розвовідь

Íà âóëèö³ Âàñèëÿ Çåìëÿêà 
ñïîäîáàëîñü òå, ùî ïðîäàâö³ 
ñòèõ³éíî¿ òîðã³âë³ íàâ÷èëèñÿ 
çà ñîáîþ ïðèáèðàòè. Íà 
ãîäèííèêó 14.10, à ñì³òòÿ 
âæå íåìàº

Аварійний каштан у дворі пошти. 
Трухлявий стовбур не витримав 
стільки води

Бездоріжжя на вулиці 
Чайковського Під час карантину деякі вулиці міста чимось нагадують авторинок

Підсипали розворот маршруту 
№3. Тепер взимку не доведеться йти 
на зупинку до магазину

Свого сміття не мають, метуть те, що вітром принесе

Три проблеми клумби — мало 
сонця, заливає дощем і не може 
сховатися від злодіїв
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Вернигородок цікавий не лише 
своєю церквою. На околиці села 
обабіч дороги, що веде на Біло-
пілля, розташоване джерело з 
цілющою водою. Воно має на-
зву «Боже». З його відкриттям 
пов'язана цікава історія.
Кілька років тому чоловікові 
на ім'я Олександр Голодняк на-

снився дивний сон. Він побачив 
себе на схилі пагорба, оточеного 
деревами. А біля того пагорба 
була невеличка водойма. Через 
кілька тижнів Олександрові зно-
ву наснився цей сон. Він розпо-
вів про нього незнайомому чо-
ловіку і той порадив Олександру 
поїхати до Вернигородка за ста-

вок «Шуба».
Коли Олександр приїхав до села, 
перед ним постала картина з 
його сну: невелика водойма. 
Щоправда, вона була замулена. 
Олександр взявся чистити дже-
рельце. Потім збудував альтанку. 
Відтоді це місце відоме як «Боже 
джерело».

«Боже джерело» у Вернигородку 

ОЛЕНА УДВУД 

Âåðíèãîðîäîê — ñåëî çà ²âàí-
ê³âöÿìè. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ 
ñòîë³òòÿ ïðàâîñëàâíà ïàðàô³ÿ 
ñåëà íàë³÷óâàëà 1 òèñÿ÷ó 7 îñ³á. 
Äóõîâíèì îñåðåäêîì ñåëà âæå 
òîä³ áóëà öåðêâà Ð³çäâà Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³.

Ñâÿòèíÿ çàðàõîâóâàëàñÿ 
äî õðàì³â 5 êëàñó. Ùîïðàâäà, 
òî÷íî íå â³äîìî, êîëè ¿¿ çáóäó-
âàëè. Ó «Ñêàçàííÿõ ïðî íàñåëå-
í³ ïóíêòè Êè¿âñüêî¿ Ãóáåðí³¿» 
çà 1864 ð³ê íàïèñàíî «çáóäîâàíà 
íåâ³äîìî êîëè». Ó «Ñëîâíèêó 
ãåîãðàô³÷íîìó Êîðîë³âñòâà 
Ïîëüñüêîãî» òåæ íå çàçíà÷åíî 
äàòó ïîáóäîâè öåðêâè.

Ó ³íøîìó äæåðåë³, Ïàì'ÿòí³é 
êíèç³  Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³ ¿ 
çà 1888 ð³ê äàòîþ ïîáóäîâè 
öåðêâè ñòî¿òü 1865 ð³ê. Ìîæ-
íà ïðèïóñòèòè, ùî ïåðøèé 
äåðåâ'ÿíèé õðàì çáóäóâà-
ëè çàäîâãî äî 1860-èõ ðîê³â, 
à ó 1865 íà ì³ñö³ ñòàðî¿ ñâÿòèí³ 
çâåëè íîâó.

Äî õðàìó Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áî-
ãîðîäèö³ õîäèëè íå ëèøå âåð-
íèãîðîä÷àíè. Öåðêâà ìàëà äâà 
ïðèïèñíèõ ñåëà — Âåðáîëîçè òà 
Ðàäçèâèë³âêà (ñüîãîäí³ öå ñåëî 
íàçèâàºòüñÿ Âåëèêå). Òàì õðàì³â 
íå áóëî. Òîìó çàãàëîì öåðêîâíà 
ãðîìàäà öåðêâè Ð³çäâà Ïðåñâÿ-
òî¿ Áîãîðîäèö³ íàë³÷óâàëà ïîíàä 
ï³âòîðè òèñÿ÷³ îñ³á.

Êð³ì ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè 
ó Âåðíèãîðîäêó òàêîæ áóëà êà-
òîëèöüêà êàïëèöÿ, ÿêà íàëåæàëà 
äî Á³ëîï³ëüñüêî¿ ïàðàô³¿.

НАГОРОДА ВІД СВЯТІЙШОГО 
СИНОДУ 

Ó ò³ ðîêè íàñòîÿòåëåì õðàìó 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ áóâ Ïàâ-
ëî Çàâàäèíñüêèé. Ñâÿùåíèê áóâ 
äîñèòü àêòèâíèì. Ïðî öå ñâ³ä-
÷àòü éîãî íàãîðîäè. Ó 1881 ðîö³ 
Ïàâëó Çàâàäèíñüêîìó âðó÷èëè 
íàïåðñíèé õðåñò â³ä ñâÿò³éøîãî 
ñèíîäó. Öþ íàãîðîäó â³í îòðè-
ìàâ çà ñóìë³ííó ñëóæáó.

Ïðîòå ñåðåä ñâÿùåííîñëóæè-
òåë³â öåðêâè ó Âåðíèãîðîäêó 

òðàïëÿëèñÿ ³ òàê³, êîòð³ âòðà÷àëè 
ïðèõèëüí³ñòü âèùîãî êåð³âíè-
öòâà. Äî ïðèêëàäó, ó 1864 ðîö³ 
çâ³ëüíèëè öåðêîâíîãî ïîíîìà-
ðÿ Àðåôà Êðèæàí³âñüêîãî. Ïðî 
öå ñâ³ä÷èòü çàïèñ ó «Êè¿âñüêèõ 
ºïàðõ³àëüíèõ â³äîìîñòÿõ», îô³-
ö³éíîìó äðóêîâàíîìó îðãàí³ 
Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³¿.

Ïîíîìàð — öå ñâîºð³äíèé 
àñèñòåíò ñâÿùåíèêà, ùî äî-
ïîìàãàº éîìó ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ ñëóæáè. Òàêîæ äî éîãî 
îáîâ'ÿçê³â âõîäèòü äçâîíèòè 
ó äçâîíè.

НА ВІДКРИТТЯ НОВОГО 
ХРАМУ ПРИЇЗДИВ ФІЛАРЕТ 

Äåðåâ'ÿíà öåðêâà ó Âåðíèãî-
ðîäêó ïðîñòîÿëà ïîíàä ï³âòîðà 
ñòîë³òòÿ. Õðàìó íàâ³òü âäàëîñÿ 
ïåðåæèòè áóðåìí³ àíòèðåë³ã³é-
í³ ðàäÿíñüê³ ðîêè. Ó 1996 ðîö³ 
Öåðêâà Ð³çäâà Ïðåñâÿòî¿ Áî-
ãîðîäèö³ óâ³éøëà äî êàòàëîãó 
³ñíóþ÷èõ äåðåâ'ÿíèõ öåðêîâ 
Óêðà¿íè.

Äî íàøèõ äí³â ñâÿòèíÿ íå çáå-
ðåãëàñÿ. Âæå â ñó÷àñí³ ÷àñè ¿¿ 
çíèùèëà ïîæåæà. Ïðî öå íàì 
ðîçïîâ³ëè ó Âåðíèãîðîäîöüê³é 
ñ³ëüñüê³é ðàä³.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîãîíü çðóé-
íóâàâ áóä³âëþ öåðêâè, âçÿëèñÿ 
çà ïîáóäîâó íîâî¿ íà òîìó ñàìî-
ìó ì³ñö³. Õðàì çâîäèëè âïðî-
äîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â. Çàâäÿêè 
ïë³äí³é ïðàö³ â³ðÿí òà äóõî-
âåíñòâà áóä³âíèöòâî âäàëîñÿ 
çàâåðøèòè.

Íîâîçáóäîâàíó öåðêâó Ð³çäâà 
Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ â³äêðè-
ëè 10 æîâòíÿ 2015 ðîêó. Ïåð-
øó ñëóæáó ó õðàì³ ïðîâ³â ãîëî-
âà Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó 
Ô³ëàðåò. Éîãî çàïðîñèëè íà â³ä-
êðèòòÿ ñâÿòèí³.

Íîâà öåðêâà äåùî â³äð³çíÿ-
ºòüñÿ â³ä ñâîº¿ ñòàðîâèííî¿ ïî-
ïåðåäíèö³. Ïåðø çà âñå ìàòåð³-
àëîì âèãîòîâëåííÿ. Ñó÷àñíèé 
õðàì áóäóâàëè íå ç äåðåâà, à ç 
öåãëè. Êð³ì òîãî, öåíòðàëüíèé 
êóïîë çðîáèëè çíà÷íî á³ëüøèì 
çà ðîçì³ðàìè.

ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА 
У ВЕРНИГОРОДКУ ЗГОРІЛА 
Мандрівка у минуле  Ми 
продовжуємо розповідати вам про 
старовинні храми Козятинського району. 
На черзі історія святині у Вернигородку. 
Вона не збереглася до наших днів, 
бо споруду знищило вогнем. На місці 
дерев'яного храму звели новий. Уже 
п'ять років там правлять службу. А першу 
літургію провів голова УПЦ КП

На відкриття нового храму у 
Вернигородку приїхав Філарет. 
Він провів першу службу божу

Сучасну церкву спорудили з цегли. 
Роботи тривали впродовж кількох років

Такий вигляд має сучасний храм. 
Його відкрили п'ять років тому
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Приміщення в центрі міста 70 кв. м. фасад-
ний вихід, під магазин, офіс, салон. 067-252-

69-68

Додаткові заняття з англійської мови та 
математики. Допомога в здачі ЗНО та ДПА. 

097-505-13-36

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

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

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

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

Продається Кафе-Бар "Крокус" 
вул.Незалежності 55. 063-688-19-93, 063-688-

19-82

ÐÎÁÎÒÀ
  Ó ¯äàëüíþ 5***** íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ : ïåêàð, êóë³íàð-êîíäèòåð. 

Çàðîá³òíà ïëàòà 5500-6000ãðí. 067-430-02-80
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð,  

Ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-
430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Êóë³íàð³ÿ-Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ:  Ïðîäàâåöü ç³ 
çíàííÿì ÏÊ Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7500-9000 ç ïîäàòêàìè. 
067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90
  Âèêîíàþ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: êâàðòèð, îô³ñ³â, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. 

063-262-67-76 Ñåðã³é Àíàòàë³éîâè÷
  Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, êâàðòèð, äåêîð, êîðî¿ä. 063-186-30-23
  Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 063-754-61-77

ÏÐÎÄÀÌ
   2 äåðåâ’ÿí³ ïîäâ³éí³ â³êíà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êë³òêà äëÿ øèíøèëè, ìàøèí-

êà äëÿ ñòðèæêè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
   Àäàïòîð ³ ãðàáë³ äî ìîòîáëîêà. 097-324-85-52
   Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., áëîêè â³êîíí³ äåðåâÿí³ íîâ³ 1.20 õ 0.90 

- 2 øò., òåëåâ³çîðè «Sharp» ä³àã. 36 ñì., Daewoo ä³àã. 36 ñì., òðåíàæåð 
ïðîôåñ³éíèé. 063-736-47-19

   Áäæîëèíèé ð³é ç ìàòêîþ òà âóëèêîì. 096-437-22-16
   Áåòîíîì³øàëêà á/ó. 093-563-81-40, 067-493-22-16
   Áè÷îê 3 ì³ñ., äâ³ òåëè÷êè 4 òà 3 ì³ñ. 097-149-12-94
   Áîëãàðêó íà çàï÷àñòèíè, êðóã 230 ìì, ºë. ïèëêó, 2 êðîëü÷èõè ñïàðåíí³. 

063-605-76-98
   Âåëî - ìîïåä Ðèãà-1, 1 ñêîðîñíèé Äèð÷èê 4 000 ãðí. 096-825-72-58 

Ñàøà
   Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12, 20; ðåëüñè 12, 24 äîâæ. 

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

   Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ äëÿ ìàìè, ñàëàòîâîãî êîëüîðó, ç ï³â ðîêó 
äî 4 ð. 097-966-60-56

   Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 5 - 10 ðîê³â. 067-253-41-07
   Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ õëîï÷èê³â 12-13 ðîê³â â õîðîøîìó ñòàí³, áóð-

æóéêà íîâà íå áóëà ó âèêîðèñòàíí³. 098-225-48-32, 063-776-11-19
   Âåëîñèïåäè ÷îë. ñïîðòèâíèé, æ³íî÷èé; ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë., òðóáà à/ö 

4 ì. 120 ìì.; ïðîâ³ä ì³äíèé 3-õ æèëüíèé áðîí³ðîâàíèé 25 ì., âñå íåäîðîãî. 
093-940-96-11, 068-334-66-72, 099-675-67-79

   Âîãíåòðèâêó öåãëó, õîëîäèëüíèê «Äíåïð» 2-õ êàìåðíèé, ÒÂ LED «Ñàòóðí» 
24 äþéìà. 093-140-74-81   

   Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò. íåäîðîãî íà Ïëàíîâîìó. 098-321-74-24
   Äà÷ó íà Ïëàíîâîì ç áóäèíêîì. 097-393-70-43
   Äâåð³ äî ãðóçîâîãî àâòî ÃÀÇ-52 (ïðàâ³ íîâ³), êàïîò, ïëóæîê ðó÷íèé äëÿ 

ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³. 2-30-43, 097-255-51-60
   Äâåð³ ì³æê³ì. äåâÒÿí³ òà ÄÂÏ, äçåðêàëî, òþë³, øòîðè, ëàìáðèêåíè, øàôè 

äèòÿ÷³ óñå á/â., ïîë³åòèëåíîâà ïë³âêà. 096-312-42-90, 093-892-12-44
   Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marina, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç 

ìîëî÷íèì 5 300 ãðí. 063-467-81-59
   Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä-â³çîê ÷åðâîíîãî êîëüîðó. 097-43-65-660
   Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 3-4 ðîê³â ç äîäàòêîâèìè êîëåñàìè, â ãàðíîìó ñòàí³, 

íåäîðîãî. 063-288-42-06
   Äèòÿ÷³ êîëÿñêè òðàíñôîðìåð òà ïðîãóëÿíêîâà ïî 1 500 ãðí. 063-315-

06-13
   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé ñèð òà 

ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
   Äîìàøí³õ ãóñÿò âåíãåðñüêî¿ ñåëåêö³¿. Øëèôìàøèíêà áîëãàðêà 3ô. 36Â, 

200 Ãö, âàííà äèòÿ÷à åìàëüîâàíà 2 øò. 067-394-60-27
   Äîñêè á/ó, ðóáåðî¿ä á/ó. 096-463-00-66
   Çåì. ä³ë-êà ñ.Ìàõí³âêà á³ëÿ ð³÷êè. 096-323-01-56
   Çåìåëüíà äiëÿíêà ïëîùåþ 0,18 ãà ïiä çàáóäîâó â Öàðñüêîìó ñåëi (ñ. 

Êîçÿòèí, âóë. Çàîçåðíà, 16). Íà ä³ëÿíö³ ðîçì³ùåíèé êîíòåéíåð òà ñàäîâ³ 
äåðåâà. Ïîðó÷ âîäîêà÷êà òà íåâåëèêèé ë³ñ. 099 738 4975 Ñâ³òëàíà, 093 
446 0486 Ìàðèíà.

   Çåìåëüíà ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ãàðíå ì³ñöå, 5 õâèëèí â³ä öåíòðó. 
093-704-31-57

   Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-
392-93-20, 098-974-29-35

   Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ê. Ìàðêñà. 
097-691-24-53

   Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-96-90, 067-151-15-98
   Çåðíà, êàðòîïëþ. 096-795-75-70
   Іíäè÷àòà, ïðîñò³ äîìàøí³. Ïðîïîºí³. Â³ê äî 7 ìè äí³â. 097-28-38-978, 

093-87-83-144
   Êîáèëó. 098-34-82-992
   Êîçà ä³éíà. 098-507-59-41
   Êîçåíÿò. 067-586-80-58
   Êîçèíº ìîëîêî ñìà÷íå. 098-228-54-21
   Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27
   Êîçî÷êà ³ êîçëèê 2 ì³ñ. 068-592-09-10
   Êîìïþòåð (ñèñòåìíèé áëîê, ìîí³òîð Ñàìñóíã 24«, â³äåîêàìåðà), 

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

   Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà. 067-462-87-91, 063-024-41-68
   Êîíòåéíåð 5 òîííèé â õîðîøîìó ñòàí³ 10 000 ãðí. 063-145-67-66
   Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76
   Êîíòåéíåð 5-òè òîãííèé íà ðèíêó «Êîëãîñïíèé». 063-068-37-53
   Êîíòåéíåð íà âåëèêîìó áàçàð³ 2 õ 4. 093-786-46-32
   Êîðîâà ç 4-ì òåëÿì, ñ.Êîçÿòèí. 063-699-72-43
   Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 068-397-86-14
   Êîðîâà ðîçòåëåíà, ìîëî÷íà, äîáðà. 068-346-23-08
   Êîðîâó ç ÷åòâåðòèì òåëÿì. 093-677-47-98, 097-618-96-34
   Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ-16 (âèð.Óëàí³â ÐÏ «Àãðîìàø»), íîâèé 5 000 

ãðí., áåòîíîçì³øóâà÷ ç ðó÷íèì ïðèâîäîì 800 ãðí., äóáîâå 2-õ ÿðóñíå äèòÿ÷å 
ë³æêî 5 000 ãðí., ðàä³àòîð ÃÀÇ-52. 096-803-39-75

   Êðîëåíÿòà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè, ï³âåíü, ÿéöÿ êóðÿ÷³. 096-963-73-52
   Êóð÷à ñóòî÷íå áðîéëåðà (×åõ³ÿ) 097-354-76-66
   Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ ìÿñî-ÿº÷íî¿ ïîðîäè, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 097-893-74-92
   Ë³æêî îäíîñïàëüíå 2 õ 0.8, äèâàí êóõîííèé 1.6 äîâæ. 067-253-41-06
   Ìàòåðèíñüêà ïëàòà Àôîê + 6 ÿä. ïðîö. AMD 3 500 ãðí., â³äåîêàìåðà 

Panasonic - ì³í³-êàñåòà 650 ãðí., ìîí³òîð Ñàìñóíã 17« 400 ãðí. 096-797-
90-53

   Ìåáëåâà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
   Ìåáë³ á/ó â ³äåàëüíîìó ñòàí³: ë³æêî - ñîôà, äèâàí, òðþìî, òåëåâ³çîð 

Sharp. 093-544-68-47
   Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë 

- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
   Ìåáë³ ó ñïàëüíó òà ãîñòüîâ³ ê³ìíàòè, ïîëèö³ êíèæêîâ³, êèëèìè 1.85 õ 2.5, 2 

õ 1.5, òåëåâ³çîð LG, ë³òåðàòóðà ïðèãîäíèöüêîãî òà ³ñòîðè÷íîãî æàíêó, òðóáà 
ä³àì.20 ìåòàëåâà, íàñîñ äëÿ âîäè ç øëàíãîì. 098-564-57-58, 093-372-03-39

   Ìîòîáëîê ZUBR 6 ë³òðîâèé, íîâèé, íåäîðîãî.  063-288-42-06
   Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ, øâåéíà ìàøèíêà 

ðó÷íà, áàíêè ñóë³ÿ ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
   Íàñîñ ñêâàæåííèé, ñòðóìîì 3-õ ôàçíèé íîâèé ç ïóëüòîì. 068-330-68-43
   Ïåíàë äëÿ âàííî¿ á/ó, 2 òóìáî÷êè á/ó, ñòîëèê æóðíàëüíèé, øëàíã äëÿ 

ïîëèâó, êèëèìè 3.25 õ 1.48, 1.20 õ 60, ïëèòêà åëåêòðè÷íà, äðîâà, â³êíà 
äåðåâ’ÿí³ á/ó, áàíêè ñêëÿí³. 063-618-20-69

   Ïîðîñÿò ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã. Äþðèê+Ìàêñòåð. 097-555-1007, 
068-216-70-39

   Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³ íà ðîçâ³ä. 098-587-31-69, 067-429-73-29
   Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ. 098-569-16-25, 096-179-35-82
   Ïðàëüíà ìàøèíêà áó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-176-02-26
   Ïðàëüíà ìàøèíêà Ëèá³äü, äèâàí ðîçêëàäíèé, êð³ñëî - êðîâàòü, ëîì 

ìðàìîðíèõ ïëèò. 067-502-10-70
   Ïøåíèöÿ. 068-762-90-74
   Ñàäæàíö³ ñòîëîâîãî âèíîãðàäà â ñòàêàí÷èêàõ. 097-297-81-71
   Ñòàðòåð ðîòîðíèé 1.1 êÂò 10 çóáö. íà Ëàíîñ, Skoda Aveo íîâèé. 068-

330-68-43
   Ñò³ë îâàëüíèé êîìïþòåðíî-ïèñüìîâèé ç òóìáî÷êîþ â äîáðîìó ñòàí³, ïî-

äóøêè ç ï³ðÿ 70 õ 70, ïàðîâàðêà «Â³òåê», êèëèì á/ó 2.60 õ 1.9, êèëèì êàâîâèé 
2.35 õ 2.0. 063-736-47-19
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м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.194E57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

   Òåëåâ³çîð «Samsung», åêðàí 50 õ 50 â³äì³ííèé ñòàí, íåäîðîãî, ë³æêî 2-õ 
ñïàëüíå 195 õ 150. 093-943-01-15

   Òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã» á/ó âåëèêèé 1 000 ãðí. 096-983-19-62
   Òåëåâ³çîð Ñîí³ á/ó íà ñò³íó â õîðîøîìó ñòàí³, ïîäóøêè 2 øò. 063-335-

97-80, 096-152-82-97
   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
   Òåëè÷êó 3 ì³ñ. 098-99-38-714
   Òåëÿ òåëè÷êà 1 ì³ñ., ãåíåðàòîð ÌÒÇ-82 íîâèé. 097-906-39-19
   Òðóáà ä. 075-3ì., ä.105-1,7ì.,2,5ì., ä. 095 - 1,6ì. øâåëåð 5õ4=2.35, 

8õ4=1.86, êâàäðàò 10 øò. 1,5õ1,52=15. 063-235-76-38
   Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68
   Õîëîäèëüíèê Nord á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-586-43-88
   Õîëîäèëüíèê. 063-234-29-75
   Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-041-69-49
   Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 12 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
   ×àéíèé ãðèá. Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ òîíêèõ âàôåëü íà ãàçó. 097-556-89-

47, 093-109-83-83
   Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-688-62-01, 093-63-99-247 
  =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. â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè. 16500 ó.î. 097-969-71-01, 

093-785-66-23
   1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
   1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, ãîðîä 20 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, íåäî-

ðîãî. 098-321-74-24
   1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-

457-08-87
   1-ê³ìí.êâ. 1 ïîâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ,áåç ðåìîíòó, 50 êâ. ì. 093-704-31-57
   2-õ ê³ìí êâ. íà 2 ïîâ. 45 êâ.ì. ç áóäîâàíîþ êóõíåþ 7,3 êâ.ì, ð-í ÏÐÁ, 

³íä. îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâ. áàëêîí, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ëàì³íàò. 096-213-
33-39, 063-131-86-02

   2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò 46 êâ.ì. 093-704-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 45 êâ.ì. 093-

704-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, âóë. Íåçàëåæíîñò³, æèòëîâèé ñòàí. 

093-704-31-57
   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., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57
   2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, çàã. ïëîùà 51.1 êâ.ì. 063-294-97-77 (ï³ñëÿ 18:00)
   2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ. - 

440 000 ãðí. 093-558-68-42
   2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 45.3 êâ.ì., 2/2 ïîâ., ³íä. îïà-

ëåííÿ, êîíòåéíåð, ï³äâàë â äâîð³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí. 093-153-92-73
   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
   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. 3 ïîâ./9 ñåðåäíÿ, öåíòð, ³íä. îïàë. ðåìîíò. 093-704-31-57
   3-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåí. âóë. Íåçàëåæíîñò³. 

093-704-31-57
   3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí 60 êâ.ì. 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 êóòîâà, ³íä. îïà-
ëåííÿ,  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., 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. 2 ïîâ., öåíòð, æèòëîâèé ñòàí, ³íä. îïàëåííÿ, 60 êâ. ì. 

093-704-31-57
   4-õ ê³ìí. êâ. 86 ì.êâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2/2 áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà. 

096-176-45-23

   4-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 096-204-93-77, 
096-821-92-88

   Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïîðó÷ ç öåíòðîì. 093-704-31-57
   Áóäèíîê 70 êâ.ì., 18 ñîò. ãîðîäó, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, ñàä, ãàðàæ, 

ïîãð³á, ñàðàé, 2 âõîäè, ð-í âóë.І.Ôðàíêà, Ëîìîíîñîâà 15. 096-314-53-68
   Áóäèíîê 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, íåäîðîãî, 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÷íîñòÿìè, ñàðàé íà 
3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35

   Áóäèíîê 90 êâ. ì. ïîðó÷ ç öåíòðîì, 4 øêîëà, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-704-31-57

   Áóäèíîê â ð-í³ 3 øêîëè, 15 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
   Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, 7 

ñîò. ä³ë-êà. 098597-08-78, 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
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

   Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Âåëèêå. 096-188-50-19
   Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 

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

   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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38

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

   Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà 
âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³.Òåðì³íîâî 
â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå).  097-60-57-822

   Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ãàç, âîäà, ï³÷íå îòî-
ïëåííÿ, 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 íåâåëèêèé âóë.Â³ííèöüêà 18 ñ.Êîçÿòèí, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ó÷àñòîê 22 ñîò. 098-321-74-24

   Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-698-73-29
   Áóäèíîê ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 

çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
   Áóäèíîê ñ.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, ñàðàé. 073-058-41-21, 097-628-48-13

   Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 067-415-23-49

   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 ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 1 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ 
ãàç. òà âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî. 098-321-74-24

   Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 ãðí. áåç òîðãó. 067-
705-00-22 Äìèòðî

   Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà, 
â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35

   Áóäèíîê öåãë. ñ. Âåðèíèãîðîäîê. òåðì³íîâî, ìîæëèâèé îáì³í íà ³íøå 
æèòëî â ì. Êîçÿòèí àáî àâîìîá³ëü. Ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 097-43-65-660

   Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 90 êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 4 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-
51-92

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

453-44-55
   Ìàãàçèí 20 êâ.ì. ì. Êîçÿòèí, âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 2à. 073-00-88-044, 

067-444-20-19
   Ìàãàçèí â öåíòð³ 50 êâ. ì., 116 êâ.ì., 60 êâ. ì.. 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
   Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ. ì. ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 093-704-31-57
   Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 954 êâ.ì. â Êîçÿòèí³, áóâøà îâî÷åáàçà ÎÐÑà, 

òåðìîáóä³âëÿ. 85 òèñ. ó.î. (òîðã) 063-294-70-22, 097-308-74-33
   ×àñòèíà áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72 êâ. ì. â äîáðîìó 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 ð-í ìàëîãî áàçàðà. 063-020-88-40
   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   

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   Opel Omega Caravan 1989 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-898-28-28
   ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., äâ. 1.6 ë., áåíçèí. 093-279-47-80 Ñàøà
   Äåî Ñåíñ ãàç/áåíçèí, 2005 ð.â., òåìíî çåëåíèé. 096-612-72-14
   Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43
   Ìîïåä «Honda» â äîáðîìó ñòàí³, äîðîñëèé âåëîñèïåä. 097-556-86-79
   Ìîñêâè÷ - 2140 1985 ð.â., çàï÷àñòèíè. 067-701-82-91
   Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2140 â ãàðíîìó ñòàí³, íîâ³ çàï÷àñòèíè, 1984 ð.â. 093-

063-15-40
   Ìîòî-òðàêòîð Ôîðòå 20 ë.ñ. 093-563-81-40, 067-493-22-16
   Ñêóòåð «Honda lead» 50 êóá. ñì, çàðåºñòðîâàíèé. 067-787-81-82
   Ñêóòåð Õîíäà Ô³ò (Ä³î). 067-253-41-07
   Ôîëüöâàãåò Ò-5 2005 ð.â., ïàñàæèð. 097-796-79-38
   ×åðð³ QQ 2008 ð.â., áåíçèí, 1,1ë, 60 òèñ. êì, êîíäèö³îíåð, ãàðàæíå 

çáåð³ãàííÿ. 063-637-20-65

ÊÓÏËÞ
   2-õ ê³ìí. êâ., àáî áóäèíîê ç óìîâàìè. 093-154-76-52, 068-965-56-08
   2-õ ê³ìí. êâ., íå âèùå 3 ïîâ. çà ïðèíöèïîì «çàõîäü òà æèâè» â öåíòð³ ç 

ºâðî-ðåìîíòîì. 067-602-24-87
   Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâèãóíè. 067-456-66-51
   Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ 

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

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

   Êîçè. 097-11-63-500
   Êîçó ä³éíó øóòó. Ìîëîäó êîçî÷êó ³ êîçëèêà. 098-928-29-41, 063-

398-58-43
   Êîçó ä³éíó. 096-161-87-73
   Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
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   Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæ-
ëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

   Ï³ðÒÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ñòàðó òåõí³êó ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³: õîëîäèëü-
íèêè, òåëåâ³çîðè, êðîëÿ÷³ øêóðè. 068-365-84-69. Íåëÿ

   Ï³ð’ÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ðàäÿíñüê³ òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè. 
097-529-10-20

   Ñìîëó.  096-463-00-66
   Óãîëîê, øâåëëåð, òàâðà, òðóáà, ïðîô³ëüíà òðóáà, â³äõîäè çåðíîâ³. 067-

369-13-23
   Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
  =o* Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 

097-648-46-69
  =o* ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó 

ñòàí³. 098-682-50-85
  Ãîð³õ ö³ëèé, áèòèé. 098-572-42-44, 063-616-88-13

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

êîòèêè-ä³â÷àòêà, ïåðñèêîâîãî òà ÷åðåïàøêîâîãî îêðàñó, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 
097-120-97-83 Âàëåíòèíà

   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð 2 ì³ñ. 093-917-70-57
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð. 093-917-70-57
   Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25, 

063-628-59-15
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 

067-812-94-73

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

   Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä., à òàêîº äîïî-
ìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó. 067-192-67-78

   Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 063-691-85-94, 098-130-34-95
   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 áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí. 098-597-13-87
   Çäàì áóäèíîê ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà. 

063-065-45-94
   Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 73 êâ.ì. ï³ä àïòåêó 

ìàãàçèí àáî ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³. 093-704-31-57
   Çäàì â îðåíäó ãàðàæ òåðì³íîâî 16 êâ.ì., öåíòð, ç åë. îïàëåííÿì, º ñâ³òëî 

- 500 ãðí./ì³ñ. 067-796-11-99, 063-458-34-35
   Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ ñ.Çàë³çíè÷íå (Êîçÿòèí ІІ), 

ìàãàçèí íà 2 âõîäà, ðîçòàøîâàíèé á³ëÿ òðàñè, äî ìàãàçèíó ïðèëÿãàº çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-969-65-04, 068-033-67-67

   Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì. 093-766-78-49
   Çäàì â  îðåíäó òîðã ³âåëüíó òà  îô³ñíó ïëîùó â  ÒÎÖ 

«Óêðà¿íà».097-861-56-14, 063-774-54-74
   Çäàì êâàðòèðó ð-í 3 øêîëè. 096-425-93-48, 093-930-00-54
   Çäàì ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., ñêëàäàºòüñÿ ç 2-õ çàë³â âóë.Íåçàëåæíîñò³ 

72. 098-386-16-12 Іðèíà
   Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí íà òðè-

âàëèé òåðì³í. 063-576-10-56 Іðèíà, 093-037-85-77 Ïàâëî
  Äàòà ñîðòèðîâêè: 3.6.2020
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ОВЕН 
Якщо ви будете досить зо-
середжені і уважні, то вам 
забезпечений успіх в про-
фесійній сфері. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня приділяйте 
особливу увагу спілкуванню 
з протилежною статтю. 

БЛИЗНЮКИ 
Терпіння, спокій і віра в кра-
ще допоможуть досягти 
мети. Просто робіть те, що 
приносить вам задоволення.

РАК 
Покажіть оточуючим свої 
кращі якості, їх неодмінно 
оцінять. Ваша непередба-
чуваність чарівна, але вона 
іноді може бути стомливою. 

ЛЕВ 
Не нехтуйте дрібницями, рі-
шення, здавалося б, незна-
чних питань може дати 
несподіваний позитивний 
результат. 

ДІВА 
Краще менше говорити і 
більше робити. Не зависай-
те в соцмережах, візуальне 
спілкування забирає час, 
але мало чим збагачує. 

ТЕРЕЗИ 
Вам доведеться миттєво 
реагувати на ситуацію, яка 
швидко змінюється. Будьте 
мобільнішими, не бійтеся 
змін. 

СКОРПІОН 
Ви зможете знайти душевну 
рівновагу, відчути впевне-
ність у власних силах і ви-
значити цілі на майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ 
Ваша ініціатива і наполегли-
вість дозволить подолати всі 
підводні камені тижня. 

КОЗЕРІГ 
Слідкуйте за тим, кому і що 
говорите, інакше можете 
зіткнутися з проблемою спо-
твореної інформації. 

ВОДОЛІЙ 
Непередбачені затрим-
ки будуть здатні знизити 
ваш авторитет. Проявіть 
гнучкість, продемонструйте 
готовність домовлятися. 

РИБИ 
Включаючись у роботу над 
реалізацією не своїх планів, 
вам слід адекватно розра-
ховувати сили і можливості. 
Ви будете схильні їх привсе-
людно перебільшувати.

ГОРОСКОП 
НА 4-10 ЧЕРВНЯ 
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Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ôóòáîë³ñòè êîçÿòèíñüêîãî «Ëî-
êîìîòèâà» äëÿ ³ãðîâî¿ ïðàêòèêè 
30 òðàâíÿ ïðîâåëè ñïàðèíã. ¯õ-
í³ìè ñóïåðíèêàìè â òîâàðèñüê³é 
çóñòð³÷³ áóëè ãðàâö³ «Êîëîñà» ç 
Ìàõí³âêè. Îáèäâ³ êîìàíäè ìàëè 
íà ìåò³ ïåðåâ³ðèòè ìîëîä³æíèé 
ñêëàä êîëåêòèâó. Òîìó òðåíåðè 
äîìîâèëèñÿ ç³ãðàòè çàì³ñòü äâîõ 
òàéì³â ïî 45 õâèëèí, òðè ïî 30 
õâèëèí. Ò³ëüêè ïî õîäó çóñòð³÷³ 
ãðà íàñò³ëüêè ñïîäîáàëàñü ÿê òðå-
íåðàì, òàê ³ ãðàâöÿì, ùî âîíè 
âèð³øèëè â çàêëþ÷îìó òàéì³ 
ïðîâåñòè íà ïîë³ 45 õâèëèí. 

Ñóääåþ ìàò÷ó áóëî ïðèçíà-
÷åíî ôàõ³âöÿ â ôóòáîëüíîìó 
ñâ³ò³ Â³ííè÷÷èíè Ìèêîëó Áà-
áþêà. Ñàìå â³í âèâ³â êîìàíäè 
íà ïîëå. Ç ïåðøèõ õâèëèí ïî-
ºäèíêó â Ìàõí³âö³, ÿê ³ â Êî-
çÿòèí³ ñóáîòíüîãî äíÿ, éøîâ 
äîù. Ñëèçüêèé òðàâ’ÿíèé ãàçîí 
â äîùîâó ïîãîäó âíîñèòü êîðåê-
òèâè â òàêòè÷íèé ìàëþíîê ãðè 
âñ³õ êîìàíä áåç âèíÿòêó. Ð³äêî 
ìàéñòðàì øê³ðÿíîãî ì’ÿ÷à â äî-
ùîâó ïîãîäó âäàºòüñÿ ïîêàçàòè 
âèäîâèùíèé êîìá³íàö³éíèé 
ôóòáîë. ßê ïðàâèëî, â òàêèõ 
³ãðàõ ïåðåìàãàº àòëåòèçì ³ òàê-

òèêà êîìàíäè.
Òàêòèêà «Ëîêîìîòèâà», â ÿêî-

ãî â îñíîâ³ âèéøëè íà ïîëå 
5 ìîëîäèõ âèêîíàâö³â, áóëà 
âèâåñòè íà óäàðíó ïîçèö³þ 
Îëåêñàíäðà ²âàíþòó. Íà 10-³é 
òà 30-³é õâèëèíàõ âîíà ñïðà-
öþâàëà. Ùîïðàâäà, õë³áîðîáàì 
ïåðåä òèì, ÿê ïðîïóñòèòè ãîë 
â ðîçäÿãàëüíþ, âäàëîñÿ çð³âíÿ-

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó êëóá³ êîçÿòèíñüêèõ ðèáàëîê 
íàçð³ëà êîíôë³êòíà ñèòóàö³ÿ. 
Îðãàí³çàö³ÿ, â ÿê³é íàë³÷óºòüñÿ 
á³ëüøå 300 îñ³á, ðîçä³ëèëàñÿ 
íà äâà, à ìîæëèâî é íà òðè òà-
áîðè. Ùîá ïðîáëåìó íå â³äêëà-
äàòè, ÿê êàæóòü, ó äîâãèé ÿùèê, 
ãðóïîþ íåçàäîâîëåíèõ áóâ ñêëè-
êàíèé ñõ³ä ðèáàëîê êëóáó.

Íàçíà÷åíèé çá³ð áóâ íà 18 ãî-
äèíó 30 òðàâíÿ íà ñòàä³îí³ «Ëî-
êîìîòèâ». Ïðèéøëè 43 ëþáèòå-
ë³ ðèáîëîâë³. Ïðîâåñòè çáîðè 
ðèáàëîê â ïðèì³ùåíí³ íàâ³òü 
íå áóëî ìîâè, òîæ ñóïåðå÷êè, 
ÿê³ âèíèêëè ì³æ ÷ëåíàìè êëóáó, 
âèð³øóâàëè ï³ä äîùåì.

Ïðè çóñòð³÷³ ïðèÿòåë³â ïî ðè-

áàëüñüêîìó öåõó áóëè òðîº ÷îëî-
â³ê³â, ÿê³ ïðèâ³òàëèñü ðóêîñòèñ-
êàííÿì, àëå â ö³ëîìó ÷ëåíè êëóáó 
äîòðèìóâàëèñü óìîâ êàðàíòèíó.

Ñóïåðå÷êà ì³æ ðèáàëêàìè 
êëóáó âèíèêëà ÷åðåç íåäîâ³ðó 
äî êåð³âíèöòâà êëóáó.

— Ãðîø³ ç³áðàëè, à ùî ðèáó çà-
ïóñòèëè, ìè áà÷èëè ò³ëüêè íà â³-
äåî, — êàæå îäèí ç âèñòóïàþ÷èõ.

Ó êåð³âíèöòâ³ êëóáó òàêîæ 
áóëè íåçàäîâîëåí³, ùî ãðóïà 
ðèáàëîê, ÿêèì áóëè âèä³ëåí³ 
4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äëÿ çàêóï³â-
ë³ ðèáè, íå íàäàëà íà òó ñóìó 
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. ßê âèÿâè-
ëîñü, ÿê îäíèõ, òàê ³ â äðóãèõ, 
öèôðè íå ñõîäèëèñÿ.

Ðèáàëêè ç³áðàëè á³ëüøå 27 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü, à ãðîøåé íà çà-
êóïêó ðèáè äëÿ çàðèáëåííÿ 
âèòðàòèëè íà 30 òèñÿ÷ á³ëüøå. 
Çâ³äêè âîíè âçÿëèñÿ? ßê ïîÿñ-
íèâ Ðóñëàí Êóõàð, 30 òèñÿ÷ — 
öå áóëà ñïîíñîðñüêà äîïîìîãà 
íà çàðèáëåííÿ Âîäîêà÷êè.

Ó ñâîþ ÷åðãó àêòèâ³ñòè êëó-
áó ïîÿñíèëè, ùî âèð³øèëè, ùî 
çà 4 òèñÿ÷³ äîáðîòíîãî ìàëüêà 
íå êóïèø, ³ çà âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè 
ùå äîç³áðàëè 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Òîìó é ç³ çâ³òí³ñòþ âèíèêëà 
ïðîáëåìà, òîìó ùî êâèòàíö³ÿ 
âèïèñàíà íà 10 òèñÿ÷, à â³äçâ³-
òóâàòè ïîòð³áíî çà 4 òèñÿ÷³.

Êîëè îáèäâ³ ñòîðîíè âèÿâèëè, 
ùî ô³íàíñîâ³ âèòðàòè â öèôðàõ 
ñõîäÿòüñÿ, âçÿëèñÿ äî îðãàí³çà-

ö³éíèõ ïèòàíü.
Âèð³øèëè, ùî â êëóá³ êîçÿòèí-

ñüêèõ ðèáàëîê ìàº áóòè áóõãàë-
òåð, à ïðî çàðèáëåííÿ âîäîéìè 
áóäå ñïîâ³ùåíî ÷ëåíàì êëóáó.

Ï³äí³ìàëîñÿ ïèòàííÿ, ùî 
ó Âîäîêà÷êó ïîòðàïëÿþòü õ³ì³-
êàòè ç àâòîìèéêè, ùî íà âóëèö³ 
Äîâæåíêà. Çà ñëîâàìè ðèáàëîê, 
ó Âîäîêà÷êó êàíàëîì êóðñóþòü 
á³ë³ ïëÿìè, â³ä ÿêèõ ³íîä³ äîõíå 
ðèáà. ×è ò³ ïëÿìè ïëèâóòü ç 
ìèéêè, ÷è ç ÿêî¿ñü ³íøî¿ ï³ä-
çåìíî¿ êîìóí³êàö³¿, ùå òðåáà 
ç'ÿñóâàòè. Äî ÷åðãîâèõ çáîð³â, 
ÿê³ íàì³òèëè íà 1 ëèïíÿ çà óìî-
âè â³äì³íè êàðàíòèíó, ðèáàëêè 
ìàþòü íàì³ð ðîç³áðàòèñÿ, çâ³äêè 
òå÷óòü á³ë³ ïëÿìè.

Рибалки будуть шукати, звідки 
у Водокачку течуть білі плями

òè ðàõóíîê. Öå çðîáèâ Ìàêñèì 
Ñàâðåé ç 11-ìåòðîâî¿ ïîçíà÷êè.

Ó äðóã³é 30-õâèëèíö³ ³íäèâ³-
äóàëüíèìè ä³ÿìè â³äçíà÷èâñÿ 
Îëåêñàíäð Áàð÷óê, ³ «Êîëîñ» 
âäðóãå çðîáèâ ðàõóíîê í³÷èé-
íèì 2:2, à Ðóñëàí Âèñîòþê âèâ³â 
êîìàíäó çàë³çíè÷íèê³â âïåðåä.

Ó òðåòüîìó òàéì³ íà 63 õâèëè-
í³ çóñèëëÿìè òîãî æ Îëåêñàíäðà 

Áàð÷óêà «Êîëîñ» âòðåòº çð³âíþº 
ðàõóíîê. Ç öèì íå ïîãîäèâñÿ 
Ìàêñèì Êèñ³ëü, ÿêèé ç-çà ìåæ 
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà çàáèâ ãîë 
êðàñåíü ³ «Ëîêîìîòèâ» â÷åòâåðòå 
â öüîìó ìàò÷³ âèéøîâ âïåðåä.

Çäàâàëîñÿ, ùî ìàò÷ òàê ³ 
çàâåðøèòüñÿ ïåðåìîãîþ «Ëî-
êîìîòèâà» ç ðàõóíêîì 4:3. 
Ò³ëüêè íà îñòàíí³é õâèëèí³ 
ïîºäèíêó çà êîëîñêîâèõ â³ä-
çíà÷àºòüñÿ Âîëîäèìèð Áóæêî. 
Ï³äñóìîê ìàò÷ó — 4:4.

Ï³ñëÿ ãðè ñâî¿ìè âðàæåííÿìè 
ùîäî ïðîâåäåíîãî ìàò÷ó ïîä³-
ëèëèñÿ ãîëîâíèé òðåíåð æ³íî÷î¿ 
êîìàíäè «Êîëîñ-Ìð³ÿ» Ìèêîëà 
Áàáþê òà òðåíåð êîìàíäè çà-
ë³çíè÷íèê³â Âîëîäèìèð Äîá-
ðæàíñüêèé.

Îáèäâà òðåíåðè â³äì³òèëè, ùî 
íåçâàæàþ÷è íà íå ôóòáîëüíó 
ïîãîäó, êîìàíäè ïðîäåìîíñòðó-
âàëè âîëþ äî ïåðåìîãè. Ìîæëè-
âî òîìó ôóòáîë³ñòàì íå âäàëîñÿ 
òî¿ ïåðåìîãè çäîáóòè.

Öåé ìàò÷ ïîêàçàâ, ùî ç ìîëî-
äèõ òàëàíò³â íà Êîçÿòèíùèí³ º 
ïåðñïåêòèâí³ ôóòáîë³ñòè ð³âíÿ 
Îëåêñàíäðà Ñîáêà, Àðòóðà Ï³ä-
ðó÷íîãî, Îëåêñàíäðà Áàð÷óêà ÷è 
Äìèòðà Çàãàëåâè÷à.

Футболісти так скучили за футболом, 
що зіграли три тайми

Обидві команди мали на меті перевірити молодіжний 
склад колективу


