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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЗІГРАЛИ ДВА МАТЧІ 
ЗА ТРИ ДНІ

В ІВАНКІВЦЯХ ЗНОВУ 
ГИНЕ РИБА

ЩО МАЮТЬ «ЗА ДУШЕЮ» МЕРИ МІСТ
с. 9

с. 4 с. 16

ХОЧУТЬ ПІДВИЩИТИ 
ШТРАФИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

 Штрафом у 255 гривень збираються карати 
пішоходів за перехід дороги в недозволеному 
місці. А якщо пішохід створить аварійну 
ситуацію, то йому доведеться заплатити 
680 гривень. У Козятині ситуація на дорогах 
непроста. Багато містян нарікають на те, що 
автівки не зупиняються перед «зебрами» 

 У свою чергу водії скаржаться, що козятинчани 
нехтують правилами дорожнього руху і 
перебігають дорогу, де їм заманеться. Чи 
покращить підвищення штрафних санкцій  
рівень безпеки на автошляхах, яка нині ситуація 
з пішоходами-порушниками в Козятині та що про 
можливі штрафи кажуть козятинчани?

РЕКЛАМА

с. 2

УЖЕ РІК МАКСОНА 
НЕМАЄ З НАМИ

 Минулої неділі, 7 червня, 
був рівно рік з дня загибелі на 
війні  військового з позивним  
«Максон» Максима 
Олексюка. Йому було лише 
23 роки. Згадаймо нашого 
мужнього земляка

с. 10
474723
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ÍÎÂÈÍÈ

Козятин 
спортивний 
 Çà ï³äñóìêàìè ñïîð-
òèâíî¿ ðîáîòè çà 2019 ð³ê, 
ì³ñòî Êîçÿòèí âèáîðîëî 
² ì³ñöå ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ñåðåä ì³ñò îáëàñíîãî 
çíà÷åííÿ. ² öå íå ºäèíà 
ïåðåìîãà äëÿ Êîçÿòèíà.
«Íàøà øêîëà ïîñ³ëà ²²² 
ì³ñöå (ç îë³ìï³éñüêèõ 
âèä³â ñïîðòó) ç äâàäöÿòè 
÷îòèðüîõ ñïîðòèâíèõ øê³ë 
òðåòüî¿ êàòåãîð³¿», — ïèøå 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôá àä-
ì³í³ñòðàö³ÿ äèòÿ÷î-þíàöü-
êî¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè.

Ліцей 
відкрився 
 Ç ïîñëàáëåííÿì êàðàí-
òèíó Êîçÿòèíñüêèé ë³öåé-
øêîëà â³äêðèâàº äâåð³ äëÿ 
îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â. 
«Ï³ä ÷àñ çàíÿòü 
îáîâ’ÿçêîâî äîòðèìóþòüñÿ 
ïðàâèë êàðàíòèíó: ó êëà-
ñàõ ïåðåáóâàº íå á³ëüøå 
10 ó÷í³â, óñ³ ä³òè çáåð³ãà-
þòü ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ 
òà îäÿãàþòü çàõèñí³ ìàñêè. 
Ïîä³áí³ êîíñóëüòàö³¿ 
òðèâàòèìóòü äî ïî÷àòêó 
îñíîâíî¿ ñåñ³¿ ÇÍÎ. Âïåâ-
íåí³, òàê³ çàíÿòòÿ äîïîìî-
æóòü íàøèì âèïóñêíèêàì 
êðàùå ï³äãîòóâàòèñÿ äî ³ñ-
ïèò³â...», — ïèøå àäì³í³-
ñòðàö³ÿ çàêëàäó.

Статистика 
COVID-19 
 Ñòàíîì íà 10 ÷åðâíÿ, 
â Óêðà¿í³ 28 òèñÿ÷ 381 ³í-
ô³êîâàíèé COVID-19. 
Çà ìèíóëó äîáó âèÿâè-
ëè 525 íîâèõ âèïàäê³â 
ïî êðà¿í³, ç íèõ 17 íà Â³-
ííè÷÷èí³. Çðîñëà ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ íà COVID-19 ³ 
íà Êîçÿòèíùèí³. Òåïåð 
¿õ âæå 17. ßê ïîâ³äîìèâ 
çàâ³äóâà÷ Êîçÿòèíñüêîãî 
ì³ñüêðàéîííîãî â³ää³-
ëó ëàáîðàòîðíèõ äî-
ñë³äæåíü Ëåîí³ä ßùóê, 
êîðîíàâ³ðóñíó ³íôåêö³þ 
âèÿâèëè ó ìåøêàíöÿ 
Êîðäèø³âêè. Â³äîìî, ùî 
÷îëîâ³ê çâåðíóâñÿ ó ïðè-
âàòíó êë³í³êó Êèºâà ³ òàì 
éîìó ä³àãíîñòóâàëè ÃÐÂ². 
À ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ, ï³ä 
÷àñ ïðîõîäæåííÿ ðîáî÷î¿ 
êîì³ñ³¿, ÏËÐ-òåñòóâàííÿ 
äàëî ïîçèòèâíèé ðåçóëü-
òàò íà COVID-19. Õâîðèé 
ë³êóºòüñÿ àìáóëàòîðíî. 
Âèçíà÷àºòüñÿ êîëî êîí-
òàêòíèõ îñ³á.

КОРОТКОКОРОТКО

АЛІНКА ЧОГЛО 

Не дуже, бо є такі місця, 
де треба перейти, а пере-
ходу немає. Ходи круга-
ми. А якщо поспішаєш і 
шукаєш коротшу дорогу? 
Ситуації різні бувають.

НАТАЛЬЯ ЯКОВЕЦ-ШВЕЦ 

Нам би на вулиці Козятина 
встановити такі відеофік-
сатори як у Києві. Хоча б 
на одну вулицю. Тоді б 
бюджет наповнився б 
за місяць.

АНДРЕЙ КИР 

А чого не хочуть підви-
щити зарплати козятин-
цям хоча б, припустімо, 
до рівня сусідньої Польщі? 
А потім можна вводити 
штрафи.

СВЕТЛАНА КОЛОМИЕЦ 

Скільки разів просили, 
щоб на вулиці Незалеж-
ності навпроти музшколи 
зробили пішохідний пере-
хід, але нікому з влади до 
цього діла немає.

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

МИ ЗАПИТАЛИ КОЗЯТИНЧАН Як ви ставитися до можливих штрафів пішоходам?

ІРИНА ШЕВЧУК 

Íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ Âåðõîâíà 
Ðàäà óõâàëèëà çàêîíîïðîºêò 
¹ 2697 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í 
äî ñòàòò³ 127 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ 
ùîäî ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ï³øîõîä³â çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó». Çà ñëîâàìè 
çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ Àíòîíà Ãåðàùåíêà, 
ó 2019 ðîö³ íà âóëè÷íî-øëÿõî-
â³é ìåðåæ³ Óêðà¿íè çàðåºñòðîâàíî 
8612 ÄÒÏ ³ç çàãèáëèìè ³ òðàâ-
ìîâàíèì ï³øîõîäàìè, ó ÿêèõ çà-
ãèíóâ 1261 ï³øîõ³ä òà 8005 îòðè-
ìàëè òðàâìè. Ç âèíè ï³øîõîä³â 
çàðåºñòðîâàíî — 936 ÄÒÏ ³ç çà-
ãèáëèìè ³ òðàâìîâàíèìè.

— Íà æàëü, â íàø³é êðà¿í³ 
ãðîìàäÿíè, îñîáëèâî ï³øîõîäè, 
íå âáà÷àþòü çà íåîáõ³äíå âèêî-
íóâàòè ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó. 
Ñàìå òîìó ìè ðàçîì ç íàðîäíèìè 
äåïóòàòàìè çàïðîïîíóâàëè ï³ä-
âèùèòè øòðàôè äëÿ ï³øîõîä³â 
äî 255 ãðèâåíü. Â ºâðîïåéñüêèõ 
êðà¿íàõ ö³ øòðàôè ùå á³ëüø³, — 
ñêàçàâ â³í. Íàðàç³ çàêîíîïðîºêò 
ãîòóþòü äî äðóãîãî ÷èòàííÿ.

ßêùî âíåñåí³ çì³íè óõâàëÿòü, 
òî øòðàô çà íåïîêîðó ï³øîõîä³â 
ñèãíàëàì ðåãóëþâàííÿ äîðîæ-
íüîãî ðóõó ìîæóòü çá³ëüøèòè ç 

51 ãðèâí³ äî 255 ãðèâåíü. ßêùî 
ï³øîõ³ä ïðè öüîìó çíàõîäèâñÿ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³, øòðàô ñêëà-
äå 510 ãðèâåíü. À îñü, ÿêùî ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó 
ï³øîõîäîì ñïðè÷èíèëî ñòâîðåí-
íÿ àâàð³éíî¿ ñèòóàö³¿, òî øòðàô 
äëÿ íüîãî ñêëàäå 680 ãðèâåíü. 
Íàðîäí³ îáðàíö³ ñïîä³âàþòüñÿ, 
ùî óõâàëåííÿ çàêîíîïðîºêòó äî-
çâîëèòü ï³äâèùèòè äèñöèïë³íó 
ï³øîõîä³â òà äîïîìîæå ïîêðàùè-
òè ð³âåíü áåçïåêè íà àâòîøëÿõàõ.

Ó Êîçÿòèí³ ñèòóàö³ÿ ç ï³øî-
õ³äíèìè ïåðåõîäàìè òà ï³øîõî-
äàìè íåïðîñòà. Áàãàòî êîçÿòèí-
÷àí íàð³êàþòü íà òå, ùî àâò³â-
êè ÷àñòî-ãóñòî íå çóïèíÿþòüñÿ 
ïåðåä «çåáðàìè». Ìîâëÿâ, âîä³¿ 
íå çâåðòàþòü óâàãè òà «íå ïî-
âàæàþòü» ï³øîõîä³â íà äîðîç³. 
Ó ñâîþ ÷åðãó âîä³¿ ñêàðæàòüñÿ, 
ùî êîçÿòèí÷àíè íåõòóþòü ïðà-
âèëàìè äîðîæíüîãî ðóõó ³ ïåðå-
á³ãàþòü äîðîãó, äå ¿ì çàìàíåòüñÿ.

ХОЧУТЬ ПІДВИЩИТИ 
ШТРАФИ ДЛЯ ПІШОХОДІВ 
Безпека на дорозі  Штрафом 
у 255 гривень збираються карати пішоходів 
за перехід дороги в недозволеному 
місці. А якщо пішохід створить аварійну 
ситуацію, то йому доведеться заплатити 
вдвічі більше. Чи покращить це рівень 
безпеки на автошляхах, та яка ситуація з 
пішоходами-порушниками в Козятині — 
читайте у матеріалі

×è øòðàôóþòü ï³øîõîä³â-ïî-
ðóøíèê³â ó Êîçÿòèí³ ³ ÿêà ñèòó-
àö³ÿ ç ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè? 
Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðíóëèñÿ 
äî íà÷àëüíèêà ñåêòîðó ðåàãóâàí-
íÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ¹ 2 Ãåí-
íàä³ÿ Ëåâ÷óêà 

— Ñòîñîâíî ï³øîõ³äíèõ ïå-
ðåõîä³â, òî íà öå º äîðîæíÿ 
ñëóæáà, ÿêà â³äïîâ³äàº çà ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ òà ¿õ ê³ëüê³ñòü. Ç 
ïðèâîäó òîãî, ÷è ìè øòðàôóº-
ìî ï³øîõîä³â-ïîðóøíèê³â, ÿê³ 
ïåðåõîäÿòü äîðîãó ó íåâñòàíîâ-
ëåíîìó äëÿ òîãî ì³ñö³, òî òàê, 
ìè ñêëàäàºìî â³äïîâ³äí³ ïðî-
òîêîëè. Äî ïðèêëàäó, ç ïî÷àòêó 
2020 ðîêó ñêëàëè á³ëüøå 150 ïî-
ñòàíîâ ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåí-
íÿ çà ñòàòòåþ 127 ÷àñòèíîþ 1 
«Ïåðåõ³ä ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè 

â íåâñòàíîâëåíîìó ì³ñö³».
Íà çàïèòàííÿ, äå íàé÷àñò³øå 

ï³øîõîäè ïîðóøóþòü ïðàâèëà 
äîðîæíüîãî ðóõó ³ äå íàéíåáåç-
ïå÷í³øå, Ãåííàä³é Ëåâ÷óê â³äïî-
â³â, ùî íàéíåáåçïå÷í³øå íà âó-
ëèö³ Äîâæåíêà, Á³ëîöåðê³âñüê³é. 
Òîáòî òàì, äå ðóõ òðàíñïîðòó 
á³ëüø øâèäê³ñíèé. Â öåíòð³ òà-
êîæ º áàãàòî ïîðóøåíü, àëå ÄÒÏ 
çà ó÷àñòþ ï³øîõîä³â ó Êîçÿòèí³ 
íåáàãàòî. Íàòîì³ñòü ì³ñöå ìàþòü 
àâàð³¿ çà ïðîâèíè âîä³ÿ, éîãî 
íåîáåðåæíîñò³ òîùî.

— Õîò³ëîñÿ á çàóâàæèòè, ùî 
áàæàíî áóëî á íà ä³ëÿíêàõ â³äðå-
ìîíòîâàíèõ äîð³ã íàíåñòè ðîç-
ì³òêó òà «çåáðè», à òàêîæ ïîíî-
âèòè ¿¿ ïî âñüîìó ì³ñò³, — äîäàº 
íà÷àëüíèê ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ ¹ 2.

Пішоходів-порушників будуть карати 
штрафами у 255 гривень

ßêùî âíåñåí³ çì³íè 
óõâàëÿòü, òî øòðàô 
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó äëÿ 
ï³øîõîä³â çðîñòå ç 51  
äî 255 ãðèâåíü
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ÍÎÂÈÍÈ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ìåøêàíêà 
ì³ñòà Êîçÿòèí Òåòÿíà Âåðåì÷óê. 
Âîíà ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîæèâàº 
çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Âèííè÷åíêà, 
58 êâ. 5. Öå ïåðøèé ç áóäèíê³â, 
ÿê³ áóäóâàëèñÿ â äîðåâîëþö³é-
íîìó Êîçÿòèí³.

— Ó íüîìó íàâ³òü íåìàº ôóí-
äàìåíòà. ×îìó ÿ ìàþ æèòè â áó-
äèíêó, ÿêîìó 200 ðîê³â? — êàæå 
íàøà ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Êîëè ìè ï³øëè äî ïîìåøêàí-
íÿ Òåòÿíè Âåðåì÷óê, òî ïîì³-
òèëè, ùî ó â³òàëüí³ òà ñïàëüí³ 
íà íèæí³é ÷àñòèí³ ñò³í áóëè 
ñë³äè âîëîãè. Ó â³òàëüí³ â³äïàëà 
øòóêàòóðêà, ïðèáëèçíî 2 ìåòðè 
êâàäðàòíèõ. Ó ñïàëüí³é ê³ìíàò³ 
â³ä ñò³íè â³äñòàâ êëàïîòü øòóêà-
òóðêè ïðèáëèçíî 30 Õ 30.

Òåòÿíà Àíäð³¿âíà ðîçêàçàëà, 
ùî ÿê çàë³çíè÷íèêè ç³ ñâî¿ì 
êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì ïåðåáó-

âàëè íà êâàðòèðíîìó îáë³êó 
â òîä³øíüîìó ÍÃ× ç 1974 ðîêó. 
Ó 2011 ðîö³, ÿê ìàëè âèïèñó-
âàòè îðäåðè íà ðîçïîä³ë êâàð-
òèð, äî íå¿ çàòåëåôîíóâàâ äè-
ðåêòîð áóä³âåëüíî-ìîíòàæíîãî 
óïðàâë³ííÿ Ìèêîëà Êðàâåöü. 
Â³í, çà ñëîâàìè Òåòÿíè Âåðåì-
÷óê, õîò³â ðîçä³ëèòè êâàðòèðó 
ì³æ ¿¿ êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì ³ 
íåþ, ò³ëüêè ïàí³ Òåòÿíà â³ä-
ìîâèëàñü â³ä òàêîãî ðîçïîä³-
ëó. Â³äòîä³ æ³íêà äîáèâàºòüñÿ 
íîâîãî æèòëà.

Ç 2011 ðîêó Òåòÿíà Âåðåùóê 
ïðîéøëà âñ³ ³íñòàíö³¿ ³ äîìî-
ãëàñÿ, ùîá ¿¿ çâåðíåííÿ áóëî 
ïîñòàâëåíî íà êîíòðîë³ ó Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè ³ áóëî ïåðå-
äàíî ó Â³ííèöüêó ÎÄÀ. Ò³ëüêè 
24 æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó êîçÿ-
òèí÷àíêà íà ïðèéîì äî ãóáåðíà-
òîðà íå ïîòðàïèëà. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ùîá ïîòðàïèòè íà ïðèéîì 
äî íüîãî, òðåáà áóëî ñïî÷àòêó 

â³äì³òèòèñÿ â êàá³íåò³ çà ¹ 100. 
Ç ñîòîãî êàá³íåòó «äîáðî» íà çó-
ñòð³÷ ç êåð³âíèêîì ÎÄÀ íå äàëè.

— Âîíè ñêàçàëè, ùî áóä³âëÿ 
çàì³íîâàíà ³ ïðîñòî âèøâèðíóëè 
ìåíå çâ³äòè, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿ-
íà Âåðåì÷óê. Òåïåð æ³íêà çáè-
ðàº íîâ³ äîêóìåíòè, ùîá ïîòðà-
ïèòè íà ïðèéîì äî ïðåçèäåíòà 
÷è äî Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè.

Ç ïðèâîäó ïðîáëåìè ïàí³ Òå-
òÿíè ìè çàòåëåôîíóâàëè â ì³ñü-
êó ðàäó. Â³äïîâ³äü äàâ î÷³ëüíèê 
ì³ñòà Îëåêñàíäð Ïóçèð.

— Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Òåòÿíè 
Âåðåì÷óê òÿãíåòüñÿ âæå ðîê³â 
10. Íà ñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, 
íà êâàðòèðíîìó îáë³êó ñòîÿëà 
íå âîíà, à ¿¿ êîëèøí³é ÷îëîâ³ê 
Ïåòðî Âåðåì÷óê. Â³í êâàðòèðó 
îòðèìàâ. ¯é ïîâ³äîìëÿëè, ùî ¿¿ 
êâàðòèðíå ïèòàííÿ — ñïðàâà ñó-
äîâîãî ðîçãëÿäó. ¯é òðåáà ÷åðåç 
àäâîêàòà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó, — 
ñêàçàâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Ì³ñöåâèé ïàðê ðîçòàøîâà-
íèé â öåíòð³ ñåëà, íåïîäàë³ê 
ïðèøê³ëüíîãî ñòàä³îíó, ïîðó÷ 
âåëèêèé ñòàâ ³ ì³ñò ÷åðåç âîäî-
éìó. Ì³ñöåâ³ ïðèãàäóþòü, ùî 
íà òîìó ì³ñö³ êîëèñü çíàõîäèâ-
ñÿ ìàºòîê çàìîæíîãî ïàíà Äç³-
äç³íà. Íåïîäàë³ê áóëà Ãóðàëüíÿ 
(ñïèðòîâèé çàâîä).

— Çàêëàâ ïàðê â³äïî÷èíêó 
ì³ñöåâèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
Äàæá³æà. Â³í çàêóïèâ ñàäæàíö³ 
³ îáëàøòóâàâ òàì ñâîºð³äíèé 
çåëåíèé îñòð³â, — êàæå Îëåíà 
Îëåêñþê, õóäîæí³é êåð³âíèê 
áóäèíêó êóëüòóðè ñåëà Êîð-
äèø³âêà. Îêð³ì òîãî ì³ñöåâ³ 
æèòåë³ ïðèãàäóþòü, ùî â³ä ñòà-
ðîâèííî¿ öåðêâè ³ ï³ä ìàºòêîì 
ïàíà áóâ ï³äçåìíèé õ³ä. Äåÿê³ 
íàâ³òü ïðîáóâàëè éîãî äîñë³-
äèòè ñàìîòóæêè, ïðîòå ïðîéòè 
äàë³ í³æ 5 ìåòð³â íå âäàâàëîñÿ, 
áóëî íàäòî òåìíî ³ ñòðàøíî.

Çàðàç ì³ñöåâ³ ìîëîä³ àêòè-
â³ñòè âèð³øèëè îáëàøòóâàòè 
â ïàðêó ñïðàâæíþ çîíó â³ä-
ïî÷èíêó. Îñîáëèâèé àêöåíò 

çðîáèëè íà ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè.

— Ó ìåíå çàâæäè áóëî áà-
æàííÿ ïîêðàùèòè ùîñü ó ñåë³, 
äå ÿ íàðîäèâñÿ. Ïîòð³áíî äó-
ìàòè ïðî ñâî¿õ ä³òåé, ùîá 
âîíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ï³òè 
íà ïðîãóëÿíêó â ãàðíå ì³ñöå, 
ç êîðèñòþ ïðîâåñòè ñâ³é ÷àñ. 
Íà Äç³äç³íêó äàâíî íå ðîç÷è-
ùàëè, ïîðîñëè çàðîñò³, íå ïðî-
éòè, íå ïðîë³çòè. ß, ì³é äðóã 
²ãîð Ìåëüíè÷óê, à ùå Ìàêñèì 
Ìóíòÿí ïðîâåëè áëàãîóñòð³é 
òåðèòîð³¿, ïðàöþâàëè ó âèõ³äí³. 
Äîºäíàëèñü ùå ê³ëüêà ìîëî-
äèõ õëîïö³â, ïðîòå öå íå áóëà 
ìàñîâà ï³äòðèìêà. Ïî÷èñòèëè 
âñå, ïîêîñèëè, ïðèáðàëè ñì³ò-
òÿ, — ãîâîðèòü Â³òàë³é Êîñòþê, 
óðîäæåíåöü ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ 
ñåëà Êîðäèø³âêà.

×îëîâ³ê çà âëàñí³ êîøòè 
ïðèäáàâ ê³ëüöÿ òà ñ³òêè äëÿ 
áàñêåòáîëüíîãî ìàéäàí÷èêà, 
ïðîìèñëîâó ôàðáó, ÿêà ïðî-
ñëóæèòü íå îäèí ð³ê.

— Ìè ïëàíóºìî îáëàøòóâà-
òè áàñêåòáîëüíå ïîëå, âîëåé-
áîëüíå ³ ïîëå äëÿ ïëÿæíîãî 

Козятинчанка на всіх рівнях добивається квартири

У вітальні та спальні на нижній частині стін сліди вологи. 
У вітальні відпала штукатурка

СВОЇМИ СИЛАМИ ОБЛАШТОВУЮТЬ 
ЗОНУ ВІДПОЧИНКУ У КОРДИШІВЦІ 
Ініціатива  В Кордишівській 
громаді місцеві активісти проводять 
благоустрій місцевого парку Дзідзінок. 
Там облаштовують волейбольне поле, 
а також баскетбольний майданчик

âîëåéáîëó. ß òàêîæ çàêóïèâ 
ñ³òêó ³ íîâó ðîçì³òêó. Äîìî-
âèâñÿ, ùîá ïðèâåçëè 20 òîíí 
ï³ñêó äëÿ îáëàøòóâàííÿ ìàé-
äàí÷èêà ïëÿæíîãî âîëåéáîëó. 
Â ïëàíàõ çàïî÷àòêóâàòè êó-
áîê Êîðäèø³âêè ç âîëåéáîëó 
íà ²âàíà Êóïàëà ³ ïîä³áí³ ñïîð-
òèâí³ çàõîäè, — äîäàº Â³òàë³é 
Êîñòþê.

ªäèíå, ùî çàñìó÷óº ãðîìàä-
ñüêîãî ä³ÿ÷à ñåëà, ùî á³ëüø³ñòü 
ëþäåé áàéäóæå ïîñòàâèëèñÿ 
äî éîãî ³í³ö³àòèâè.

— Ùîïðàâäà, äî êîãî ÿ áåç-
ïîñåðåäíüî çâåðòàâñÿ, ìåí³ í³õ-
òî íå â³äìîâèâ, ïðîòå íàäàë³ 
õîò³ëîñÿ á, ùîá ìåøêàíö³ íà-
øî¿ ãðîìàäè áóëè á³ëüø àê-
òèâíèìè. Ëèøå â³ä íèõ ñàìèõ 
çàëåæèòü, ÿê ñüîãîäí³ ðîçâè-
âàòèìåòüñÿ íàøà ãðîìàäà, — 
ðåçþìóº ïàí Â³òàë³é.

Друзі Віталій Костюк, Максим Мунтян та 
Ігор Мельничук організували суботник

Сільський парк Дзідзінок заживе новим життям. 
Тут буде кілька спортивних майданчиків

Під час суботника зробили і 
пофарбували щити для баскетболу
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè 
«RIA-Êîçÿòèí» íàä³éøëî ïî-
â³äîìëåííÿ, ùî â óðî÷èù³ «Ñå-
ñòðèí³âñüêà äà÷à» ïðàö³âíèêè 
ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà âèð³çàëè 
äóáè.

— Öå ùî òàêå ðîáèòüñÿ? Çäî-
ðîâ³ äóáè á³ëÿ ïåðå¿çäó âèðóáà-
ëè! Âåëèê³, ãàðí³, ç çåëåíèì ëèñ-
òÿì. Çâ³ñíî, ñêàæóòü, ùî âîíè 
õâîð³ áóëè. Àëå æ öå íå ïðàâäà! 
Ò³ äåðåâà ùå ñòî ðîê³â ìîãëè á 
ïðîñòîÿòè, — ãîâîðèëà ó ñëóõàâ-
êó æ³íêà, ÿêà íå çàõîò³ëà ïðåä-
ñòàâèòèñÿ.

Ìè ç öüîãî ïðèâîäó çâåðíóëè-
ñÿ äî ë³ñíè÷îãî Êîçÿòèíñüêîãî 
ë³ñíèöòâà Âàñèëÿ Ñàóëÿêà.

— Êîæíà ðóáêà â³äáóâàºòü-
ñÿ çà âèñíîâêîì ë³ñîïàòîëîãà, 
àäæå ñàìå â³í âèäàº ë³ñîðóáíèé 
êâèòîê, — êàæå Âàñèëü Ñàó-
ëÿê. — Íà 2020 ð³ê â ë³ñîâîìó 
ãîñïîäàðñòâ³ óðî÷èù³ «Ñåñòðè-
í³âñüêà äà÷à» çàïëàíîâàíî ïðî-
âåñòè ÷îòèðè ðóáêè äåðåâ — öå 
âèðóáêà-ïðî÷èùåííÿ â êâàðòà-
ë³ 17 ïëîùåþ 1,4 ãà. Â êâàðòàë³ 
20–26 äåðåâà íà ïëîù³ 4,1 ãà 

òðåáà ïðîð³äèòè. Ïðîõ³äíà ðóá-
êà â êâàðòàë³ 26 ïëîùåþ 1,8 ãà 
òà âèá³ðêîâà ñàí³òàðíà âèðóáêà 
â êâàðòàëàõ 11, 16, 17. Çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 17,6 ãà.

Âñüîãî çàïëàíîâàíî âèðóáàòè 
28 ãåêòàð³â ë³ñó. «Âèðóáàòè» — 
öå âèñë³â äëÿ íàñ, ãðîìàäÿí. 
Â ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâ³ öå íà-
çèâàºòüñÿ «çäàòè ë³ñó». Ùî ç ë³-
ñîì ðîáëÿòü ³ ÿê éîãî çäàþòü — 
çíàþòü â Âåðõîâí³é Ðàä³. Âîíà 
2 ÷åðâíÿ ïðîãîëîñóâàëà çà çà-
êîíîïðîåêò ïðî ñòâîðåííÿ çà-
êîíîäàâ÷èõ óìîâ âïðîâàäæåííÿ 
äåðæàâíîãî ë³ñîâîãî êàäàñòðó, 
îáë³êó, ìîí³òîðèíãó òà ïðîâå-
äåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³íâåíòàðè-
çàö³¿ ë³ñ³â â Óêðà¿í³.

Òîáòî òàê³ òåðì³íè ÿê «Îñâ³ò-
ëåííÿ, ïðî÷èùåííÿ, ïðîð³äæó-
âàííÿ, ïðîõ³äíà ðóáêà» íå â ë³-
ñîâèõ ãîñïîäàðñòâàõ ïðèäóìàëè. 
Äîáðå, ùî â íàøèõ ë³ñàõ áóðø-
òèíó íåìàº.

Òå, ùî íàø³ ë³ñè âæå ñõîæ³ 
íà ïàðêè, öå ïðàâäà. Â äåÿêèõ 
ë³ñãîñïàõ ó íàø³é Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ áåçñîðîìíî çàÿâëÿþòü, 
ùî ë³ñ ³ º äëÿ òîãî, ùîá éîãî ïè-

ëÿòè. Äî ñëîâà, îäèí ç êåð³âíè-
ê³â àãðîë³ñó íàì íàâ³òü ïðèêëàä 
ç êóðêîþ íàâ³â. Ìîâëÿâ, êóðêà 
äëÿ ÷îãî ðîñòå? ² ë³ñ äëÿ òîãî.

Â óðî÷èù³ «Ñåñòðèí³âñüêà 
äà÷à», ÿê ³ â ³íøèõ ë³ñãîñïàõ 
Óêðà¿íè ïèëÿþòü áàãàòî. Ò³ëü-
êè â Êîçÿòèíñüêîìó ë³ñíèöòâ³ 
íà ì³ñö³ âèðóáêè íå çàëèøàþòü 
ïóñòèð, à âèñàäæóþòü ìîëîä³ äå-
ðåâà. Â Êîçÿòèíñüêîìó ë³ñíè-
öòâ³ â ãðàô³ ï³ä íàçâîþ âèðóáêà 
«Îñâ³òëåííÿ» ñòî¿òü íóëü. Êåð³â-
íèê çíàº, ùî äåðåâàì ñâ³òëî ³ 
áåç âèðóáêè. Òîé, ùî íàâîäèâ 
ïðèêëàä ç êóðêîþ, ³ íà îñâ³ò-
ëåíí³ ï³ä âèðóáêó íàêèíóâ áè 
ãåêòàð.

Ïîêè äî ïðîáëåì ë³ñó íå ïî-
âåðíóòüñÿ îáëè÷÷ÿì íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³, äîòè íàø³ ë³ñè 
áóäóòü âèðóáóâàòèñÿ íå ò³ëüêè 
ÿê ñàí³òàðí³ ðóáêè õâîðèõ äåðåâ.

Êð³ì ïðîìèñëîâîãî äåðåâà äå-
ðåâèíà éäå ï³ä ñîêèðó ÿê àëüòåð-
íàòèâíå ïàëèâî. ßêáè â Óêðà¿í³ 
ö³íà ãàçó äîð³âíþâàëà ö³í³, ÿêó 
ìîæå ïëàòèòè ïåðåñ³÷íèé ãðî-
ìàäÿíèí, ë³ñ³â íà äðîâà í³õòî á 
íå ïèëÿâ.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïðî òå, ùî ó ñòàâêó Íîâèé 
ïî÷àëà ãèíóòè ðèáà, âîäà çì³-
íèëà êîë³ð ³ ç'ÿâèâñÿ íåïðèºì-
íèé çàïàõ, ìåøêàíö³ ²âàíêîâåöü 
ïîâ³äîìèëè äî Äåðæàâíî¿ åêî-
ëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿. Ñïåö³àë³ñòè 
â³ää³ëó ³íñòðóìåíòàëüíî-ëà-
áîðàòîðíîãî êîíòðîëþ Äåð-
æàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåêö³¿ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 2 ÷åðâíÿ 
â³ä³áðàëè ïðîáè äëÿ âèçíà÷åííÿ 
âì³ñòó çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí. 
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, 
ôàõ³âö³ âèÿâèëè ïåðåâèùåííÿ 
ãðàíè÷íî äîïóñòèìèõ êîíöåí-
òðàö³é çàáðóäíþþ÷èõ ðå÷îâèí, 
ùî íîðìóþòüñÿ äëÿ âîäîéì 
ðèáîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà-
÷åííÿ, çà òàêèìè ïîêàçíèêàìè: 
àçîò àìîí³éíèé — â 5,8 ðàçó; 
ôîñôàòè — â 0,6 ðàçó; í³òðèò-
³îíè — â 0,44 ðàçó. Êð³ì òîãî, 
ïðè îáñòåæåíí³ âîäîéìè áóëî 

çàô³êñîâàíî êðèòè÷íî íèçüêèé 
ð³âåíü ðîç÷èíåíîãî êèñíþ, ùî 
ñòàíîâèâ 2,12 ìã/äì3 ïðè íîðì³ 
íå ìåíøå 4 ìã/äì3.

Ì³ñöåâ³ êàæóòü, ùî îòðóòà ïî-
òðàïèëà â ñòàâîê ç êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà Âîäîêàíàë. 
Êîçÿòèí÷àíè öå ï³äïðèºìñòâî 
íàçèâàþòü ïî-ð³çíîìó. Â îäíèõ, 
öå î÷èñí³ ñïîðóäè ñò³÷íèõ âîä, 
â ³íøèõ — â³äñò³éíèê.

Ñòàâ Íîâèé çíàõîäèòüñÿ 
çà ñòàâîì «Êàíàë», ó ÿêîìó íà-
âåñí³ òàêîæ çäèõàëà ðèáà.

Ñòàâêè ïî òå÷³¿ ðîçòàøîâàí³ 
â òàê³é ïîñë³äîâíîñò³: Êàíàë, 
Íîâèé ñòàâ, Ñ³ëüñüêèé âåðíè-
ãîðîäîöüêèé, à äàë³ ñòàâîê Ãðà-
áîâèé. Âîäà ç â³äñò³éíèêà îáâîä-
íèì êàíàëîì òå÷å äî Ãðàáîâîãî 
ñòàâó. Ñòàâîê Êàíàë, Íîâèé 
ñòàâ, Ñ³ëüñüêèé ñòàâ Âåðíèãî-
ðîäêà çàêðèò³ äàìáîþ. Ùîá âîäà 
ç î÷èñíèõ ñïîðóä ïîòðàïèëà 
â Íîâèé ³âàíêîâåöüêèé ñòàâ, 

На вирубку в «Сестринівській дачі» є дозволи

РИБА ОТРУЇЛАСЬ ЧИ ЇЇ ОТРУЇЛИ?
Знову мор  У кінці квітня 
в Іванківцях у ставку «Канал» 
почала гинути риба. Через місяць 
прийшло повідомлення про 
загибель риби у цьому ж селі, але 
вже в іншому ставку, який в народі 
називають «Новий». Що не так 
у ставках Іванковець?

òðåáà â³äêðèòè äàìáó ³ ïóñòèòè 
âîäó êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ñïî÷àòêó â ñòàâîê Êàíàë, 
à çâ³òè âîäà ç â³äñò³éíèêà òåê-
òèìå â Íîâèé.

Ìè ïî¿õàëè â ²âàíê³âö³, ùîá 
ïîäèâèòèñÿ, ùî æ òàì ñòàëî-
ñÿ? Òå, ùî ó âîä³ Íîâîãî íå âñå 
â ïîðÿäêó, âèäíî ç íàÿâíîñò³ 
çãðà¿ ÷àéîê. Âîíè ³íòó¿òèâíî 
â³ä÷óâàþòü, äå ¿ì ìîæíà ïî-
æèâèòèñü. Íà ïîâåðõí³ âîäè 
ïëàâàº íàï³âõâîðà ðèáà, õàïà-
þ÷è ïîâ³òðÿ. Âî÷åâèäü, ó âîä³ 

íåäîñòàòíüî êèñíþ. Ïðî öå, íà-
ãàäàºìî, éøëîñÿ é ó ðåçóëüòàòàõ 
äîñë³äæåíü åêîëîã³÷íî¿ ³íñïåê-
ö³¿. Çâ³äêè ó âîäîéìó ïîòðàïèëà 
îòðóòà, ñêàçàòè âàæêî. Ìîãëà 
âîíà ïîòðàïèòè ç ïîë³â ï³ä ÷àñ 
ðÿñíèõ äîù³â, ÿê³ ïîêèíóëè 
Êîçÿòèíùèíó çîâñ³ì íåäàâíî.

Ì³ñöåâ³ ðèáàëêè êàæóòü, ùî 
ÿêùî îòðóéíà âîäà äî âîäîéìè 
á³ëüøå íå ïîñòóïàòèìå, òî ðèáà 
ç ÷àñîì â³ä õâîðîáè â³ä³éäå.

À ïîêè ùå ðèáà íå â³ä³éøëà, 
ëþáèòåëü ñïîðòèâíî¿ ëîâë³ Ïàâ-
ëî ùîäíÿ îáïëèâàº ÷îâíîì ñòà-
âîê ³ çáèðàº çàãèáëó ðèáó.

На Новий став злетілися чайки ловити рибу, яка плаває 
на поверхні, ловлячи ротом повітря 

Ì³ñöåâ³ ðèáàëêè 
êàæóòü, ùî ÿêùî 
îòðóéíà âîäà á³ëüøå 
íå ïîñòóïàòèìå, òî 
ðèáà ç ÷àñîì â³ä 
õâîðîáè â³ä³éäå 

В урочищі «Сестринівська дача» на місці вирубки садять 
молоді дерева. Тут ростуть маленькі модрини
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ïîòóæíèé âèáóõ ïàëàþ÷èõ 
öèñòåðí íàçàâæäè çì³íèâ æèòòÿ 
âîãíåáîðö³â, ÿê³ äî îñòàííüî-
ãî âèêîíóâàëè ñâ³é ñëóæáîâèé 
îáîâ’ÿçîê. Äàâàéòå çãàäàºìî 
õðîí³êó òèõ ïîä³é, àäæå ïðî 
ïîäâèã íàøèõ ãåðî¿â çàáóâàòè 
íå ìîæíà…

8 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó. Öÿ äàòà 
íàçàâæäè âïèñàíà â ³ñòîð³þ 
ïîæåæíî-ðÿòóâàëüíî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè òà â³äîêðåìëåíîãî 
ï³äðîçä³ëó «Êîçÿòèíñüêèé çàã³í 
â³äîì÷î¿ âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè». 
Ñàìå öüîãî äíÿ íà òåðèòîð³¿ íà-
ôòîáàçè «ÁÐÑÌ-íàôòà» âèíè-
êëà îäíà ç íàéìàñøòàáí³øèõ ³ 
íàéñêëàäí³øèõ ïîæåæ íå ëèøå 
â Óêðà¿í³, àëå é ó ªâðîï³. Â ò³ 
ïåêåëüí³ äí³ íà ë³êâ³äàö³þ ïî-
æåæ³ çàä³ÿëè áëèçüêî òèñÿ÷³ îñ³á 
òà á³ëüøå ñîòí³ îäèíèöü òåõí³êè. 
Áîðîëèñÿ ç âîãíåì ³ íàø³ êîçÿ-

òèíñüê³ ïîæåæíèêè ïîæåæíîãî 
ïîòÿãó ñòàíö³¿ Êîçÿòèí. Îô³ö³é-
íîþ äàòîþ çàê³í÷åííÿ ïîæåæ³ 
ââàæàºòüñÿ 20 ÷åðâíÿ.

Íàéòðàã³÷í³øèì äíåì çà âåñü 
÷àñ ë³êâ³äàö³¿ ñïàëàõ³â áóâ ðàíîê 
9 ÷åðâíÿ, êîëè íà òåðèòîð³¿ íà-
ôòîáàçè ïðîëóíàâ âèáóõ. Íàä 
Âàñèëüêîâîì âèïàâ ÷îðíèé 
äîù. Òîé ñòðàøíèé âîãíÿíèé 
äåíü íà íàôòîáàç³ «ÁÐÑÌ» 
Êîçÿòèíùèíà ïàì'ÿòàòèìå çà-
âæäè. Â³í çàáðàâ ìîëîäå æèòòÿ 
íàøîãî çåìëÿêà — 21-ð³÷íîãî 
ïîæåæíèêà ïîæåæíîãî ïî¿çäà 
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí â³äîêðåìëåíîãî 
ï³äðîçä³ëó «Êîçÿòèíñüêèé çàã³í 
â³äîì÷î¿ âîºí³çîâàíî¿ îõîðîíè» 
ªâãåíà Øåâ÷óêà. Æåíÿ îïèíèâ-
ñÿ ñåðåä òèõ, êîãî íàêðèëî âè-
áóõîâîþ õâèëåþ, ÿêà ïîêàë³÷èëà 
ùå äâîõ íàøèõ âîãíåáîðö³â — 
áàòüêà ªâãåíà Ëåîí³äà Øåâ÷ó-
êà òà êîëåãó Ïåòðà Ñèçîíþêà. 
¯õí³ îáïå÷åí³ ðàíè ³ äîñ³ áîëÿòü 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Êåð³âíèöòâî òåðöåíòðó õî÷å ïåðåâåñòè 
ñòàö³îíàð ç äðóãîãî ïîâåðõó íà ïåðøèé, 
àëå íå ìàº çìîãè öå çðîáèòè, îñê³ëüêè 
òàì ðîçì³ùåíà ô³ë³ÿ Öåíòðó êîìïëåê-
ñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
«Ïðîì³íü». Òåìà ïåðåñåëåííÿ òåðöåí-
òð³âö³â ï³äí³ìàºòüñÿ íå ïåðøèé ðàç ³ 
íå ïåðøèé ð³ê. Çáèðàëèñÿ êîì³ñ³¿ ç öüîãî 
ïðèâîäó, øóêàëè ïðèì³ùåííÿ äëÿ ä³òåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ, àëå çàïðîïîíîâàí³ ê³ì-
íàòè íå âëàøòîâóþòü êåð³âíèöòâî ô³-
ë³¿ äèòÿ÷î¿ óñòàíîâè. Òåðì³í ä³¿ îðåíäè 
ïðèì³ùåííÿ ðåàá³ë³òàö³éíîãî öåíòðó âæå 
ñïëèâ, à íîâîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ ä³òåé ùå 
íå ï³ä³áðàëè. Íà ñüîãîäí³ ïðèì³ùåííÿ, 
â ÿêîìó ïåðåáóâàëè ä³òè, ÷åðåç êàðàíòèí 
íå âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Íå áóäå òàì ä³òåé 
äî 1-ãî âåðåñíÿ, à ï³äîï³÷í³ òåðöåíòðó 
ò³ñíÿòüñÿ âñ³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³.

Ëþäè, ñåðåä ÿêèõ º ò³, êîìó çà 90, ³ 
íå êîæåí ç íèõ õîäÿ÷èé, ìàþòü ïðà-
âî áóâàòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Íå ìàþ-

÷è ë³ôòà, ïåðñîíàë òåðöåíòðó íå ìîæå 
òðàíñïîðòóâàòè ÷è âèâîäèòè ï³äîï³÷íèõ 
õî÷à á íà ïðîãóëÿíêó.

Íà ïîçà÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè äè-
ðåêòîð òåðöåíòðó Îëüãà Äàöþê ó ñâîºìó 
çâåðíåíí³ äî äåïóòàò³â çàçíà÷èëà:

— Çàïðîïîíîâàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî 
ïðîäîâæåííÿ ä³¿ îðåíäè ÷àñòèíè íåæèò-
ëîâîãî ïðèì³ùåííÿ äåðæàâíî¿ ðåàá³ë³òà-
ö³éíî¿ óñòàíîâè ñêëàäåíèé ç ïîðóøåííÿì 
ïðîöåäóðíèõ íîðì íîðìàòèâíèõ ïðàâîâèõ 
àêò³â, — êàçàëà Îëüãà Äàöþê. — Òîæ ó Êî-
çÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³äñóòí³ ïðàâîâ³ 
ï³äñòàâè íà ïðîäîâæåííÿ äîãîâîðó îðåíäè, 
òåðì³í ä³¿ ÿêîãî çàê³í÷èâñÿ.

Î÷³ëüíèöÿ òåðöåíðó òàêîæ ðîçêàçàëà, 
ùî â çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ çàáåçïå÷åí-
íÿ êàðàíòèííèõ çàõîä³â, âêàçàíå ïðè-
ì³ùåííÿ íåîáõ³äíå äëÿ îáëàøòóâàííÿ 
äîäàòêîâèõ ê³ìíàò ³çîëÿòîð³â äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ¿¿ ï³äîï³÷íèõ â³ä çàõâîðþâàí-
íÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Íà äàíèé ÷àñ, êîëè 
â ê³ìíàòàõ ïëîùåþ 14–16 êâ. ìåòð³â ïðî-

æèâàº ïî ÷åòâåðî ëþäåé, ÿê³ â³äíåñåí³ 
äî êàòåãîð³¿ ìàêñèìàëüíî¿ çîíè ðèçèêó.

— Êð³ì òîãî, — äîäàº ïàí³ Îëüãà. — Êî-
çÿòèíñüêèì â³ää³ëîì íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é áóâ íàäàíèé ïðèïèñ â³ä 7 ëþòîãî öüîãî 
ðîêó ¹ 41 ç âèìîãîþ äî 7 êâ³òíÿ ðîçì³ñ-
òèòè âàæêî õâîðèõ ³ îñ³á, ÿê³ íå ìîæóòü 
ñàìîñò³éíî ïåðåñóâàòèñÿ íà 1-èé ïîâåðõ.

Âèñòóïèëè äåïóòàòè Ìèêîëà Ñèíþø-
êî, ªâåí³é Áóðàâñüêèé, Ïàâëî ßñíèé, 
Ôåä³ð Êðîïèâà, Íàä³ÿ ßê³ìîâà, ï³ä-
ñóìóâàâ ïîçèö³¿ âèñòóïàþ÷èõ äåïóòàò³â 
ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð. Óñ³ 
âèñòóïàþ÷³ áóëè îäíîñòàéí³ â òîìó, ùî 
ï³äîï³÷í³ òåðöåíòðó ³ ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
â îäíîìó ïðèì³ùåíí³ âæå ïåðåáóâàòè 
íå ìîæóòü. ßê îäíèì, òàê ³ ³íøèì ïîòð³á-
íî ìàêñèìóì óâàãè. Á³ëüø³ñòü äåïóòàò³â 
ñòîÿëè íà ïîçèö³¿, ùî äîãîâ³ð îðåíäè ç 
«Ïðîìåíåì» ïîòð³áíî ïðîäîâæèòè äî íî-
âîãî ðîêó. À ïîêè ä³òè íà êàðàíòèí³, ¿ì 
òðåáà ï³äøóêàòè íå ã³ðøå ïðèì³ùåííÿ, 
í³æ ó íèõ áóëî â òåðöåíòð³.

«НА ДУШІ БУЛО НЕСПОКІЙНО» 
РІЧНИЦЯ ЗАГИБЕЛІ ЄВГЕНА
Пам’ятаємо  Пройшло п’ять років від 
того пекельного ранку на васильківській 
нафтобазі БРСМ. Наші пожежники 
пожежного поїзда станції Козятин 
на місце події прибули одні із перших. 
Під час ліквідації масштабної пожежі 
трагічно загинув наш земляк, єдиний 
син у батьків Євген Шевчук. Його батько 
Леонід Шевчук та колега Петро Сизонюк 
отримали важкі опіки тіл

òà äàþòü ïðî ñåáå çíàòè. Ïðî 
öå íå ìîæíà çàáóâàòè. Ó Ëåî-
í³äà áóëî 30 â³äñîòê³â îï³ê³â, 
à â Ïåòðà — 60. Âîíè îáèäâà 
äîâãîòðèâàëèé ÷àñ ë³êóâàëèñÿ 
â êè¿âñüê³é ë³êàðí³. Ïåðåæèëè 
÷èñëåíí³ ê³ëüêàãîäèíí³ îïåðàö³¿ 
òà áîëþ÷³ ïåðåâ’ÿçêè.

Çàãàëîì âíàñë³äîê ïîæåæ³ 
íà ÁÐÑÌ çàãèíóëî øåñòåðî 
îñ³á. Ñåðåä íèõ — ÷åòâåðî ïî-
æåæíèê³â.

— Ï’ÿòü ðîê³â, à âñå íà÷å â÷î-
ðà, — çãàäóº ìàìà êîçÿòèíñüêîãî 
ãåðîÿ Ë³ä³ÿ Øåâ÷óê. — Â ö³ äí³, 
îñîáëèâî â ñâÿòêè, äóøó ðîçðè-
âàº íà ÷àñòèíè. Íåìàº ñïîêîþ, 
á³ëü íåñòåðïíèé… Ïàì’ÿòàþ, ÿê 
íàïåðåäîäí³ äî Æåí³ î 10 ãîäèí³ 

âå÷îðà ïîçâîíèëè ¿õàòè íà ïî-
æåæó. ×åðåç ãîäèíó âèêëèêàëè 
Ëåîí³äà. Âîíè ïî¿õàëè. À ìåí³ 
ö³ëó í³÷ íà äóø³ áóëî íåñïîê³é-
íî. Âðàíö³ ïðîêèíóëàñÿ î 5 ãî-
äèí³ ³ â³äðàçó íàáðàëà Ëüîíþ — 
íå áåðå òðóáêó. ×åðåç ãîäèíó 
ïåðåäçâîíèâ ³ ñêàçàâ, ùî âæå 
âîíè áóäóòü âè¿æäæàòè. À ïî-
ò³ì í³õòî íå áðàâ òðóáêè… Òîä³ 
ïðè¿õàëè ðîäè÷³ ³ ðîçïîâ³ëè ïðî 
âèáóõ…

Ïîõîðîíèëè ªâãåíà Øåâ÷óêà 
15 ÷åðâíÿ 2015 ðîêó íà êîçÿ-
òèíñüêîìó öâèíòàð³. Â îñòàííþ 
ïóòü Æåíþ ïðîâîäæàëî âñå ì³ñ-
òî. Ó òîé äåíü çàïëàêàëî íàâ³òü 
íåáî.

ªâãåí áóâ íàäçâè÷àéíî äî-

áðîþ òà ùèðîþ ëþäèíîþ. Ìàâ 
ñïîê³éíèé õàðàêòåð òà òÿãó 
äî ðîáîòè. Áóâ íàä³éíîþ îïî-
ðîþ òà ï³äòðèìêîþ äëÿ áàòüê³â. 
Ó ïîæåæíîìó ïî¿çä³ ïðîïðàöþ-
âàâ íåäîâãî, âñüîãî ï³âòîðà ðîêó. 
Àëå çà öåé ÷àñ ïîêàçàâ ñåáå â³ä-
ïîâ³äàëüíèì òà ïîðÿäíèì ïðà-
ö³âíèêîì.

Íàãàäàºìî, ó Êîçÿòèí³ 
íà ÷åñòü ãåðîÿ-ïîæåæíèêà ªâ-
ãåíà Øåâ÷óêà âñòàíîâèëè äâ³ 
ìåìîð³àëüí³ äîøêè — òàì, äå 
â³í íàâ÷àâñÿ òà ïðàöþâàâ. Éîìó 
ïîñìåðòíî ïðèñâî¿ëè çâàííÿ ïî-
÷åñíîãî ãðîìàäÿíèíà ì³ñòà. Íà-
ãîðîäæåíèé îðäåíîì «Çà ìóæ-
í³ñòü» ²²² ñòóïåíþ… ïîñìåðòíî.

Â³÷íà ïàì'ÿòü íàøîìó ãåðîþ!

Для дітей з інвалідністю потрібне приміщення

Поховали Женю на козятинському цвинтарі 

Євген нагороджений 
орденом «За мужність» 
ІІІ ступеню… посмертно

Тема переселення в терцентрі 
піднімалася не раз
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6 червня свою професійне свято 
відзначають люди, котрі щоденно 
інформують суспільство, насичують 
життя подіями та відтворюють те, 
що відбувається навколо нас — 
журналісти.

Традиційно з нагоди свята міський 
голова Олександр Пузир провів уро-
чисту зустріч з представниками місце-
вих засобів інформації: газет «Вісник 
Козятинщини», «RIA — Козятин», ра-
йонного радіомовлення «Промінь». 
На жаль, не змогла бути присутня го-
ловний редактор міського радіомов-
лення «Погляд» Алла Буряченко, але 
мала на те поважну причину. У цей 
день вона отримувала нагороду від 
Національної ради України з питань 
телебачення та радіомовлення.

Звертаючись до запрошених, Олек-

сандр Дмитрович відзначив, що в за-
собах масової інформації працюють 
талановиті люди, завдяки роботі яких 
мешканці міста та району завжди 
в курсі всіх подій.

Олександр Пузир подякував жур-
налістам за їх об’єктивність, плідну 
співпрацю, активний діалог з міською 
владою. Користуючись нагодою, по-
бажав представникам ЗМІ великих 
тиражів, тисячної аудиторії шануваль-
ників, легкості в написанні матеріалів 
та мати якомога більше приводів для 
добрих новин.

«Якщо ми показуємо перетворен-
ня на краще, у людей виникає віра 
в майбутнє, яка веде до позитивних 
результатів, до відродження віри 
в своє місто», — наголосив Олександр 
Дмитрович. — Зичу вам подальших 

успіхів, натхнення, незгасного ен-
тузіазму, здійснення нових задумів, 
злагоди та достатку.

Приємним додатком до щирих по-
бажань для винуватців свята стали і 
подарункові сертифікати.

Проте журналісти не лише прийма-
ли вітання, але й мали конструктивне 
спілкування щодо подальшої співпра-
ці, бо влада і преса ніколи не мають 
бути ворогами. І одні, і інші зацікавлені 
у об'єктивній інформації. Тільки у вза-
єморозумінні досягаються далекогляд-
ні цілі: формування суспільної думки, 
виховання світогляду.

Для довідки. День журналіста що-
року відзначається в Україні 6 червня — 
у день прийняття Спілки журналістів 
України в 1992 році в Міжнародну 
федерацію журналістів.

Свято на вулиці майстрів пера та мікрофона

І знову серед кращих!
Ось і завершився 2019–20 навчальний рік. Рік 

пройшов не в стандартному режимі роботи, через 
ситуацію, яка склалась у світі і в Україні. Але все ж 
таки, до березня 2020 року, Козятинська дитяча 
юнацько-спортивна школа працювала, учні тре-
нувались, брали участь у змаганнях і підвищува-
ли свій спортивний рівень. Хочемо сказати, що 
учні КДЮСШ взяли участь не у всіх запланованих 
змаганнях. Але на це є певні причини.

Сьогодні розповімо про досягнення юних ко-
зятинчан у цьому році.

Отже, коротко з видів спорту.

Чемпіони області з бадмінтону 
Дмитро Щербатюк та Руслана 
Коломієць

Бадмінтон: тренер-викладач Володов-
ський О. І.

У 2019–20 роках Федерація області з бад-
мінтону скоротила кількість змагань, тому що 
виникла проблема із спортивним залом для 
проведення чемпіонатів області. Спортсмени 
відділення взяли участь у двох чемпіонатах об-
ласті, де Щербатюк Дмитро став абсолютним 
чемпіоном області, а Коломієць Руслана стала 
чемпіонкою області в змішаній категорії.

Щербатюк Дмитро на Гран-прі в Естонії та Литві 
Європи виборов одну золоту та чотири бронзові 
нагороди.

Гімнастика художня: тренер-викладач 
Чернишенко Л. М.

На Чемпіонаті області з гімнастики художньої 
по програмі МС та КМС, три гімнастки КДЮСШ 
взяли участь у цих змаганнях. За програмою КМС 
(дівчата 2007 р. н.) Співаченко Даша виборола ІІ 
місце, а Соколова Вероніка — четверте місце. Серед 
дівчат 2006 р. н., Тупчій Каріна посіла також чет-
верте місце. Дівчатка виконували чотири вправи 
з багатоборства — скакалка, м’яч, булава, стрічка.

Бронзові призери Чемпіонату 
області з волейболу серед дівчат 
2007р.н. та молодші

Волейбол (дівчата): тренер-викладач Во-
лодовська Л. Л.

Команда дівчат 2007 р. н. та молодші на Чем-
піонаті області з волейболу вибороли ІІІ місце. 
Чемпіонати області серед дівчат 2006 р. н. та 
2008 р. н. були відмінені через карантин. Протя-
гом року дівчата брали участь у багатьох турнірах.

Кіокушинкай карате
Переможці та призери Чемпіонату області з 

кіокушинкай карате: Живчик Олександра, Ващев-
ський Денис (тренер-викладач Живчик Д. Д.), 
Коваль Юлія, Кацан Тимофій, Бернатович Дар’я 
(тренер-викладач Сас А. К.). Також ці спортсмени 
виборювали призові місця на Всеукраїнських 
турнірах з кіокушинкай карате.

Срібні призери Чемпіонату області 
з баскетболу серед юнаків 2009р.н

Баскетбол: тренер-викладач Кучев-
ський Д. В.

Цього сезону наші наймолодші спортсмени від-
ділення вибороли ІІ місце на Чемпіонаті області 
з баскетболу серед юнаків 2009 р. н.

Шевчук Віктор - бронзовий 
призер Чемпіонату України з 
волейболу серед юнаків 2006р.н.

Волейбол (юнаки): тренер-викладач Сиво-
бородько Л. М.

Збірні Вінницької області з волейболу, в складах 
яких грали вихованці нашої КДЮСШ, отримали 
титул призерів Чемпіонату України.

У командах двох вікових груп змагались 
наші хлопці. У збірній команді «Вінниччина» 
2006 року: Мирослав Косий, Віктор Шевчук, 
Олексій Ковтонюк, Арсен Юхимчук — після трьох 
ігрових турів наша команда зайшла до фіналу 
на ІІІ місці, на підставі цих результатів і був за-
тверджений остаточний результат Чемпіонату 
України, отже бронза України!

Юнаки збірної команди області «Вінниччина» 
2007 року Олексій Ковтонюк, Арсен Юхимчук, 
Владислав Савінський, у своїй віковій групі по-
трапили до фіналу, після двох ігрових турів, 
на ІІ місці, отже відповідно завоювали срібло 
Чемпіонату України! Як бачимо, два спортсмени 
Олексій Ковтонюк та Арсен Юхимчук, 2007 року 
народження, стали двічі призерами Чемпіона-
ту України, адже встигли і за старших зіграти, і 
за свій вік отримали і бронзу, і срібло!

Косий Мирослав -бронзовий 
призер Чемпіонату України з 
волейболу серед юнаків 2006р.н.

Луценко Кирил - І місце. 
Всеукраїнські змагання зі стрибків у 
висоту

Легка атлетика:
Найкращий результат серед легкоатлетів 

в цьому році має Луценко Кирил, який на Чем-
піонаті України зі стрибків у висоту посів чет-
верте місце, він переможець чемпіонату області 
і виконав І дорослий розряд. Переможцями 
та призерами області зі стрибків у висоту є: 
Переверзова Дар’я, Лясковець Олексій, Ярош 
Маргарита, Ярош Богдан (тренер-викладач 
Галицький В. Й.).

Головатюк Олександр — призер області з бігу 
на 600 м (тренер-викладач Франко В. В.).

Стрільба кульова: тренер-викладач При-
мак О. М.

Брали участь в осінньому та зимовому Чем-
піонатах області та Кубку області. На зимовому 
Чемпіонаті дівчата вибороли бронзові нагороди, 
а юнаки стали четвертими.

Футбол: тренери-викладачі: Ковальчук О. Д., 
Шеремет О. М.

Спортсмени відділення футболу в офіційних 
чемпіонатах області не змагались, але брали 
участь в різних турнірах та матчевих зустрічах.

Чемпіони та призери області зі 
стрибків у висоту серед юнаків 
та дівчат молодшої вікової групи
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ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ!

Секретаря Махнівської ОТГ
МАЛІВАНЧУК Нелю Дмитрівну (15.06.)

Директора ТОВ «Агродім-Іва»
САГАЙДУ Віктора Івановича (16.06.)

Директора районного центру соціальної служби 
для дітей сім’ї та молоді

ГАСЮКА Ігоря Васильовича (16.06.)

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 ЮВІЛЕЄМ ЩИРО ВІТАЄМО!

Завідувача сектору фінансового забезпечення — 
головного бухгалтера Козятинської 

райдержадміністрації
САВРЕЙ Тетяну В’ячеславівну (12.06)

Бажаємо затишку в домі, теплоти, воістину жіночої 
мудрості і терпіння, спокою на душі і радості 

на обличчі. Здоров’я вам, вашим рідним і дорогим 
людям. Душевного комфорту, гармонії з собою і 

світом, щастя в кожному дні!
  

З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації 
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

14 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Сердечно вітаємо усіх працівників легкої промисловості Козятинщини з професійним святом. Легка 
промисловість — одна з найдавніших галузей народного господарства, яка робить значний внесок 
у розбудову економіки нашої держави. Щодня мільйони громадян користуються товарами легкої 

промисловості. Завдяки самовідданості працівників галузі та їх сумлінній праці урізноманітнюється 
споживчий ринок, підвищується якість та розширюється асортимент продукції.

У цей святковий день особливу шану і повагу висловлюємо ветеранам, усе життя яких пов’язане з галуззю. 
Спасибі вам всім: керівникам підприємств, службовцям, майстрам і робітникам, учнівській молоді та 

викладачам.
Бажаємо трудовим колективам успіхів та примноження здобутків, а вам і вашим родинам радості, любові 

та достатку, впевненості у завтрашньому дні та щирої долі.

З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

5 червня голова районної 
ради Віктор Слободянюк про-
інспектував хід ремонтних робіт 
в районному інклюзивно-ре-
сурсному центрі, за адресою: 
вул.Незалежності, 75.

Віктор Миколайович спільно 
з заступником Анатолієм Задо-
рожнюком, керуючим справами 
виконавчого апарату Анатолієм 
Колісним, директором ІРЦ Лілі-
єю Сушко оглянули приміщення 
центру, ознайомились із викона-
ними роботами, поспілкувались з 
керівником підрядної організації.

У ході візиту було обговорено 
план дій щодо подальшого вико-
нання ремонтних робіт у закладі 
та їх завершення.

Відтак, на сьогоднішній день 

проведено заміну вікон та две-
рей, електрики, системи опален-
ня, поштукатурено стіни, укладено 
стяжку підлоги, у санвузлі покла-
дено плитку та встановлюється 
сантехніка. Залишилось провести 
внутрішні косметичні, а також фа-
садні роботи і забезпечити центр 
меблями.

Головою районної ради надано 
доручення завершити усі роботи 
до кінця поточного місяця.

Тож після закінчення ремонту 
кваліфікований системний супро-
від дітей з особливими освітніми 
потребами, психолого-педагогічна 
допомога, необхідні консультації 
здійснюватимуться у затишному 
та належно облаштованому при-
міщенні.

Триває ремонт районного 
інклюзивно-ресурсного центру

ВАСИЛЬ 

МОРДЮК, 

ПЕНСІОНЕР

Íå ïåðøèé ðàç ³ 
íå îäèí ð³ê ëþäè íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â ðàéîíó æàõàþòüñÿ íà-
ñë³äêàìè ðîáîòè «ë³ñîðóá³â» 
Êîçÿòèíñüêèõ åëåêòðîìåðåæ. 
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî âó-
ëèöåþ ïðîéøëîñÿ «òîðíàäî», 
ÿêå âàëèòü òà ëîìèòü ïåðåøêî-
äè íà ñâîºìó øëÿõó. Öå âèäíî 
íà âóëèö³ 8 Ãâàðä³éñüêà, íà ÿê³é 
ïðàö³âíèêè Êîçÿòèíñüêîãî 
ÐÅÌ 22 òðàâíÿ âèêîíóâàëè 
ðîáîòè äëÿ çàì³íè ïîâ³òðÿíèõ 
ìåðåæ. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîá³ò 
çàëèøèëèñü êóïè ðîçêèäàíîãî 
´ðóíòó, ã³ëîê ³ áåçæàë³ñíî, ïî-
âàðâàðñüêè ïîêàë³÷åíèõ äåðåâ.

² öå íà ãîëîâí³é âóëèö³ â’¿çäó 
â ðàéîííèé öåíòð ç íàâêîëèø-
í³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ÿêà ïî-
âèííà áóòè ïðèêëàäîì áëàãî-
óñòðîþ ³ ïîðÿäêó. Öå âóëèöÿ 
ç ³ìåíåì òèõ, õòî â³ääàâ ñâîº 
æèòòÿ, âèçâîëÿþ÷è ì. Êîçÿòèí 
â³ä çàãàðáíèê³â.

Óÿâëÿþ ðåàêö³þ íà òàêå â 
îáëàñíîìó öåíòð³ Â³ííèö³ àáî 
ñòîëèö³ Óêðà¿íè Êèºâ³, ïðè 
òîìó, ùî íåçàëåæíî â³ä ðàíãó 
ì³ñòà, ëþäè ñêð³çü îäíàêîâ³. 
Óñ³ì ïðèºìíà ÷èñòîòà, ïîðÿäîê, 
áëàãîóñòðîºí³ âóëèö³ ³ ñêâåðè. 
² äóøà ðàäóºòüñÿ, êîëè áà÷èø, 
ç ÿêèì ñòàðàííÿì, îõàéí³ñòþ 
âèêîíóþòüñÿ áóäü-ÿê³ ðîáîòè.

Ïðèêëàäîì òàêîãî ñòàâëåí-

íÿ äî âèêîíàííÿ ðîá³ò, ïî-
âàãè äî æèòåë³â ì³ñòà, º íàø 
îáëàñíèé öåíòð — Â³ííèöÿ. 
Äîñòàòíüî ïðî¿õàòèñü òðàì-
âàºì ¹ 4 ÷åðåç ðÿä ðàéîí³â 
ì³ñòà — â³ä çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå, 
³ âè íå ïîáà÷èòå «îêóðêà» ÷è 
ïàï³ðöÿ. À ç ÿêîþ îõàéí³ñòþ 
³ ñòàðàííÿì äîãëÿíóò³ çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ.

Çðîçóì³ëî, ùî êåð³âíèê 
ÐÅÌ íå ìîæå áóòè ïðèñóòí³ì 
â êîæí³é áðèãàä³, àëå ñàì³ 
ïðàö³âíèêè ³ îñîáëèâî êåð³â-
íèê áðèãàäè, ÿêèé ïðèñóòí³é 
íà ì³ñö³ ðîá³ò, ïîâèíåí äîáðî-
ñîâ³ñíî ³ ÿê³ñíî âèêîíóâàòè 
ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, íå äîïóñêàòè 
äî òàêèõ ðåçóëüòàò³â.

×èÿ âèíà â òàêèõ ðåçóëüòà-
òàõ? Ó ïåðøó ÷åðãó ì³ñüêðàäè, 

ÿê äåðæàâíîãî îðãàíó ç ñàìèìè 
âèñîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Ç 
ÿêîþ ïîãîäæóþòüñÿ óñ³ ðîáî-
òè ç áëàãîóñòðîþ ì³ñòà, â ÿê³é 
ïðåäîñòàòíüî óïðàâë³íü, â³ää³-
ë³â òà ñïåö³àë³ñò³â ç áóäü-ÿêèõ 
ïèòàíü æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³ñòà. 
À òàêîæ ò³ ïðåäñòàâíèêè íà-
ðîäó, äåïóòàòè ðàéîí³â ì³ñòà, 
ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ïðàêòè÷íî 
íå âèäíî. ßêùî ïîãîäæóâàëàñü 
ðîáîòà, à öå ä³éñíî òàê, òî öå 
â³äáóâàëîñü çàâ÷àñíî, íà ïî-
÷àòêó ðîêó, ç óðàõóâàííÿì âñ³õ 
ìîæëèâèõ äîïîì³æíèõ ðîá³ò, 
ÿê³ ìîæóòü âïëèíóòè íà áëàãî-
óñòð³é. Àëå ÿê ðåçóëüòàò ò³ â³ä-
ïîâ³äí³ ñïåö³àë³ñòè ³ íå äóìàëè 
çà äîïîì³æí³ ðîáîòè, çà áëàãî-
óñòð³é. Òîìó ùî âîíè çíàþòü, 
ùî ¿ì çà öå í³÷îãî íå áóäå. 
Àäæå ò³ ïîêàë³÷åí³ äåðåâà ïî-
òð³áíî áóëî êðàñèâî, íà îäíîìó 
ð³âí³ îáð³çàòè ùå ç îñåí³ àáî 
âçèìêó, ïðèâåñòè äî îäíàêîâî¿ 
ôîðìè êðîíè. À òåïåð ïîòð³á-
íî ÷åêàòè, ùîá ò³ ðàíè çà ð³ê 
çàãî¿ëèñü äî ÷åðãîâîãî «ïðè-
ðîäíîãî ÿâèùà».

Наслідки «торнадо» на 8-й Гвардійській
ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Äâà ì³ñÿö³ òîìó ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð íà ñåñ³¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè äàâ äîðó÷åííÿ 
äåïóòàòàì íà ñòâîðåííÿ ÒÑÊ 
(òèì÷àñîâà ñë³ä÷à êîì³ñ³ÿ) 
ùîäî ñïðàâåäëèâî¿ ö³íè íà âîäó. 
×ëåíè êîì³ñ³¿ âèâ÷àëè ñòðóêòó-
ðó âîäîãîíó, éîãî ïðîòÿæí³ñòü 
³ ç ÿêî¿ ïðè÷èíè ï³äïðèºìñòâî, 
ÿêå ïîñòà÷àº âîäó íàñåëåííþ, 
ïðàöþº ñîá³ â áîðã. Ùî âäàëîñÿ 
ç’ÿñóâàòè? Ïðî öå ðîçïîâ³â çà-
ñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ÆÊÃ 
ªâãåí Ìàëàùóê.

— Â³äïîâ³äíî äî ñòàðîãî 
òàðèôó, ÿêèé ä³ÿâ ó Êîçÿòèí³ 
íà âîäó, âîäîïîñòà÷àëüíå ï³ä-
ïðèºìñòâî ìàëî çáèòê³â á³ëüøå 
13-òè ì³ëüéîí³â íà ð³ê. Çà ä³-
þ÷èì òàðèôîì çáèòêè ñêëàäà-
þòü 2 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Òîá-
òî ç òàðèôîì, ÿêèé ä³º òåïåð, 
ï³äïðèºìñòâî ÁÌÅÑ-6 âñå îäíî 

ìàþòü çáèòêè, — êàæå ªâãåí 
Ìàëàùóê. — Ìè âèâ÷àëè ñòàí 
ñïîðóä ³ âè¿æäæàëè íà ì³ñöå, 
äèâèëèñÿ ñòàí âîäîãîíó. Òàêîæ 
íàïðàâëÿëè ëèñòè íà àíòèìîíî-
ïîëüíèé êîì³òåò ³ äî ðåãóëÿòîðà 
ö³í íà òàðèôè ÍÊÐÅÊÏ. Ç àí-
òèìîíîïîëüíîãî êîì³òåòó îòðè-
ìàëè â³äïîâ³äü, ùî âîíè íå çà-
éìàþòüñÿ âèãîòîâëåííÿì òàðè-
ô³â. Öèì çàéìàºòüñÿ ÍÊÐÅÊÏ. 
Ó ðåãóëÿòîðà ö³í íàì â³äïîâ³ëè, 
ùî âñòàíîâëåí³ òàðèôè íà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè íå ìîæóòü áóòè 
íèæ÷èìè çà ðîçì³ðè åêîíîì³÷-
íî îáãðóíòîâàíèõ âèòðàò. Òîæ 
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíî-
äàâñòâà ÍÊÐÅÊÏ âñòàíîâëþº 
òàðèôè íà âîäîïîñòà÷àííÿ òà 
âîäîâ³äâåäåííÿ ñâî¿ì ë³öåíç³à-
òàì, â òîìó ÷èñë³ ÓÇ Óêðà¿íñüêà 
çàë³çíèöÿ, íà ï³äñòàâ³ îáãðóíòî-
âàíèõ âèòðàò.

Äàë³ ªâãåí Ìàëàùóê çóïèíèâ-

ñÿ íà ïèòàíí³, â³ä ÷îãî ìîæå 
çàëåæàòè òàðèô íà âîäó ³ íàâ³â 
ïðèêëàä.

— ßêùî ï³äïðèºìñòâî ðåàë³-
çóâàëî íà ïîòðåáè ãðîìàäè òèñÿ-
÷ó êóáîìåòð³â âîäè, à íàñåëåííÿ 
ñïëàòèëî ò³ëüêè 50 â³äñîòê³â â³ä 
âàðòîñò³ ïîñëóãè, òî ï³äïðèºì-
ñòâî íåäîîòðèìóº êîøòè ³ íå ïî-
êðèâàº ñîá³âàðò³ñòü âèòðà÷åíèõ 
ðåñóðñ³â.

Îñü òóò ç ãîëîâîþ ÒÑÊ ìîæíà 
ïîäèñêóòóâàòè. Íå ìîæóòü êî-
çÿòèí÷àíè õîäèòè ç ïëÿøêàìè 
äî ìàãàçèí³â ïî ïèòíó âîäó ³ 
ïëàòèòè 41,13 çà òå, ùî òå÷å 
â ìàã³ñòðàë³.

Òèì á³ëüøå âæå â³äîìî, ùî 
ñîðîê îäíà ãðèâíÿ — öå íå ê³í-
öåâà ö³íà íà âîäó. Âîäîêàíà-
ëè ÷åðåç ÍÊÐÅÊÏ ïëàíóþòü 
â 2021 ðîêó ùå ï³äâèùèòè òàðèô 
íà 15 â³äñîòê³â. Ôàõ³âö³ ï³äðà-
õóâàëè, ùî â Êîçÿòèí³ öå áóäå ç 

ÏÄÂ 30,617 çà âîäîïîñòà÷àííÿ 
³ 21,361 âîäîâ³äâåäåííÿ. Ðàçîì, 
ÿêùî òàê³ òàðèôè çàòâåðäÿòü, 
öå áóäå ìàéæå 52 ãðèâí³ çà êóá 
âîäè.

ßêùî â ì³ñòàõ ç ìåíøèìè òà-
ðèôàìè äî ïëàòåæó äîäàñòüñÿ 
÷îòèðè-ï’ÿòü ãðèâåíü, òî íàøèì 
çåìëÿêàì äîâåäåòüñÿ ðîçêîøå-
ëèòèñü íà äåñÿòêó ç õâîñòèêîì. 
² öå çà óìîâè, ùî ï³äí³ìóòü 
âàðò³ñòü âîäè íà 15 â³äñîòê³â. 
Êîëè äëÿ êîçÿòèí÷àí ï³äí³ìóòü 
âàðò³ñòü âîäè âòðåòº, òî ïëàòî-
ñïðîìîæíèõ ó Êîçÿòèí³ çíà÷íî 
ïîìåíøàº ³ âîäîïîñòà÷àëüíèêó 
í³÷îãî íå çàëèøèòüñÿ, ÿê â÷åð-
ãîâå ï³äíÿòè ö³íó íà âîäó, ³ òàê 
äî áåçê³íå÷íîñò³.

Ìîæëèâî ç íîâîãî ðîêó ñèòóà-
ö³ÿ ç âîäîþ â Óêðà¿í³ çì³íèòüñÿ. 
Àäæå â Ì³í³ñòåðñòâ³ ðîçâèòêó 
ãðîìàä ³ òåðèòîð³é ÿêîñü îáìî-
âèëèñü, ùî ïëàíóþòü ïîâíó ïå-

ðåäà÷ó ç ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïîñòà÷àëüíèê³â êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã â³ä ÍÊÐÅÊÏ äî îðãà-
í³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó â ì³í³ñ-
òåðñòâ³ º ïðîåêò êîíöåïö³¿ ðåàë³-
çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã.

ßêùî òàêèé ïðîåêò áóäå 
ïðèéíÿòèé, òî âñòàíîâëþâàòè 
òàðèôè áóäóòü âæå íå â Êèº-
â³, à íà ì³ñöÿõ, ³ â óêðà¿íö³â 
ç’ÿâèòüñÿ øàíñ ïëàòèòè ñïðàâåä-
ëèâó ö³íó, à íå òó, ÿêó íàðàõîâó-
þòü â ÍÊÐÅÊÏ. Çàðàç çàâäàííÿ 
ãðîìàä ì³ñò Óêðà¿íè — òèñíóòè 
íà ì³ñöåâèõ äåïóòàò³â, ùîá çà-
êîíîïðîåêò íà âñòàíîâëåííÿ êî-
ìóíàëüíèõ òàðèô³â áóâ âíåñåíèé 
³ ïðîãîëîñîâàíèé ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³. ²íàêøå ÍÊÐÅÊÏ áóäå é 
íàäàë³ ñêèäàòè íåï³äéîìí³ òà-
ðèôè äëÿ ï³äïðèºìñòâ ³ ãðîìà-
äÿíàì.

ОЛЕНА УДВУД 

Ñòðàøíà çâ³ñòêà ñêîëèõíóëà 
âåñü Êîçÿòèí ó ÷åðâí³ ìèíóëî-
ãî ðîêó. Íà â³éí³ çàãèíóâ íàø 
çåìëÿê Ìàêñèì Îëåêñþê. Óíî÷³ 
7 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó îêóïàíòè ïî-
÷àëè îáñòð³ë ïîçèö³é íàøèõ â³é-
ñüêîâèõ á³ëÿ ñìò Íîâîëóãàíñüêå. 
Êóëÿ âëó÷èëà ó Ìàêñèìà. Ðà-
çîì ç íàøèì çåìëÿêîì çàãèíóâ 
ùå îäèí â³éñüêîâèé, Äìèòðî 
Ïðóãëî. Âîñüìåðî ïîáðàòèì³â 
îòðèìàëè ïîðàíåííÿ.

Ïðîùàëèñÿ ç Ìàêñèìîì 
ó íåä³ëþ, 9 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó. 
Ïðîâåñòè Ìàêñèìà â îñòàííþ 
ïóòü ïðèéøëî áàãàòî êîçÿòèí-
÷àí. Áóëà íåéìîâ³ðíà ñïåêà. 
Ëþäè âèøèêóâàëèñÿ íà öåí-
òðàëüí³é ïëîù³ ó äâ³ êîëîíè. 
Á³ëÿ àäì³íáóä³âë³ ÷åêàëà øâèäêà, 
ïðî âñÿê âèïàäîê, ÿêùî êîìóñü 
ñòàíå çëå. Ï³ä ïàëþ÷èì ë³òí³ì 
ñîíöåì ñòîÿëè ñîëäàòè ó ôîðì³. 
Îäèí ç íèõ ïî÷àâ âòðà÷àòè ñâ³-
äîì³ñòü. Ïîáðàòèìè, ùî ñòîÿëè 
ïîðó÷, îäðàçó öå ïîì³òèëè ³, ï³ä-
õîïèâøè éîãî ï³ä ðóêè, ïîâåëè 
äî øâèäêî¿.

Ïîêè íåñëè òðóíó ç Ìàêñè-
ìîì, êîçÿòèí÷àíè ñòîÿëè íà êî-
ë³íàõ. Ïîõîâàëè ãåðîÿ íà ì³ñü-
êîìó öâèíòàð³.

«ВІН БУВ ДУЖЕ 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ»

Ìàêñèì íå áóâ êîð³ííèì êî-
çÿòèí÷àíèíîì. Â³í íàðîäèâñÿ 
ó Êàëèí³âö³ ³ ïåðø³ ðîêè æèòòÿ 
æèâ òàì. Ïîò³ì ³ç áàòüêàìè ïå-
ðå¿õàâ äî Êîçÿòèíà. Äî äåâ'ÿòîãî 
êëàñó íàâ÷àâñÿ ó øêîë³ ¹ 1. 
Ìàâ ñõèëüí³ñòü äî ìàòåìàòèêè.

— Â³í áóâ äóæå ö³ëåñïðÿìî-
âàíèé, — ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ Ôå-
äîð÷óê, êëàñíèé êåð³âíèê Ìàê-
ñèìà. — ßêùî õîò³â, òî ñâîº¿ ïî-
ñòàâëåíî¿ ìåòè çàâæäè äîñÿãàâ. 
Ô³çè÷íî áóâ ðîçâèíåíèé. ß ïåðå-
ãëÿäàëà ôîòîãðàô³¿, â óñ³õ ìàñîâèõ 
çàõîäàõ, ïîâ'ÿçàíèõ ç ô³çêóëüòó-
ðîþ: êîçàöüê³ çàáàâè, ñòàðòè íà-
ä³é — â³í ïîñò³éíî áðàâ ó÷àñòü. ß ç 
íèì áàãàòî ñï³ëêóâàëàñÿ, îñê³ëüêè 
ó ìåíå áàòüêè æèâóòü â Êàëèí³âö³ 
³ áàáóñÿ æèëà. Â³í äóæå ëþáèâ 
ñâîþ áàáóñþ. ² ç ïîâàãîþ ñòàâèâ-
ñÿ äî íå¿. Íàâ÷àâñÿ íà äîñòàòí³é 
ð³âåíü, áóâ õîðîøèñòîì.

Ï³ñëÿ øêîëè Ìàêñèì ïî¿õàâ 
äî Â³ííèö³, âèâ÷èâñÿ íà âîä³ÿ. 
Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ ñëóæáà â àð-
ì³¿. Ñòðîêîâó ñëóæáó â³í ïðî-
õîäèâ ó Ìàð³óïîëüñüê³é áðèãàä³ 
Íàöãâàðä³¿. Ï³ñëÿ àðì³¿ âèð³øèâ 
íå ïîêèäàòè ëàâè â³éñüêîâèõ ³ 
ï³øîâ íà êîíòðàêòíó ñëóæáó. 
Òàê õëîïåöü ó æîâòí³ 2017 ðîêó 

УЖЕ РІК МАКСОНА НЕМАЄ З НАМИ 
Герої не вмирають  Минулої 
неділі, 7 червня, був рівно рік по смерті 
Максима Олексюка. Військовий 
Збройних сил України із позивним 
«Максон» загинув на війні у 2019 році. 
Йому було лише 23 роки. Згадаймо 
нашого мужнього земляка

Тарифи на воду. Чи будуть зміни на краще?

ïîòðàïèâ äî îêðåìîãî çàãîíó 
ñïåöïðèçíà÷åííÿ «Àçîâ».

«Ìàêñîí», ñàìå òàêèì áóâ 
ïîçèâíèé íàøîãî çåìëÿêà, áóâ 
îïåðàòîðîì-íàâ³äíèêîì. Ãåðîÿ 
íàãîðîäèëè ïîñìåðòíî îðäåíîì 
²²² ñòóïåíÿ «Çà ìóæí³ñòü». Ïî-
áðàòèìè Ìàêñèìà çãàäóþòü éîãî 
ÿê ìóæíüîãî, â³äâàæíîãî õëîïöÿ, 
ÿêèé áóâ ãîòîâèé çàõèùàòè ñâîþ 
Áàòüê³âùèíó áóäü-ÿêîþ ö³íîþ.

НАМАЛЮВАЛИ МУРАЛ 
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Ìàêñîíà, ó éîãî 

äðóç³â âèíèêëà ³äåÿ óâ³êîâ³÷íèòè 
ïàì’ÿòü ãåðîÿ. Âîíè âèð³øèëè 
ñòâîðèòè ìóðàë, íà ÿêîìó áóäå 
çîáðàæåíèé Ìàêñèì. Ì³ñöåì 
äëÿ ìàëþíêà îáðàëè á³÷íó ñò³-
íó Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè. 
Êîçÿòèí÷àíè òàêîæ çíàþòü öþ 
áóä³âëþ ÿê ê³íîòåàòð «Ìèð». 
Ñèìâîë³÷íî, ùî â³êíà îäíîãî ç 

êðèë øêîëè, äî ÿêî¿ õîäèâ Ìàê-
ñèì, âèõîäÿòü ñàìå íà öþ ñò³íó.

²í³ö³àòîðàìè ñòâîðåííÿ ìó-
ðàëó âèñòóïèëè ²ëîíà òà Îëåê-
ñàíäð Çëîöüê³. Âîíè çáèðàëè 
êîøòè.

— Â³í äëÿ íàñ áóâ äóæå äîðî-
ãîþ ëþäèíîþ. Öå íàéìåíøå, ùî 
ìè ìîãëè çðîáèòè. Â³í áóâ ñèëü-
íîþ ëþäèíîþ. ß ïèøàþñÿ òèì, 
ùî ÿ éîãî çíàâ. Â³í áóâ ìåí³ 
íå ÿê äðóã, â³í áóâ ìåí³ ÿê áðàò. 
² òàê ñàìî âñ³ì íàì, — çãàäóâàâ 
ñâîãî äðóãà Îëåêñàíäð Çëîöüêèé 
ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ìóðàëó.

Ùîéíî ì³ñüêà ðàäà äàëà äî-
çâ³ë, ïî÷àëè ðîáîòó íàä ñòâî-
ðåííÿì ìàëþíêà. Äëÿ öüîãî 
äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè çðàíêó àæ 
äî âå÷îðà ï³ä ïàëþ÷èì ñîíöåì. 
Àäæå äðóç³ Ìàêñîíà ïîñòàâèëè 
ñîá³ çà ìåòó îôîðìèòè ìóðàë 
ó ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé òåðì³í.

Àâòîðîì ìàëþíêà ñòàëà õó-
äîæíèöÿ Ïîë³íà Êàë³íîâñüêà. 
Ä³â÷èíà ðîäîì ç Êðèìó. Âîíà 
òåæ äðóæèëà ç Ìàêñèìîì. Âîíè 
ïîçíàéîìèëèñÿ ó Ìàð³óïîë³ 
2017-ãî, êîëè Ìàêñîí âæå ï³ä-
ïèñàâ êîíòðàêò ç³ Çáðîéíèìè 
ñèëàìè.

— Ìóðàë âèõîäèòü íà ïåð-
øó øêîëó. Ìè õî÷åìî, ùîá 
íà öå äèâèëèñÿ ä³òè. Ùîá çíà-
ëè ïî³ìåííî ãåðî¿â, ùîá çíàëè 
â îáëè÷÷ÿ Ìàêñèìà, íàøîãî 
äðóãà, — ðîçïîâ³ëà ãàçåò³ «RIA-
Êîçÿòèí» Ïîë³íà Êàë³íîâñüêà 
ó ñåðïí³ ìèíóëîãî ðîêó.

Â³äêðèëè ìóðàë íà Äåíü ïðà-
ïîðà, 23 ñåðïíÿ. Íà ìàëþíêó 
íå ëèøå çîáðàçèëè Ìàêñîíà 
ó ïîâíèé çð³ñò, à é óâ³êîâ³÷íèëè 
³ìåíà óñ³õ â³éñüêîâèõ Êîçÿòèí-
ùèíè, ùî ïîëÿãëè ó ðîñ³éñüêî-
óêðà¿íñüê³é â³éí³.

Максим «Максон» Олексюк (праворуч) 
поповнив лави полку «Азов»у жовтні 
2017 року. Служив оператором-навідником. 
Фото з сайту «Книга пам'яті полеглих за Україну» 

У пам'ять про Максима його друзі 
намалювали на будинку культури мурал 
«Бути воїном — жити вічно». Автором 
малюнка стала кримчанка Поліна Каліновська
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ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 

Äíÿìè â Óêðà¿í³ çàâåðøèâñÿ 
òåðì³í äëÿ ïîäàííÿ ùîð³÷íèõ 
äåêëàðàö³é. ×èíîâíèêè ìàëè ÷àñ 
äî 31 òðàâíÿ, ùîá ïðîçâ³òóâàòè 
çà ñâî¿ äîõîäè é ìàéíî, ÿêå âîíè 
îòðèìàëè ó 2019 ðîö³. Âèâ÷èëè 
çâ³òè øåñòè ãîë³â ì³ñò îáëàñíîãî 
çíà÷åííÿ òà î÷³ëüíèêà Â³ííèöü-
êî¿ ÎÄÀ. Îáðàëè ¿õ, áî ö³ ëþäè 
êåðóþòü ì³ñòàìè ç íàéá³ëüøèìè 
áþäæåòàìè ³ ê³ëüê³ñòþ íàñåëåí-
íÿ ó îáëàñò³. À îñîáà Âëàäèñëàâà 
Ñêàëüñüêîãî çàö³êàâèëà òèì, áî 
çà ñòàòêàìè íàø ãîëîâà ÎÄÀ ïî-
ñ³äàº ÷åòâåðòó ñõîäèíêó ñåðåä 
âñ³õ 24 ãóáåðíàòîð³â Óêðà¿íè 
(cutt.ly/Oy97wTV).

ТРІЙКА ЛІДЕРІВ ІЗ ЗАРПЛАТ 
Ïðîòå íàéá³ëüøó çàðïëàòó 

çà ìèíóëèé ð³ê çàðîáèâ ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
Ïåòðî Áðîâêî. Çà 2019 ð³ê â³í 
çàäåêëàðóâàâ 1 ì³ëüéîí 41 òèñÿ-
÷ó ãðèâåíü äîõîäó, ÿêèé îòðè-
ìàâ íà ïîñàä³ ìåðà ì³ñòà. Ñâî¿ 
çàîùàäæåííÿ — 3,2 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü — çáåð³ãàº ó ãîò³âö³. ×è-

íîâíèê äâà ðîêè ïîñï³ëü êóïóº 
ìàøèíè: ìèíóëîãî ðîêó ïðè-
äáàâ Range Rover, à â 2018-ìó — 
Mercedes G55 AMG. Îäíàê ñâî-
ãî ïîìåøêàííÿ íå ìàº: çà äå-
êëàðàö³ºþ Ïåòðî Áðîâêî æèâå 
â áóäèíêó íà 41 êâàäðàò, ÿêèé 
îòðèìàâ ó áåçîïëàòíå êîðèñòó-
âàííÿ.

Äðóãèé çà âåëè÷èíîþ çàðï-
ëàòè — ñåêðåòàð Æìåðèíñüêî¿ 
ì³ñüêðàäè Þð³é Ñâ³òëàê. Ç 
òðàâíÿ 2018 ðîêó â³í âèêîíó-
âàâ îáîâ’ÿçêè ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
ïîêè «âèãíàíèé» ìåð Àíàòîë³é 
Êóøí³ð íå ïîâåðíóâ ñîá³ ïîñàäó 
÷åðåç ñóä.

Ó 2019 ðîö³ Þð³é Ñâ³òëàê çà-
ðîáèâ 945 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà çàäå-
êëàðóâàâ 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü çàî-
ùàäæåíü ó ãîò³âö³. Ç íåðóõîìîñò³ 
ìàº êâàðòèðó íà 69 êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â, òà æèòëîâèé áóäèíîê 
íà 61 «êâàäðàò», êóïëåíèé ìèíó-
ëîãî ðîêó. Ñâîãî òðàíñïîðòó, àí³ 
â Þð³ÿ, àí³ â éîãî ñ³ì’¿ íåìàº.

Òðåò³ì ó çàðïëàòíîìó ðåéòèí-
ãó ñòàâ ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³ 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. Ìåð íàéá³ëü-
øîãî ³ íàéáàãàòøîãî ì³ñòà îá-

ЩО МАЮТЬ «ЗА ДУШЕЮ» 
МЕРИ МІСТ ТА ГОЛОВА ОДА 
Огляд декларацій  Хто задекларував 
мільйонні активи, а живе на «голу» 
зарплату? І на якому місці в цьому 
рейтингу очільник Козятина? Майно і 
статки топ-чиновників з нашої області 
оцінюємо з поданих ними декларацій

ëàñò³ îòðèìàâ çà ð³ê 577 òèñÿ÷ 
çàðïëàòè. Ïðîòå á³ëüø³ñòü ãðî-
øåé â ðîäèíó ïðèíîñÿòü éîãî 
äðóæèíà òà äîíüêà: áëèçüêî 
3 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çà ð³ê âîíè 
îòðèìàëè ÿê äîõ³ä â³ä ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Óñÿ íåðóõîì³ñòü çàðåºñòðîâà-
íà ó Â³ííèö³: æèòëîâèé áóäè-
íîê íà 352 êâàäðàòíèõ ìåòðè, 
òðè çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè òà ïðè-
ì³ùåííÿ ó äâîõ òîðãîâèõ êîìï-
ëåêñàõ, ÿê³ îðåíäóþòü äðóæèíà 
³ äîíüêà.

Âëàñíî¿ ìàøèíè ó Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà íåìàº. ªäèíà àâ-
ò³âêà ó ðîäèí³ º ò³ëüêè ó äðó-
æèíè — Mercedes-Benz GLE 
400 2016 ðîêó âèïóñêó. Ïðè öüî-
ìó ðîäèíà Ìîðãóíîâèõ ë³äèðóº 
â ñóì³ çàîùàäæåíü — 20,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü çáåð³ãàþòü ó áàí-
êàõ òà ãîò³âêîþ.

НАЙДОВША ДЕКЛАРАЦІЯ 
У ГУБЕРНАТОРА 

Ç ì³í³ìàëüíèì â³äðèâîì â³ä 
ìåðà Â³ííèö³, äàë³ ó çàðïëàò-
íîìó ðåéòèíãó éäå î÷³ëüíèê 
Ëàäèæèíà Âàëåð³é Êîëîìºé-
öåâ. Íà ñâî¿é ïîñàä³ çà 2019 ð³ê 
â³í îòðèìàâ 573 òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
çàðïëàòè. Ó ãðîøîâèõ àêòè-
âàõ ìàº ãðèâí³, äîëàðè, ºâðî 
òà àíãë³éñüê³ ôóíòè ñòåðë³í-
ã³â, ùî çà êóðñîì íà 31 ãðóäíÿ 
2019 ðîêó ñêëàäàº 5,3 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü çàãàëîì.

Ñåðåä íåðóõîìîãî ìàéíà — 
äâ³ çåìåëüíèõ ä³ëÿíêè, áóäèíîê 
íà 318 êâàäðàò³â òà äâà ãàðà-

æ³. Îäíàê ìàøèíè àí³ ó ìåðà 
Ëàäèæèíà, àí³ â äðóæèíè — 
íåìàº. Ñâîþ Audi A6 Êîëîìºé-
öåâ ïðîäàâ íàïðèê³íö³ ðîêó. Ç 
ö³ííèõ ðå÷åé, ÿê³ âêàçàí³ ó äå-
êëàðàö³¿: êîëüº ç á³ëîãî çîëîòà ³ 
ä³àìàíòàìè òà òðè ìèñëèâñüêèõ 
êàðàá³íè.

Äîõîäè ç äâîõ «îñíîâíèõ ì³ñöü 
ðîáîòè» çàäåêëàðóâàâ ãîëîâà Â³-
ííèöüêî¿ ÎÄÀ, ÿêèé äîíåäàâíà 
áóâ çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³ííèö³. Ó ñóì³ Âëàäèñëàâ Ñêàëü-
ñüêèé îòðèìàâ 466 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
çàðïëàòè. Éîãî äðóæèíà-ï³äïðè-

ºìåöü çàðîáèëà ñóìó â ÷îòèðè 
ðàçó á³ëüøó: 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
äîõîäó çà ð³ê. À ùå äåêëàðàö³ÿ 
ãîëîâè ÎÄÀ º íàéäîâøîþ ç òèõ, 
ùî îãëÿäàëè äëÿ ðåéòèíãó.

Íåðóõîì³ñòü î÷³ëüíèêà ÎÄÀ 
º ó Â³ííèö³ òà Çàðâàíöÿõ. Ìàº 
ó âëàñíîñò³ àáî îòðèìàâ ó êîðèñ-
òóâàííÿ Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé 
òðè êâàðòèðè, äâ³ çåìåëüíèõ ä³-
ëÿíêè, ãàðàæ, æèòëîâèé áóäè-
íîê. Ùå ó Çàðâàíöÿõ º íåçà-
âåðøåíå áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî 
áóäèíêó.

Çàäåêëàðîâàíèõ ìàøèí 
ó ðîäèí³ ñëóæáîâöÿ äâ³ — öå 

Nissan X-Trail (2013), ÿêèé íà-
ëåæèòü Âëàäèñëàâó Ñêàëüñüêî-
ìó òà Toyota Rav 4 (2019), ùî 
ó âëàñíîñò³ äðóæèíè ³ ÿêà, éìî-
â³ðíî, áóëà êóïëåíà â êðåäèò. 
Ñâî¿ ãðîøîâ³ àêòèâè ðîäèíà 
Ñêàëüñüêèõ çáåð³ãàº ³ â áàíêàõ, ³ 
ãîò³âêîþ — çàãàëîì 7,7 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

А ОСЬ І МЕР КОЗЯТИНА 
Íà ïåðåäîñòàííüîìó ì³ñö³ ñå-

ðåä òîï-÷èíîâíèê³â îáëàñò³ îïè-
íèâñÿ ì³ñüêèé ãîëîâà Êîçÿòèíà 
Îëåêñàíäð Ïóçèð. Çà 2019 ð³ê 
â³í çàäåêëàðóâàâ 424 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü çàðïëàòè, òîä³ ÿê äðóæè-
íà-ï³äïðèºìåöü çàäåêëàðóâàëà 
626 òèñÿ÷ ãðèâåíü äîõîäó. Çà äå-
êëàðàö³ºþ, çàîùàäæåíü ó ðîäèí³ 
Ïóçèð³â íåìàº, ÿê ³ çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíîê. Ç íåðóõîìîñò³ — êâàð-
òèðà íà 61 êâàäðàòíèé ìåòð, 
à ç ðóõîìîãî ìàéíà — ìàøèíà 
Renault Megane Scenic 2015 ðîêó 
âèïóñêó, êóïëåíà íàïðèê³íö³ 
ìèíóëîãî ðîêó.

Çàêðèâàº íàø çàðïëàòíèé ðåé-
òèíã ì³ñüêèé ãîëîâà Õì³ëüíèêà 
Ñåðã³é Ðåä÷èê. Ó éîãî äåêëàðàö³¿ 
çà 2019 ð³ê âêàçàíî, ùî ºäèíèé 
äîõ³ä, ÿêèé â³í îòðèìàâ — öå 
448 òèñÿ÷ çàðïëàòè. Ñâîº¿ íåðó-
õîìîñò³ ìåð Õì³ëüíèêà íå ìàº — 
êâàðòèðó íà 28,6 êâàäðàòíèõ 
ìåòðà òà æèòëîâèé áóäèíîê 
íà 83 êâàäðàòè îòðèìàâ ó áåç-
îïëàòíå êîðèñòóâàííÿ. Çàîùà-
äæåííÿ, òðàíñïîðòí³ çàñîáè 
òà ³íø³ ö³íí³ ðå÷³ â äåêëàðàö³¿ 
Ðåä÷èêà íå âêàçàí³.

Сергій Моргунов
міський голова Вінниці

Владислав Скальський
голова Вінницької ОДА

Олександр Пузир
міський голова Козятина

Валерій Коломєйцев
міський голова Ладижина

Петро Бровко
міський голова Могилів-

Подільського

Сергій Редчик
міський голова Хмільника

Юрій Світлак
в.о. міського голови Жмеринки

577 188 466 283 424 828 573 421 1 041 343 448 422 945 929

3 657 641 2 835 383 1 050 904 1 124 862 1 087 563 448 422 1 143 893

20 529 767 7 733 510 0 5 383 399 3 200 000 0 500 000

352 379 61 318,1 41,4 112 130,7

- Nissan X-trail (2013) Renault Megane Scenic (2015) -
Mercedes-Benz G55 AMG 

(2005), Range Rover (2013)
0 0

Найбільше 
число

Найменше 
число

Зарплата за основним 
місцем роботи, грн

Загальний 
дохід, грн

Квартири, будинки 
та інша нерухомість, м2

Загальні грошові 
активи, грн Автомобіль

Íàéá³ëüøó çàðïëàòó 
ìàº ìåð Ìîãèë³â- 
Ïîä³ëüñüêîãî. 
À â ðîäèí³ ìåðà 
Â³ííèö³ íàéá³ëüøå 
çàîùàäæåíü
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

ßê ³ ìèíóëîãî òèæíÿ ðåéä 
ì³ñòîì ìè çðîáèëè ï³ñëÿ âè-
õ³äíèõ. Ïî÷íåìî ç íàáîë³ëî¿ 
êîçÿòèí÷àíàì, ³ íå ò³ëüêè, òåìè 
áåçïåêè ï³ä ÷àñ ïàíäåì³¿. ² ñïðà-
âà íàâ³òü íå â òîìó, ùî íàø³ 
çåìëÿêè ðàíî ïîâ³ðèëè â áåç-
ïåêó, à â òîìó, ùî ïåðåñòàëè 
âèêîíóâàòè óìîâè êàðàíòèíó ò³, 
õòî éîãî çàïðîâàäèâ, ÷è ëþäè 
ç ¿õíüîãî áëèçüêîãî îòî÷åííÿ. 
ßêùî êàðàíòèí, òî êàðàíòèí 
äëÿ âñ³õ.

Íàø³ çåìëÿêè íàñò³ëüêè ñòàëè 
áåçïå÷íèìè, ùî á³ëÿ áàíêîìàòà 
â íàòîâï³ á³ëüøå äåñÿòêà ëþ-
äåé äîçâîëÿþòü ñîá³ íåâåëè÷êó 

òðàïåçó. Êîëè á³ëÿ áàíê³âñüêèõ 
óñòàíîâ ÷åðãà ç äâîõ-òðüîõ îñ³á, 
â òàê³é ÷åðç³ º ³ ìàñêà, ³ äèñòàí-
ö³ÿ. Êîëè â ÷åðç³ á³ëüøå äåñÿòêà, 
òî ëþäåé ÿê ùîñü ï³äì³íÿº.

Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ïðî 
ñèòóàö³þ íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 
Â îäíèõ ìàñêà º, â ³íøèõ íåìàº, 
àëå ìàëî õòî òðèìàº äèñòàíö³þ. 
Çàáóâàºìî, ùî íàéä³ºâ³øèé çà-
õèñò â³ä êîðîíàâ³ðóñó — öå óíè-
êàòè ñêóï÷åííÿ ëþäåé.

Ö³êàâèé åï³çîä ìè ïîì³òèëè 
íà ñòàä³îí³. Òàì õëîïåöü íàâ÷àâ 
ä³â÷èíó áîêñåðñüêîìó ìèñòåöòâó. 
Ñàìîçàõèñò — öå äîáðå, ò³ëüêè 
ùîá ³íñòðóêòîð íå ñêàçàâ êîëèñü:

— Íàâ÷èâ íà ñâîþ ãîëîâó.
Ó ì³ñüêîìó ñêâåð³ çíîâ ïî-

КАРАНТИНУ ЯК І НЕ БУЛО 
Козятин у фото  Тільки вийшло після 
затяжних дощів сонце — козятинчани 
покинули домівки і пішли вирішувати 
свої нагальні справи. Що потрапило 
у об’єктив цього тижня — наша розповідь

ñòðàæäàëè êâ³òè. ¯õ âèòîïòàëè 
áåçïðèòóëüí³ ñîáàêè, ÿê³ â ë³òíþ 
ñïåêó ðèëè ÿìè ïðÿìî íà êâ³ò-
íèêó. Áåç ñîíÿ÷íèõ ïðîìåí³â 
çàñîõëè òó¿ â ïàðêó.

Íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà áóâ ïî-
ì³÷åíèé àâòîáóñ ïåðøîãî ìàðø-
ðóòó. ßê ïîâ³äîìèëè â êîì³ñ³¿ 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, «îäè-
íèöÿ» ìîæå ¿çäèòè çà óìîâè, ùî 
â àâòîáóñ³ âñ³ áóäóòü â ìàñêàõ 
³ â àâòîáóñ³ íå á³ëüøå 10 îñ³á. 
Ò³ëüêè «îäèíè÷êà», öå ìàðø-
ðóò ï³ëüãîâîãî ïåðåâåçåííÿ. ² 
á³ëüø³ñòü ¿¿ ïàñàæèð³â — ïåí-
ñ³îíåðè, áàãàòî ç ÿêèõ íåõòóþòü 
ïðàâèëàìè áåçïåêè.

Îñòàííüîþ íàøîþ çóïèíêîþ 
áóëà âóëèöÿ Äàíèëà Íå÷àÿ. 
²íòåíñèâí³ñòü àâòîìîá³ëüíî-
ãî ðóõó íà ö³é âóëèö³ çðîñëà 
â ðàçè, êîëè çðîáèëè äîðîãó 
íà Äæåðåëüí³é. Ðàí³øå, êîëè 
íà Íå÷àÿ áóëî á³ëüøå ìîëîä³, 
âîíè äîðîæí³ âèáî¿íè âëàñíîðó÷ 
çàñèïàëè â³äõîäàìè â³ä áóäìàòå-
ð³àë³â. Çàðàç ðåìîíòóâàòè äîðî-
ãó íà çãàäàí³é âóëèö³ ì³ñöåâèì 
ìåøêàíöÿì íå ï³ä ñèëó.

На сільському кладовищі є господар. 
Перед проводами бур'яни прибрали

Лорд, Дора та Беті на прогулянці. 
Звісно, не самі, зі своїми господарками)

На вулиці Данила Нечая рух транспорту 
такий, що місцеві мешканці не встигають 
засипати канави

Бідні квіти в міському сквері. Якщо рукасті 
не копають, то собаки виспляться 

Нарешті сонячно і дітлахи можуть побігати. 
Добре, що на стадіоні місця вдосталь

Послаблення карантину козятинчани 
сприйняли як його відміну
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Церкву Святої Покрови кілька 
разів руйнували, але дерев'яна 
святиня дійшла до наших днів 
у своєму майже первозданному 
вигляді. У «Споминах» Грушев-
ського є фрагмент, датований 
1882 роком. Там йдеться про 
те, що згоріла попівська хата. 
Можливо, тоді була й пожежа 
у самій церкві.
«Старе попівство згоріло, ви-
ставлено новий будинок, 
дерев'яний, просторніший, 
вигідніший, але вже без того 
етнографізму і романтично-
го архаїзму, що чарував мене 
давніше. І сама Сестренівка 
значно вилиняла — і люде її, 
наслідком впливів сусіднього 

Козятина, і сама природа», — 
йдеться у «Споминах».
Швидше за все, той храм, де 
сьогодні проходять богослужін-
ня, збудований дещо пізніше, 
ніж у 1747 році. Але ця святиня 
теж дерев’яна.
Існує легенда, що під церквою 
є три підземні ходи. Один з 
них веде до ставка, другий — 
до села Йосипівка у Ружин-
ському районі. Раніше воно 
звалося Юзефівкою. Це село 
межує з Козятинським ра-
йоном і розташоване всього 
за 4 кілометри від Сестринівки. 
Що стосується третього під-
земного тунелю, то куди він 
веде — не відомо.

Під святинею — три тунелі 

ОЛЕНА УДВУД 

Ñåñòðèí³âêà ó äàâíèíó áóëà 
äîñèòü çàìîæíèì ñåëîì. Ó äðó-
ã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñòîë³òòÿ òóò 
ìåøêàëî áëèçüêî äåâ'ÿòè ñîòåíü 
ïîëüñüêèõ øëÿõòè÷³â. Öå ñòàíî-
âèëî ìàéæå ïîëîâèíó íàñåëåííÿ 
ñåëà ñòàíîì íà 1864 ð³ê. Íàé-
á³ëüøå òóò áóëî ïðàâîñëàâíèõ. 
Ïàðàô³ÿ íàë³÷óâàëà 1950 îñ³á.

Íà òîé ÷àñ ó Ñåñòðèí³âö³ âæå 
áóâ ïðàâîñëàâíèé õðàì. Íàçè-
âàâñÿ â³í Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêîþ 
öåðêâîþ. Äî ðå÷³, ñâÿòèíÿ çáå-
ðåãëà ñâîº ³ì'ÿ ³ äîíèí³.

«Öåðêâà ñâÿòî-ïîêðîâñüêà, 
äåðåâ'ÿíà, íà êàì'ÿíîìó ôóí-
äàìåíò³, ç òàêîþ ñàìîþ äçâ³í-
íèöåþ, çáóäîâàíà ó 1747 ðîö³. 
Çà øòàòàìè íàëåæèòü äî 5 êëàñó, 
çåìë³ ìàº 50 äåñÿòèí», — éäåòüñÿ 
ó «Ñêàçàííÿõ ïðî íàñåëåí³ ïóíê-
òè Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿».

Öþ öåðêâó çáóäóâàëè íà ì³ñ-
ö³ ñòàð³øî¿. Ïîïåðåäíÿ ñâÿ-
òèíÿ áóëà äóáîâîþ. ¯¿ çâåëè 
1722 ðîêó. Àíàëîã³÷íó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî öåðêâó ó Ñåñòðèí³âö³ 
ìîæíà ïðî÷èòàòè íà ñòîð³íêàõ 
³íøîãî ñòàðîâèííîãî äæåðå-
ëà — «Ñëîâíèêà ãåîãðàô³÷íîãî 
Êîðîë³âñòâà Ïîëüñüêîãî».

СВЯЩЕНИК БУВ 
ДВОРЯНИНОМ 

Ó áàãàòüîõ Ñåñòðèí³âêà àñî-
ö³þºòüñÿ ç Ìèõàéëîì Ãðóøåâ-
ñüêèì, î÷³ëüíèêîì Óêðà¿íñüêî¿ 
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè. Õî÷à â³äî-
ìèé ³ñòîðèê ³ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷ 
íå áóâ ðîäîì ç Êîçÿòèíùèíè, 
â³í íåîäíîðàçîâî áóâàâ ó öüî-
ìó ñåë³. Àäæå öå — áàòüê³âùèíà 
éîãî ìàòåð³.

Ìàò³ð Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 
Ãëàô³ðà, ïîõîäèëà ç ðîäèíè ñâÿ-
ùåííîñëóæèòåë³â. ̄ ¿ áàòüêî, ä³ä 
Ãðóøåâñüêîãî, Çàõàð³é Îïïîêîâ, 
áóâ ñâÿùåíèêîì. Ñàì â³í áóâ 
ðîäîì ç³ Ñêâèðñüêîãî ïîâ³òó, àëå 
îäðóæèâñÿ ç ä³â÷èíîþ ç íàøî¿ 
Ñåñòðèí³âêè, Àííîþ Ñàð÷èí-
ñüêîþ. ̄ ¿ áàòüêî òåæ áóâ ñâÿùå-
íèêîì. Òàê Çàõàð³é Îïïîêîâ ³ 
ïîòðàïèâ äî ñåëà. Òóò â³í ïî÷àâ 
ïðàâèòè ó ì³ñöåâîìó õðàì³.

«Ïàðàô³ÿ áóëà áàãàòà — öåð-
êîâíî¿ çåìë³ äóæå äîáðî¿ áóëî 
ùîñü 100 äåñÿòèí, êð³ì òîãî, 
çàìîëîäó ä³ä ïóñêàâñÿ íà ïðî-
ìèñåë — ïðîäàâàâ ñ³íî, êóïóâàâ 
õóäîáó íà çèìó ³ ïðîäàâàâ ïî-
ò³ì òîùî, ³ çëîæèâ íåâåëè÷êèé 
êàï³òàëåöü: êð³ì òîãî, ùî óä³ëèâ 
ä³òÿì, ïî ñìåðò³ éîãî çîñòàëîñü 
ùîñü êîëî 40 òèñÿ÷ ðóáë³â.

У СЕСТРИНІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ 
ПРАВИВ ДІД ГРУШЕВСЬКОГО 
Мандрівка у минуле  Ми 
продовжуємо знайомити вас зі 
старовинними церквами Козятинського 
району. На черзі розповідь про церкву 
у Сестринівці. Колись у ній служив 
Захарій Оппоков, дідусь Михайла 
Грушевського. А ще подейкують, що під 
церквою є три підземні тунелі, один з 
яких веде до сусіднього села

Çàâäÿêè ñâî¿é îñâ³ò³, çä³áíîñ-
òÿì, âëàñòíîìó é ñàìîñò³éíîìó 
õàðàêòåðîâ³, ãðàâ ðîëþ ñåðåä äó-
õîâåíñòâà, áóâ áåççì³ííèì áëà-
ãî÷èííèì, ÷àñòî áóâàâ ó ð³çíèõ 
äåëåãàö³ÿõ äî ºïàðõ³àëüíèõ âëàñ-
òåé, ïðåäñ³äàòåëåì ºïàðõ³àëü-
íèõ ç'¿çä³â. Íå áóâ íåâðàçëèâèé 
íà çâåðõí³ äåêîðàö³¿, äîâîë³ ÷àñòî 
ôîòîãðàôóâàâñü ç ñâî¿ìè ðåãà-
ë³ÿìè é îçäîáàìè, êîòðèõ ìàâ 
äîñèòü», — çãàäóº ä³äà Ìèõàéëî 
Ãðóøåâñüêèé ó ïðàö³ «Ñïîìèíè».

Çàõàð³é Îïïîêîâ ä³éñíî 
áóâ äóæå àâòîðèòåòíîþ ëþäè-
íîþ ó ñâîºìó êîë³. Ó ëþòîìó 
1861 ðîêó Îëåêñàíäð ²², ³ìïåðà-
òîð Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ íàãîðîäèâ 
éîãî îðäåíîì ñâÿòî¿ Àííè 3-ãî 
ñòóïåíÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü çàïèñ 
ó «Êè¿âñüêèõ ºïàðõ³àëüíèõ â³äî-
ìîñòÿõ». Êð³ì òîãî, éîãî íàãî-
ðîäèëè îðäåíîì ñâÿòîãî ð³âíî-
àïîñòîëüíîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà 
òà áðîíçîâèì õðåñòîì, à òàêîæ 
äàðóâàëè äâîðÿíñüêèé òèòóë.

ЯКИЙ ВИГЛЯД МАВ ХРАМ 
У 1876 РОЦІ 

Ó «Ñïîìèíàõ» Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî ìîæíà òàêîæ çíàéòè 
òå, ÿêèé âèãëÿä ìàëà öåðêâà 
ó 1876 ðîö³. Íà ïîäâ³ð'¿ ñâÿòèí³ 
ñòîÿëà ïîï³âñüêà õàòà. ²ñòîðèê 
íàçèâàº ¿¿ «ïîï³âñòâî». Öå áóëà 
çâè÷àéíà äåðåâ'ÿíà õàòèíà, êðè-

òà ñîëîìîþ, ³ç ́ àíêîì òà æîâòîþ 
ïðèçüáîþ. Ó ñ³íÿõ ñòîÿëà ñòàðî-
âèííà øàôà.

«Ïàì'ÿòàþ, ÿêèé ôóðîð âè-
êëèêàâ â ìåí³ îäèí ðàç ÷óäî-
âèé æóê-îëåíü ç âåëè÷åçíèìè 
ðîãàìè, ùî âèë³ç ç-ï³ä ï³äëîãè 
â çàë³ ñâîãî ñòàðîãî ïîï³âñòâà, 
ïðèêðàøåí³é ñòàðîñâ³òñüêèìè 
ìåáëÿìè áåðåçîâèìè òà ìà-

ëüîâàííÿìè ðóêè öåðêîâíîãî 
ìàëÿðà, êîòðèìè áóëè çàâ³øåí³ 
ñò³íè âñ³õ ñâ³òëèöü, — ð³çíèìè 
ñöåíàìè Ñòàðîãî é Íîâîãî Çà-
â³òó. Âåëèêà ï³âòåìíà êîìîðà — 
îñâ³òëåíà ò³ëüêè íåâåëè÷êèì 
â³êîíå÷êîì ï³ä ñòåëåþ, çâ³äêè 
ïðîõîäèâ òàºìíè÷èé ï³âñâ³ò, 
â êîòð³ì ëåäâå ìîæíà áóëî ðîç-
ð³çíèòè ð³çí³ ïðåö³êàâ³ ïðåäìåòè, 
áà÷³ëêó ç ãðóøíÿêîì, ç êîòðî¿ ìè 
òÿãàëè íàñòîÿí³ ãîð³ëêîþ ãðóø³, 
âåëèê³ ìàê³òðè ç ìåäîì, â'ÿçêè 
ñóøåíèõ ãðóø ³ ÿáëóê, é ³íø³ 
òîìó ïîä³áí³ ïðåãàðí³ ðå÷³», — 
éäåòüñÿ ó «Ñïîìèíàõ».

Ñüîãîäí³ ó ïîï³âñüê³é õàò³ 
îáëàøòîâàíèé ìóçåé Ìèõàéëà 
Ãðóøåâñüêîãî. Ñåðåä åêñïîíà-
ò³â — âèòÿã ç ìåòðè÷íî¿ êíèãè 
öåðêâè Ñâÿòî¿ Ïîêðîâè, äàòî-
âàíî¿ 1882 ðîêîì ³ ï³äïèñàíî¿ 
ä³äîì Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî, 
Çàõàð³ºì Îïïîêîâèì.

Á³ëÿ ïîï³âñüêî¿ õàòè áóëè 
ñàäîê ³ íåâåëèêà ïàñ³êà. Ïî-
ðó÷ ç ïàñ³êîþ ñòîÿëà ùå îäíà 
áóä³âëÿ — õèæêà ç ãëèíÿíîþ 
ï³äëîãîþ. Çà ñàäêîì áóâ ãîðîä, 
à çà íèì — áîëîòèñòèé áåðåã.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñàìî¿ öåðêâè, 
òî Ãðóøåâñüêèé ïèøå, ùî âîíà 
áóëà ïîôàðáîâàíà ó á³ëèé êîë³ð, 
òîä³ ÿê íèí³øíÿ — áëàêèòíà. 
Äåðåâ'ÿíà òðèáàííà ñâÿòèíÿ 
ñòîÿëà ïîñåðåä öâèíòàðÿ, çàñà-
äæåíîãî âèøíåâèìè äåðåâàìè.

«Öåðêîâí³ îêðàñè, îáðàçè é 
êîðîãâè, êîòð³ ÿ òóò âïåðøå ìàâ 
íàãîäó îãëÿäàòè çáëèçüêà, ³ âîíè 
âèêëèêàëè â ìåí³ äîñ³ íå çíàíå 
ïî÷óòòÿ ³íòèìíî¿ áëèçüêîñò³ — 
îñîáëèâî ìàëåíüêà ñòàòóÿ àíãå-
ëà, çàõîâàíà ä³äîì […] âñóïåðå÷ 
óñ³é òîä³øí³é öåðêîâí³é ïîë³-
òèö³, — ÿ ñòîÿâ çâè÷àéíî êîëî 
ñå¿ ñòàòó¿ ïåðåä îäíèì ç á³÷íèõ 
êàòîëèöüêèõ îëòàð³â, òàêîæ çà-
òðèìàíèõ ä³äîì â ñ³é ôàì³ëüí³é 
öåðêâ³, ìîæå, íå áåç äåÿêî¿ îïî-
çèö³¿ ñ³é ïîë³òèö³», — éäåòüñÿ 
ó «Ñïîìèíàõ».

Церква святої Покрови у Сестринівці. Такий вигляд 
святиня мала у 2014 році

Могила Захарія Оппокова, дідуся Михайла Грушевського. Оппоков 
правив у церкві у ХІХ столітті

Музей Михайла 
Грушевського у Сестринівці. 
Його облаштували у старій 
попівській хаті
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Íèí³ ó ïîï³âñüê³é õàò³ 
îáëàøòîâàíèé ìóçåé 
Ãðóøåâñüêîãî. Ñåðåä 
åêñïîíàò³â — âèòÿã 
ç ìåòðè÷íî¿ êíèãè 
öåðêâè 1882 ðîêó
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ïðîâîäè â Óêðà¿í³ ìàëè â³ä-
áóòèñÿ 26 êâ³òíÿ. Àëå ó çâ’ÿçêó ç 
êàðàíòèíîì, ïîìèíàëüíèé äåíü 
÷è ùå, ÿê êàæóòü «ãðîáêè», áóâ 
ïåðåíåñåíèé íà 6 ÷åðâíÿ. ßê 
ïðîâ³äóâàëè áëèçüêèõ òà ð³äíèõ 
íà Êîçÿòèíùèí³, íàøà ðîçïî-
â³äü. 

Ìè ïîáóâàëè íà ñ³ëüñüêèõ 
êëàäîâèùàõ Êîçÿòèíà òà ²âàí-
êîâåöü. Çâè÷íî¿ êàðòèíè, êîëè 
íà ïðîâîäè ï³ä êëàäîâèùå 
ç’¿æäæàºòüñÿ óìîâíèé àâòîïàðê, 
öüîãî ðàçó íå áóëî. Ó ñåë³ Êî-
çÿòèí³ ñòîÿëî áëèçüêî äåñÿòêà 
àâò³âîê. Ó ñåë³ ²âàíê³âö³ ³ òîãî 
ìåíøå. Öå ìîãëî áóòè ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî ïåðåíåñåí³ ïðîâîäè 
íà ÷åðâåíü â ãðîìàäàõ íå ââà-
æàëè çà îô³ö³éíó äàòó. Ëþäè 
çíàþòü, ùî ïðîâîäè ÷åðåç òèæ-
äåíü ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ. Êîëè ¿õ 
ïåðåíåñëè, òî äëÿ á³ëüøîñò³ 
óêðà¿íö³â ïîìèíàëüíèìè äíÿìè 
ñòàëè äí³, ÿê³ áóëè ç 26 êâ³òíÿ 
äî ïî÷àòêó ÷åðâíÿ.

Óñ³õ, õòî ïðèéøîâ íà ãðî-
áè 6 ÷åðâíÿ, ïîðàõóâàòè áóëî 
íåìîæëèâî. Ïðèáëèçíî öå — 
ï’ÿòà ÷àñòèíà â³ä çâè÷íèõ 

ïðîâîä³â. Îäèíè÷íèìè áóëè 
âèïàäêè, êîëè âåëèêà ðîäèíà 
íà ìîãèë³ ïðåäê³â âëàøòîâóâàëè 
çàñò³ëëÿ.

Íà îáîõ êëàäîâèùàõ äîáðå ïî-
ïðàöþâàëè ïðàö³âíèêè öâèíòà-
ð³â. ¯ì ó ï³äìîãó âèä³ëèëè äâ³ 

îäèíèö³ òåõí³êè, ÊàìÀÇ, ÿêèì 
âèâîçèëè ñì³òòÿ, òà åêñêàâàòîð 
â ðîë³ çàâàíòàæóâà÷à.

Ïðåäñòàâíèê äóõîâåíñòâà 
íà ïðîâîäàõ 2020 íå õîäèâ ðÿäà-
ìè ìîãèë, ÿê çàçâè÷àé, à â³äñï³-
âóâàâ ïîìåðëèõ á³ëÿ ìåìîð³àëó, 

ùî á³ëÿ öåíòðàëüíèõ âîð³ò.
Êîëè ìè ïîâåðòàëèñÿ íà ì³ñöå 

ðîáîòè, íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè 
«RIA-Êîçÿòèí» çàòåëåôîíóâà-
ëè ç Âåðáîë³ç. Ëþäè ðîçêàçàëè, 
ùî âëàäà ñåëà çàáîðîíèëà ïî-
ìèíàëüíèé çàõ³ä íà êëàäîâèù³. 
Ñåëÿíè öå ïîâ’ÿçóþòü ç òèì, ùî 
ç-ï³ä êëàäîâèùà íå áóëî âèâå-
çåíå ñì³òòÿ.

Ó Âåðáîëîçàõ æóðíàë³ñòè áóëè 
8 ÷åðâíÿ. Äîðîãîþ ìè ïîñï³ë-
êóâàëèñÿ ç âåðíèãîðîä÷àíàìè.

— Á³ëÿ âîð³ò êëàäîâèùà 
ó Âåðíèãîðîäêó âèñ³ëà ò³ëüêè 
îá’ÿâà áàòþøêè. Òàì áóëî íà-
ïèñàíî, ùî ÿê õòî õî÷å çà ïî-
ìåðëèìè ïðîâåñòè ïîìèíàëüíó 
ïàíàõèäó, òî ùîá çàëèøèëè ñâ³é 
íîìåð òåëåôîíó, — êàæå ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — ß áóëà íà êëàäîâèù³ 
6 ÷åðâíÿ ç ÷îëîâ³êîì, êð³ì íàñ, 
áóëî ùå äóø ç ï’ÿòíàäöÿòü.

Ïàí³ Àëüîíà êàæå, ùî íå ÷óëà 
ïðî îô³ö³éíó çàáîðîíó íå ïðè-
õîäèòè íà êëàäîâèùå.

— Øîñòîãî ÷èñëà ÿ ïî¿õàëà 
âåëîñèïåäîì â Ðóæèíñüêèé 
ðàéîí. ßê áóëî ó Âåðíèãîðîäêó 
íà ïðîâ³äíîìó äí³, íå çíàþ, — 
ãîâîðèëà æ³íêà.

Íà êëàäîâèù³ â öåé äåíü 
ó Âåðáîëîçàõ ìè çóñòð³ëè ò³ëüêè 
Âàëåíòèíà òà Íàòàë³þ.

— Òå, ùî ïîìèíàëüí³ äí³ 
ïåðåíåñëè, ìè ââàæàºìî ïðà-
âèëüíîþ ä³ºþ. Êîæåí äåíü ëþäè 
ïðèõîäÿòü ³ ïðîâ³äóþòü ð³äíèõ. 
ßêà ð³çíèöÿ — ïîì’ÿíóòè øîñ-
òîãî ÷è âîñüìîãî, âñå îäíî öå 
äàòà ïåðåíåñåíà. Çà ñì³òòÿ í³-
÷îãî íå ìîæó ñêàçàòè, — êàæå 
ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Ïàí³ Ìàð³ÿ, ÿêó çóñòð³ëè 
íà âóëèö³, ðîçïîâ³ëà, ùî ÷óëà 
â³ä ëþäåé, ùî ñ³ëüñüêèé ãîëî-
âà íå õî÷å, ùîá íà ïðîâîäè 
¿õàëè ãîñò³ ç ³íøèõ íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â.

— À çà ñì³òòÿ í³÷îãî íå ìîæó 
ñêàçàòè. Êîæåí ð³ê âèâîçèëè. 
Ó öüîìó ðîö³ ùîñü íå ñêëà-
ëîñü. Ãîëîâíå, ùîá â íàøîìó 
ñåë³ áóëè ëþäè çäîðîâ³, — êàæå 
æ³íêà.

Ç ãîëîâîþ ñåëà Âîëîäèìèðîì 
Ãóïÿêîì ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ 
â òåëåôîííîìó ðåæèì³.

— À ùî òóò êîìåíòóâàòè? — 
êàæå â³í. — ßêùî îäí³é ëþäèí³ 
íà âñå ñåëî ùîñü íå ñïîäîáà-
ëîñü, ÿ æ éîìó ðîòà íå çàêðèþ.

Як на Козятинщині пройшли перенесені проводи

Верболозівчани сміттям не переймаються, кажуть, 
головне — бути здоровими 
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ÐÎÁÎÒÀ
  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ:  Ïðîäàâåöü 

ç³ çíàííÿì ÏÊ. Ïîì³÷íèê êóõàðÿ. Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ 
ïëàòà 7500-9000 ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: îïåðà-
òîð-êàñèð, ïðîäàâåöü, ð³çíîðîáî÷èé, ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. 
Ìè ãàðàíòóºìî: ç/ï 5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-
430-02-80

  Ó ¿äàëüíþ 5***** íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ: ïåêàð, êóë³íàð-
êîíäèòåð, ïîì³÷íèê êóõàðÿ. Çàðîá³òíà ïëàòà 6000-6500ãðí. 
067-430-02-80

  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî çá³ðö³ ìåáë³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè. 
Çàðïëàòà â³ä 12 òèñ. ãðí. 093-990-82-62

  Íà ðîáîòó ïîòð³áåí áàðìåí â ïèâíèé áàð òà êàâ’ÿðíþ. 
097-759-18-66

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

ÏÐÎÄÀÌ
   Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë³òðîâ³ ïî 12 ãðí. 2-23-74, 

067-368-56-14
   Ìåáëåâà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâ.Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
   Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³ íà ðîçâ³ä. 098-587-31-69, 

067-429-73-29
   Êîíòåéíåð 5-òè òîãííèé íà ðèíêó «Êîëãîñïíèé». 063-068-37-53
   Çåðíà, êàðòîïëþ. 096-795-75-70
   Áè÷îê 3 ì³ñ., äâ³ òåëè÷êè 4 òà 3 ì³ñ. 097-149-12-94
   Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ., ñ.Êîçÿòèí. 063-289-15-72, 068-118-97-55
   Êîðîâà ç 4-ì òåëÿì, ñ.Êîçÿòèí. 063-699-72-43
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. Ïåòðåíè, ñîëîìà ÿ÷ì³ííà. 

098-222-24-04
  Â³äñ³â, ï³ñîê - çàëèøêè. 098-966-51-43, 093-782-99-57
   Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, ÷îðíî-á³ëà 6 ì³ñ. 096-772-01-94
   Êîçî÷êà ³ êîçëèê 2 ì³ñ. 068-592-09-10
   Ñò³ë îâàëüíèé êîìïþòåðíî-ïèñüìîâèé ç òóìáî÷êîþ â äîáðîìó 

ñòàí³, ïîäóøêè 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

   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

   Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 
067-457-08-87

   Êîçà ä³éíà. 098-507-59-41
   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

   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

   Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ ìÿñî-ÿº÷íî¿ ïîðîäè, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 
097-893-74-92

   Êîðîâà ðîçòåëåíà, ìîëî÷íà, äîáðà. 068-346-23-08
   Òåëÿ òåëè÷êà 1 ì³ñ., ãåíåðàòîð ÌÒÇ-82 íîâèé. 097-906-39-19
   Êîçèíº ìîëîêî ñìà÷íå. 098-228-54-21
   Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ õëîï÷èê³â 12-13 ðîê³â â õîðîøîìó 

ñòàí³, áóðæóéêà íîâà íå áóëà ó âèêîðèñòàíí³. 098-225-48-32, 
063-776-11-19

   Äèòÿ÷³ êîëÿñêè òðàíñôîðìåð òà ïðîãóëÿíêîâà ïî 1 500 ãðí. 
063-315-06-13

   Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â ãàðíîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð ïëàçìà. 
096-300-34-34

   Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 15 ñîò., âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä íåäîðîãî. 
073-429-56-52

   Äèâàí ç³ ñïèíêîþ òà ïîäóøêàìè íåäîðîãî, ñò³íêà - ãîðêà 
ê³ìíàòíà, äîðîæêè íîâ³, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèí-
êàìè, àêâàð³óì. 097-643-40-14 

   Êàí³ñòðè 2 õ 20 ë, ïàÿëüíà ëàìïà, âîçäóøêà, êîìïðåñîð, 
ïåðôîðàòîð, áîëãàðêà, äâèãóí Â³ðïóë, øâåéíà ìàøèíêà. 096-
432-91-76

   Êîìïþòåð, áåçïåðåá³éíèê, òåëåâ³çîðè, ìàãí³òîëè, àâòî-
ìàãí³òîëè, ïëàíøåò, êîëîíêè «Sven» 2õ18 (àêòèâí³), òåëåôîíè, 
êîëîíêè «Ëîìî» 2õ50w.093-140-74-34

   Äèòÿ÷à ñò³íêà, äèâàí - ñîôà, êîìîä ç äçåðêàëîì, êèëèì 2 õ 
3. 067-797-68-40

   Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 30 ë. òà 20 ë., äèñêè á/ó, ðóáåðî¿ä á/ó, 
ïëèòêà êåðàì³÷íà 15 õ 15 20 ãðí./êâ.ì. 096-463-00-66

   Ï³àí³íî ÷îðíà îêðàñêà 500 ãðí., ó÷í³âñüêèé ñòîëèê. 063-316-
28-84, 068-095-70-31

   Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 9 ì³ñ. 097-833-78-14 Ñâ³òëàíà
   Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîë³ð 

áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 300 ãðí. 063-367-81-59
   Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöèêîì +áîðòèêè, ñò³ëü÷èê ç ñòîëèêîì 

äëÿ ãîäóâàííÿ, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, ê³ííèé ïëóã äëÿ íàð³çàííÿ 
ðÿäê³â. 067-251-12-34, 063-695-34-29

   Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè (êîëåñà ä³àì.20) 1 500 ãðí., 
ã³äðîáîðä êîëåñî íàäóâíå ä³àì.10 4 000 ãðí. 097-137-22-97, 
063-398-83-24 Ñâ³òëàíà

   Á³äîí àëþì., ºìí³ñòü í/æ 140-80 ë., ë³æå÷êî äèòÿ÷å, ñò³ë ïèñü-
ìîâèé, áàëîí ãàçîâèé, åëåêòðî ïëèòà 3-õ êàìôîðíà, ïîëîòåíöå-
ñóøêà ä³àì.50 ìë. 096-161-87-73

   Êóðåé Äæåðñ³éñüêèé ã³ãàíò, Âèëåôåëüäåðè, êîìá³êîðì. 096-
458-74-21, 063-608-92-55

   Îâåöü Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä ³ íà ìÿñî ð³çíîãî â³êó. 
096-969-45-99

   Â³êíà 3 øò., ðóëåâà óïðàâëåííÿ ç ïåäàëÿìè äî êîìïþòåðà, 
ìèéêà ôàðôîðîâà â âàííó, âàãîíêà ïëàñòèêîâà 10 êâ.ì., â³äåî-
ìàãí³òîôîí. 093-773-34-02, 098-675-21-69

   2 ñò³íêè, êð³ñëà, äèâàíè, ñò³ëüö³, âàííà, õîëîäèëüíèê, 4 êèëèìè, 
äîðîæêè êîâðîâ³, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ Ðà-
êåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ, ñàìîâàð, á³î-òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. 
097-147-84-88

   Çâàðþâàëüíèé àïàðàò, íîâèé, íåäîðîãî, TURBO 250M, 
220/380, 4.2 ÊâÒ. 093-943-01-15

   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðèê + Ìàêñòåð. 097-555-10-06
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðèê + Ìàêñòåð. 068-216-70-39
   Ñò³ë êîìïþòåðíèé, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, áëîêè ï³í.  20 õ 30 õ 60 - 

20 øò. 068-041-47-16, 063-752-10-26
   Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15
   Êîçî÷êà ä³éíà. 068-041-23-66
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-17 êã. 098-999-94-06
   Ðîñëèíè ê³ìíàòí³, âåëèê³: ëèìîí, þêà, ³íæèð, ãðàíàò. 097-

056-07-06
   Ìåòàëîïðîêàò «Ðàáèöÿ», ï³íîïðîï³ëåí, ì³íâàòà, ºìíîñò³, 

åë.ïðèëàäè ³ ïðèñòðî¿, ³íñòðóìåíò ñëþñàðíèé, òîêàðíèé, ñòîëÿð-
íèé. 066-044-74-90

   Ïàðèêè, áàíêè 0.5, âàçîíè Àëîº òà ³íø³. 093-884-86-66, 068-
209-91-37, 2-12-24

   Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà, ñò³ëüö³ ëîçà, ðîçêëàäí³ ðèáàöüê³, 
äèòÿ÷³ ñò³ë, ñòóëà, çîíò, ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-03

   Äèâàí ³ äâà êð³ñëà. 063-781-02-47
   Ñàäæàíö³ âèíîãðàäà ñòîëîâîãî, 20 ñîðò³â. 097-297-81-71, 

093-724-29-11
   Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â õîðîøîìó ñòàí³ íà 3-4 ðîêè. 063-288-

42-06
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Êàíòîð 15-16 êã., äâåð³ äåðåâÿí³ 

ì³æê³ìíàòí³ ï³ä ñêëîì, ãàðíèé ñòàí. 097-751-80-75
   2 ñêëÿíí³ áàëîíè ïî 10 ë., 2 êàñòðþë³ ïî 20 ë., åë.ðàä³àòîð 

ìàñëÿíèé, âåíòèëÿòîð, òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Ôóíàé, â³äåî-
ìàãí³òîôîí êàñåòíèé Òîøèáà, ô³íñüêèé åë.ñàïîã îá³ãð³âà÷ í³ã 
«Ìåë³ññà», âñå â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ³íñòðóêö³ºþ á/ó. 096-429-61-28

   Êîðîâà ò³ëüíà ïåðâ³ñòêà, ñ.Çáàðàæ. 068-397-86-14
   Êîáèëà. 098-700-26-07

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 
зручностями, меблі, садок, гараж, літня 
кухня + готовий 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

Продається Кафе-Бар "Крокус" вул.Неза-
лежності 55. 063-688-19-93, 063-688-19-82

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

096-177-84-84

Здам в оренду приміщення 70 кв.м., під 
офіс, магазин, центр міста. 067-252-69-68

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

ДПА. 097-505-13-36 472801 472810

473650

473651

473654473653

474049 474075

474065 474871
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   Â³êíà 185 õ 150 ì/ï íîâ³ 3 øò. 097-874-23-92
   Ìàøèíà äðîâ ñàìîâèâ³ç, áóõòà îöèíêîâàíî¿ ïðîâîëîêè, âàííà 

àëþì³í³ºâà âåëèêà, øâåéíà ìàøèíêà «Ñèíãåð» ßïîí³ÿ âèð., îâåð-
ëîã «ßìàñòî» âèð.ßïîí³ÿ ïåòåëüêà Ï-2 Ìèíåðâà. 093-058-78-43

   Ïîðîñÿòà Óêðà¿íñüêà á³ëà - Ëàíäðàñ. 097-782-40-16, 098-650-
00-59, 097-776-24-25

   Ïîðîñÿòà 12-13 êã. 097-375-14-85
   Ìîëîäíÿê íóòð³é. 097-027-12-60
   Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí, â³ê 8 íåä³ëü, æèâîþ âàãîþ 

15-20 êã., õàð÷óþòüñÿ ñóõèìè êîðìàìè, 3 500 ãðí./ïàðà. 098-
317-87-76

   Âóëèêè ëèæàêè, âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â (íàâòðîòè Ñêîðï³îíà). 098-
654-95-09

   Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-180-71-50
   Çåìåëüíó ä³ë-êó 10 ñîò. ïî âóë. Ãîðüêîãî. 093-090-96-90, 

067-151-15-98
   Äîìàøíå ñâ³æå ìîëîêî áåç ñòîðîíí³õ çàïàõ³â, òàêîæ æèðíèé 

ñèð òà ñìåòàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76
   Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68
   Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27
   Çåìåëüíà äiëÿíêà ïëîùåþ 0,18 ãà ïiä çàáóäîâó â Öàðñüêîìó 

ñåëi (ñ. Êîçÿòèí, âóë. Çàîçåðíà, 16). Íà ä³ëÿíö³ ðîçì³ùåíèé êîí-
òåéíåð òà ñàäîâ³ äåðåâà. Ïîðó÷ âîäîêà÷êà òà íåâåëèêèé ë³ñ. 099 
738 4975 Ñâ³òëàíà, 093 446 0486 Ìàðèíà.

   Êóð÷à ñóòî÷íå áðîéëåðà (×åõ³ÿ) 097-354-76-66
   Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä-â³çîê ÷åðâîíîãî êîëüîðó. 

097-43-65-660
   ×àéíèé ãðèá. Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ òîíêèõ âàôåëü íà ãàçó. 

097-556-89-47, 093-109-83-83
   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
   Âîãíåòðèâêó öåãëó, õîëîäèëüíèê «Äíåïð» 2-õ êàìåðíèé, ÒÂ 

LED «Ñàòóðí» 24 äþéìà. 093-140-74-81    
   Ìîòîáëîê ZUBR 6 ë³òðîâèé, íîâèé, íåäîðîãî.  063-288-42-06
   Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 3-4 ðîê³â ç äîäàòêîâèìè êîëåñàìè, â 

ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-288-42-06
   Áîëãàðêó íà çàï÷àñòèíè, êðóã 230 ìì, ºë. ïèëêó, 2 êðîëü÷èõè 

ñïàðåíí³. 063-605-76-98
   Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 

10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
   Ùåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-688-62-01, 093-63-99-247
   Ïîðîñÿòà. 093-409-34-54
   Ïîðîñÿòà óêðà¯íñüêà á³ëà ëàíäðàñ. 098-65000-59, 097-77-

62-425

   Êàëÿñêà äèòÿ÷à Viper 2/1 äæèíñ, ñòàí 9 ç 10. 063-694-69-48
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
   3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-

17-00
   1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-

257-35-08
   Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., º ñòàðèé áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, 

ñ.Ïëÿõîâà. 097-453-44-55
   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

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

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

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

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

   Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-698-73-29
   3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ., º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 063-

733-28-00
   Áóäèíîê 83 êâ.ì., öåíòð ñ.Âåðíèãîðîäîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 

ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-346-54-35
   Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 ñîò., 

ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10
   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

   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
   2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì. 093-563-31-57

   Áóäèíîê 100 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, çåìë³ 0.24 ãà., ð-í Äåïî àáî 
îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ., öåíòð. 063-190-87-62

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

   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

   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

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

   Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 100 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, îïàëåííÿ âîäÿíå (ãàç. 
êîòåë) + ï³÷íå (2 ãðóáêè), â áóäèíêó ãàðÿ÷à - õîëîäíà âîäà, âàí-
íà, 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

   Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
   Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, 

îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 
067-415-23-49

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

   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 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

   2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, çàã. ïëîùà 51.1 êâ.ì. 063-294-97-77 
(ï³ñëÿ 18:00)

   1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 
067-457-08-87

   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

   ×àñòèíà áóäèíêó ð-í ìàëîãî áàçàðà. 063-020-88-40
   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

   1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 
ïîâ. áóäèíêó. 067-991-36-91, 067-311-71-84

   Áóäèíîê ñ .Ìàõí³âêà, õë³â, ëüîõ, 0.45 ãà çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 
093-766-63-07

   ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7 êâ.ì., ³íä. îïà-
ëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò, âàííà, º 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, 
íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12

   1-ê³ìí. êâ., ºâðî-ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., ñåðåäíÿ. 063-
784-16-24

   4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5 ç ðåìîíòîì, ï³äâàë, 62 êâ.ì., íîâèé 
ãàç. êîòåë «Âàéëàíò» àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-773-34-02, 
098-675-21-69

   Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
   Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî ð-í ÄÅÏÎ (êðóã), 65 êâ.ì., 2 

ê³ìíàòè, ³íä. îïàëåííÿ, ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, 
ñàðàé, ïîãð³á. 096-090-36-97, 098-991-41-83

   2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 53.8 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, åë. îïàëåí-
íÿ. 063-617-05-31 ï³ñëÿ 17:00

   1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç ìåáëÿìè, 3 ïîâ., 37 êâ.ì. 097-301-74-08
   Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), 22 ñîò. çåìë³, 

íà òåðèòîð³¿ öåãëÿíèé áóäèíîê, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 096-423-
32-00, 093-286-33-37

   ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097-
663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

   1-ê³ìí. êâ. â 1-ïîâ. áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, æèëà ïëîùà 18.5 
êâ.ì., ïîðó÷ ç öåíòðîì ì³ñòà. 093-732-76-15

   3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 59.4 êâ.ì., áàëêîí 5.9 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàíòåõí³êà, ìåáë³, ï³äâàë. 067-707-85-68

   Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 
3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî 
áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-
026-75-03

   2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 ïîâ., áàëêîí, ìåáë³, 
ïîñóä, çàã. ïëîùà 47.2 êâ.ì., æèëà ïëîùà 27.6 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, áàëêîíí³ òà âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, ñõ³äíà ñòîðîíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ïîãð³á â äâîð³. 093-153-92-
73 äî 18:00

   Áóäèíîê äëÿ âåëèêî¿ ðîäèíè ñ.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) 
ç 2-õ ïîëîâèí ç îäíèì âõîäîì, çàã. ïëîùà 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, 
äîðîãà äî äîìó ãàðíà, àñôàëüòîâàíà àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 
093-058-78-43

   Áóäèíîê íà 2 âëàñíèêà, ïîãð³á, ñàðàé, 2-õ ïîâ. ë³òíÿ êóõíÿ, 
çåì. ä³ë-êà, âóë.ß.Ìóäðîãî 157. 067-966-05-48

   1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 50 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., âóë.Íåçàëåæíîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé. 093-704-31-57
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   2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 46 êâ.ì. 
093-704-31-57

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

   3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
   4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 60 êâ.ì. 

093-704-31-57
   Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê öåíòðà ³ 4 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ, 

ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-704-31-57
   2-õ ïîâ. áóäèíîê, íåïîäàë³ê öåíòðà. 093-704-31-57
   Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, 15 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-

704-31-57
   Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, õîðîøå ì³ñöå, äî öåíòðà 5 

õâ. 093-704-31-57
   3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.

Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57
   Ïðèì³ùåííÿ 60 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, ð-í ÏÐÁ, öåíòð. 

093-704-31-57
   Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., 60 êâ.ì. 093-704-31-57
   3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., 56 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðå-

ìîíòó. 093-704-31-57
   Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 6 õ 12, ãàçîâå îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, 

êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
   Áóäèíîê â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 

ïîãð³á, 7 ñîò. ä³ë-êà. 098597-08-78, 093-596-41-56
   Áóäèíîê ãàçèô. 3 ê³ìí, êîòåë «Âàéëàíò», åâðîðåìîíò, âîäà, 

âàííà ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñò. çàáîð, ìîæëèâèé 
îáì³í. 093-937-65-00

   Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 110 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàð-
äè. 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

   ×àñòèíà áóäèíêó çàãàëüíîþ ïëîùåþ 72 êâ. ì. â äîáðîìó ñòàí³, 
3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, ãàç, öåíòðàë³çîâàíå âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, 4 ñîòêè ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîãð³á, ñàðàé. Ïîðó÷ 
øêîëà, äèòÿ÷èé ñàäîê, âîêçàë. (096) 429-87-28, (063) 624-12-07

   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

   Áóäèíîê ç³ âñ³ìà 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 öåãë. ñ. Âåðèíèãîðîäîê. òåðì³íîâî, ìîæëèâèé îáì³í 
íà ³íøå æèòëî â ì. Êîçÿòèí àáî àâîìîá³ëü. Ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ 
âàð³àíòè. 097-43-65-660

   Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. 
Ñåñòðèí³âêà, â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà 
äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35

   1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè. 16500 ó.î. 097-
969-71-01, 093-785-66-23

   Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 954 êâ.ì. â Êîçÿòèí³, áóâøà îâî÷å-
áàçà ÎÐÑà, òåðìîáóä³âëÿ. 85 òèñ. ó.î. (òîðã) 063-294-70-22, 
097-308-74-33

   4-õ ê³ìí. êâ. 86 ì.êâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 2/2 áóäèíêó, ð-í 
ó÷èëèùà. 096-176-45-23

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

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

   Áóäèíîê ãàçèô. 10 ñîò., ïðîâ. Äåïîâñüêèé, 2. 063-64-63-522, 
063-462-60-29

   Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ñ. Êî-
çÿòèí. 097-99-70-323

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
   Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43
   Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2140 â ãàðíîìó ñòàí³, íîâ³ çàï÷àñòèíè, 1984 

ð.â. 093-063-15-40
   ÂÀÇ 2109. 068-275-55-16 Ðóñëàí
   Ìîïåä Ìóñòàíã (Àëüôà) 110 êóá.ñì., êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2108, 

ï³÷êà ÂÀÇ 2101-07. 097-116-69-11, 063-694-97-00
   Ìîòîáëîê ïåðåðîáëåíèé íà òðàêòîð 10 ê.ñ. 068-334-79-58
   Ìîïåä «Delta» ó äîáðîìó ñòàí³. 098-719-48-06
   Æèãóëü 6. 063-289-01-95, 068-053-47-95
   Ìîòîáëîê Çóáð 6-òè ë³òðîâèé, íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 

063-288-42-06
   Ìîïåä 2013 ð.â. 107 êóá.ñì. 097-874-23-92
   ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., âèä ïàëèâà áåíçèí. 067-255-42-93
   Òàâð³ÿ 1993 ³íæåêòîð, õîäîâà â³ñ³ìêè, ñ³ãíàë³çàö³ÿ, ö. çàìîê, 

âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, á³ëà, òîíîâàíà. 096-76-86-313
   Ñêóòåð «Honda lead» 50 êóá. ñì, çàðåºñòðîâàíèé. 067-787-81-82
   Òàâð³ÿ, 1993 ð.â., ³íæåêòîð, 8 õîäîâà, öåíòðàëüíèé çàìîê, 

ñ³ãíàë³çàö³ÿ, òîí³ðîâêà, á³ëà. 096-768-63-13

   Øêîäà Ðàï³ä 2014 ð.â. 1,6 ÒÄІ, ³äåàëüíèé ñòàí, áåç ïðîá³ãó ïî 
Óêðà¿í³. 068-96-61-295

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

íèêè. 097-529-10-20
   Áàëîíè êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³, åë. äâèãóíè. 067-

456-66-51
   Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè 

ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
   Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, 

ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-
793-55-95

   Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ñè 3 ò. 097-793-55-95
   Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò 

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

   2-õ ê³ìí. êâ., àáî áóäèíîê ç óìîâàìè. 093-154-76-52, 068-
965-56-08

   Óãîëîê, øâåëëåð, òàâðà, òðóáà, ïðîô³ëüíà òðóáà, â³äõîäè 
çåðíîâ³. 067-369-13-23

   Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-
23-50, 097-648-46-69

   ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü 
ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

   Â³äåî-ìàãí³òîôîí ÂÌ 12 åëåêòðîí³êà, ðàä³î-äåòàë³, ïëàòè, 
ãîð³õè, ïåðèíè-ïîäóøêè, ðàä³îëè, òåëåâ³çîðè, ðàä³î-ñòàíö³þ 
ðàäÿíñüêó. 068-275-55-16 Êîëÿ

   Êîçó ä³éíó. 096-161-87-73
  Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-

585-23-50, 097-648-46-69
  ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà, ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó 

áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85
   Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149
   Êîçè. 097-11-63-500
   Ï³ð’ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ñòàðó òåõí³êó ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³: 

õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, êðîëÿ÷³ øêóðè. 068-365-84-69. Íåëÿ
   Çåðíî. 093-409-34-54
   Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-

430-02-80

Ð²ÇÍÅ
   Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí, çà óñïàäêóâàííÿ 

ìàéíà. 067-812-94-73
   Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ âèíàéìå 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 

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

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

   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 ³íä. îïàëåííÿ, òóàëåò, âàííà, õîëîäíà - ãàðÿ÷à 
âîäà. 063-065-45-94

   Æ³íêà 59 ð. ïðèºìíà, ïîðÿäíà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç íàä³éíèì, 
ñåðéîçíèì, ëàã³äíèì ÷îëîâ³êîì áåç ø/ç. 068-753-34-61

   Â ÷óéí³ ðóêè é ëþáëÿ÷ó ðîäèíó â³ääàì ìèë³, ñèíüîîê³ ïóõíà-
ñòèêè, êîòèêè-ä³â÷àòêà, ïåðñèêîâîãî òà ÷åðåïàøêîâîãî îêðàñó, 
ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 097-120-97-83 Âàëåíòèíà

   Çäàì êâàðòèðó ð-í 3 øêîëè. 096-425-93-48, 093-930-00-54
   Çäàì â îðåíäó ãàðàæ òåðì³íîâî 16 êâ.ì., öåíòð, ç åë. îïà-

ëåííÿì, º ñâ³òëî - 500 ãðí./ì³ñ. 067-796-11-99, 063-458-34-35
   Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð 2 ì³ñ. 093-

917-70-57
   24.05. Çíàéäåíî êëþ÷³ á³ëÿ ìàãàçèíó «Îáæîðêà». 098-647-

26-56
   Íà ïî÷àòêó ðîêó çíàéäåíî êëþ÷³ â³ä àâòî á³ëÿ ìàãàçèíó «Åë³òà». 

098-647-26-56
   Ìèíóëîãî ðîêó, âë³òêó çíàéäåíî ïàðàñîëüêó â ïàðêó. 098-

647-26-56
   Ñàìîòíÿ, ïîðÿäíà, ïðèºìíà æ³íêà ïîçíàéîìèòüñÿ ç äîáðèì, 

ùèðèì ÷îëîâ³êîì 55-65 ð., äëÿ ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. 068-753-
34-61

   Çäàì â îðåíäó òóâè âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55
   Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. (áàæàíî 2-ì ñòóäåíòàì), öåíòð 

ç õîçÿéêîþ. 093-773-34-02, 098-675-21-69
   Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà ÿê³ñíî ïîêëåº øïàëåðè. 067-763-16-39, 

063-660-84-80
   Âèíàéìó 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè â 

ì.Êîçÿòèí, òåðì³íîì 6-7 ì³ñ., ñ³ìÿ áåç ø/ç òà ïîðÿäí³ ëþäè, 
îïëàòó ãàðàíòóþ íà ì³ñÿöü âïåðåä, ðîçãëÿíó òàêîæ ð-í Êîçÿòèí-2 
àáî ñ.Êîçÿòèí. 073-424-19-43

   Çäàì â îðåíäó àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ ï³ä àïòåêó, 
ìàãàçèí, àáî ³íø³ âèäè ä³ÿëüíîñò³, 73 êâ.ì. 093-704-31-57

  Äàòà ñîðòèðîâêè: 10.6.2020

474872

474869

474872

474792 474859

474061

474787



16 RIA-Ê, ×åòâåð, 11 ÷åðâíÿ 2020                                              Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Тиждень в цілому буде 
спокійним і благополучним, 
але надмірно розслаблятися 
теж не варто. Навколишні 
будуть підтримувати вас. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам знадобиться вся ваша 
розсудливість і стриманість: 
тільки ці якості зможуть хоч 
якось пом'якшити вашу 
імпульсивність. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви зараз можете гори пере-
вернути і здійснити свої 
найсміливіші мрії. Побільше 
впевненості в собі! 

РАК 
Проявляйте ініціативу в про-
фесійних справах, не чекай-
те, поки все найскладніше 
дістанеться іншим. 

ЛЕВ 
Зайва розсудливість робить 
вас дуже обережною 
людиною, заважає чимось 
захопитися і наробити пре-
красних дурниць. 

ДІВА 
Можливі корисні і конструк-
тивні зустрічі зі старими 
партнерами по бізнесу і 
друзями. 

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня на ваш світо-
гляд може серйозно впли-
нути фінансовий аспект, 
можливість гідно заробляти.

СКОРПІОН 
Гарний настрій і душевний 
підйом дозволить вам 
швидко і легко вирішити 
складні професійні питання. 

СТРІЛЕЦЬ 
Прислухайтеся до порад ро-
дичів, вони хочуть зробити, 
як краще, і мають потрібний 
досвід.

КОЗЕРІГ 
Можливо, вам потрібно 
зробити якийсь вибір. Стри-
муйте емоції і не давайте 
волі гніву і роздратуванню.

ВОДОЛІЙ 
Тиждень обіцяє бути досить 
активним і напруженим. 
Зате при бажанні, скорис-
тавшись обставинами, буде 
шанс багато чого досягти. 

РИБИ 
Можливо, буде багато суєти, 
турбот, складнощів у при-
йнятті конкретних рішень. 
Не наполягайте на своєму, 
почуйте доводи інших.

ГОРОСКОП 
НА 11-17 ЧЕРВНЯ 
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Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ñîþçí³ ÷àñè áóâ ãóìîðèñ-
òè÷íèé æóðíàë «Êðîêîäèë» ³ 
áóëà ó íüîìó ðóáðèêà «íàâìèñ-
íî íå ïðèäóìàºø». Äî ôóòáîëó 
â³í í³ÿêîãî ñòîñóíêó íå ìàº, àëå 
çãàäàâñÿ, êîëè ñòàëî â³äîìî, ùî 
ôóòáîëüí³ ôóíêö³îíåðè ÷åðåç 
òèæäåíü ï³ñëÿ ïî÷àòêó òðåíó-
âàíü âèð³øèëè ïðîâåñòè ³ãðè 
íà êóáîê. À çà äâà äí³ äî êóáêî-
âî¿ çóñòð³÷³ âòóëèòè «Ìîíîë³òó» 
íå ç³ãðàíèé ìàò÷ ïåðøîãî êîëà 
ç «Òîìàøïîëåì».

ГРА З «ТОМАШПОЛЕМ» 
Ïî÷àòîê ìàò÷ó ç ë³äåðîì 

÷åìï³îíàòó îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ 
ó âèù³é ë³ç³ «Òîìàøïîëåì» áóâ 
çà ãîñïîäàðÿìè ïîëÿ. Ñòàðòîâèé 
íàòèñê ãîñò³ âèòðèìàëè ³ çàãðàëè 
íà çóñòð³÷íèõ êóðñàõ. Â îäí³é 
ç³ øâèäêèõ êîíòðàòàê àðá³òð 
ìàò÷ó âæå óãëåä³â ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ïðîòè ãðàâöÿ â ñèí³é 
ôîðì³. Çàá³ãàþ÷è íàïåðåä — 
äî àðá³òðà ïðåòåíç³é í³ÿêèõ. Â³í 
ïîìèëÿâñÿ çíà÷íî ìåíøå, í³æ 
öèì ãð³øèëè ôóòáîë³ñòè. À êîëè 
ïîìèëÿâñÿ, òî â îáèäâ³ ñòîðîíè. 
Óïåðåäæåíîãî ñóää³âñòâà â öüî-
ìó ìàò÷³ íå áóëî, õ³áà â åï³çîä³, 
êîëè òðèäöÿòèé íîìåð ãîñòåé 
ð³øåííÿ àðá³òðà â òðüîõ åï³çî-
äàõ êîìåíòóâàâ äâîïîâåðõîâèì 
ìàòîì. Ñóääÿ â òèõ íå ñïîðòèâ-
íèõ â÷èíêàõ ôóòáîë³ñòà ÷îãîñü 
íå äîçâîëåíîãî íå ïîì³òèâ, ÷è 
ìîæëèâî çàáóâ, ùî â éîãî êèøå-
í³ º êàðòêè äâîõ êîëüîð³â.

Ïðîáèâøè îäèíàäöÿòèìå-
òðîâèé, ãîñò³ ïîâåëè â ðàõóíêó. 
Âîíè áóëè áëèçüê³ äî òîãî, ùîá 
çàáèòè âäðóãå òà äâ³÷³ âèðó÷èâ 
ñòðàæ âîð³ò «Ìîíîë³òà».

Îãîâòàëèñÿ â³ä òàêîãî ïî÷àòêó 
ìàò÷ó ãðàâö³ «Ìîíîë³òà» áëèæ-
÷å äî çàâåðøåííÿ ïåðøîãî òàé-
ìó. Ìàêñèì Ïèëèïåíêî íàâ³òü 
ðàõóíîê çð³âíÿâ ç 11-ìåòðîâî¿ 
ïîçíà÷êè. 

Ó äðóã³é ïîëîâèí³ çóñòð³÷³ 
«Ìîíîë³ò» òàêè ïîâ³â ó ðàõóí-
êó. Â³äçíà÷èâñÿ ãîëîì Äìèòðî 
Áàëèíñüêèé. Ìîãëè ãîñïîäàð³ 
çàáèòè âòðåòº. Àëå, êîëè ïðî-
ïóñòèëè íåëîã³÷íèé ãîë ó ñâî¿ 
âîðîòà â³ä Âîëîäèìèðà Øåâ-
÷óêà, ÿêèé â³äçíà÷èâñÿ äóáëåì 
â öüîìó ìàò÷³, êîìàíäíà ãðà 
«Ìîíîë³òà» çíîâ ðîçêëå¿ëàñü.

Òðåíåðè êîìàíäè ãîñïîäàð³â 
õîò³ëè çì³íèòè õ³ä ïîºäèíêó 
íà ñâîþ êîðèñòü øëÿõîì çàì³íè 
ôóòáîë³ñò³â. Ò³ëüêè íå âñ³ ãðàâö³, 
ùî âèéøëè íà çàì³íó, ïåðåáóâà-
ëè â õîðîø³é ñïîðòèâí³é ôîðì³. 
Ôàíè êëóáó íàâ³òü æàðòîìà çà-
ïèòàëè â íà÷àëüíèêà êîìàíäè 
Ãåííàä³ÿ Òêà÷óêà, â ÿêèé ôóò-
áîë ãðàþòü ôóòáîë³ñòè?

— Ãðàþòü, ÿê ìîæóòü — â³ä-
ïîâ³â òîé. — Çàõèñò êîìàíäè 
â òàêîìó ñêëàä³ ãðàº âïåðøå. 
À â «Òîìàøï³ëü» ïåðåéøëè 
ãðàâö³ ñåðåäèíè ïîëÿ ìèíóëî-
ð³÷íîãî ë³äåðà îáëàñíî¿ ïåð-
øîñò³ «Ñâ³òàíîê Àãðîñâ³ò». 
Áåç ³ãðîâî¿ ïðàêòèêè êîìàíäè, 
ÿêî¿ âè õî÷åòå ãðè? Ó êîìàíä³ 
«Ìîíîë³ò» º êëàñí³ âèêîíàâö³. 

«МОНОЛІТ» ЗРОБИВ ПЕРШИЙ 
КРОК ДО ПІВФІНАЛУ КУБКА 
Гра на грі  Козятинська футбольна 
команда «Моноліт» за три дні зіграла 
два матчі. В одному — щось пішло 
не так і порадувати своїх вболівальників 
футболістам не вдалося, зате в іншому 
отримали впевнену перемогу

Îäíà-äâ³ ãðè — ³ êîìàíäà áóäå 
íà ï³äéîì³, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
êîìàíäè «Ìîíîë³ò».

Êîëè ëþáèòåë³ ôóòáîëó áóëè 
âïåâíåí³, ùî ìàò÷ çàâåðøèòüñÿ 
í³÷èºþ 2:2, ìîíîë³òîâö³ ï³ä çàâ³-
ñó ìàò÷ó ïðîïóñòèëè àâòîãîë, ³ ç 
ðàõóíêîì 2:3 ïîñòóïèëèñÿ ë³äåðó 
÷åìï³îíàòó.

ГРА З «ОРЛІВКОЮ» 
Êîçÿòèíñüê³ ôóòáîë³ñòè íà 

êóáêîâó çóñòð³÷ ç «Îðë³âêîþ» 
âèéøëè â á³ë³é ôîðì³. ßê ñêà-
çàëè ñàì³ ãðàâö³: «Ìè ôóòáîëêè 
íà ôàðò íå ì³íÿëè. Ñîíöå âæå 
äîáðå ïðèï³êàº, à äî á³ëîãî êî-
ëüîðó íå òàê ñîíÿ÷í³ ïðîìåí³ 
ïðèñòàþòü».

Ïî÷àòîê ìàò÷ó ïðîõîäèâ áåç 
ðîçâ³äêè. Êîçÿòèíñüê³ ôóò-
áîë³ñòè á³ëüø³ñòü ñâî¿õ àòàê 
ðîçãîðòàëè ôëàíãàìè. Ãðàâö³ 
«Îðë³âêè» ÷àñò³øå ïðîáèâà-
ëèñÿ äî âîð³ò ãîñïîäàð³â ÷åðåç 
öåíòðàëüíó çîíó. Îáèäâà êî-
ëåêòèâè íå ìàëè ïåðåâàãè íàä 
ñóïåðíèêîì â êîíòðîë³ ì’ÿ÷à. 
Çà 7 õâèëèí äî çàâåðøåííÿ 
ïåðøî¿ ïîëîâèíè çóñòð³÷³ á³-
ëîñí³æíèì âäàëîñÿ ðîçìî÷èòè 
ðàõóíîê. Ãîë íà ñâ³é ðàõóíîê 

çàïèñàâ Ìèêèòà ²ãóìåíîâ. 
Ó äðóãîìó òàéì³, ìàþ÷è ïåðå-

âàãó â çðîñò³, ãîñò³ ìàëè êðàùèé 
âèãëÿä ó âåðõîâèõ ïîºäèíêàõ. 
Êîëè ì'ÿ÷ îïóñêàëè íà çåìëþ, 
åôåêòí³øå âèãëÿäàëè ñïîðòñ-
ìåíè «Ìîíîë³òà». Á³ë³ íàâ³òü 
äðóãèé ì’ÿ÷ çàáèëè, àëå ë³í³é-
íèé àðá³òð óãëåä³â â òîìó åï³çîä³ 
ïîëîæåííÿ ïîçà ãðîþ.

Çóñèëëÿìè Äìèòðà Êðàñíî-
ñåëüñüêîãî êîçÿòèí÷àíàì òàêè 
âäàëîñÿ çì³íèòè ðàõóíîê íà 2:0. 
Ïðàâäà, ãîñòÿì âäàëîñÿ ñêîðî-
òèòè ðàõóíîê ó ìàò÷³. Ãîëê³ïåð 
ìîíîë³òîâö³â ó öüîìó åï³çîä³ 
áóâ çàêðèòèé ñâî¿ìè ³ ÷óæèìè 
ôóòáîë³ñòàìè. Çðåàãóâàòè íà ïî-
ñòð³ë îðë³âöÿ âîðîòàð êîçÿòèí-
÷àí íå çì³ã.

Öåé ãîë, õî÷ ³ çàñìóòèâ ï³ä-
îï³÷íèõ Ïàâëà Ëóöþêà, òà âîíè 
ïðîäîâæóâàëè øóêàòè ùàñòÿ 
á³ëÿ âîð³ò ñóïåðíèêà ³ Äåíèñ 
Õðóëü çíîâ çðîáèâ ïåðåâàãó 
ãîñïîäàð³â ó äâà ì’ÿ÷³.

Òîæ â ï³äñóìêó 3:1.×è âè-
ñòà÷èòü íàøèì õëîïöÿì çà-
ïàñó ì³öíîñò³ â äâà ì’ÿ÷³, ìè 
ä³çíàºìîñü ï³ñëÿ ãðè ó â³äïîâ³äü 
â Îðë³âö³. Ïåðøèé êðîê äî ï³â-
ô³íàëó êóáêà çðîáëåíî. 

Â Îðë³âö³ íå ìîæíà 
ïðîãðàòè 0:2, 1:3 ÷è 
ç ð³çíèöåþ â òðè ³ 
á³ëüøå ì’ÿ÷³â. Óñ³ ³íø³ 
âàð³àíòè – íà êîðèñòü 
íàøèõ çåìëÿê³â

В кубкових зустрічах легких перемог не буває. Але не 
зважаючи ні на що, наші земляки перемогли з рахунком 3:1


