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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЗАЛІЗНИЧНЕ РОЗДІЛЯТЬ 
МІЖ ДВОМА ОТГ

ГНІЗДО РОЗБИЛОСЯ, 
А БУШИК ЗАЛИШИВСЯ

ПОПЕРЕДНІЙ ГРАФІК РУХУ ЕЛЕКТРИЧОК
с. 2

с. 8 с. 5

 На засіданні уряду затвердили новий 
адміністративний поділ нашої області — 
замість 27 районів буде п’ять. Козятинського 
району не буде. Він разом з Калинівським 
районом приєднається до Хмільницького 

 Хоча урядовці зазначили, що такий поділ 
«остаточний», рішення ще мають схвалити у 
Верховній Раді. Чи підтримають це  депутати? Чи 
не будуть нові райони знов змінені? Нардепи, які 
були присутні на засіданні Кабміну, залишились 
незадоволені рішеннями урядовців

 Експерт з децентралізації Андрій Кавунець 
розповів, для чого потрібен новий адмінподіл, 
чому урядовці так поспішають встигнути його 
закінчити до місцевих виборів, які функції 
будуть в районі і чи відчують козятинчани 
незручності у вирішенні своїх питань

РЕКЛАМА

с. 4

НАС ПРИЄДНАЮТЬ 
ДО ХМІЛЬНИКА
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ÍÎÂÈÍÈ

Купатися 
заборонено 
 Öüîãî ðîêó çàáîðîíè-
ëè êóïàòèñÿ íà ì³ñöåâèõ 
âîäîéìàõ ó ø³ñòíàäöÿòè 
ðàéîíàõ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³. Äî ïåðåë³êó âõîäèòü 
³ Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí. 
Ñïåö³àëüíî â³äâåäåí³ ì³ñ-
öÿ äëÿ êóïàííÿ º ó òðüîõ 
ðàéîíàõ Â³ííè÷÷èíè, äå 
ïðîò³êàº ð³÷êà Ï³âäåííèé 
Áóã. Öå ñåëà Ñòåïàøêè 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó òà 
Çàîçåðíå Òóëü÷èíñüêîãî 
ðàéîíó, à òàêîæ ì³ñòî 
Ëàäèæèí Òðîñòÿíåöüêîãî 
ðàéîíó. Òàì îáëàøòóâàëè 
ïëÿæ òà âñòàíîâèëè ïî-
ïåðåäæóâàëüí³ çíàêè.

Вісім років 
за напад 
 Õì³ëüíèöüêèé ì³ñüêðà-
éîííèé ñóä âèí³ñ âèðîê 
÷îëîâ³êîâ³, ÿêèé ïîáèâ òà 
ïîãðàáóâàâ 64-ð³÷íó æè-
òåëüêó ñåëà Ôëîð³àí³âêà. 
Ìàéæå ð³ê òîìó, íàïðè-
ê³íö³ ÷åðâíÿ, äî áóäèí-
êó æ³íêè âíî÷³ ïðîíèê 
áàíäèò. Â³í ìàâ ìåäè÷-
íó ìàñêó íà îáëè÷÷³ òà 
ãîñòðèé ïðåäìåò ó ðóêàõ. 
Çëîâìèñíèê íàêèíóâñÿ 
íà íå¿, ïîáèâ òà çìóñèâ 
â³ääàòè 1600 ãðèâåíü. Ò³-
êàþ÷è, ïðèõîïèâ ç³ ñòîëó 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí.
Íàñòóïíîãî äíÿ êîçÿ-
òèíñüê³ îïåðàòèâíèêè 
çàòðèìàëè çëî÷èíöÿ. 
Íèì âèÿâèâñÿ 35-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí, ÿêèé ðàí³øå 
ïðèòÿãóâàâñÿ äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà íàðêîçëî÷èíè, êðàä³æ-
êè òà õóë³ãàíñòâî.
Ñóä âèçíàâ ï³äñóäíîãî âè-
ííèì ó â÷èíåíí³ ðîçáîþ 
òà ïðèçíà÷èâ ïîêàðàííÿ 
ó âèãëÿä³ 8 ðîê³â òþðìè.

КОРОТКОКОРОТКО

LYUDA ZAVERUHA 

Карантин нехай вводять 
тоді, коли забезпечать лю-
дей коштами, харчуванням 
і всім необхідним. Тоді ми 
будемо сидіти. 

SERGEY GONCHAR 

Потрібно. Також треба поси-
лювати контроль за виконан-
ням. Але це дуже негативно 
впливає на життя людей, 
тому їх варто підтримувати. 

IRINA CONJIC 

Закрити забігайловки, і 
пенсіонерів геть з транспор-
та. На ринках немає ніякої 
відповідальності до вимі-
рювання температури.

ДЕНИС ДЕМЧУК 

Його не можна було посла-
блювати. Навіть в аптеках і лі-
карнях трапляються «смілив-
ці» без масок. Я вже не кажу 
про інші громадські місця.

OKSANA KOROLENKO 

Я живу в Італії. Повірте, на-
багато все страшніше, ніж 
ви уявляєте. І ми три місяці 
дійсно відсиділи (!) вдома. 
І досі усі ходимо в масці. 

 Потрібно знову посилювати карантин?

Щосереди ми 

публікували коментарі 

перехожих козятинчан 

щодо актуальних 

подій міста. Тепер нам 

доводиться проводити 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину, і радимо 

для вашої ж безпеки 

без особливих потреб 

не виходити з дому

ІРИНА ШЕВЧУК 

Â Óêðà¿í³ ïîåòàïíî ïîñëà-
áëþþòü êàðàíòèí. Íà ÷àñ³ òåìà 
¹1 — çàë³çíèöÿ, îñîáëèâî äëÿ 
êîçÿòèíö³â.

Ïî÷íåìî ç ïàñàæèðñüêèõ ïî-
¿çä³â äàëåêîãî ñïîëó÷åííÿ. Â³-
äîìî, ùî ó Êîçÿòèí³ ðîáèòèìå 
çóïèíêó ïî¿çä 779/780 ñïîëó÷åí-
íÿì Ñóìè-Êè¿â-Â³ííèöÿ. Â³í 
êóðñóº äî Â³ííèö³ — ó ñóáîòó 
òà íåä³ëþ. Ç³ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí 
â íàïðÿìêó Êèºâà â³äïðàâëåííÿ 
î 14.42, íà Â³ííèöþ — î 12.18.

— Íà äàíèé ìîìåíò äî-
äàòêîâî â³äíîâëåíî ïðîäàæ 
êâèòê³â íà ïàñàæèðñüê³ ïî¿çäè 
N105/106 ñïîëó÷åííÿì Êè-
¿â-Îäåñà ³ç çóïèíêîþ íà ñòàíö³¿ 
Â³ííèöÿ ç ùîäåííèì êóðñóâàí-
íÿì, N771/772 ñïîëó÷åííÿì Êè-
¿â-Õìåëüíèöüêèé ³ç çóïèíêàìè 
íà ñòàíö³ÿõ Êàëèí³âêà, Â³ííèöÿ, 
Ãóë³âö³, Æìåðèíêà ç³ ùîäåííèì 
êóðñóâàííÿì, N779/780 ñïîëó-

÷åííÿì Ñóìè-Êè¿â-Â³ííèöÿ ç 
çóïèíêàìè íà ñòàíö³ÿõ Êîçÿòèí 
òà Â³ííèöÿ ó 6 òà 7 äí³ òèæíÿ, — 
ïðîêîìåíòóâàëà íàì íà÷àëüíèê 
ïàñàæèðñüêîãî ñåêòîðó Êîçÿ-
òèíñüêî¿ äèðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ 
ïåðåâåçåíü ²ðèíà Øêëÿðñüêà.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè ²ðèíè 
Øêëÿðñüêî¿, ç 19 ÷åðâíÿ â³ä-
íîâëþºòüñÿ ùîäåííå êóðñó-
âàííÿ í³÷íîãî øâèäêîãî ïî¿ç-
äà N145/146 ñïîëó÷åííÿì Êè-
¿â-²çìà¿ë, ÿêèé çóïèíÿòèìåòüñÿ 
íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí. 

А ЩО З ЕЛЕКТРИЧКАМИ?
— Íàðàç³ î÷³êóºòüñÿ ïîãî-

äæåííÿ âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè 
ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÀÒ «Óêðçà-
ë³çíèöÿ» íà â³äíîâëåííÿ ðóõó 
ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â â íàïðÿìêó 
Êèºâà, Â³ííèö³ òà Êîðîñòåíÿ, — 
êàæå ²ðèíà Øêëÿðñüêà. — Íà 
ñüîãîäí³ äîáàâëåíî ê³ëüê³ñòü 
ïðèì³ñüêèõ ïî¿çä³â íà ä³ëüíè-
öÿõ Êè¿â-Ôàñò³â ³ Êè¿â-Í³æèí.

ПОЇЗДИ ВЖЕ ПОЇХАЛИ, 
А КОЛИ ЕЛЕКТРИЧКИ?
На часі  З понеділка, 15 червня, 
«Укрзалізниця» додатково відновила 
рух приміських та пасажирських поїздів. 
Електрички поїхали у фастівському 
та ніжинському напрямках. У 
козятинському — поки ні. Чекаємо

Як йдеться на офіційному сайті 
Укрзалізниці, поїзди проходять 
посилену дезінфекційну обробку 
перед та після рейсу. Також по-
силено обробляють постільну 
білизну під час прання. Провід-
ники щогодини під час рейсу 
проводять прибирання: миють 
санвузли, підлогу в салоні ваго-
на, протирають поручні, дверні 
ручки, кнопки тощо. У кожному 

вагоні пасажирського поїзда вста-
новлено санітайзер, яким можуть 
користуватися пасажири. Також 
розміщені рекомендаційні наліп-
ки щодо правил особистої гігієни 
в умовах карантину. Для посад-
ки в поїзд пасажири обов'язково 
повинні одягати захисну маску. 
З огляду на заходи безпеки, па-
сажирам рекомендовано якнай-
менше пересуватися вагонами.

Карантинні заходи 

Як тільки «Укрзалізниця» дасть 
добро, то попередньо елек-
трички ходитимуть за таким 
графіком. 

У НАПРЯМКУ ФАСТОВА, 
КИЄВА:
 №6202 сполученням Козя-
тин-Київ відправлення о 3.36, 
 №6204 сполученням Козя-
тин-Київ о 5.19, 
 №6206 сполученням Козя-
тин-Фастів о 8.54, 
 №6212 сполученням Козя-
тин-Фастів о 17.41 
 №6214 сполученням Козя-
тин-Фастів о 20.22.
У зворотному напрямку:
  №6201 сполученням Фас-
тів-Козятин прибуття до Козя-
тина о 6.46, 
  №6203 сполученням Ки-
їв-Козятин час відправлення з 
Києва о 7.03, прибуття до Ко-
зятина о 10.20, 
  №6209 сполученням Фас-

тів-Козятин прибуття в Козятин 
о 19.15, 
 №6211 сполученням Київ-Козя-
тин відправлення з Києва о 17.17, 
прибуття в Козятин о 20.37 
  №6213 сполученням Ки-
їв-Козятин відправлення з Ки-
єва о 18.20, прибуття в Козятин 
о 22.02.

У НАПРЯМКУ ЖМЕРИНКИ:
  електропоїзд № 6303 від-
правлення о 6.55, 
  №6323 о 17.02 та 6311 о 
20.54.
 Зворотно прибуття в Козятин 
№6324 о 8.38, 6310 о 19.58 та 
6312 о 23.07.

У НАПРЯМКУ КОРОСТЕНЯ
 планується відновлення руху 
приміського поїзда № 6461 від-
правленням о 15.28 у середу, 
п'ятницю та неділю, зворотно 
№ 6462 прибуттям в Козятин 
о 09.20.

Попередній графік руху електричок

Козятинський залізничний вокзал в очікуванні пасажирів 
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Після зустрічі з мешканцями 
будинку Катукова, 27 ми звер-
нулись в «Управляючу компа-
нію». Прокоментував ситуацію 
керівник Олександр Шевчук:
— Каналізація на Катукова за-
бивається через те, що там по-
трібно робити гідродинамічну 
чистку. На трубі водостоку за-
липли жири, чим зменшили 
прохідну частину водостоку. 
Метод, яким користуються 
сантехніки, прочищаючи про-
хід води в каналізації за допо-
могою дроту, малоефективний. 
Ми навіть мали намір придбати 
гідродинамічне обладнання та 

події з коронавірусом трохи від-
термінували плани компанії.
По хробаках треба дивитися 
на місці. До нас з цього при-
воду ніхто не звертався. Буває, 
що мешканці будинку самі зні-
мають кришки вентиляційних 
проходів. Туди без перешкод 
залітають голуби.
Ми робимо все, що від нас за-
лежить, але й мешканці будинку 
повинні розуміти, що в компа-
нії вільних обігових коштів не-
має. Важко чимось допомогти 
людям, які накопичили за ко-
мунальні послуги 9 тисяч бор-
гу, — сказав Олександр Шевчук.

Мешканці заборгували за комунальні послуги 

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ ç Âåðáîë³ç. Ãðîìàäà ñåëà çà-
íåïîêîºíà òèì, ùî â ¿õíüîìó 
«Çàâîäñüêîìó» ñòàâêó çàãèíó-
ëà ðèáà. «Ó íàñ, — êàæóòü ñå-
ëÿíè, — íåìàº êëóáó ðèáàëîê, 
ùîá ñêëèêàòè âñ³õ ³ ãóðòîì âè-
òÿãíóòè ç³ ñòàâêà äîõëó ðèáó. ×è 
îðãàí³çóþòü òàêó áðèãàäó íàø³ 
êåðìàíè÷³ ñåëà — íåâ³äîìî».

Ïåðåä òèì, ÿê ïî¿õàòè ó Âåð-
áîëîçè, ìè âèð³øèëè îçáðî¿òèñü 
äóìêîþ ðèáàëîê òà á³îëîãà. Çà-
ïèòóâàëè ïðî ìîæëèâ³ ïðè÷èíè 
çàãèáåë³ ðèáè. Á³îëîã, ÿêèé 
äî âèõîäó íà çàñëóæåíèé â³äïî-
÷èíîê ïðàöþâàâ â÷èòåëåì â îäí³é 
ç³ øê³ë Êîçÿòèíùèíè, äàâ êî-
ìåíòàð ç îäí³ºþ óìîâîþ, ùî ìè 
íå áóäåìî âêàçóâàòè éîãî ³ìåí³.

— Ïðè÷èí ìîæå áóòè áàãàòî. 
Ó âîäó ìîãëè ïîòðàïèòè õ³ì³-
êàòè, ìîæëèâå êèñíåâå ãîëîäó-
âàííÿ ðèáè, íå îñòàííþ ðîëü 
ìîæå â³ä³ãðàâàòè ÿê³ñòü âîäè, — 
êàæå ôàõ³âåöü. — Ïðî ïðè÷èíè 
çàãèáåë³ ðèáè òðåáà ðîçáèðàòèñÿ 
íà ì³ñö³. ßêùî çàãèíóëè äåê³ëü-
êà âèä³â ðèáè, òàêèõ ÿê â’þí, 
êàðàñü, ëèí ³ áàãàòî ³íøèõ — 
öå ìîæå áóòè îçíàêîþ òîãî, ùî 
äî âîäîéìè ïîòðàïèëà îòðóòà. 
ßêùî çàãèíóëè òàê³ âèäè ÿê á³-
ëèé àìóð, ïë³òêà, îêóíü, ñóäàê, 
òþëüêà — öå ìîæå áóòè êèñíå-
âå ãîëîäóâàííÿ ðèáè. Ïî ñàì³é 
ðèá³, êîëè âîíà ùå æèâà, ìîæíà 
ä³çíàòèñÿ, ùî ç íåþ êî¿òüñÿ.

— Ï³äêàæ³òü, íà ùî ïîòð³áíî 
çâåðòàòè óâàãó?

— Ïðè êèñíåâîìó ãîëîäóâàí-
í³, — êàæå á³îëîã, — â ðèáè ìóò-

í³ î÷³, ï³äíÿò³ çÿáðîâ³ êðèøêè, 
øèðîêî ðîçêðèòèé ðîò.

— À ùî ðîáèòè, ùîá íå áóëî 
â ðèáè çàäóõè?

— Öå ïèòàííÿ íå äî ìåíå, — 
êàæå íàø ñï³âðîçìîâíèê. — ª 
ñïåö³àëüíå íåãàøåíå âàïíî. 
ßêùî ïðè÷èíà ãèáåë³ ðèáè — 
êèñíåâà çàäóõà, òî ãîñïîäàð 
ñòàâêà ÷è îðåíäàð, ÷è ãðîìà-
äà ïîâèíí³ çíàòè, ùî ðîáèòè. 
ß ò³ëüêè ìîæó ïîðàäèòè ðîáèòè 
ó âîäîéì³ ïåðåëîïà÷óâàííÿ âîäè 
çà äîïîìîãîþ ìîòîðíîãî ÷îâíà. 
Ðîç÷èíåíèé êèñåíü ïðîíèêàº 
ó âîäó ç àòìîñôåðè øëÿõîì ïå-
ðåì³øóâàííÿ âîäè. Â³òåð, òå÷³ÿ, 
àòìîñôåðí³ îïàäè ñïðèÿþòü íà-
ïîâíåííþ âîäè ðîç÷èííèì êèñ-
íåì. Òîæ òàêå ïåðåì³øóâàííÿ 
ïîòð³áíî ðîáèòè øòó÷íî.

— Ùå ìè ïåðåàäðåñîâóºìî 

âàì çàïèòàííÿ, ÿêå íåïîêî¿òü 
ëþäåé, ùî òåëåôîíóâàëè íàì 
äî ðåäàêö³¿. Âîíè çàïèòóâàëè, ÷è 
º ïðè÷èíîþ çàäóõè ðèáè ìàëà 
ê³ëüê³ñòü âîäîðîñòåé â ñòàâêó?

— Í³, — êàæå îñâ³òÿíèí. — Ðîç-
÷èíåíèé êèñåíü â äåÿê³é ì³ð³ 
âèä³ëÿºòüñÿ â³ä æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ðîñëèííîñò³. Ò³ëüêè òàêèé ïðîöåñ 
â³äáóâàºòüñÿ â ñâ³òëó ïîðó äîáè. 
Ãíèòòÿ â³äìåðëèõ âîäîðîñòåé 
ìîæóòü ñêîð³øå ñòàòè ïðè÷èíîþ 
çìåíøåííÿ ó âîä³ ðîç÷èíåíîãî 
êèñíþ ³ ðàçîì ç òèì çàäóõè ðèáè.

Ïîñòàâèëè ìè öå ñàìå ïèòàí-
íÿ ³ ðèáàëö³ ç³ ñòàæåì Ñåðã³þ.

— Âîäîðîñò³ òóò í³ äî ÷îãî. 
Ñêîð³øå äî âîäîéìè ïîòðà-
ïèëè õ³ì³êàòè ÷è ÷åðåç ñïåêó 
çìåíøèëàñü ó âîä³ êîíöåíòðàö³ÿ 
ðîç÷èíåíîãî êèñíþ, — ñêàçàâ 
ðèáàëêà.

Ç òàêèì áàãàæåì çíàíü ìè ïî-
¿õàëè ó Âåðáîëîçè. Â³äðàçó â³äïàëà 
âåðñ³ÿ îòðóºííÿ ðèáè õ³ì³êàòàìè. 
Ñòàâîê çíàõîäèòüñÿ ì³æ ïðèâàò-
íèìè ãîðîäàìè ñåëÿí. Íå äó-
ìàºìî, ùî õòîñü ³ç ñåëÿí òàêèé 
çàêîõàíèé äî îáðîáîê ñâîº¿ ãîðî-
äèíè «õ³ì³ºþ». Ñåðåä âèä³â ðèáè 
çàãèíóëè åêçåìïëÿðè á³ëîãî àìóðà 
âàãîþ â³ä 100 ãðàì äî ê³ëîãðàìà. 
Î÷³ â ðèáè ìóòíóâàò³, â³äêðèòèé 
ðîò í³áè âêðèòèé ³íåºì. Âèñíîâêè 
íåõàé ðîáëÿòü ñïåö³àë³ñòè.

— Ùî ñòàëîñü, òî ñòàëîñü. 
Ðèáè, ùî çàãèíóëà, íå âåðíåø. 
Íàì òðåáà â³ä äîõëî¿ ðèáè âîäî-
éìó ïî÷èñòèòè, à îðãàí³çàòîðà 
â öüîìó ïëàí³ íåìàº, — êàæå 
ìåøêàíåöü Âåðáîë³ç Âîëî-
äèìèð. — Âñÿ öÿ ãíèëü ï³äå 
â «Øóáó», à «Øóáà» — öå Ãóéâà, 
ïðèòîêà Äí³ïðà.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóëàñÿ ìåøêàíêà 
áóäèíêó 27 íà âóëèö³ Êàòóêîâà 
Òàìàðà Êóáàé÷óê ³ ðîçêàçàëà, 
ùî ç äàõó áóäèíêó, â ÿêîìó 
âîíà ïðîæèâàº, ïàäàþòü õðî-
áàêè. Ï³çí³øå çàòåëåôîíóâàëà 
ïàí³ Òà¿ñ³ÿ.

— Ïàäàþòü ç³ ñòåë³ õðîáàêè. 
Â÷îðà çìåëè, ñüîãîäí³ çíîâó 
íàïàäàëè. Ë³çóòü ³ ïî äâåðÿõ, 
³ ïî ï³äëîç³, â êâàðòèðó çàëà-
çÿòü, à â ìîº¿ äîíüêè äèòèíà 
ìàëåíüêà — 6 ì³ñÿö³â — êóäè 
öå ãîäèòüñÿ? — êàæå ïàí³ Òà-
¿ñ³ÿ. — Öå âæå íå âïåðøå òàêå 
òðàïëÿºòüñÿ. Òåëåôîíóâàëè 
â Óïðàâëÿþ÷ó êîìïàí³þ, ïðî-
ñèëè âèð³øèòè öþ ñèòóàö³þ, 
õî÷à á ïîòðàâèòè öèõ ÷åðâ'ÿê³â. 
Òàì êàæóòü — öå íå íàøà ñïðà-
âà, äçâîí³òü ó ñàíñòàíö³þ. Àëå 
ñàíñòàíö³¿ âæå íåìàº. Òåëåôî-
íóâàëè ó ì³ñüêó ðàäó ³ ìåðó, ³ 
çàñòóïíèêó éîãî. Í³õòî òðóáêè 
íå áåðå. Ùî íàì ðîáèòè?

Ùå äî ïðè¿çäó çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ ìè çäîãàäóâàëèñÿ, ç 
ÿêî¿ ïðè÷èíè íà äàõó áóäèíêó 
ç'ÿâèëèñÿ õðîáàêè ³ ÷îìó â íèõ 
«âèðîñëè êðèëà». Ñïðàâà â òîìó, 

ùî ïðîáëåìà, ïðî ÿêó ðîçïî-
â³äàëè æ³íêè, íå íîâà. Ó ìè-
íóëîìó ðîö³, êîëè â îäíîìó ç 
áóäèíê³â ïðîò³êàâ äàõ, æóðíàë³ñò 
ç’ÿñîâóâàâ ïðè÷èíó ïðîò³êàííÿ. 
Òîä³ íà äàõó ñåðåä íåïðèáðàíèõ 
áóäìàòåð³àë³â âàëÿëèñÿ ìåðòâ³ 
ãîëóáè. ¯õ áóëî íàñò³ëüêè áà-
ãàòî, ùî âîíè ðàçîì ç ð³çíèì 
íåïîòðåáîì çàáèëè ñò³÷íó òðóáó.

Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà Êàòóêî-
âà, 27, â³ä÷óëè ð³çêèé ñìîð³ä. Öå 
á³ëÿ ñàìîãî ï³ä’¿çäó íà òðîòóàð 
âèëèâàëèñÿ ñò³÷í³ âîäè êàíàë³-
çàö³¿. Ïî÷àëè ñõîäèòèñÿ ìåø-
êàíö³ áóäèíêó Ìàð³ÿ, Â³êòîð, 
Àííà, ñòàëè ðîçïîâ³äàòè, ÿê ¿ì 
æèâåòüñÿ.

— Çà õðîáàê³â ó íàøîìó áó-
äèíêó íå çíàþ, àëå ÷óëà, ùî 
â áóäèíêó çà íîìåðîì 25 áóëà 
ÿêàñü ïðîáëåìà, — êàæå ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Ïàäàëè òàì õðîáàêè 
÷è í³, ÿ íå çíàþ, àëå ìîëîäà 
æ³íêà âèë³çëà íà äàõ áóäèíêó ³ 
çíÿëà çâ³äòè òðè ñóìêè ãîëóá³â. 
Çíà÷èòü, áóëà ÿêàñü ïðè÷èíà? 
×îãî á âîíà íà äàõ ïîë³çëà?

Ó öåé ÷àñ ç áóäèíêó 25 âèé-
øîâ ÷îëîâ³ê ïåíñ³éíîãî â³êó.

— Áà÷èòå òîãî ÷îëîâ³êà? Êîëè 
â ìèíóëîìó ðîö³ éîãî ñï³òêàâ 
³íñóëüò, ÷îëîâ³êà òðåáà áóëî ðåà-

У Верболозах в ставку риба дохне, витягнути нікому

ХРОБАКИ,ЩО ПАДАЮТЬ З ДАХУ, 
СМОРІД ТА ЗАБИТА КАНАЛІЗАЦІЯ 
Халепа  На Катукова, 27 журналісти 
прийшли через повідомлення про 
хробаків, що падають з даху. Але на місці 
виявилося, що це не одна проблема, яка 
турбує мешканців цього дому 

í³ìóâàòè â êàðåò³ øâèäêî¿. Êîëè 
àâò³âêó ñòàëî ãîéäàòè íà íàø³é 
äîðîç³, ë³êàðÿì äîâåëîñü çóïè-
íèòè àâò³âêó. ×îëîâ³êà íà ùàñòÿ 
âðÿòóâàëè, à äîðîãà ÿêîþ áóëà 
ãîðáàòîþ, òàêîþ é çàëèøè-
ëàñü, — ãîâîðèòü ïàí³ Ìàð³ÿ.

— À ùîäî êàíàë³çàö³¿, òî 
íåùîäàâíî ç «Óïðàâëÿ÷î¿ êîì-
ïàí³¿» ¿¿ ïðî÷èùàëè, à öå çíîâ 
çàáèëàñü. Ó íàñ âîíà ÷àñòî çà-
áèâàºòüñÿ, áóâàº ïðîò³êàº â ï³ä-
âàëüíîìó ïðèì³ùåíí³, — êàæå 
ïàí Â³êòîð.

— À ÷îìó âè íå õî÷åòå ñòâî-
ðèòè ÎÑÁÁ? — çàïèòàëè ìè 
ó ìåøêàíö³â áóäèíêó.

— Íåìàº ó íàñ ëþäèíè, ÿêà 
ìàº áàæàííÿ áóòè ãîëîâîþ. 
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü öå âåëèêà ³ 
ç ëþäüìè òðåáà ïðàöþâàòè, — 
êàæå ïàí³ Ìàð³ÿ ³ äîäàº, — 
êîëè á ìåí³ áóëî ç ðîê³â 40, 
ÿ á ïîãîäèëàñü áóòè ãîëîâîþ 
ÎÑÁÁ ³ áóâ áè ïîðÿäîê. ×îìó 
çàðàç ïîðÿäêó íåìàº? Óïðàâ-
ëÿþ÷à êîìïàí³ÿ íå âì³º, ÷è 
íå õî÷å ç ëþäüìè ïðàöþâàòè. 
Â ÆÊÃ êàæóòü «ïîêðèéòå áîðãè 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ³ ìè âñå 
çðîáèìî». Ìîæå â êîãîñü ³ º ò³ 
áîðãè. Òàê ïðàöþéòå ç ëþäü-
ìè. Ïåðåêîíàéòå ëþäåé, ùîá 
ïëàòèëè. Á³ëÿ íàøîãî áóäèíêó, 
êð³ì ñàíòåõí³ê³â, ìè ùå í³êîãî 
íå áà÷èëè.

Êîëè çà ï³âãîäèíè ç êàíà-
ë³çàö³¿ ðîçëèëàñü ö³ëà ð³÷êà, 
íå÷èñòîòè ïåðåñòàëè íàäõîäèòè. 
Ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ïîÿñíèëè, ùî 
êîëè êàíàë³çàö³ÿ çàáèòà, çëèâîì 
âîäè á³ëüø³ñòü ñóñ³ä³â ñòàðàþòü-
ñÿ íå êîðèñòóâàòèñÿ.

Таке озерце нечистот в дворі Катукова, 
27 розливається часто 
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НАС ПРИЄДНАЮТЬ ДО ХМІЛЬНИКА 
Майже фінал  На засіданні уряду 
затвердили новий адміністративний 
поділ нашої області — замість 27 районів 
буде п’ять. Козятинського району не буде. 
Він разом з Калинівським районом 
приєднається до Хмільницького. Хоча 
урядовці зазначили, що такий поділ 
«остаточний», рішення ще мають 
схвалити у Верховній Раді. І створити 
нові райони мають вже цього літа, щоб 
встигнути до місцевих виборів

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, ОЛЕНА УДВУД 

Ðåôîðìà äåöåíòðàë³çàö³¿ éäå 
äî ñâîãî çàâåðøåííÿ. Ìèíóëî¿ 
ï’ÿòíèö³ óðÿä ñõâàëèâ íîâèé àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé ïîä³ë êîæíî¿ ç 
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Íà Â³ííè÷÷è-
í³ ñòâîðèëè ï’ÿòü ðàéîí³â ç öåí-
òðàìè ó Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó, 
Â³ííèö³, Ãàéñèí³, Òóëü÷èí³ òà 
Õì³ëüíèêó.

² íà òîìó æ çàñ³äàíí³, 
12 ÷åðâíÿ, ó Êàáì³í³ çàòâåðäè-
ëè àäì³íóñòð³é áàçîâîãî ð³âíÿ, 
çà ÿêèì â íàø³é îáëàñò³ ñòàíå 
63 ÎÒÃ. Ïðè öüîìó, êîðåêòèâè 
äî ïëàíó âíîñèëè ïðîñòî ï³ä ÷àñ 
çàñ³äàííÿ.

— ª ïðîïîçèö³¿ ïî äâîõ ãðî-
ìàäàõ. Â³äíåñòè Ë³ñîâó Ëèñ³¿â-
ñüêó ãðîìàäó äî Êàëèí³âñüêî¿ 
ÎÒÃ. À Ôåäîð³âñüêó òåðèòîð³-
àëüíó ãðîìàäó âèëó÷èòè ç Øàð-
ãîðîäñüêî¿ òà âêëþ÷èòè äî Ìó-

ðàôñüêî¿ ÎÒÃ. Öå áóäå ïîâí³ñòþ 
â³äïîâ³äàòè î÷³êóâàííÿì ëþäåé, 
ìåòîäèö³ ïîä³ëó òà íå ì³íÿº ïå-
ðåë³ê îá’ºäíàíèõ ãðîìàä â ö³ëî-
ìó, — ñêàçàâ ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.

— Äÿêóþ, çà ïðîïîçèö³þ 
â îñòàíí³é ìîìåíò, — â³äïîâ³â 
ì³í³ñòð ðîçâèòêó ãðîìàä òà òå-
ðèòîð³é Îëåêñ³é ×åðíèøîâ.

— Ìè íàä³ñëàëè ¿õ 9 ÷åðâíÿ, — 
çàçíà÷èâ Ñêàëüñüêèé.

— Íèí³ çàâåðøàëüíà ñòàä³ÿ 
òèõ ðå÷åé, ÿê³ âè ïîäàâàëè ³ 
ÿê³ âæå îïðàöüîâàí³ ïðîô³ëü-
íèìè êîì³òåòàìè. Òîìó íå òðåáà 
çí³ìàòè ç ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
ïåðåä ãðîìàäàìè. Íåìîæëèâî 
çàêîíîäàâ÷î, þðèäè÷íî, òåõ-
íîëîã³÷íî âíåñòè ö³ çì³íè, — 
âñòóïèâñÿ ó äèñêóñ³þ ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Äåíèñ Øìèãàëü.

Ïðîòå â Ì³íðåã³îí³ çàÿâèëè, 
ùî ãîòîâ³ îïðàöþâàòè çì³íè, 

÷åðåç ùî ð³øåííÿ óõâàëèëè ç 
óìîâîþ «äîîïðàöþâàòè ïðîòÿ-
ãîì îäíîãî äíÿ». Ïîð³âíÿòè äî-
êóìåíò ç ðàí³øå çàòâåðäæåíèì 
Ïåðñïåêòèâíèì ïëàíîì ñòâî-
ðåííÿ ÎÒÃ ïîêè íåìîæëèâî, 
áî ð³øåííÿ ùå íå îïóáë³êóâàëè 
íà ñàéò³ óðÿäó.

Áóëè äèñêóñ³¿ é ÷åðåç íîâèé 
ðàéîííèé ïîä³ë — ãóáåðíàòîðè 
òà íàðîäí³ äåïóòàòè íà çàñ³äàíí³ 
Êàáì³íó ïðîïîíóâàëè îá’ºäíàòè 
òîé ÷è ³íøèé ðàéîí, ùî âèâåëî 
óðÿäîâö³â ç ð³âíîâàãè:

— ßêùî ìè çàðàç â³äêðèº-
ìî öþ «ñêðèíüêó Ïàíäîðè», 
òî çíîâ âñå áóäåìî ïåðåðîáëþ-
âàòè, — çàÿâèëè îäðàçó äåê³ëüêà 
÷èíîâíèê³â.

Íàéá³ëüøå îáãîâîðåíü áóëî 
÷åðåç ô³íàíñè, à ñàìå ÿê íîâ³ 
ðàéîíè òà ÎÒÃ áóäóòü ä³ëèòè 
ñâî¿ áþäæåòè. Ïðåäñòàâíèêè 
Àñîö³àö³¿ ì³ñò Óêðà¿íè âèñòóïà-
þòü ïðîòè óêðóïíåííÿ ðàéîí³â, 
áî òîä³ «ì³ñòà îáëàñíîãî çíà-
÷åííÿ óâ³éäóòü â íîâ³ îêðóãè ³ 
ÿê ðåçóëüòàò, âòðàòÿòü ÷àñòèíó 
äîõîä³â». Íà ùî ïðåì’ºð Øìè-
ãàëü â³äïîâ³â, ùî öå «íåìîæëèâî 
çàêîíîäàâ÷î» ³ ðàéîííà âëàäà 
íå áóäå ïåðåòÿãóâàòè ôóíêö³¿ òà 
ô³íàíñè ì³ñöåâî¿ âëàäè.

Òîæ, íîâèé ðàéîííèé ïîä³ë 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ òà ùå 23 îá-
ëàñòåé (ðàçîì ç òèì÷àñîâî îêó-
ïîâàíèìè Êðèìîì ³ îêðåìèìè 
ðàéîíàìè Äîíáàñó) ìàº óõâàëèòè 
Âåðõîâíà Ðàäà. ×è íå áóäóòü íîâ³ 
ðàéîíè çíîâ çì³íåí³? Íàðäåïè, 
ÿê³ áóëè ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ 
Êàáì³íó, çàëèøèëèñü íåçàäîâî-
ëåí³ ð³øåííÿìè óðÿäîâö³â.

Найбільшим 
районом стане 

Вінницький. 
Тут житимуть 

понад 700 
тисяч людей 

або ж майже 
половина всіх 

мешканців 
області

Голова ГО «Ресурсно-інформа-
ційний центр «Громади Віннич-
чини» Андрій Кавунець нази-
ває рішення поділити область 
на пять районів «дивним», бо, 
на його думку, нові округи не ма-
тимуть повноважень, які оста-
точно передадуть на об’єднані 
громади. І вважає, що райони 
створюють, щоб зберегти верти-
каль впливу Києва на села і міста.
— Отже, чим будуть займа-
тися нові райони?
— У Концепції реформуван-
ня місцевого самоврядуван-
ня, що була ухвалена в квітні 
2014 року, вказано, що громада 
надає базові послуги, а на райо-
ни передають кілька функцій: 
опікуватися райлікарнями та ди-
тячими будинками-інтернатами.
У 2020-му ці пункти втратили 
актуальність: фінансування ліка-
рень вторинного рівня перевели 
на Нацслужбу здоров'я України, 
дитячі будинки-інтернати про-
ходять трансформацію на дитячі 
будинки сімейного типу.
— То які ж функції залиша-
ються в компетенції району?

— А їх фактично немає, а отже — 
немає сенсу в створенні нових 
районів. Кабмін після консульта-
цій з експертами дійшов до ви-
сновку, що тоді можна обійтись 
без райради, але водночас — ви-
рішив, що райдержадміністрація 
все ж таки має бути.
Єдина причина такого рішен-
ня, на мою думку, збереження 
вертикалі представництва цен-
тральної влади, яка буде здій-
снювати нагляд за діяльністю 
місцевої влади. 
— Центри мега-районів по-
декуди далеко знаходяться 
від жителів міст та сіл. Чи є 
в цьому проблема?
— За методикою того ж Каб-
міну, у нових районах мають 
жити не менше 150 тисяч меш-
канців, а відстань до райцен-
тру — не більше 60 кілометрів. 
Якщо по населенню всі райони 
«норму» виконують, то от з цен-
трами складнощі. Для прикла-
ду, адміністративним центром 
Хмільницького району мала б 
стати Калинівка, яка знаходиться 
ближче до географічного цен-

тру цього округу, ніж Хмільник. 
З віддалених сіл важко буде до-
їхати і до центру Вінницького, 
Могилів-Подільського районів.
Але проблеми від цього для 
жителів не бачу. Майбутній ра-
йон не матиме жодних функцій, 
а мешканець зможе отримати 
всі довідки, соцпослуги в цен-
трі своєї об'єднаної громади. 
Проблеми будуть для голови 
РДА та його працівників, коли 
вони захочуть подивитися, що 
відбувається в селах і містах.
— Чому, на вашу думку, ви-
рішили створити райони 
в «турборежимі»?
— Це потрібно під місцеві вибо-
ри. Бо, щоб сформувати діль-
ничні комісії, потрібно мати чітко 
визначені райони та територі-
альні виборчі комісії. А до по-
чатку виборчого процесу, який 
оголошують за 70 днів до дня 
місцевих виборів, залишилося 
орієнтовно 1,5 місяці. Тому і по-
спішають. Хоча простіше було б 
покласти обов'язок сформувати 
територіальні комісії на обласну 
комісію.

«Проблеми від нових районів будуть у чиновників» 

На порталі «Електронні петиції» 
з’явився документ з назвою 
«Козятин та Козятинщина проти 
входження до Хмільницького 
району». Її автор Євгеній Гор-
батюк. У тексті петиції йдеться 
про те, що Козятин має стати 
центром новоствореного райо-
ну, позаяк тут є всі умови для 
його функціонування. Збір під-
писів триватиме до 12 верес-
ня 2020 року. Для того, щоб 
петицію розглянули, вона має 
набрати не менше, ніж 25 ти-
сяч. Посилання на документ 
https://petition.president.gov.
ua/petition/98232.
Чимало козятинчан новину 
про те, що наш район ліквіду-
ють, сприйняли негативно. Ще 
15 травня ми на нашому сайті 
запитали читачів, чи згодні вони 
з тим варіантом поділу, за якого 
Козятинщина увійде до іншого 
району. Більшість, хто долучив-
ся до опитування, висловилися 
проти — «ні» відповіло 622 лю-

дей. Лише 42 натиснули «так».
Нагадаємо, на  позачерговій се-
сії, яка відбулася 26 травня, Ко-
зятинська міська рада прийняла 
рішення звернутися до Кабміну 
та Мінрегіону із пропозицією 
об’єднати Козятинщину, Ка-
линівщину та Хмільниччину 
у район із центром у Козятині.
У свою чергу, Козятинська рай-
рада підготувала рішення про 
звернення до Кабміну і Мін-
регіону з пропозицією зроби-
ти Козятин центром району, 
куди увійдуть Козятинщина, 
Хмільниччина, Калинівщина 
та Погребищенський район. 
Депутати підтримали рішення 
на сесії райради, яка відбулася 
12 червня. Також на сесії очіль-
ник району Віктор Слободянюк 
повідомив, що у міжсесійний 
період до Кабміну, Мінрегіону 
та депутатів Верховної Ради вже 
направили відповідні листи з 
пропозицією зробити Козятин 
центром району.

Петиція до президента 

Одна з причин — для економії 
грошей, які витрачає держава 
на чиновників. Через появу ОТГ 
районна влада втратила части-
ну повноважень. Освітою, куль-
турою, спортом, видачею до-
відок, соцзахистом займаються 
самі громади, фінансування лі-
карень вторинного рівня — бере 
на себе Нацслужба здоров’я.
Тому в діючих межах районна 
влада неефективна, а продо-
вжує отримувати гроші на утри-
мання — у 2019 році на чинов-
ників держава витратила по-
над 6 мільярдів гривень. Але 
повністю ліквідувати райони 

не вийде: районний поділ за-
значений в Конституції України. 
І через це планують створити 
укрупнені «округи».
— За потреби, у районах, які бу-
дуть ліквідовані, можуть продо-
вжити функціонування на пев-
ний період окремих структурних 
підрозділів РДА, які надають 
важливі послуги, наприклад, 
соціального забезпечення. Так 
само не передбачається якогось 
тотального вивільнення праців-
ників РДА, як це сьогодні хтось 
лякає, — каже заступник міністра 
розвитку громад і територій 
В’ячеслав Негода.

Для чого новий адмінподіл 
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ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Ñåëèùå Çàë³çíè÷íå ç'ÿâèëîñÿ 
íà êàðò³ íàøîãî ðàéîíó íå òàê 
äàâíî — ó ãðóäí³ 1986 ðîêó. 
Õî÷à íàñïðàâä³ ïåðø³ ïîñåëåí-
íÿ íàâêîëî ö³º¿ ñòàíö³¿ ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ çíà÷íî ðàí³øå.

Óñå ïî÷àëîñÿ ç íåâåëè÷êî¿ 
çàë³çíè÷íî¿ áóäêè, ÿêó ñïîðó-
äèëè ïîáëèçó êîë³¿, ùî âåäå ç 
Êîçÿòèíà äî Áåðäè÷åâà. Íà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ ó í³é ìåøêàëî 
âñüîãî 7 îñ³á.

Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ íà òàê 
çâàíîìó äðóãîìó Êîçÿòèí³ 
ç'ÿâèëàñÿ ó ñåðåäèí³ 1930-èõ. 
Äëÿ ¿¿ ïîáóäîâè äîâåëîñÿ âè-
ðóáàòè ö³ëó ä³ëÿíêó ë³ñó.

«Íà ïî÷àòêó 1934 ðîêó âçäîâæ 
çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿, ÿêà ñïîëó÷àëà 
Êîçÿòèí ç Áåðäè÷åâîì, çà 6 êì 
â³ä Êîçÿòèíñüêîãî çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó ãðóïà ðîá³òíèê³â ïî÷à-
ëà ðîç÷èùàòè ë³ñ, ÿêèé ãóñòîþ 
ñò³íîþ ñòîÿâ ïî îáèäâà áîêè 
çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿. Êîð÷óâàëè 
ïí³, ð³âíÿëè çåìëþ, êîïàëè ëî-
ïàòàìè òðàíøå¿ äëÿ ôóíäàìåí-
ò³â. Òàê ðîçïî÷àëàñÿ ðîçáóäîâà 
çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿», — ïèøå ³ñ-
òîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà ó ñâî¿é 
êíèç³ «Íàøà ³ñòîð³ÿ».

Ñòàíö³ÿ îòðèìàëà íàçâó «Êî-
çÿòèí ²²». Ñàìå òîìó êîçÿòèí-
÷àíè ÷àñòî íàçèâàþòü Çàë³ç-
íè÷íå «äðóãèì Êîçÿòèíîì».

Ðàçîì ç³ ñïîðóäæåííÿì ñòàí-
ö³¿ ïðîêëàëè äîäàòêîâ³ êîë³¿ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ âàíòàæíèõ ïîòÿã³â, 
à òàêîæ çâîäèëè áóäèíêè äëÿ 
ïðàö³âíèê³â ñòàíö³¿. Òàê íàâêî-
ëî ñòàíö³¿ Êîçÿòèí-²² âèíèêëè 
ïåðø³ ïîñåëåííÿ.

ßê îêðåìèé íàñåëåíèé ïóíêò 
ïðè ñòàíö³¿ ñåëèùå Çàë³çíè÷íå 
³ñíóº ç 1986 ðîêó. Ñàìå òîä³ âè-
êîíêîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â ïðè-
éíÿâ ð³øåííÿ ïðî ðåºñòðàö³þ ³ 
âçÿòòÿ íà îáë³ê ñìò Çàë³çíè÷íå.

КОМУ ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСЯ 
ЗАЛІЗНИЧНЕ?

Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ îáëðà-
äè âèð³øèâ ï³äïîðÿäêóâàòè ñå-
ëèùå Çàë³çíè÷íå Êîçÿòèíñüê³é 
ì³ñüê³é ðàä³. Çàóâàæèìî, ùî ùå 

çàäîâãî äî ñòâîðåííÿ ñåëèùà 
ì³ñüêîãî òèïó ñàìå Êîçÿòèí-
ñüê³ îðãàíè âëàäè âèð³øóâàëè 
ïèòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè Çà-
ë³çíè÷íîãî.

Ïðîòå âèÿâèëîñÿ, ùî âñå 
íå òàê ïðîñòî. Íàñïðàâä³ Çà-
ë³çíè÷íå ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ 
ì³ñüê³é ðàä³ íå ïîâí³ñòþ. Íà-
ñåëåíèé ïóíêò ïîä³ëåíèé íà òðè 
÷àñòèíè. Ì³ñüêðàä³ íàëåæèòü 
ëèøå îäíà. Ùå îäíà ÷àñòèíà 
íàëåæèòü Êîçÿòèíñüê³é ñ³ëü-
ñüê³é ðàä³, ³íøà — Íåïåä³âñüê³é 
ñ³ëüñüê³é ðàä³. Ïðî öå ìè ä³çíà-
ëèñÿ íà ïîçà÷åðãîâ³é 44-³é ñåñ³¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ìè ïðîàíàë³çóâàëè äîêóìåíòè 
Íåïåä³âñüêî¿ òà Êîçÿòèíñüêî¿ 
ñ³ëüðàä, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó â³ä-
êðèòîìó äîñòóï³. Íà ñàéò³ Êî-
çÿòèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ìè 
íå çíàéøëè í³÷îãî ç ïðèâîäó 
Çàë³çíè÷íîãî. Ïðîòå íà ñàéò³ 
Íåïåä³âñüêî¿ ñ³ëüðàäè íàì òðà-

ïèëîñÿ äâà äîêóìåíòè. Îäèí ç 
íèõ — ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
çà 2011 ð³ê «Ïðî ïðèñâîºííÿ ïî-
øòîâî¿ àäðåñè íà áóä³âëþ êîìï-
ðåñîðíî¿ ñòàíö³¿ ñò. Êîçÿòèí-2». 
²íøèé — ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
çà 2012 ð³ê «Ïðî âèäà÷ó îðäåðà 
íà ñëóæáîâó êâàðòèðó 8 êì ñò. 
Êîçÿòèí-²², ñ. Íåïåä³âêà, âóë. 
Ãàãàð³íà, 61». ²ç öüîãî ìîæíà 
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äåÿêà 
÷àñòèíà Çàë³çíè÷íîãî ñïðàâä³ 
ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Íåïåä³âñüê³é 
ñ³ëüðàä³.

Çàóâàæèìî, ùî òåðèòîð³àëü-
íî Çàë³çíè÷íå íå ïðèëÿãàº àí³ 
äî ì³ñòà Êîçÿòèíà, àí³ äî ñåëà 
Êîçÿòèíà, àí³ äî Íåïåä³âêè.

ЯК ПОДІЛЕНО НАСЕЛЕНИЙ 
ПУНКТ?

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà ì³ñüêðàäè 
Ìèêîëè Ñèíþøêà, ñåëèùå ðîç-

«ДРУГИЙ КОЗЯТИН» РОЗДІЛЯТЬ 
МІЖ ДВОМА ГРОМАДАМИ 
Проблема  Селище Залізничне, 
що у народі також відоме як «другий 
Козятин», увійде одночасно до двох 
об’єднаних територіальних громад. 
Усе через те, що населений пункт 
підпорядковується Козятинській міськраді 
і двом сільрадам. Чому так вийшло і як це 
вплине на життя мешканців селища?

ä³ëèëè ì³æ òðüîìà ãðîìàäàìè, 
êîëè Êîçÿòèí íàáóâàâ ñòàòóñó 
ì³ñòà îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, òîá-
òî, ó 2000-íîìó ðîö³.

— Çàë³çíè÷íå ðîçä³ëåíå çà-
ë³çíèöåþ íàâï³ë. Òóò, äå æèâå 
îñíîâíà ìàñà æèòåë³â, ñàäî÷îê, 
øêîëà, ìàãàçèíè, ³íôðàñòðóê-
òóðà — öÿ ÷àñòèíà â³ä³éøëà 
äî ì³ñòà. À ç ïðàâîãî áîêó, òàì, 
äå ï³äïðèºìñòâà çàë³çíèö³, ñòàí-
ö³ÿ Êîçÿòèí-²², ÏÌÑ-120, ÐÑÏ 
³ ÷àñòèíà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ¿õ 
ðîçä³ëèëè: ÷àñòèíó ïðèºäíàëè 
äî ñåëà Êîçÿòèíà, à ÷àñòè-
íó — äî Íåïåä³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè, — ðîçïîâ³â ãàçåò³ «RIA-
Êîçÿòèí» Ìèêîëà Ñèíþøêî.

Õî÷à ç ïðèâîäó òîãî, êîëè 
Çàë³çíè÷íå ðîçä³ëèëè íà òðè 
÷àñòèíè, ìè çíàéøëè äåùî 
³íøó ³íôîðìàö³þ. Ó 2006 ðîö³ 
Êîçÿòèíñüêà ì³ñüêà ðàäà ïî-
çèâàëàñÿ äî Ãîñïîäàðñüêîãî 
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïðîòè 
ðàéîííî¿ ðàäè òà Íåïåä³âñüêî¿ 
ñ³ëüðàäè. ²ç ð³øåííÿ ñóäó ìè ä³-
çíàëèñÿ, ùî ðîçïîä³ë çåìåëü Çà-
ë³çíè÷íîãî â³äáóâñÿ íà ïî÷àòêó 
1990-èõ ðîê³â, êîëè ïðîâîäèëàñÿ 
çåìåëüíà ðåôîðìà. Ñóä ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿ çàäîâîëüíèâ ïîçîâ 
ì³ñüêðàäè ÷àñòêîâî ³ ïîñòàíîâèâ 
Íåïåä³âñüê³é ñ³ëüê³é ðàä³ ïåðå-
äàòè ÷àñòèíó ñåëèùà Çàë³çíè÷íå 
Êîçÿòèíñüê³é ì³ñüêðàä³. Ïðîòå 
íàñòóïíîãî ðîêó ðàéðàäà ïîäàëà 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó äî Æèòîìèð-
ñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ãîñïîäàð-
ñüêîãî ñóäó ³ ïîïåðåäíº ð³øåííÿ 
ñêàñóâàëè.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Ñè-
íþøêà, ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïðî-

âîäèëèñÿ çáîðè Çàë³çíè÷íîãî. 
Íà íèõ ãðîìàäà âèñëîâèëàñÿ 
çà îá’ºäàííÿ òðüîõ ÷àñòèí ñåëè-
ùà ³ç öåíòðîì ó Êîçÿòèí³. Ïðî-
òå öå òàêîæ æîäíèõ ðåçóëüòàò³â 
íå äàëî.

НА ЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ?
Òå, ùî Çàë³çíè÷íå çàðàç 

ðîçä³ëåíå ì³æ òðüîìà ð³çíèìè 
ãðîìàäàìè, ìàº íåãàòèâíèé 
âïëèâ ³ íà ì³ñöåâèõ ìåøêàí-
ö³â, ³ íà ôîðìóâàííÿ áþäæåòó 
Êîçÿòèíà. Ì³ñòî óòðèìóº øêî-
ëó òà ìåäè÷íèé ïóíêò, à òàêîæ 
îá’ºêòè ³íôðàñòðóêòóðè. Ïðîòå 
ïîäàòê³â â³ä çàë³çíè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ íà òåðè-
òîð³¿ Çàë³çíè÷íîãî, äî áþäæåòó 
ì³ñòà Êîçÿòèíà íå íàäõîäèòü, 
ïîçàÿê óñ³ âîíè ó ò³é ÷àñòèí³ 
ñåëèùà, ùî íàëåæèòü Êîçÿòèí-
ñüê³é òà Íåïåä³âñüê³é ñ³ëüðàäàì.

— Çà ö³ ðîêè òàì â³äðåìîí-
òîâàíà öåíòðàëüíà äîðîãà, çà-
àñôàëüòóâàëè ï³ä'¿çäè äî ìàãà-
çèí³â, òðîøêè äî øêîëè â³äðå-
ìîíòóâàëè. Øêîëó ïåðåêðèëè. 
Àëå äîõîä³â â³ä ï³äïðèºìñòâ 
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó íåìàº, — 
êàæå Ñèíþøêî.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ìåøêàíö³â 
Çàë³çíè÷íîãî, òî äëÿ íèõ ÷è 
íå íàéá³ëüøà ïðîáëåìà âèíè-
êàº òîä³, êîëè òðåáà ãîëîñóâàòè. 
Ó ñåëèù³ º âèáîð÷à ä³ëüíèöÿ 
íà áàç³ øêîëè, àëå ãîëîñóâàòè 
äî íå¿ éäóòü ëèøå ò³, õòî ìåø-
êàº ó ò³é ÷àñòèí³ Çàë³çíè÷íî-
ãî, ùî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Êî-
çÿòèíñüê³é ì³ñüêðàä³. Óñ³ ³íø³ 
çìóøåí³ ¿õàòè äî Íåïåä³âêè ÷è 
ñåëà Êîçÿòèíà.

НЕ МОЖНА ОБ'ЄДНАТИ 
ВСІ ТРИ ЧАСТИНИ 

Êîëè ñôîðìóºòüñÿ Êîçÿòèí-
ñüêà ÎÒÃ, ïðîáëåìà ³ç Çàë³çíè÷-
íèì ÷àñòêîâî áóäå âèð³øåíà. 
Àäæå Êîçÿòèíñüêà ñ³ëüñüêà ðàäà 
óâ³éäå äî Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè, 
à ðàçîì ³ç íåþ ³ òà ÷àñòèíà ñå-
ëèùà, ÿêà íàëåæèòü ö³é ñ³ëüðàä³. 
Ïðîòå ³íøà ÷àñòèíà Çàë³çíè÷íî-
ãî óæå óâ³éøëà äî Ãëóõîâåöüêî¿ 
ÎÒÃ, ïîçàÿê Íåïåä³âñüêà ñ³ëü-
ðàäà ùå ó 2017 ðîö³ îá'ºäíàëàñÿ 
ç Ãëóõîâåöüêîþ.

Íà ïîçà÷åðãîâ³é 44 ñåñ³¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ ïðî 
çâåðíåííÿ äî Êàáì³íó òà Ì³í-
ðåã³îíó ç ïðèâîäó ôîðìóâàííÿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ òà Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Ìèêîëà Ñè-
íþøêî âèñòóïèâ ç ïðîïîçèö³ºþ 
çâåðíóòèñÿ äî Ì³íðåã³îíó ç ïðî-
ïîçèö³ºþ îá'ºäíàòè òðè ÷àñòèíè 
Çàë³çíè÷íîãî. Ïðîòå ì³ñüêèé ãî-
ëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð ñêàçàâ, 
ùî öå çðîáèòè íåìîæëèâî.

— ß äóìàâ íàä öèì ïèòàííÿì. 
Àëå, íà æàëü, íàøå çâåðíåííÿ 
íå áóäå ìàòè ñèëè. Òîìó ùî 
òàêèé ðîçïîä³ë íåìîæëèâèé. 
Íà äàíèé ÷àñ ìàêñèìóì, ùî 
ìè ìîæåìî çðîáèòè — öå ïðè-
ºäíàòè äâ³ òðåò³õ ÷àñòêè äî Êî-
çÿòèíñüêî¿ ÎÒÃ. Öå òà, ÿêó ìè 
âæå ìàºìî â Çàë³çíè÷íîìó, ³ òà, 
ÿêà âõîäèòü äî ñåëà Êîçÿòèíà. 
À òà ÷àñòêà, ÿêà ñüîãîäí³ íà-
ëåæèòü Ãëóõîâåöüê³é ÎÒÃ, âæå 
âèçíà÷åíà â ìåæàõ Ãëóõîâåöüêî¿ 
ÎÒÃ. Íåìàº ìîæëèâîñò³ â³ää³ëè-
òè ÷àñòèíêó Ãëóõîâåöüêî¿ ÎÒÃ ³ 
ïðèºäíàòè äî Êîçÿòèíà, — ñêàçàâ 
Îëåêñàíäð Ïóçèð íà çàñ³äàíí³.

Залізничне поділене на три частини. Зараз вони підпорядковуються трьом різним громадам

Ì³ñòî óòðèìóº øêîëó, 
ìåäïóíêò òà îá’ºêòè 
³íôðàñòðóêòóðè. 
Àëå ïîäàòê³â â³ä 
ï³äïðèºìñòâ íå 
îòðèìóº
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ШАНОВНІ МЕДИЧНІ 

ПРАЦІВНИКИ — 

ЛІКАРІ, ФЕЛЬДШЕРИ, 

МЕДСЕСТРИ, 

ВЕТЕРАНИ ГАЛУЗІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я!

Щиро вітаю вас з професійним святом — Днем медичного працівника!

Професія медика є однієї з найшляхетніших, адже ви оберігаєте найцінніший дар, 
дарований Всевишнім, — людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні 

часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх.

Вдень і вночі ви поруч, аби вчасно допомогти хворому. Хоча у суспільстві медичну 
галузь оцінюють по-різному: від шанобливої вдячності до найжорсткішої критики, 

та попри все, ви гідно виконуєте свій професійний обов’язок. Нині відбувається 
кардинальне реформування галузі, вірю, що незважаючи на всі труднощі та 

перешкоди, нам вдасться збудувати ефективну систему охорони здоров’я, яка 
гарантуватиме пацієнтам якісну й доступну медичну допомогу, а працівникам закладів 

охорони здоров’я — належний соціальний статус і рівень оплати праці.

Щиро вдячний всім медикам, господарським та адміністративним працівникам, всім, 
хто працює в наших лікарнях, службі екстреної невідкладної медичної допомоги, 

Центрах первинної медико-санітарної допомоги — усім, хто несе почесну вахту 
на сторожі здоров'я і життя громадян, за милосердя, доброту й щедрість душі.

Зичу вам міцного здоров’я, родинного затишку, непохитної відданості обраній 
професії. Нехай здійснюються мрії і задуми, віра та оптимізм будуть вірними 

супутниками у житті, а праця завжди приносить радість і задоволення.

І дай вам Боже, щоб у боротьбі з хворобами ви завжди виходили переможцями.

Зі щирими побажаннями, міський голова Олександр Пузир

КОНТРАКТИ З ДИРЕКТОРАМИ 
МІСЬКИХ ШКІЛ ПІДПИСАНО

В країні продовжується рефор-
мування освітньої галузі. На вико-
нання Закону України «Про повну 
загальну середню освіту» 15 червня 
міський голова Олександр Пузир, 
начальник управління освіти та 
спорту Олена Касаткіна уклали з 
директорами закладів загальної 
середньої освіти строкові контр-
акти, які наберуть чинності 1 липня 
2020 року.

Контракти передбачають розширен-
ня повноважень керівників в частині 
організації роботи підпорядкованих 
закладів, одночасно посилюють і від-
повідальність за їхню діяльність.

Директорський корпус нашого міс-
та — потужний, досвідчений та само-
достатній. Міський голова підкреслив, 
що в досить напружений час пандемії 
педагогічні колективи шкіл під ке-

рівництвом директорів роблять усе 
можливе щодо організації освітнього 
процесу, ефективного дистанційного 
навчання. Більше того, вчителі, тех-
персонал залучені і до проведення 
робіт з підготовки приміщень до на-
ступного навчального року: ремонту-
ються класні кімнати нової української 
школи, навчальні кабінети, коридори, 
харчоблоки, розширюється охоплен-
ня інтернет-послугами, йде активна 
підготовка до роботи в нових умовах. 
Незважаючи на виклики сьогодення, 
усі 1 класи будуть забезпечені новими 
меблями, технікою та дидактичними 
матеріалами.

Очільник міста переконаний, що до-
свід наших керівників, їх наполеглива 
праця будуть і надалі взірцем служіння 
громаді міста, її найкращому надбан-
ню — нашим дітям.

Управління соціальної політики Козятинської 
міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади начальника контрольно-ре-
візійного відділу управління соціальної політики 
Козятинської міської ради.

До участі в конкурсі допускаються грома-
дяни України:
 з вищою економічною освітою, не нижче 

ступеня магістра, спеціаліста;
 зі стажем роботи в органах місцевого само-

врядування, на посадах державної служби або 
досвід роботи на керівних посадах підприємств, 
установ та організації незалежно від форм влас-
ності не менше 2 років;
 які вільно володіють державною мовою;
 вміють працювати на комп'ютері (основні 

програми);
  не досягли граничного віку перебування 

на службі в органах місцевого самоврядування.
Особи, які бажають взяти участь у конкур-

сі, подають до конкурсної комісії такі до-
кументи:
 заяву про участь у конкурсі;

 заповнену особову картку (форма П-2 ДС) 
з відповідними додатками;
 дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 копії документів про освіту, підвищення ква-

ліфікації тощо;
 копії заповнених сторінок паспорта грома-

дянина України;
 копію довідки про присвоєння ідентифіка-

ційного номера;
  копії заповнених сторінок військово-

го квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних);

— підтвердження подання декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за минулий рік 
(відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»).

Документи щодо участі у конкурсі приймаються 
конкурсною комісією протягом 30 календарних 
днів з дати опублікування оголошення за адре-
сою: м. Козятин, вул. Винниченка, 56, управління 
соціальної політики Козятинської міської ради.

Телефон для довідок: 04342–2-25–00.

До Дня молоді 28 червня Управління сімей-
ної, дитячої та молодіжної політики Козятинської 
міської ради оголошує фотоконкурс із такою на-
звою. Фотороботи, сповнені щасливими мо-
ментами, радісними подіями, життєствердними 
пейзажами та позитивними настроями надсила-
ти до 12:00 25.06.2020 на електронну адресу: 
politika@komr.gov.ua, з поміткою на фотоконкурс.

Умови: кожен учасник може подати не більше 
трьох світлин та зазначити свої контактні дані: 
прізвище, ім’я, вік та номер телефону.

Переможці (3 призові місця) визначаються 
максимальною кількістю уподобань. Найвдаліші 
світлини будуть сформовані у публічну фото-
виставку. Успіхів вам та цікавих ракурсів!

«Знайомтеся — щастя!»

Оголошення
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      телефон 2-16-18

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

депутата районної 
ради 

ТАРЧЕНКА 
Станіслава 

Анатолійовича 
(20.06) 

заступника голови 
районної ради, 

депутата районної ради 
ЗАДОРОЖНЮКА 

Анатолія Васильовича 
(21.06) 

безіменського 
сільського голову 

КОРНІЙЧУКА 
Миколу Івановича 

(22.06) 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, достатку 
та благополуччя. Нехай завжди й у всьому вас супроводжують удача, 

супутниками життя будуть непохитна воля та оптимізм, хай доля завжди 
буде прихильною до вас та вашої родини, а кожен новий день дарує приємні 

враження, задоволення від роботи та світлу надію на майбутні роки!

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

21 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
Шановні лікарі, фельдшери, 

медичні сестри, фармацевти, 
всі працівники системи охорони 
здоров’я Козятинщини!

Прийміть сердечні вітання з на-
годи професійного свята — Дня 
медичного працівника!

Своєю невтомною працею ви 
повсякчас демонструєте нам при-
клади професіоналізму, витримки, 
самовідданості. Власною добротою, 
знаннями та досвідом ви повертаєте 
людей до повноцінного життя. Сотні 
й тисячі пацієнтів з глибокою вдяч-
ністю згадують ваші корисні поради 
та лагідні слова, які здатні воскре-
сити віру і надію в людських душах.

Сьогодні робота медичного праців-
ника, як і військового, стала особливо 

небезпечною, адже виконуючи свій 
професійний обов’язок, ви теж по-
трапляєте під удар не кулі чи снаряду, 
але не менш смертоносного вірусу.

Прийміть сердечну подяку за вашу 
самовіддану працю, врятовані життя 
та здоров’я тисяч наших краян, віру 
і надію, яку ви даруєте людям. Ваші 
відповідальність, мужність та само-
пожертва гідні глибокого визнання з 
боку держави та суспільства.

Бажаємо вам, шановні працівни-
ки галузі охорони здоров’я, міцного 
здоров’я, благополуччя, родинного за-
тишку, професійних успіхів і людської 
шани. Нехай ваша доброта, турбота і 
милосердя, щедрість душ, щоденна 
сумлінна, наполеглива і нелегка праця 
повернуться до вас сторицею.

ШАНОВНА ГРОМАДО!
22 червня далекого 1941 року 

у кожну українську родину увірва-
лося страшне лихо — війна. Міль-
йони людей заплатили колосальну 
ціну під час Другої світової війни — 
загинув кожен п’ятий українець.

Ми дякуємо кожному учаснику 
Другої світової війни та антите-
рористичної операції за їхні геро-
їчні вчинки. Ми завжди будемо 

пам’ятати про тих, кого сьогодні 
немає поруч з нами.

У День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні низько 
вклоняємося захисникам україн-
ської землі — тим, хто поклав життя 
у боротьбі з нацизмом і тим, хто 
загинув на сході нашої держави.

Вічна пам'ять загиблим! Честь 
і слава героям!

23 ЧЕРВНЯ — ДЕНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 
Шановні державні службовці 

району!
Прийміть щирі вітання з нагоди 

професійного свята!
Довіра до влади починається з 

державного службовця, який має 
реагувати на потреби і запити сучас-
ного суспільства! Від ефективності 
інституту державної служби, відпо-
відальності кожного з вас залежить 
успішність держави в цілому.

Щодня через установи, через серця 
людей, які обіймають посаду держав-
ного службовця, проходять проблеми 
громадян, підприємств, соціальних 
установ та організацій. Вболіваючи 
за стан справ, державні службовці 
формують і забезпечують виконан-

ня соціально-економічних програм, 
завдань і функцій держави, рішень 
районної ради, дбають про добробут 
людей та їх соціальний захист.

З особливим теплом хочеться по-
дякувати за сумлінну та наполегливу 
працю ветеранам, які більшу частину 
свого життя присвятили державній 
службі та зараз перебувають на за-
служеному відпочинку.

Вітаючи зі святом, зичимо всім вам 
міцного здоров'я, благополуччя в ро-
динах, впевненості у завтрашньому 
дні. Будьте завжди на рівні вимог часу. 
Натхнення вам, оптимізму, втілення 
всіх задумів і зусиль для економічного 
зростання району, держави та повної 
довіри до вас громадян.

З ДНЕМ ДОНОРА!
Щорічно 14 червня країни світу 

відзначають Всесвітній день донора 
крові — досить нове свято. Воно було 
засноване під егідою ООН в травні 
2005 року на Всесвітній асамблеї 
охорони здоров'я в Женеві.

Відзначаючи день донора, ми 
тим самим висловлюємо вдячність 
людям, які щодня рятують інших, 
наголошуємо на необхідності роз-
витку донорства, що є запорукою 

створення якісного резерву банку 
крові та її компонентів.

Шановні донори! Дякую вам за до-
бро, милосердя і чуйність! У ваших 
руках життя людей і ви рятуєте їх, поді-
лившись частинкою своєї крові. Нехай 
ваше власне здоров'я завжди буде 
на висоті. Хай ваш безцінний, безі-
менний подвиг буде винагороджений 
довгими роками життя, нескінченним 
щастям і благополуччям!

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 
заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

Злагоджено та оперативно під керів-
ництвом голови районної ради Віктора 
Слободянюка 12 червня 2020 року від-
булось засідання 35 сесії районної ради.

У роботі пленарного засідання взяли 
участь 24 депутати районної ради.

Віктор Миколайович поінформував, що 
в міжсесійний період 27 травня 2020 року 
було проведено збори активу Козятин-
ського району, за підсумками якого було 
направлено звернення до Кабінету Міні-
стрів України, Міністерства регіонального 
розвитку, депутатів Верховної Ради України 
листи з пропозицією створення Козятин-
ського району (Козятинський район, м. 
Козятин, Калинівський район, Калинівська 
ОТГ, Хмільницький район, м. Хмільник, По-
гребищенський район) з центром в м. Ко-
зятин та створення у Козятинському районі 
єдиної об’єднаної територіальної громади 
з центром у м. Козятині.

Приступивши до роботи депутати при-
йняли Програму підтримки та розвитку вто-
ринної медичної допомоги у Козятинському 
районі на 2020 –2021 роки, яка дозволить 
дофінансувати медичні заклади в межах 
бюджету. Також було прийнято районну 
Програму покриття збитковості комуналь-
ним підприємствам, закладам та установам 
у зв’язку з форс мажорними обставинами 
на 2020–2021 роки. Програма стосується 
табору «Пролісок» (якщо в поточному році 
заклад не відкриється, виникне потреба 
у виділенні коштів на зарплату та оплату 
комунальних) та районної стоматологіч-
ної поліклініки, яка у зв’язку з карантином 
не працювала близько місяця, тож виникла 
заборгованість із заробітної плати.

В ході роботи пленарного засідання де-
путати депутати внесли зміни до рішення 
32 сесії районної ради 7 скликання від 
20.12.2019 № 02–32–07 «Про район-
ний бюджет на 2020 рік». За інформацією 
начальника фінуправління Світлани Вель-
гус, рішенням передбачено збільшення ви-
датків районного бюджету на суму майже 
900 тис. грн. В тому числі кошти виділе-

но на будівництво водопровідної мережі 
с. Флоріанівка, на харчування у Вівсяниць-
кому пансіонаті, районній стоматполіклі-
ніці на виплату заробітної платі, районній 
лікарні для доплати військово–лікарській 
комісії та на пільгові пенсії.

Депутатами було прийнято ряд рішень 
щодо ефективного використання майна 
спільної комунальної власності, затвер-
джено тарифи на надання платних соці-
альних та медичних послуг в комунальних 
підприємствах, знято з контролю районні 
програми, які втратили свою актуальність, 
затверджено розпорядження заступника 
голови райдержадміністрації.

Районні обранці прийняли звернення 
Козятинської районної ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства регіональ-
ного розвитку громад та територій май-
бутнього повіту району субрегіонального 
рівня з пропозицією визначити центром 
Козятинського району (Козятинський 
район, м. Козятин, Калинівський район, 
Калинівська ОТГ, Хмільницький район, м. 
Хмільник, Погребищенський район) місто 
обласного значення Козятин. Голова район-
ної ради Віктор Слободянюк звернув увагу, 
що рішенням передбачено собою право 
звернутись до суду за захистом прав та за-
конних інтересів територіальних громад.

З 33 питань не підтримано лише одне — 
Про дострокове припинення повноважень 
депутата районної ради Оркуши О. С. Після 

того, як підсумки голосування з даного пи-
тання висвітились на моніторі, Оркуша О. С. 
вирішив висловити обурення такою пози-
цією депутатів районної ради і заявив, що 
складає свої депутатські повноваження, піс-
ля чого зневажливо кинув на стіл пошмато-
ване депутатське посвідчення. Такими діями 
пан Оркуша (нагадаємо — колишній голова 
райдержадміністрації) висловив неповагу 
до свого депутатського мандату, до своєї 
фракції та до кожного голосу свого виборця.

А тепер подивимось, що з даного при-
воду говорить законодавство. Згідно із ЗУ 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
прийняття рішень щодо дострокового 
припинення повноважень депутата ради 
в порядку, встановленому законодавством, 
належить до переліку питань, які прийма-
ються виключно на пленарних засіданнях 
районної та обласної рад. Відповідно ЗУ 
«Про статус депутатів місцевих рад» повно-
важення депутата місцевої ради можуть 
припинятись достроково також за рішен-
ням відповідної ради. У даному Законі є 
стаття про депутатську етику, один із пунктів 
якої наголошує, що депутат має керуватися 
у своїй діяльності та поведінці загально-
визнаними принципами порядності, честі 
і гідності. Невже такі дії Оркуши О. С. від-
повідають цим принципам? Тож дана си-
туація — яскравий доказ того, що потрібно 
дуже добре подумати, перш ніж довірити 
кандидату на виборах свій голос.

16 січня 2020 року Верховною Радою 
України прийнято новий Закон Украї-
ни «Про повну загальну середню осві-
ту», який набрав чинності 18 березня 
2020 року.

Документ містить низку новацій, однією 
з яких є необхідність припинення безстро-
кових трудових договорів з усіма керівни-
ками закладів загальної середньої освіти 
та педагогічними працівниками, яким ви-
плачується пенсія за віком та укладення з 
ними строкових контрактів.

До 1 липня 2020 року директорів шкіл, 
які перебувають на безстрокових трудових 
угодах, мають перевести на контракти з 
органом-засновником. Після завершення 
терміну трудового договору керівники шкіл 
зможуть брати участь у конкурсі на поса-
ду директора закладу загальної середньої 
освіти.

На виконання рішення 34 сесії районної 
ради 7 скликання від 22.04.2020 № 04–
34–07 «Про укладення строкового до-

говору з директорами закладів загальної 
середньої освіти, що перебувають у спіль-
ній комунальній власності територіальних 
громад Козятинського району», 15 червня 
голова районної ради Віктор Слободянюк 
розпочав процедуру укладення строкових 
трудових договорів (контрактів) з директо-

рами закладів загальної середньої освіти. 
Контракт передбачає права та обов’язки 
засновника і керівника закладу.

У разі незгоди з продовженням трудових 
відносин на умовах строкового трудового 
договору, керівники шкіл та учителі-пен-
сіонери мають бути звільнені.

З директорами шкіл району 
укладають строкові контракти

Відбулась 35 чергова сесія районної ради 
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Міністерство фінансів розроби-
ло механізм повернення коштів 
за пробне ЗНО, що не відбулось 
у пунктах тестування у зв’язку 
з карантином. Про це йдеться 
у повідомленні Міністерства 
фінансів.
«За участь у пробному ЗНО ко-
жен учасник сплатив в серед-
ньому 145 гривень за кожен 
навчальний предмет. Незважа-
ючи на те, що 85% цих коштів 
було спрямовано на друк зо-
шитів для тестування, уряд при-
йняв рішення повернути гроші 

учасникам пробного тестування 
в повному обсязі», — зазнача-
ють у Міністерстві фінансів.
Планується, що близько 52 млн 
грн будуть найближчим часом 
перераховані на рахунки регі-
ональних центрів оцінювання 
якості освіти.
Щоб повернути кошти, по-
трібно буде звернутись до ре-
гіонального відділення УЦОЯО 
із заявою, вказавши при цьому 
реквізити рахунку, на який абі-
турієнт чи його батьки хочуть 
отримати гроші.

Чи повернуть кошти абітурієнтам?

ÍÎÂÈÍÈ

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

×åðåç çàãðîçó êîðîíàâ³ðóñó, 
13 ÷åðâíÿ óðÿä ñêàñóâàâ ïðî-
âåäåííÿ ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ, 
íàòîì³ñòü çàïðîâàäèëè äèñ-
òàíö³éíå òåñòóâàííÿ. Ó ïîíåä³-
ëîê, 15 ÷åðâíÿ, ìàëî ñòàðòóâàòè 
ïðîáíå ÇÍÎ ó ôîðìàò³ îíëàéí. 
Ó öåé äåíü àá³òóð³ºíòè ìàëè ïå-
ðåâ³ðèòè ñâî¿ çíàííÿ ç óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. Ïðîòå 
íà âñòóïíèê³â ÷åêàëî ðîç÷àðó-
âàííÿ. Áî ñàéò ïðîñòî ïåðåñòàâ 
ïðàöþâàòè îá 11.00. Ëèøå ÷å-
ðåç ãîäèíó íà Ôåéñáóê-ñòîð³í-
ö³ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè 
Óêðà¿íè ç’ÿâèëîñÿ ïîÿñíåííÿ, 
ùî ñàéòè Óêðà¿íñüêîãî òà ðåã³-
îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþâàííÿ 
ÿêîñò³ îñâ³òè ïðàöþþòü ïîâ³ëü-
í³øå ÷åðåç ïåðåâàíòàæåííÿ.

— ß òàê ñïîä³âàâñÿ, ùî íàì 
äîçâîëÿòü âèïðîáóâàòè âëàñí³ 
ñèëè íå îíëàéí, à â ðåàëüíîñ-
ò³, — ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè ì³ðêóâàí-
íÿìè îäèíàäöÿòèêëàñíèê ªãîð 
Îëüøåâñüêèé. Õëîïåöü êàæå, ùî 
ò³ëüêè òàê â³í ì³ã áè çðîçóì³òè, 
ÿê íàñïðàâä³ âñå â³äáóâàºòüñÿ 
òà ï³äãîòóâàòè ñåáå ìîðàëüíî 

äî îñíîâíî¿ ñåñ³¿. ªãîð ïîÿñíþº, 
ùî îíëàéí òåñò³â ïðîòÿãîì íà-
â÷àííÿ âîíè ïðîéøëè áàãàòî ³ 
òàêèé âèä ðîáîòè íå òàêèé âàæ-
ëèâèé, ÿê ðîáîòà áåçïîñåðåäíüî 
â òèõ óìîâàõ, äå ïðîõîäèòèìå 
ñåñ³ÿ ÇÍÎ.

ªãîðó íå âäàëîñÿ îäðàçó çà-
âàíòàæèòè çàâäàííÿ ï³ä ÷àñ 
ïðîáíîãî îíëàéí ÇÍÎ. Ïðîòå, 
ïîñï³ëêóâàâøèñü ç îäíîë³òêàìè 
ç ³íøèõ ì³ñò, õëîïåöü ä³çíàâñÿ, 
ùî âîíè çóì³ëè öå çðîáèòè ³ ïî-
ä³ëèëèñü ç íèì ó âàéáåð³ PDF 
ôàéëîì.

Áàòüêè àá³òóð³ºíò³â íåðâóâàëè 
òà âèñëîâëþâàëè ñâîº îáóðåííÿ 
â ñîöìåðåæàõ.

— Ñüîãîäí³ ñàéò çàãëþ÷èâ, — 
îáóðþºòüñÿ ïàí Òàðàñ, áàòüêî 
îäèíàäöÿòèêëàñíèêà ³ íàãîëî-
øóº íà òîìó, ùî ïîðòàë ñïðîåê-
òîâàíèé íåâäàëî, áî íå ìîæíà 
çðîçóì³òè, äå âõîäèòè, êîëè âæå 
çàëîãóâàâñÿ.

Íåïîêî¿ëî áàòüê³â ³ ïèòàííÿ 
êîøò³â. Àäæå äëÿ ó÷àñò³ ó ïðî-
áíîìó ÇÍÎ âîíè çàïëàòèëè â³ä 
135 äî 150 ãðí çà îäèí ïðåäìåò.

— Ì³é ñèí ñàì çàïëàòèâ 
çà ïðîáíå ÇÍÎ — öå áóëè éîãî 

ПРОВАЛ ПЕРШОГО ДНЯ ПРОБНОГО ЗНО 
Не пішло  Пробне онлайн 
тестування, призначене на 15 червня, 
зірвалося через малу потужність сайту 
Українського центру оцінювання якості 
освіти. Абітурієнти-2020 майже багатьох 
областей України не змогли пробитися 
на сайт і перевірити свої знання з 
української мови та літератури

âëàñíå çàðîáëåí³ ãðîø³. Ï³ä 
÷àñ êàðàíòèíó ÿ çàîõî÷óâàëà 
äî íàâ÷àííÿ, òà öå âèÿâèëî-
ñÿ ìàðíîþ òðàòîþ ÷àñó. Öèì 
êðîêîì âëàäà ïîñ³ÿëà çíåâ³ðó 
ó ïîòð³áíîñò³ íàâ÷àííÿ. Äóìàþ, 
ùî áàòüêàì òðåáà îá’ºäíàòèñü 
òà âèìàãàòè ïîâåðíåííÿ êîøò³â 
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó, — ä³ëèòüñÿ 
ïàí³ Ëþäìèëà, îäíà ³ç ìàì âè-
ïóñêíèêà.

— Íàéá³ëüøå, ùî ìåíå çàñìó-
÷óº â ö³é óñ³é ñèòóàö³¿, ùî âñòóï 
òà íàâ÷àííÿ ó âèø³ ìîº¿ äèòèíè 
ï³ä çàãðîçîþ, — êàæå Ìàðèíà 
Òîì÷óê, ìàìà âèïóñêíèêà. — 

Ï³ñëÿ òàêî¿ ðàïòîâî¿ â³äì³íè 
ïðîáíîãî òåñòóâàííÿ òà ïîâíî-
ãî ïðîâàëó îíëàéí-òåñòóâàííÿ 
ìîæíà î÷³êóâàòè ïåðåíåñåííÿ 
ÇÍÎ íà îñ³íü. À, òàêèì ÷èíîì, 
áóäå âòðà÷åíèé äîðîãîö³ííèé 
÷àñ ³ â³äòÿãóºòüñÿ âñòóï íà ïî-
äàëüøå íàâ÷àííÿ.

Ïîíàä 263 òèñÿ÷³ îõî÷èõ 
çàðåºñòðóâàëèñü íà ïðîáíå 
ÇÍÎ-2020. Ïîíàä 100 òèñÿ÷ 
ó÷àñíèê³â çìîãëè çàâàíòàæèòè 
òåñòîâ³ çîøèòè ³ áëàíêè â³ä-
ïîâ³äåé ³ ïîíàä 50 òèñÿ÷ âæå 
âèêîíàëè òåñòîâ³ çàâäàííÿ. 
Äî 19 ÷åðâíÿ ìîæíà áóäå çà-
âàíòàæèòè òåñòîâ³ çîøèòè àáî 
çàáðàòè ³ âèêîíàòè âåñü îáñÿã 
ðîá³ò, çàïîâíèòè ñåðâ³ñ.

Єгор, незважаючи ні на що, прагне успішно скласти 
ЗНО і вступити до обраного навчального закладу 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 ²ñòîð³ÿ, ÿêó ìè õî÷åìî ðîçïîâ³ñòè, 
òðàïèëàñÿ â Òèòóñ³âö³. Íà ïîäâ³ð’¿ ïàí³ 
ªâãåí³¿ ð³ñ ÿñåí, ÿêèé â³ä ñòàðîñò³ ë³ò 
ïåðåòâîðèâñÿ íà 10-ìåòðîâèé ñòîâáóð. 
Íà ñòîâáóð³ äåðåâà ïàðà ëåëåê çìàé-
ñòðóâàëè ãí³çäî. ªâãåí³ÿ ³ ¿¿ ñóñ³äè ðà-
ä³ëè òàêèì íîâîñåëàì. Ò³ëüêè 9 ÷åðâíÿ 
òðàïèëîñü ëèõî — ñòîâáóð ÿñåíà íå âè-
òðèìàâ âëàñíî¿ âàãè ³ ðóõíóâ íà çåìëþ 
ðàçîì ç ëåëå÷èì êóáëîì.

Íà ãóðê³ò çá³ãëèñÿ ñóñ³äè ³ íåáàéäó-
æ³ ëþäè, ñåðåä ÿêèõ íàéàêòèâí³øèìè 
áóëè Âîëîäèìèð Ïîäóëåöüêèé, Ðîìàí 
Ìàòâ³é÷óê òà Îëåêñàíäð Ïåðåöü. Àäæå 
íàäâîð³ âå÷îð³ëî, à êîëîäîþ, ä³àìåòðîì 
ìàëî íå ìåòð, áóëî ïåðåêðèòå ïåðå-
õðåñòÿ äâîõ âóëèöü.

Êîëè êîëîäó ïî ÷àñòèíàõ ïîð³çàëè, 
âçÿëèñü äî ãí³çäà, â³ðí³øå, âçÿëèñü 
äî òîãî, ùî â³ä ëåëå÷îãî êóáëà ëèøè-
ëîñü. Ó ãðóä³ çåìë³ ç ã³ëêàìè òèòóñ³â-
÷àíè çíàéøëè ëåëå÷åíÿ ç³ çëàìàíèì 
êðèëîì, ÿêå íå ìîãëî ñòàâàòè íà íîãó.

Ïåðåëÿêàíå ïòàøåíÿ, ÿêå íàçâàëè 

«Áóøèêîì», ªâãåí³ÿ çàáðàëà äîäîìó, 
à ðàíêîì íàñòóïíîãî äíÿ ñòàëè ðàäè-
òèñü, ÿê Áóøèêà ïîâåðíóòè ëåëåêàì.

Çàòåëåôîíóâàëè ðÿòóâàëüíèêàì ³ ò³ 
ïðè¿õàëè íà âèêëèê. Ò³ëüêè, çà ñëîâàìè 
ñóñ³ä³â ªâãåí³¿, ðÿò³âíèêè ñêàçàëè, ùî 
êàðêàñ óìîâíîãî êóáëà áóäå ãîòîâèé 
çà äí³â ÷îòèðè. Òîä³ âîíè ïðè¿äóòü ³ 
ïîñòàâëÿòü éîãî.

— Í³÷îãî íå äîïîì³ãøè, ïîæåæíèêè 
ïî¿õàëè, — êàçàëè òèòóñ³â÷àíè.

Áóøèêà ªâãåí³ÿ âèãîäóº ³ âèðîñòèòü, 
òóò ñóìí³â³â íåìàº. Âîíà âñ³ºþ äóøåþ 
ïðèê³ï³ëà äî ïòàõà. Äâàíàäöÿòîãî ÷åðâ-
íÿ âîíà íîñèëà éîãî äî âåòåðèíàðà, 
õîò³ëà, ùîá âåòë³êàð íàïðàâèâ êðèëî, 
ùîá ïðàâèëüíî çðîñòàëîñÿ. Âåòåðèíàð 
îãëÿíóâ ìàëåíüêîãî ëåëåêó ³ ñêàçàâ, ùî 
ç êðèëîì í³÷îãî íå ìîæíà çðîáèòè, ÿê 
çðîñòàºòüñÿ, òàê íåõàé ³ áóäå.

ªâãåí³ÿ íå ïîãîäèëàñü ç òàêèì âèñíî-
âêîì ³ ìàº íàì³ð âåçòè Áóøèêà â Áåð-
äè÷³â. Áåðäè÷³âñüêèé âåòë³êàð ïðîïîíóº 
ªâãåí³¿ çàëèøèòè ïòàõà ó íüîãî. Ò³ëüêè 
âîíà íàñò³ëüêè ïðèâèêëà äî ïåðíàòîãî, 

ùî íå õî÷å ðîçëó÷àòèñÿ.
À Áóøèê âæå âàãó íàáðàâ ³ ïî÷èíàº 

áðàòè âåðõ íàä ³íäèêàìè. Ïåðåìîã-
òè ñòàðîæèë³â õë³âà â³í ùå ô³çè÷íî 
íå ìîæå, àëå ÿêùî ùîñü íå ïî éîãî — 
òî òàê öîêîòèòü äçüîáîì, ùî ³íäèêè â³ä-
õîäÿòü. Êîëè ëåëåêà ïåðåêîíàíèé, ùî 
â³í ç ³íäèêàìè ïðîâ³â âèõîâíó ðîáîòó, 
òî íåêâàïëèâèì êðîêîì íàìàãàºòüñÿ 
íàçäîãíàòè ªâãåí³þ. Ö³ëèé äåíü â³í 
õîäèòü çà íåþ, ÿê êàæóòü, ïî ï’ÿòàõ.

— Àïåòèò ó ïòàøåíÿòè äîáðèé, — 
êàæå ªâãåí³ÿ. — Ðèáè ñê³ëüêè íå äàé — 
âñþ ç’¿äàº. Ïðèíåñëà Áóøèêà äî ëþ-
öåðíè, òàê â³í íîñîì êðóòèòü, ò³ëüêè 
êóëüáàáó âèáèðàº.

Ãîäóâàòè ëåëå÷åíÿ äîïîìàãàþòü ñó-
ñ³äè ªâãåí³¿. Êóïóþòü ðèáó éîìó, à â³í 
íå áàéäóæèé äî ñèðó êîðîâ’ÿ÷îãî. 
Ïî 70 ãðàì³â ç’¿äàº, ÷è íå çàáàãàòî éîìó?

Äîïîìîãòè ªâãåí³¿ ïîòð³áíî êîí-
êðåòíèìè ä³ÿìè ÷è ïîðàäîþ. Ùî òðåáà 
ðîáèòè, ùîá Áóøèê íå âèð³ñ êà÷êîþ, 
ãóñêîþ ÷è ³íäèêîì. Éîìó òðåáà â÷èòèñÿ 
ë³òàòè ³ ïîâåðíóòèñÿ â äèêó ïðèðîäó.

Гніздо розбилося, а Бушик залишився

Äî 19 ÷åðâíÿ ìîæíà 
áóäå çàâàíòàæèòè 
òåñòîâ³ çîøèòè àáî 
çàáðàòè  ³ âèêîíàòè 
âåñü îáñÿã ðîá³ò, 
çàïîâíèòè ñåðâ³ñ

Перелякане пташеня, яке 
назвали «Бушиком», Євгенія 
забрала додому. Каже, що 
прикипіла до нього всією душею
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ІННА КРЕЙДІНА
начальник відділу Козятинського 
міськрайонного відділу ДРАЦС

ЛЮДМИЛА ГАЛЯС
начальник відділу управління 

персоналом апарату Козятинської РДА

ЛЮДМИЛА КОПИШИНСЬКА
головний спеціаліст відділу 

комплектування Козятинського РВК

МІСЦЕ У РЕЙТИНГУ

Перше Друге Третє

ДОХІД ЗА 2019 РІК

942 461 гривня 835 149 гривень 1 453 173 гривень

ГРОШОВІ АКТИВИ

1 057 655 гривень 743 724 гривень немає

ÃÐÎØ²

Коли ми аналізували декла-
рації, нам трапився один до-
кумент, який міг би потрапити 
до нашого рейтингу. Ми вага-
лися, чи варто його включати 
до переліку найзаможніших і, 
зрештою, вирішили виділити 
окремим пунктом.
Серед декларацій ми побачи-
ли документ Григорія Пузиря, 
командира відділення, водія 
караулу 11 Державної по-
жежно-рятувальної частини. 
У графі «доходи» він вніс ін-
формацію про заробітну плату 
у розмірі 1 мільйон 488 тисяч 
870 гривень. Разом з доходом 

від надання в оренду майна ви-
ходить загальна сума 1 мільйон 
501 тисяча 85 гривень.
Ми подивилися декларації Гри-
горія за попередні роки. Посаду 
він обіймав ту саму, але у роз-
ділі «доходи» жодного разу 
не було семизначного числа. 
Наприклад, за 2018 рік дохід 
від зарплати склав 113 тисяч 
207 гривень. Можливо, під час 
заповнення цьогорічної декла-
рації чоловік допустив помилку. 
Хоча виправленої декларації 
у системі немає. Саме тому 
ми вирішили не вносити його 
до загального списку.

Окремий випадок 

ОЛЕНА УДВУД 

Ùîá ï³äãîòóâàòè öåé ðåéòèíã, 
ìè ïåðåäèâèëèñÿ ïîíàä 30 ñòî-
ð³íîê ó ªäèíîìó äåðæàâíîìó 
ðåºñòð³ äåêëàðàö³é ³ â³ä³áðàëè 
äîêóìåíòè îñ³á, ùî íà ïîñàä³ 
äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Äî âàøî¿ 
óâàãè íàø òîï íàéçàìîæí³øèõ.

СЬОМЕ МІСЦЕ 
Ïî÷íåìî ç îñòàííüîãî, ñüîìî-

ãî ì³ñöÿ. Íà íüîìó îïèíèëàñÿ 
Íàòàë³ÿ Âàñèëèøèíà, ñë³ä÷èé 
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïî-
ë³ö³¿. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì çàäå-
êëàðóâàëà 1 ì³ëüéîí 77 òèñÿ÷ 
358 ãðèâåíü äîõîäó. ×îëîâ³ê 
Íàòàë³¿ — ï³äïðèºìåöü.

Íàòàë³¿ Âàñèëèøèí³é íàëå-
æèòü 0,2% êâàðòèðè ó Êîçÿòèí³ 
íà 60 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. ×îëî-
â³ê ìàº òðè âàíòàæ³âêè (çàãàëü-
íà âàðò³ñòü 152 òèñÿ÷³ ãðèâåíü), 
äâà ïðè÷åïè, à òàêîæ ëåãêîâèê 
Honda, ÿêèé ïðèäáàíî ìèíóëîãî 
ðîêó çà 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ШОСТЕ МІСЦЕ 
Íà ùàáåëü âèùå îïèíèâñÿ Â³-

òàë³é Ïåòðåíêî, çàâ³äóâà÷ ñåê-
òîðó ïîäàòêîâèõ ñåðâ³ñ³â Êîçÿ-
òèíñüêîãî óïðàâë³ííÿ Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ïîäàòêî-
âî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Ðàçîì ç äðóæèíîþ çàäåêëàðóâàâ 
1 ì³ëüéîí 107 òèñÿ÷ 551 ãðèâíþ 
äîõîä³â. Äðóæèíà Â³òàë³ÿ Ïå-
òðåíêà — ï³äïðèºìèöÿ.

Êîðèñòóºòüñÿ æèòëîâèì áó-

äèíêîì íà 100 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â ó Æåæåëåâ³. Çã³äíî ç äå-
êëàðàö³ºþ çà 2019 ð³ê, âëàñíî¿ 
íåðóõîìîñò³ ïîäðóææÿ Ïåòðåí-
ê³â íå ìàº.

П’ЯТЕ МІСЦЕ 
Íàñòóïíèé ó íàøîìó ñïèñ-

êó Îëåã Ìåëüíèê, ãîëîâíèé 
äåðæàâíèé ðåâ³çîð, ³íñïåêòîð 
óïðàâë³ííÿ ïîäàòêîâèõ ïåðåâ³-
ðîê, òðàíñôåðòíîãî ö³íîóòâî-
ðåííÿ òà ì³æíàðîäíîãî îïîäàò-
êóâàííÿ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Ðàçîì ç äðóæèíîþ çàäåêëàðó-
âàâ 543 òèñÿ÷³ 541 ãðèâíþ äî-
õîäó. Öå çàðîá³òíà ïëàòà, ïåíñ³ÿ, 
áëàãîä³éíà äîïîìîãà òà äîõ³ä â³ä 
íàäàííÿ â îðåíäó ìàéíà. Äðó-
æèíà Îëåãà Ìåëüíèêà ïðàöþº 
ó ÑÕÊ «Â³ííèöüêà ïðîìèñëîâà 
ãðóïà».

Êð³ì òîãî, ïîäðóææÿ Ìåëüíè-
ê³â çàäåêëàðóâàëî 192,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü ³ 17,7 òèñÿ÷ äîëàð³â 
ãîò³âêè. Ðàçîì öå ñòàíîâèòü 
ïðèáëèçíî 611 òèñÿ÷ 745 ãðè-
âåíü. Òîæ çàãàëîì ñòàòêè ïî-
äðóææÿ Ìåëüíèê³â ó 2019 ðîö³ 
ñòàíîâèëè ïðèáëèçíî 1 ì³ëüéîí 
155 òèñÿ÷ 286 ãðèâåíü.

Ïîäðóææÿ ìàº ÷îòèðè çå-
ìåëüí³ ä³ëÿíêè ó Ãëóõ³âöÿõ, 
Íåìèðîâ³ òà Ñèãíàë³, áóäèíîê 
íà 111 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ó Ñèã-
íàë³, äâà ëåãêîâèêè — Äåó òà 
Skoda octavia. Îñòàíí³é Îëåã 
Ìåëüíèê ïðèäáàâ ìèíóëîãî 

ТОП-7 НАЙБАГАТШИХ 
ЧИНОВНИКІВ КОЗЯТИНА І РАЙОНУ
Огляд  Період подання декларацій уже 
завершився. Ми зазирнули у декларації 
наших державних службовців і склали 
для вас рейтинг найзаможніших. До нього 
увійшли мільйонери. Хто потрапив 
до списку — читайте у нашому матеріалі

ðîêó çà 127 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êð³ì òîãî, äðóæèíà Îëåãà 

Ìåëüíèêà çàäåêëàðóâàëà íåäî-
áóäîâàíèé áóäèíîê ó Íåìèðîâ³.

ЧЕТВЕРТЕ МІСЦЕ 
Íà ùàáåëü âèùå îïèíèâñÿ 

Ãåííàä³é Ñàäîâèé, íà÷àëüíèê 
Êîçÿòèíñüêîãî óïðàâë³ííÿ Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ 
ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³. Ðàçîì ç äðóæèíîþ-ï³ä-
ïðèºìèöåþ çàäåêëàðóâàâ 944 òè-
ñÿ÷³ 825 ãðèâåíü äîõîäó. Öå çà-
ðîá³òíà ïëàòà, äîõ³ä â³ä ï³äïðè-
ºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äðóæèíè 
òà äîïîìîãà íà äèòèíó.

Êð³ì òîãî, äðóæèíà Ãåííàä³ÿ 
Ñàäîâîãî çàäåêëàðóâàëà 17 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â ãîò³âêè òà 3 òèñÿ÷³ 
ºâðî, ïîçè÷åíèõ òðåò³ì îñîáàì. 
Òîæ çàãàëîì ãðîøîâ³ àêòèâè ïî-
äðóææÿ Ñàäîâèõ çà 2019 ð³ê ïðè-
áëèçíî äîð³âíþþòü 543 òèñÿ÷³ 
681 ãðèâíþ. Ðàçîì ç äîõîäàìè 
âèõîäèòü ïðèáëèçíî 1 ì³ëüéîí 
426 òèñÿ÷ 756 ãðèâåíü.

Ïîäðóææÿ Ñàäîâèõ çàäåêëàðó-
âàëî äâà ãàðàæ³, ìåäè÷íó óñòà-
íîâó, êâàðòèðè ó Â³ííèö³ òà 
Êîçÿòèí³, êîìîðó. Êð³ì òîãî, 
Ãåííàä³é Ñàäîâèé ìàº ëåãêîâèê 
Peugeot, ïðèäáàíèé ó 2017 ðîö³ 
çà 150 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à òàêîæ 
îðåíäóº àâò³âêó KIA.

ТРЕТЄ МІСЦЕ 
Òð³éêó ë³äåð³â â³äêðèâàº Ëþä-

ìèëà Êîïèøèíñüêà, ãîëîâíèé 

ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîìïëåêòó-
âàííÿ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî 
â³éñüêêîìàòó. Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì 
çàäåêëàðóâàëà 1 ì³ëüéîí 453 òè-
ñÿ÷³ 173 ãðèâí³. Öå çàðîá³òíà 
ïëàòà, äîõ³ä â³ä ï³äïðèºìíèöüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÷îëîâ³êà òà ãîíîðàðè.

Ëþäìèëà Êîïèøèíñüêà ìàº 
æèòëîâèé áóäèíîê ³ çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ó Ñèãíàë³.

ДРУГЕ МІСЦЕ 
Çà êðîê äî ïåðøî¿ ñõîäèíêè 

îïèíèëàñÿ Ëþäìèëà Ãàëÿñ, íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ïåð-

ñîíàëîì àïàðàòó Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Ñï³ëüíî ç 
÷îëîâ³êîì òà äî÷êîþ çàäåêëàðó-
âàëà 835 òèñÿ÷ 149 ãðèâåíü äî-
õîäó. Öå çàðîá³òíà ïëàòà, äîõ³ä 
â³ä â³ä÷óæåííÿ ìàéíà, äîäàòêîâå 
áëàãî, äîõ³ä â³ä ó÷àñò³ ó âèáîðàõ. 
Äî÷êà Ëþäìèëè Ãàëÿñ ïðàöþº 
íà àãðîïðîìèñëîâîìó íàóêî-
âî-âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâ³ 
«Â³çèò», ùî ó Õì³ëüíèêó, à ÷î-
ëîâ³ê — çàë³çíè÷íèê.

Êð³ì òîãî, Ëþäìèëà Ãàëÿñ òà 
¿¿ ÷îëîâ³ê çàäåêëàðóâàëè 270 òè-

ñÿ÷ ãðèâåíü òà 20 òèñÿ÷ äîëàð³â 
ãîò³âêè (öå ïðèáëèçíî 473 òèñÿ-
÷³ 724 ãðèâí³). Òîæ çàãàëîì ñòàò-
êè ñ³ì'¿ çà 2019 ð³ê ñòàíîâëÿòü 
ïðèáëèçíî 1 ì³ëüéîí 578 òèñÿ÷ 
873 ãðèâí³.

Ëþäìèëà Ãàëÿñ ìàº äâ³ êâàð-
òèðè ó Êîçÿòèí³, ãàðàæ òà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó ó Ñîê³ëüö³. À òà-
êîæ ðàçîì ç äî÷êîþ ìàº 50% 
âëàñíîñò³ íà ùå îäíó êâàðòèðó 
ó Êîçÿòèí³.

ПЕРШЕ МІСЦЕ 
Î÷îëþº íàø ðåéòèíã ²ííà 

Êðåéä³íà, íà÷àëüíèê â³ää³-
ëó Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðà-
éîííîãî â³ää³ëó äåðæàâíî¿ 
ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî 
ñòàíó Öåíòðàëüíî-Çàõ³äíîãî 
ì³æðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿. Ñï³ëüíî 
ç ÷îëîâ³êîì ³ ñèíîì çàäåêëà-
ðóâàëà 942 òèñÿ÷³ 461 ãðèâíþ 
äîõîä³â. Öå çàðîá³òíà ïëàòà, 
ïåíñ³ÿ ÷îëîâ³êà òà áàíê³âñüê³ 
â³äñîòêè. Êð³ì òîãî, ÷îëîâ³ê ³ 
ñèí ìàþòü íà ðàõóíêàõ ó áàíêó 
1 ì³ëüéîí 57 òèñÿ÷ 655 ãðè-
âåíü. Óñå ðàçîì ñòàíîâèòü 
2 ì³ëüéîíè 116 ãðèâåíü.

×îëîâ³ê ²ííè Êðåéä³íî¿ ìàº 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ³ êâàðòèðó 
ó Êîçÿòèí³, à òàêîæ íåäîáóäî-
âàíèé ãàðàæ. À ñàìà ²ííà ìàº 
16,33% âëàñíîñò³ íà ùå îäíó 
êâàðòèðó ó Êîçÿòèí³. Òàêèé ñà-
ìèé â³äñîòîê âëàñíîñò³ íà ùå 
îäíó êâàðòèðó ìàº ñèí.

Âîä³é ó ãðàôó 
«äîõîäè» âí³ñ 
³íôîðìàö³þ ïðî 
çàðïëàòó ó ìàéæå 
ï³âòîðà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü 
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ОЛЕКСАНДР 

ШУМСЬКИЙ, 

ЮРИСТ:

—  Н а  ж а л ь , 
такі  випадки 
непоодинокі. 
Та інколи такі 

«випадковості» можуть бути 
спрямовані на неправомірне 
привласнення коштів покупця 
або певних товарів. Найперше, 
що повинен пам’ятати поку-
пець, здійснюючи покупку, — це 
збереження чека. Адже саме 
він і є найвагомішим доказом 
про здійснення вами покупки. 
По-друге, потрібно невідклад-
но звернутись до адміністрації 
закладу, повідомити про обста-
вини, що склалися, та вимага-
ти перегляду записів з камер 

відеоспостережень. Швидше 
за все, жодних проблем з по-
верненням ваших коштів після 
таких дій не виникне.
Якщо адміністрація відмовля-
ється від повернення коштів і 
ви повністю впевнені в своїй 
правоті, треба звернутися з 
заявою про порушення своїх 
прав до Держпродспожив-
служби, за адресою: 01001, 
м. Київ, вул. Грінченка,1. Також 
можна звернутися і до Головно-
го управління Держпродспо-
живслужби у Вінницькій області 
(м. Вінниця, вул. Максимовича, 
19). Не зайвим буде, якщо ви 
подасте скаргу в громадські 
об’єднання споживачів (асоці-
ації, спілки), органи місцевого 
самоврядування.

Поради експерта 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ТЕТЯНА ГРИНЮК 

 Ìèíóëîãî òèæíÿ ÿ ï³øëà 
â îäèí ç ñóïåðìàðêåò³â çà îâî-
÷àìè. Øâèäêî ³ çà âèã³äíîþ ö³-
íîþ âèáðàëà ïîòð³áí³ ïðîäóê-
òè ³ øâèäåíüêî çàéíÿëà ÷åðãó 
íà êàñó. Ïîêóïö³â áóëî íåáà-
ãàòî ³ ÷åêàòè äîâåëîñü íåäîâãî. 
Ê³ëüêà õâèëèí — ³ ïðîäóêòè òà 
÷åê â ñóìö³. Ò³ëüêè îñü ó ãîëîâ³ 
ñïëèâëà äóìêà — òðåáà ïåðåâ³-
ðèòè ÷åê. Àëå òàêà âæå îñîðóæ-
íà ìàñêà íà îáëè÷÷³ ï³äãàíÿëà 
÷èìäóæ âèéòè íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ.

Òà âñå æ, õî÷ ³ âæå âäîìà, 
ïåðø í³æ âèêèíóòè ÷åê, ïå-
ðå÷èòàëà ïåðåë³ê êóïëåíîãî. ² 
ÿêèì æå áóëî ìîº çäèâóâàííÿ, 
êîëè ó ñïèñêó ïîêóïîê âèÿâè-
ëà äîñèòü äèâíó ð³÷: 300 ãðàì 
ñîñèñîê íà 44 ãðí 60 êîï. Öå 
ïðè òîìó, ùî í³ ì’ÿñà, í³ êîâáàñ 
ÿ âæå äàâíåíüêî íå ¿ì…

— Îãî… õòî æ öå òàê çãîëîä-

í³â? ² ùî ÿ ìàþ ðîáèòè ç öèì? — 
äóìêè çì³íþâàëè îäíà îäíó. 
Ð³øåííÿ ïðèéíÿòî — äçâîíþ 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ òîðãîâî¿ òî÷êè 
çà âêàçàíèì òåëåôîíîì. Òðîõè 
ïî÷åêàâøè ç’ºäíàííÿ, ðîçïî-
â³äàþ îïåðàòîðó ïðî ïðèêð³ñòü, 
ùî òðàïèëàñÿ ç³ ìíîþ. Ïîïðî-
ñèëè òðîõè ïî÷åêàòè íà äçâ³íîê 
³ç ñóïåðìàðêåòó. ×åðåç êîðîòêèé 
ïðîì³æîê ÷àñó ìåí³ çàòåëåôîíó-
âàëè. Îõîðîííèê ìàãàçèíó (òàê 
ïðåäñòàâèëèñü) ÷åìíî ðîçïèòàâ 
ìåíå âñ³ ïîäðîáèö³: íà ÿê³é êàñ³ 
³ î êîòð³é ãîäèí³ ÿ îáñëóãîâóâà-
ëàñü. Ïîò³ì çàïåâíèâ ìåíå, ùî 
âñå áóäå ç’ÿñîâàíî, áóäóòü ïåðå-
ãëÿíóò³ çàïèñè ç êàìåð ñïîñòå-
ðåæåíü ³ çàâòðà ìåí³ ïîâåðíóòü 
êîøòè.

Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ çíîâó çàâ³-
òàëà äî ìàãàçèíó. Òðîõè äîâåëîñü 
ïî÷åêàòè àäì³í³ñòðàòîðà. Ïðèâ³-
òíà ä³â÷èíà ïîïðîñèëà âèáà÷åííÿ 

òà ïîÿñíèëà, ùî ñòàëàñÿ ïîìèëêà.
— Ìè ïåðåäèâèëèñÿ äóæå 

óâàæíî â³äåîçàïèñ. Ïðîòå í³õ-
òî äî ³ ï³ñëÿ âàñ íå êóïóâàâ 
ñîñèñêè. Ìè äóìàºìî, ùî ïî-
ìèëêà òðàïèëàñÿ ÷åðåç òå, ùî 
ó íàñ íà îäíîìó øòðèõ êîä³ 
âáèòî äâà âèäè ïðîäóêö³¿. Âè 
êóïóâàëè íàñ³ííÿ êóíæóòó — ³ 
êîìï’þòåð àâòîìàòè÷íî âèáèâ 
ùå îäèí òîâàð çà òèì æå êî-
äîì, — ïîÿñíèëà àäì³í³ñòðàòîð.

ßê íà ìåíå, òî ïîÿñíåííÿ 
äèâíå. Ïðîòå, âèáà÷åííÿ ïðè-
éíÿò³, ãðîø³ ïîâåðíóò³ ³ âèñíî-
âêè çðîáëåí³.

Îòîæ, ÿêùî âè ïîòðàïèëè 
ó ïîä³áíó ñèòóàö³þ, òî íå âòðà-
÷àéòå íàä³þ. Îáîâ’ÿçêîâî çáå-
ð³ãàéòå ÷åê òà òåëåôîíóéòå 
íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ. Â³í âêàçàíèé 
íà ïëàò³æíîìó äîêóìåíò³. Àëå, 
íàéêðàùå, áóäüòå óâàæí³ òà âñå 
ïåðåâ³ðÿéòå îäðàçó æ, á³ëÿ êàñè.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Òàêèé ñîá³ åêñêóðñ ì³ñòîì 
íå ïåðåäáà÷åíî òðàïèâñÿ ó íàñ 
ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³, êîëè ìè ïî-
âåðòàëèñÿ ç ÏÐÁ. Íà âóëèö³ 
Íåçàëåæíîñò³ íà íàøèõ î÷àõ 
ïðîäàâ÷èíÿ ìîðîçèâà âèëèëà 
íà äîðîãó ïîìè¿. Òðîòóàð âàæêî 
íàçâàòè êèñ³ëüíèì áåðåãîì, à îò 
ìîëî÷íà ð³êà íà äîðîç³ âäàëàñÿ 
íà ñëàâó.

Íà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ïðèâåðíóëè íàøó óâàãó ìàéæå 
íîâ³ ì’ÿê³ äèòÿ÷³ ³ãðàøêè, ÿê³ 
õòîñü âèí³ñ ³ ïîñòàâèâ íà òðàâó 
á³ëÿ ñì³òòºâîãî áàêà. Íàïåâíî 
âèð³øèâ — êîìó òðåáà, ëþäè 
ðîçáåðóòü. Òàê òî âîíî òàê, 
ò³ëüêè íàâ³ùî áóëî ñòàâèòè á³ëÿ 
ñì³òòºâîãî áàêà? Ïåðåñòàâèëè ìè 
ò³ ³ãðàøêè íà ê³ëüêà ìåòð³â â ñòî-
ðîíó â³ä áàêà ³ ìàìè ÷è ñåñòðè 
«çâ³ðèíåöü» ç ïëþøó ðîç³áðàëè. 

Õîò³ëîñÿ ùîñü çíàéòè ïîçè-
òèâíå, ³ âèð³øèëè ïî¿õàòè íà âó-
ëèöþ Öåíòðàëüíó, ùî â ñåë³ Êî-
çÿòèí³. Òàì ÿêðàç ðåìîíòóþòü ¿¿. 

Ò³ëüêè ãëÿíóâøè íà ãîäèííèê, 
âèð³øèëè ïåðåíåñòè îãëÿäèíè 
âóëèö³ íà ïîíåä³ëîê. Ïîáà÷èòè, 
ñê³ëüêè çðîáèëè, ìîæíà ³ ï³ñëÿ 
18 ãîäèíè, ò³ëüêè ãîëîâíå – çà-
ñòàòè ñàì ïðîöåñ.

Äî÷åêàâøèñü ïîíåä³ëêà, ïî-
¿õàëè ìè ç íàä³ºþ, ùî ïîðàä³ºìî 
çà ñåëü÷àí. Âîíè òàê ÷åêàëè, ùî 
äîðîãó â³äðåìîíòóþòü, àâòîáóñ 
áóäå õîäèòè çà ãðàô³êîì, à çà 
õîðîøî¿ äîðîãè ñòàá³ëüíî íà 
ìàðøðóò ìîæóòü çàïóñòèòè äâ³ 
ìàøèíè. 

Â³ä ïî÷àòêó äîðîãè ìàéæå äî 
Êîëãîñïíîãî ñòàâó ÿìêîâèé ðå-
ìîíò çðîáèëè íàâ³òü äîáðå. Çà 
ìåòð³â 50 äî àâòîáóñíî¿ çóïèíêè, 
òî âæå íå ðåìîíò, à õàëòóðà ç õàë-
òóð. Àñôàëüòîì ïîêðèâàëè ÿìêè 
ç âîäîþ. Çàïèòàëè ïåðåõîæîãî 
Àíäð³ÿ, ÿê éîìó òàêà òåõíîëîã³ÿ? 

– Äî îñåí³ ïðîñòî¿òü, – êàæå 
Àíäð³é ³ äîäàº. – Òóò íå ÿì-
êîâèé ðåìîíò òðåáà ðîáèòè. 
Ìåòð³â 60 òðåáà ïîêëàñòè ñó-
ö³ëüíîãî àñôàëüòó. 

Øêîäà, ùî ïîðàä³òè çà ñåëü-

Купувала овочі, а заплатила за сосиски. 
Що робити, коли в чеку вибили не ваш товар?

Віктор з сестрою Надією спіймали лише 
одного окуня на двох

МОЛОЧНА РІЧКА, АСФАЛЬТ В 
КАЛЮЖУ І МАЙДАНЧИК-ШЕДЕВР

÷àí íå äîâåëîñÿ. Õ³áà ùî äî 
âóëèö³ Ïèðîãîâà çðîáèëè äî-
ðîãó äîáðå. 

À ìè ïî¿õàëè äàë³ øóêàòè 
ïîçèòèâ. Ìàéæå çíàéøëè á³ëÿ 
ñòàâà. Òóò ðèáàëèëè Â³êòîð ç 
ñåñòðîþ Íàä³ºþ, àëå ñï³éìàëè 
ëèøå îäíîãî îêóíÿ íà äâîõ.

 Íà çàë³çíè÷íîìó ïåðå¿çä³ ì³æ 
ñåëîì Êîçÿòèíîì òà ²âàíê³âöÿìè 
â³äïî÷èâàëè ä³òè. Ò³ëüêè çàáàâêó 
âîíè çíàéøëè íå çîâñ³ì äèòÿ÷ó. 
Êëàëè íà ðåéêè êàì³ííÿ ³ ÷åêàëè 
ðåàêö³¿ ëîêîìîòèâíî¿ áðèãàäè â³ä 
òð³ñêîòí³ ðîç÷àâëåíîãî êîëåñàìè 
êàì³ííÿ. Äâîì õëîï÷àêàì ³ ä³-
â÷èíö³  áóëî ö³êàâî, ÿê ìàøèí³ñò 
ïîòÿãà äî òóëóáà âèíèðþº ç êà-
á³íè ëîêîìîòèâà ³ íàìàãàºòüñÿ 
ç’ÿñóâàòè, ùî ñòàëîñÿ.

Ó ñï³ëêóâàíí³ ç ä³òüìè âèÿâè-
ëîñü, ùî âîíè äîáðå âèõîâàí³. 
À ïóñòîù³ — ç êèì íå áóâàº ó 
â³ö³ øêîëÿð³â-ïî÷àòê³âö³â? Äî-
ìîâèëèñü ìè ç íèìè, ùî á³ëüøå 
â òàê³ ³ãðè âîíè íå ãðàòèìóòü.

Íå çíàéøëè ìè ïîçèòèâó íà 
ïåðøèõ âóëèöÿõ â ²âàíê³âöÿõ. 
ßêèé æå òî ïîçèòèâ, êîëè ÷åòâåðî 
ñåëü÷àí ðîçïóøóþòü íàìîêëó â³ä 
äîùó ñêîøåíó ì³øàíêó? Äîáàâèâ 
äîù ðîáîòè ñåëÿíàì ³ ò³ëüêè.

Á³ëÿ áóäèíêó êóëüòóðè äè-
òÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ÿêèé âñòà-
íîâèëà ñ³ëüñüêà ðàäà. Øåäåâð. 
×èìîñü íàãàäóº àêâàïàðê, ò³ëüêè 
áåç âîäè. Ç äèòÿ÷èì ìàéäàí÷è-
êîì ä³òÿì òóò ïîùàñòèëî.

На власні очі  Ми вийшли на вулиці 
зі сподіванням знайти позитивні новини. 
Але на кожному кроці на очі потрапляли 
якісь проблеми. Сподіваємось, 
наступного тижня нам пощастить більше

Дорога на півсезону. Роблять так званий ямковий ремонт
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При церкві ще з 1843 року по-
чало діяти приходське училище. 
Хоча у більшості сіл Козятинщи-
ни подібні прицерковні школи 
з'явилися значно пізніше.
Навчальний заклад побудували 
за кошти зі спадщини Іоакима 
Бурчак-Абрамовича. Викладав 

тут місцевий священик.
У 1904 році церковно-приход-
ська школа стала двокласним 
училищем. Саме на базі цього 
навчального закладу виникла 
сучасна школа у Журбинцях. 
Нині вона є філією Дубовома-
харинецької школи.

При церкві діяло училище 

ОЛЕНА УДВУД 

Æóðáèíö³ — ñåëî ç³ ñòàðîâèí-
íîþ ³ñòîð³ºþ. Ïåðøà ïèñåìíà 
çãàäêà ïðî íüîãî äàòóºòüñÿ 
1602 ðîêîì. Ó ð³çí³ ÷àñè âîíî 
âõîäèëî äî ð³çíèõ äåðæàâ: Ðå÷³ 
Ïîñïîëèòî¿, Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿, 
Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³-
êè. À íàïðèê³íö³ 17 ñòîë³òòÿ íà-
â³òü áóëî ÷àñòèíîþ Îñìàíñüêî¿ 
³ìïåð³¿.

ХРАМ В ОБМІН НА ВОЛЮ 
Êîëèñü çåìë³ Æóðáèíåöü íàëå-

æàëè ïîì³ùèêàì Àáðàìîâè÷àì: 
Áëàæåþ òà éîãî ñèíîâ³ Àäàìó. 
Çãîäîì çåìë³ ïåðåéøëè ó âîëî-
ä³ííÿ îíóêà Áëàæåÿ, ²îàêèìà 
Áóð÷àê-Àáðàìîâè÷à. Â³í íå áóâ 
îäðóæåíèé ³ íå ìàâ ä³òåé, òîìó 
íå áóëî íàùàäêà, ÿêîìó á â³í ì³ã 
ïåðåäàòè ñâî¿ âîëîä³ííÿ. Öå ñïî-
íóêàëî éîãî óêëàñòè ç ñåëÿíàìè 
Æóðáèíåöü ³ Ïðóøèíêè äîãîâ³ð.

Çà óìîâàìè äîãîâîðó, ²îàêèì 
äàðóâàâ ¿ì çåìë³ ó â³÷íå êîðèñ-
òóâàííÿ, ÿê³ ìàëè ïåðåäàâàòèñÿ 
ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ, à ñàì³ 
ñåëÿíè ñòàâàëè â³ëüíèìè õë³-
áîðîáàìè. Áóëî öå ó 1825 ðîö³. 
Çàóâàæèìî, ùî êð³ïàöòâî íà òå-
ðåíàõ Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿, êóäè 
íà òîé ÷àñ âõîäèëè çåìë³ Æóð-
áèíö³â, ñêàñóâàëè çíà÷íî ï³ç-
í³øå — 1861 ðîêó.

Â³äòàê ñåëÿíè îòðèìóâàëè 
ñâîáîäó, àëå ìàëè äåùî âè-
êîíàòè ³ ç³ ñâîãî áîêó. ²îàêèì 
ïîïðîñèâ ïîõîâàòè éîãî ó Æóð-
áèíöÿõ, à ïîáëèçó ìîãèëè çâåñ-
òè êàì'ÿíó öåðêâó ³ ìîëèòèñÿ 
çà óïîê³é éîãî ³ éîãî áàòüêà.

²îàêèì ïîìåð ó 1839 ðîö³, àëå 
êàì'ÿíèé õðàì òàê ³ íå ñïîðóäè-
ëè. Ñåëÿíè íå ñòàëè âèêîíóâàòè 
âîëþ ïîì³ùèêà, áî ðîäè÷³ ²îà-
êèìà â³äìîâèëèñÿ õîâàòè éîãî 
ó Æóðáèíöÿõ, íàòîì³ñòü â³äâåçëè 
íà êàòîëèöüêèé öâèíòàð äî ñó-
ñ³äíüî¿ Á³ëèë³âêè, ùî ó Ðóæèí-
ñüêîìó ðàéîí³.

Äî ðå÷³, Àáðàìîâè÷³ ïåðå-
éìàëèñÿ ðîçâèòêîì äóõîâíîãî 
æèòòÿ ñâî¿õ çåìåëü. Äî ïðèêëà-
äó, Áëàæåé Àáðàìîâè÷, ä³ä ²îà-
êèìà, ñòàâ ôóíäàòîðîì öåðêâè 
ó Áëàæ³¿âö³. Ñåëî îòðèìàëî ñâîþ 
íàçâó â³ä éîãî ³ìåí³.

ОБРАЗ БОЖОЇ МАТЕРІ 
Ùå ó ðîêè ïàíóâàííÿ Àáðà-

ìîâè÷³â, ó Æóðáèíöÿõ âæå áóëà 
öåðêâà, ùîïðàâäà, äåðåâ’ÿíà. Öå 
õðàì ²îàííà Áîãîñëîâà. Éîãî 
çáóäóâàëè ó 1772 ðîö³. Ðàí³øå 
íà éîãî ì³ñö³ òåæ áóëà äåðåâ'ÿíà 
öåðêâà.

Ó 1877 ðîö³ ó Æóðáèíöÿõ ïðà-
âèâ ñâÿùåíèê Ïîðô³ð³é Âëàäè-
øåâñüêèé. Çà ñóìë³ííó ïðàöþ 
³ ãàðíó ïîâåä³íêó êåð³âíèöòâî 

У ЖУРБИНЦЯХ І ЗБАРАЖІ 
БУЛИ ЧУДОДІЙНІ ІКОНИ 
Мандрівка у минуле  Ми 
продовжуємо розповідати про 
старовинні храми нашого району. 
Сьогодні познайомимо вас із церквами 
у Журбинцях і Збаражі. Одна з них 
не збереглася, інша вціліла до наших часів. 
Поєднує ці святині те, що колись у них були 
образи, до яких звідусіль сходилися віряни

ºïàðõ³¿ íàãîðîäèëî éîãî íàáå-
äðåíèêîì.

Íà æàëü, ñòàðîâèííà öåðêâà 
äî íàøîãî ÷àñó íå çáåðåãëàñÿ. 
Ñó÷àñíó öåðêâó ó Æóðáèíöÿõ 
çâåëè ó 1992 ðîö³.

Õðàì ó Æóðáèíöÿõ âèð³çíÿâ-
ñÿ ç-ïîì³æ ³íøèõ ³êîíîþ Áîæî¿ 
Ìàòåð³. Âîíà îñîáëèâî ïðè-
âåðòàëà óâàãó â³ðÿí. ²íôîðìà-
ö³þ ïðî öå ìè çíàéøëè ó êíèç³ 
«Ñêàçàííÿ ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè 
Êè¿âñüêî¿ Ãóáåðí³¿».

«Ïðèì³òíèé ó öåðêâ³ çàïðå-
ñòîëüíèé â îñîáëèâîìó ê³îò³ 
îáðàç Áîæî¿ Ìàòåð³, äî ÿêîãî 
íàðîä ñòàâèòüñÿ ç îñîáëèâîþ 
â³ðîþ. Ïèñüìîâèõ ÷è óñíèõ 
ïåðåêàç³â ïðî ÿâëåííÿ ö³º¿ 
³êîíè íå çáåðåãëîñÿ», — éäåòü-
ñÿ ó êíèç³.

Äîñë³äíèöÿ ³ñòîð³¿ Âàëåíòè-
íà Ëîñü â îäí³é ç³ ñâî¿õ ïðàöü 
ïèøå, ùî ³êîíà ó Æóðáèíöÿõ 
áóëà êîï³ºþ Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè 
Áîæî¿ ìàòåð³. Öå îäèí ç îáðà-
ç³â, ÿêèé íàéá³ëüøå øàíóºòüñÿ 

ó ïðàâîñëàâíîìó õðèñòèÿíñòâ³.
Îðèã³íàë ³êîíè ì³ñòèòüñÿ 

íà Òåðíîï³ëüùèí³, ó Ïî÷à¿â-
ñüê³é Ëàâð³. Öå îáðàç, ïèñàíèé 
îë³éíèìè ôàðáàìè íà ëèïîâ³é 
äîøö³. Ãðåöüêèé ìèòðîïîëèò 
Íåîô³ò ïîäàðóâàâ éîãî Àíí³ 
Ãîéñüê³é, Ïî÷àºâñüê³é ïîì³-
ùèö³. Âîíà, ó ñâîþ ÷åðãó, ïî-
äàðóâàëà öåé îáðàç ìîíàñòèðþ. 
Â÷åí³ ïðèïóñêàþòü, ùî ³êîíà 
ìîãëà áóòè ñ³ìåéíîþ ðåë³êâ³ºþ 
ìèòðîïîëèòà.

Çà ëåãåíäîþ, ³êîíà çö³ëèëà 
áðàòà Àííè Ãîéñüêî¿, ÿêèé áóâ 
ñë³ïèì â³ä íàðîäæåííÿ. Ñàìå 
òîìó ¿¿ ââàæàþòü ÷óäîòâîðíîþ.

ОБРАЗ МИКОЛИ 
ЧУДОТВОРЦЯ 

Çà 25 ê³ëîìåòð³â â³ä Æóðáè-
íåöü ðîçòàøîâàíå ñåëî Çáàðàæ. 
Ó ðîêè Ðîñ³éñüêî¿ ²ìïåð³¿ òåðè-
òîð³ÿ ñó÷àñíîãî ñåëà ïîä³ëÿëàñÿ 
íà äâà ïîñåëåííÿ. Îäíå çâàëîñÿ 
Çáàðàæ, ³íøå — Ãóáèí. Îáèäâà 
ñåëà áóëè îäíå á³ëÿ îäíîãî, ¿õ 
ðîçä³ëÿëî ëèøå äæåðåëüöå. Õî÷à 
â äàâíèíó Çáàðàæ ³ Ãóáèí, ÿê 
³ çàðàç, áóëè îäíèì íàñåëåíèì 
ïóíêòîì. Íàâêîëî Çáàðàæà òîä³ 
áóëè çåìëÿí³ âàëè òà ðîâè.

Ó ñåë³ ä³ÿëà Ñâÿòî-Óñïåí-
ñüêà öåðêâà. Ëàâðåíò³é Ïîõè-
ëåâè÷ ó ñâî¿é ïðàö³ «Ñêàçàííÿ 

ïðî íàñåëåí³ ïóíêòè Êè¿âñüêî¿ 
ãóáåðí³¿» ñòâåðäæóº, ùî ¿¿ çáó-
äóâàëè ó 1799 ðîö³ ïðèõîæàíè ç 
êàìåíþ íà ì³ñö³ ñòàðîâèííîãî 
äåðåâ'ÿíîãî õðàìó. Äçâ³íèöþ 
öåðêâà ìàëà äåðåâ'ÿíó.

Çàóâàæèìî, ùî öåðêâà, 
ÿêà çáåðåãëàñÿ ó ñåë³ äîíèí³, 
íå êàì'ÿíà, à äåðåâ’ÿíà. Õî÷à 
â ³íøîìó äæåðåë³, “Ïàì’ÿòí³é 
êíèç³  Êè¿âñüêî¿ ºïàðõ³ ¿ 
çà 1882 ð³ê” òåæ âêàçàíî, ùî 
öåðêâà ó Çáàðàæ³ êàì'ÿíà. Ïðîòå 
ó ï³çí³ø³é ïàì'ÿòí³é êíèç³, äà-
òîâàí³é 1913 ðîêîì, çàçíà÷åíî, 
ùî öåðêâà ó Çáàðàæ³ äåðåâ’ÿíà. 
Î÷åâèäíî, ³ç êàì'ÿíèì õðàìîì 
ùîñü òðàïèëîñÿ.

Ó Çáàðàçüê³é öåðêâ³, òàê ñàìî, 
ÿê ³ â Æóðáèíåöüê³é, áóëà ÷ó-
äîä³éíà ³êîíà.

«Ó öåðêâ³ ïðèì³òíèé îáðàç 
ñâÿòîãî Ìèêîëè, ÿêèé â íà-
âêîëèøí³õ ñåëàõ ââàæàþòü 
÷óäîòâîðíèì. Íà ïîêëîí³ííÿ 
äî íüîãî ïðèõîäÿòü, îñîáëèâî 
âë³òêó, áàãàòî ëþäåé», — éäåòü-
ñÿ ó ñòàðîâèíí³é êíèç³ Ïîõè-
ëåâè÷à.

Êð³ì òîãî, ó 1881 ðîö³ ñâÿùåíèê 
ç³ Çáàðàæà Ôåä³ð Ñòàòêåâè÷ áóâ 
ïðèçíà÷åíèé áëàãî÷èííèì øîñ-
òîãî îêðóãó Áåðäè÷³âñüêîãî ïî-
â³òó. ×åðåç òðè ðîêè ºïàðõ³àëüíå 
êåð³âíèöòâî íàãîðîäèëî Ôåäîðà 
Ñòàòêåâè÷à íàáåäðåíèêîì.

Çà ëåãåíäîþ, ³êîíà 
Áîæî¿ Ìàòåð³ çö³ëèëà 
áðàòà ïîì³ùèö³ 
Àííè Ãîéñüêî¿, 
ÿêèé áóâ ñë³ïèì â³ä 
íàðîäæåííÿ

Ікона Почаївської Божої Матері. 
Оригінал образу стояв у церкві в Журбинцях
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Школа у Журбинцях. Створена на базі двокласного 
училища, яке до 1904 року було церковно-приходським

Дерев’яна церква у Збаражі. Фото 2005 року



12 RIA-Ê, ×åòâåð, 18 ÷åðâíÿ 2020                                              Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
Â²ÒÀÍÍß

474872

474872



13 RIA-Ê, ×åòâåð, 18 ÷åðâíÿ 2020                                             Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

18 червня 2020 р.

№24 (1096)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР 
від 23.05.2018 р.

Видавець ТОВ “Видавництво “РІА” 
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:

 ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 063-66-20-675
Регіональний видавець: 
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор: 
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

Передплатний індекс: 91531
Вимагайте передплату
в будь-якому відділенні зв’язку 

м. Козятина та району
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12Eа

тел.: (0432) 55E63E97

Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 200324

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.194E57Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

ÐÎÁÎÒÀ
  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî çá³ðö³ ìåáë³â ç äîñâ³äîì ðîáîòè. Çàðïëàòà â³ä 

12 òèñ. ãðí. 093-990-82-62

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð,  
Ïðîäàâåöü, Ð³çíîðîáî÷èé, Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
5500-10000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 0674300280

  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 ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áí³ îõîðîííèêè, ç/ï 7000-9000ãðí íà 
ì³ñÿöü. Íàäàºìî áåçêîøòîâíå æèòëî, õàð÷óâàííÿ, âèäà÷à àâàíñó. 
Òåë.: 097-392-86-44

  Íà ðîáîòó â êàôå çàïðîøóºòüñÿ  êóõàð òà ïîì³÷íèê. Ç\Ï 6-15 
òèñ.093-599-68-33

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

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè.067-786-29-90

  Âèêîíàþ îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè: êâàðòèð, îô³ñ³â, ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. 
063-262-67-76 Ñåðã³é Àíàòàë³éîâè÷

  Âèêîíóºìî ðîáîòè: øïàêë³âêà, ã³ïñîêàðòîí, çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, 
ôàñàäí³ ðîáîòè. 096-423-75-84

  Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè. 
ßê³ñíî, ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25

ÏÐÎÄÀÌ
  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 ñìå-
òàíó. Ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-719-63-76

  Òþêè ÿ÷ì³íí³. 096-64-440-68

  Êîçëèêà ìîëîäåíüêîãî. 067-75-606-27

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

  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

  Êàëÿñêà äèòÿ÷à Viper 2/1 äæèíñ, ñòàí 9 ç 10. 063-694-69-48

  ×àí ï³ä çåðíî. 096-89-71-941

  Çåìåëüíà ä³ë-êà 29 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî ñ. Êîçÿòèí, âóë. ×àéêîâñüêîãî. 
098-515-50-23

  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

  Â³äñ³â, ï³ñîê - çàëèøêè. 098-966-51-43, 093-782-99-57

  Òåëèöÿ Ñåìåíòàëêà 1 ð³ê, ÷îðíî-á³ëà 6 ì³ñ. 096-772-01-94

  Ñò³ë îâàëüíèé êîìïþòåðíî-ïèñüìîâèé ç òóìáî÷êîþ â äîáðîìó ñòàí³, ïî-
äóøêè ç ï³ðÿ 70 õ 70, ïàðîâàðêà «Â³òåê», êèëèì á/ó 2.60 õ 1.9, êèëèì êàâîâèé 
2.35 õ 2.0. 063-736-47-19

  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

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

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

  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 ïëàñòèíêàìè, àêâàð³óì. 097-
643-40-14 

  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

  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

  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

  Ìàøèíà äðîâà ñàìîâèâ³ç, áóõòà îöèíêîâàíî¿ ïðîâîëîêè, âàííà àëþì³í³ºâà 
âåëòêà, øâåéíà ìàøèíêà «Ñèíãåð» ßïîí³ÿ âèð., îâåðëîã «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

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

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-180-71-50

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

  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3 â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 098-102-68-62, 
093-893-98-11

  Ïîðîñÿòà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-503-61-03

  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò ñò³ë, çîíò, ñòóëà 
ðèáàöüê³, òóð.ñòîëèê, ëèæ³. 093-510-45-63, 096-512-12-08

  Àéôîí - 6S, âîçäóøêà «Õàòñàí» íîâà, ïàëàòêà ÑÐÑÐ 4 ì., ïàÿëüíà ëàìïà, 
êàí³ñòðè 20 ë., Àéôîí -4 ïî ö³í³ êíîïî÷íèõ. 093-140-74-34

  Ìåáë³ (ñò³íêà) â äèòÿ÷ó ê³ìíàòó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-075-04-56, 067-
928-30-73

  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî «Äóáîê» ç ìàòðàöîì òà áàëäàõ³íîì â äóæå ãàðíîìó 
ñòàí³, äèòÿ÷èé ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ (âèð. Ïîëüùà). 096-797-77-37, 
093-132-73-31

  Êàíàë³çàö³éíà òðóáà ïëàñòèê  ñ³ðèé ä³àì. 10 ìì 2 øò. ïî 4 ì., ìåòàëåâà 
òðóáà íîâà ä³àì. 50 ìì. - 6,7 ì., êàñòðþë³ íåðæ. 2 øò. ïî 40 ë., êàñòðþë³ 
åìàë. 2 øò. ïî 20 ë.,. 073-118-92-55

  Ðàä³î-òåëåôîí Ïàíàñîí³ê á/ó ðàä³óñ 100 ì., á³äîíè õàð÷îâ³ 2 øò. ïî 40 
ë., á³î-òóàëåò ê³ìíàòíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, áóòë³ ñêëÿí³ 10 ë., 20 ë. 
073-118-92-55

  Êîñ³ëêà ñ³ãìåíòíà â õîðîøîìó ñòàí³, ñêàòè ÌÒÇ 2 øò. â õîðîøîìó ñòàí³. 
068-025-47-76

  Ïîðîñÿòà ïî 20 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39

  Õîëîäèëüíèê. 063-234-29-75

  Ãðàô³íè, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïîë³êàðáîíàò, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñî-
ñíà ñòàíö³ÿ, åë.÷àéíèê 20 ë., òðóáà à/ö ä³àì.150, ñìîëà, êàñòðþëÿ àëþì. 40 
ë., öåãëà âîãíåòðèâêà. 096-467-88-03

  Áåíçîêîñà 1 000 ãðí., áåíçîïèëà 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ïîñèëå-
íèé, îïðèñêóâà÷ æóê³â, áîëãàðêà 180, äðåëüêà, ïðîô. ôåí, åë.òî÷èëî - âñå 
íîâå, ÿâà-350, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 6-10 ð., 
ðåçèíà ë³òíÿ íà 13 - 2 øò., àêóìóëÿòîð 12 Â, 2.8 À äî îïðèñêóâà÷à æóê³â 
íîâèé. 068-216-34-20

  Ñìàðòôîí LG Nexus 5õ ìàéæå íîâèé + 2 ÷îõëà, ðó÷íèé êîìáàéí, êîïè 
Naike, ïðàëüíà ìàøèíêà Àðäî á/ó, ìåáåëü. 068-044-24-68

  Â³êíà 1.5 õ 0.90 ïîäâ³éí³ 8 øò., ìóç.öåíòð, êîìïþòåð, ìîí³òîð, âåíòèëÿòîð 
íàïîëüíèé, ãàðàæ â öåíòð³, âåëîñèïåä á/ó. 098-993-35-42

  Êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó, êîíòåéíåð 5 ò., ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, ïèëêà 
ðó÷íà. 098-993-35-42

  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³. 097-494-15-89, 093-353-67-33

  Çåì. ä³ë-êà ï³ä áóä³âíèöòâî 25 ñîò., âóë.Ê.Ìàðêñà. 097-691-24-53

  Ëþöåðíà 20 ñîò., ñ.Òó÷à. 096-773-39-01

  Äèòÿ÷³ ë³æå÷êà â êîìïëåêò³ òà äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62

  Äèòÿ÷³ ë³æå÷êà â êîìïëåêò³ òà äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî. 063-190-87-62

  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. 6 õ 1.2 õ 06 ì, 5 ëèñò³â îöèíêîâàíîãî 
ìåòàëó òîâù. 2 ìì 2.40 õ 2.2 ì. (îáøèâêà ç âàãîíó-ðåôðåæåðàòîðà). 067-
430-79-37, 093-756-39-33

  Âåëîñèïåä äèò. 5-8 ðîê³â, ìîòîð 3-õ ôàçíèé 1.5 êÂò, ãåíåðàòîð ÇÈË-130 
âñå íåäîðîãî. 063-294-52-66, 095-470-73-21

  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Âåíåö³ÿ» 3/1 â õîðîøîìó ñòàí³. 097-842-14-06

  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «BOMANN» ç Í³ìå÷÷èíè, â³äì³ííèé ñòàí á/ó, 
êîë³ð ñ³ðèé. 097-327-27-34, 063-293-14-22

  Áäæîëè. 093-799-83-31

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

  Òåëåâ³çîð LG â ãàðíîìó ñòàí³, ä³àã. 52 ñì. 067-906-98-59

  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-449-53-50

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

  Øâåëåð 10, êóòèê 56, ðàáèöÿ, ï³íîïðîï³ëåí 50, ì³íâàòà, êàçàí 10 ë., 
êàí³ñòðè, åë.ïðèëàäè, ³íñòðóìåíò ñëþñàðíèé, òîêàðíèé, ñòîëÿðíèé. 066-
044-74-90

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

8.06.2020 р. в р-ні ПРБ було втрачено чоло-
віче портмоне з документами, прохання 
повернути за винагороду.  063-078-44-33
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Ñàäæàíö³ ñòîëîâîãî âèíîãðàäà á³ëüøå 20 ñîðò³â ïî 50 ãðí. 097-297-81-
71, 093-724-29-11

  Êîíòåéíåð, ðîáî÷³ áîò³íêè, êîñòþìè õ/á, ðóêàâèö³, êîñòþìè ôîðìåíí³, 
÷îáîòè. 093-013-65-24

  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76

  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. íåäîðîãî, äåðåâî íà êîðíþ. 093-552-27-63

  Ìåáë³: 2 øàôè â ñïàëüíþ ç àíòðèñîëÿìè (ñò³íêà), âàçîíè Àëîº, 
äåô³íáàô³ÿ òà ³íø³. 063-113-22-18

  Ñò³ë êîìïþòåðíèé ç òðüîìà øóõëÿäàìè â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, áàòàðå¿ 
÷àâóíí³, ï³í.áëîêè 20 õ 30 õ 60 - 20 øò. 068-041-47-16, 063-752-10-26

  Òåëåâ³çîð LG Electronics â õîðîøëîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 073-
167-47-27

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 20-22 êã. 3 800 ãðí./ïàðà. 068-458-40-85

  Ïèëîñîñ «Saturn» á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-800-66-77, 095-425-36-54

  Áè÷êà â³ê 3 òèæí³. 068-211-02-45

  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà «×àéêà» ç ïåäàëüíèì ïðèâîäîì â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 096-429-61-28

  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³ «Ìàñòåð Ãðåé», ìîëîäíÿê íóòð³é. 097-027-12-60

  Ïîðîñÿòà 16-18 êã. 096-063-05-51, 093-409-34-54

  Õîëîäèëüíèê Äíåïð-2, ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. 073-003-80-10

  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ, óðîæàé 2020 ð. ñ.Êàøïåð³âêà. 067-339-41-22

  Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59

  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 063-773-26-18

  ßðèé ÿ÷ì³íü. 068-170-50-29, 063-946-29-77

  Ïðàëüíà ìàøèíêà íîâà íàï³â-àâòîìàò Saturn ST1601 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-892-12-51 Іðà

  Áóäèíîê ïðèâàòíèé âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿ 4à ð-í ãàçîâî¿ êîíòîðè ÎÐÑà. 
095-813-35-48, 093-937-27-54

  Ïîðîñÿòà 10-12 êã. 067-300-17-72, 098-132-44-35

  Êîòåë ÀÒÎÍ 1 êîíòóðíèé 3 500 ãðí. 063-629-50-37 Òàíÿ

  Ñ³÷êàðíÿ ç åë.ìîòîðîì, ìîòîð 5.5 Êâ, 1200 îá., ìîæíà îêðåìî. 097-
442-12-35

  Ìîëîêî êîçèíå. 067-586-80-58

  Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, ñ.Çîçóëèíö³. 097-616-18-14

  Ãàðàæ öåãë. ïî âóë. Ê³íäðàöüêîãî. 063-021-53-60

  Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 4 øò. âõ³äí³ - 2 øò. êóõîííèé ãàðí³òóð ç ãàç. 
ïëèòîþ òà âèòÿæêîþ, óìèâàëüíèê ç òóáîþ òà íàâ³ñíîþ øàôîþ, çàë³çíà 
âàííà. 063-021-53-60

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  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 ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 735 000 ãðí. áåç òîðãó. 067-
705-00-22 Äìèòðî

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

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

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

  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. Êîçÿòèí. 097-
99-70-323

  Áóäèíîê ãàçèô. ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 36 ñîò.ñ. Іâàíê³âö³. 098-515-50-23

  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

  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 ãàðà-
æà, 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 êóòîâà, ³íä. îïà-
ëåííÿ,  60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

  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

  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä 40 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 098-707-26-10

  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

  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

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

  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

  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

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèí-
êó. 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. îïàëåííÿ, âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò, âàííà, º 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093-091-
65-42, 097-642-08-12

  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 53.8 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, åë. îïàëåííÿ. 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

  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

  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³. 2-23-74, 067-368-
56-14

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 0.06 ãà 
çåìë³, ñàä. 067-972-22-83, 063-606-61-24

  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88

  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58/12, 3/3, ïëîùà 41.6 êâ.ì. - 
405 000 ãðí. 097-905-82-87 Ë³ë³ÿ

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç.
îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, 12 ñîò., 
ñàä îãîðîæà, öåíòð. 067-409-35-37

  Áóäèíîê æèëèé, 75 êâ.ì., âóë.Ãîí÷àðîâà 1. 093-013-27-88

  Áóäèíîê 100 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ð-í Äåïî àáî îáì³í 
íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2.3 ïîâ. 063-190-87-62

  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ïóøê³íà 28, íå êóòîâà, åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³íà, 
äâ³ êëàäîâêè, ñòàí æèëèé. 093-091-00-50

  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ïåðåìîãè. 096-512-12-31, 097-311-98-54

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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, âóë.Ïðèîçåðíà 21, ó÷àñòîê 15 ñîò. 
ïðèâàòèç. (á³ëÿ Âîäîêà÷êè).097-195-57-75, 063-293-14-23

  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, ãîðîä 0.40 
ãà. 096-017-66-81, 095-666-20-18

  2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ 2-õ êîíòóðíèé êîòåë - 450 000 
ãðí. 093-558-68-42

  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç öåãëÿíèì áóäèíî÷êîì, º ñàä, êðèíèöÿ. 096-901-69-75

  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

  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 ðåìîíòó. 093-
704-31-57
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ. 096-443-32-38, 063-857-86-20

  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ. 097-407-46-82

  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11 (ð-í ìàã.Ðîìàøêà). 095-
813-35-48, 093-937-27-54

  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

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. â öåíòð³ (ð-í ÀÒÁ, ïîë³ö³¿, äèòñàäêà), çàã. ïëîùà 180 
êâ.ì., æèëà ïëîùà 80 êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, º ä³þ÷èé á³çíåñ. 
063-754-61-56 

  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, 3/5. 068-006-81-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  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

  Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43

  Êîìáàéí ÑÊ-5 ðîáî÷èé ñòàí. 096-797-79-43

  Ìîïåä «Delta» ó äîáðîìó ñòàí³. 098-719-48-06

  Æèãóëü 6. 063-289-01-95, 068-053-47-95

  ÓÀÇ-469: êóçîâ ö³ëüíîìåòàëåâèé, àðì³éñüê³ ìîñòè, íîâèé äâèãóí ÃÀÇ-24, 
øèíè ÁÔÃóäð³÷ àëòåðåé, Êàìàç 4310 ç ìàí³ïóëÿòîðîì â/ï 3 òîííè. 067-430-
79-37, 093-756-39-33

  Ïåæî - Ïàðòíåð 1996 ð.â., 1.8 Ä ãðóçî-ïàñ.  063-294-52-66, 095-470-73-21

  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â. 093-123-51-65

  Äåî Ñåíñ ãàç-áåíçèí, 2005 ð.â., òåìíî çåëåíèé â äîáðîìó ñòàí³. 096-
612-72-14

  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â., âèä ïàëèâà áåíçèí. 067-255-42-93

  Ìîòîáëîê ïåðåðîáëåíèé íà òðàêòîð ç ôðåçîþ. 068-334-79-58

  ßâà-350 12 Â åêñïåðèìåíòàëêà â ãàðíîìó ñòàí³ + çàï÷àñòèíè. 067-
254-99-36

  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ ç âåäó÷èì ïåðåäîì, âñå ïðàöþº, â êîìïëåêò³ 2-õ êîðïóñ-
íèé ïëóã, ñòî¿òü ðåäóêòîðíèé ñòàðòåð ³ õîðîøèé àêóìóëÿòîð. 097-684-00-86

  ÃÀÇ 3307 ñàìîñêèä áåíçèí. 067-425-61-17, 073-028-78-51

  ÂÀÇ 2108 ïî çàï÷àñòèíàì. 096-778-87-13

ÊÓÏËÞ
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-446-20-46, 063-62-90-149

  Ï³ð’ÿ, ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ñòàðó òåõí³êó ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³: õîëîäèëü-
íèêè, òåëåâ³çîðè, êðîëÿ÷³ øêóðè. 068-365-84-69. Íåëÿ

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

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

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

  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæ-
ëèâèé 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

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

  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ áåíçîêîñè, ìëèíè, ìîòîôðåçè àáî ìîòî-
êîñè, ìèñëèâñüê³ íàáî¿. 068-216-34-20

  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç ºâðî-ðåìîíòîì, íå âèùå 2 ïîâ. â öåíòð³ (áåç 
ïîñåðåäíèêà). 067-602-24-87

  2-õ ê³ìí. ÷è 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áåç ðåìîíòó. 063-078-44-54

  Áóäèíîê àáî çåì. ä³ë-êó â ñ.Êîçÿòèí ïî âóë.Âîäîêà÷í³é. 063-801-09-39

  Ïëàòè, ðàä³î-äåòàë³, ïðèáîðè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè, àâ³à-ïðèáîðè, â³äåî-
ìàãí³òîôîíè ÂÌ-12 åëåêòðîí³êà. 068-303-90-45, 098-643-18-08 Ðóñëàí

  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

Ð²ÇÍÅ
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêèì ÷îëîâ³êîì 58-63 ð äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîæèâàííÿ, 

æèòëîì çàáåçïå÷åíà.  073-42-17-255, 096-89-71-941

  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 òðè-
âàëèé òåðì³í. 063-576-10-56 Іðèíà, 093-037-85-77 Ïàâëî

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

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

  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ òåðì³íîâî 16 êâ.ì., öåíòð, ç åë. îïàëåííÿì, º ñâ³òëî 
- 500 ãðí./ì³ñ. 067-796-11-99, 063-458-34-35

  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ïîðîäè äâîðòåðºð 2 ì³ñ. 093-917-70-57

  Çäàì â îðåíäó òóâè âèñîòà 6 ì. 096-458-74-21, 063-608-92-55

  Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó ïîðÿäí³é ñ³ì¿ (ð-í Äåïî). 097-842-14-06

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

  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 1 øêîëè, 2 ïîâ., íà äîâãèé òåðì³í, âóë.Â³íí³÷åíêà 
25 êâ.8. 097-106-48-47, 063-804-04-64

  Çí³ìåìî 2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü 
ãàðàíòóºìî. 093-023-23-99, 099-201-38-40

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-705-47-33

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

  Øóêàþ ðîáîòó, ìàþ äîñâ³ä ðîáîòè çâàðþâàëüíèêà, ðîçãëÿíó óñ³ âàð³àíòè, 
ðîáîòà íà ïîñò³éí³é îñíîâ³. 098-280-03-91

  Çäàì îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ.ì. â öåíòð³. 093-766-78-49

  Â³ääàì ãðàéëèâèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07

  Äàòà ñîðòèðîâêè: 17.6.2020
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Ваш оптимізм і вміння 
не піддаватися смутку ви-
кличе симпатію у оточуючих. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам просто необхідно за-
вершити розпочаті справи. 

БЛИЗНЮКИ 
Імовірний успіх у профе-
сійних справах, отримання 
додаткового прибутку. 

РАК 
У вас почалася смуга везіння. 
Вам вистачить сил і енергії 
для реалізації задуманого. 

ЛЕВ 
Постарайтеся бути м'які-
шими, ніж зазвичай, особли-
во в стосунках з колегами. 

ДІВА 
Саме час відкинути обридлі 
справи і відправитися на по-
шуки нових вражень.

ТЕРЕЗИ 
При вмілому поєднанні опти-
мізму і гнучкості, ви зможете 
досягти важливої   мети. 

СКОРПІОН 
Сконцентруйтеся на най-
важливішому, ви зможете 
домогтися успіху.

СТРІЛЕЦЬ 
Щоб зробити те, що ви на-
мітили, вам буде потрібна 
впевненість у власних силах. 

КОЗЕРІГ 
Тиждень налаштовує до руху 
вперед у професійній сфері.

ВОДОЛІЙ 
Якщо ви хочете знайти нову 
роботу і нових друзів, то за-
раз саме час. 

РИБИ 
Тиждень пройде в спокійному 
темпі, якщо ви не будете ство-
рювати собі зайві проблеми. 

ГОРОСКОП 
НА 18-24 ЧЕРВНЯ 
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ÂІÂÒÎÐÎÊ, 23 ×ÅÐÂÍß

  + 18 0Ñ   + 20 0Ñ
  + 22 0Ñ   + 25 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 22 ×ÅÐÂÍß

  + 19 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 23 0Ñ    + 25 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 20 ×ÅÐÂÍß

  + 17 0Ñ    + 19 0Ñ
  + 23 0Ñ   + 26 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 19 ×ÅÐÂÍß

  + 16 0Ñ    + 17 0Ñ
  + 22 0Ñ   + 26 0Ñ

ÍÅÄІËß, 21 ×ÅÐÂÍß

  + 18 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 23 0Ñ   + 26 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 18 ×ÅÐÂÍß

  + 16 0Ñ    + 17 0Ñ
  + 21 0Ñ    + 24 0Ñ

Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, ï³ä ÿêèé 
«êàòîê» ïîòðàïèëà êîìàíäà ôóò-
áîë³ñò³â Êîçÿòèíñüêîãî «Ìîíî-
ë³òà» ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ÷åìï³î-
íàòó ³ Êóáêà îáëàñò³ ç ôóòáîëó. 
Òèæäåíü äàëè íà â³äíîâëåííÿ 
ô³çè÷íèõ êîíäèö³é ôóòáîë³ñò³â 
³ ÷åðåç äåíü — ãðà â ÷åìï³îíàò³ 
òà íà êóáîê. Êîçÿòèí÷àíè, õî÷ 
³ ïîñòóïèëèñÿ â ïåðø³é çóñòð³÷³ 
ë³äåðó ïåðøîñò³, â ãð³ íà Êóáîê 
ï³äîï³÷í³ Ïàâëà Ëóöþêà âæå 
ìàëè âèãëÿä áîéîâîãî êîëåêòèâó.

Ìîíîë³òîâö³ âèòðèìàëè òåìï 
íå ïðîñòîãî ãðàô³êà ôóòáîëüíî-
ãî êàëåíäàðÿ ³ áóëè ãîòîâ³ äàòè 
á³é âèçíàíîìó ë³äåðó îáëàñíî¿ 
ïåðøîñò³ «Ôàêåëó» ç Ëèïîâöÿ. 
Â³í ãîñòþâàâ ó êîçÿòèíñüêèõ 
ôóòáîë³ñò³â ìèíóëî¿ ñóáîòè.

«Ôàêåë» â ì³æñåçîííÿ çàâäÿêè 
õîðîø³é ô³íàíñîâ³é áàç³ ç³áðàâ 
ï³ä ñâî¿ çíàìåíà ôóòáîë³ñò³â 
âèñîêîãî ð³âíÿ. Çà ï³äáîðîì 
âèêîíàâö³â ëèïîâ÷àíè — öå 
òîï-êîìàíäà äðóãîë³ãîâñüêîãî 
äèâ³ç³îíó ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Ïðî ãðó, ÿêó äåìîíñòðóâàëè 

ìîíîë³òîâö³ â çàõèñò³ ó ñóáî-
òó íà ñòàä³îíà «Ëîêîìîòèâ», 
ìîæíà ïðî÷èòàòè â êîíñïåêòàõ 
Ëîáàíîâñüêîãî. Êîëè ïðîòè ãðè 
á³ëüø êëàñíî¿ êîìàíä³ â ïðîòè-
âàãó äàºòüñÿ ñàìîâ³ääà÷à íà ïîë³.

Ïîºäèíîê «Ìîíîë³ò»-«Ôàêåë» 
çà ïåðåá³ãîì ïîä³é ìàâ çàâåðøè-
òèñü ç ðàõóíêîì 1:1 Ò³ëüêè ³í-
øî¿ äóìêè áóâ ÷îëîâ³ê, ùî îäÿã 
ñâåòð àðá³òðà.. Â³í çà 32 ñåêóíäè 
äî çàâåðøåííÿ çóñòð³÷³ ïðèçíà-
÷àº ïåíàëüò³ ó âîðîòà «Ìîíî-
ë³òà», ÿêîãî íå áóëî. Ò³ëüêè õòî 
êîëè çãàäàº ö³ ïîäðîáèö³? Çà-
ëèøèòüñÿ ëèøå ñòàòèñòèêà, à öå 
ðàõóíîê 1:2. «Ìîíîë³ò» ïðîãðàâ.

Ç ä³àëîãó ì³æ ôàõ³âöåì ôóò-
áîëüíèõ ïðàâèë ³ ë³í³éíèì àð-
á³òðîì çóñòð³÷³.

— Ðóñëàíå, òè æ áà÷èâ, ùî 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë â êàðíîìó 
ìàéäàí÷èêó íå áóëî.

— ß íå ãîëîâíèé ñóääÿ, — â³ä-
ïîâ³â ë³í³éíèé ñóääÿ.

— Òàê òè îô³öåð! Äå òâîÿ ÷åñòü 
îô³öåðà, êîëè òè íå äàâ ñèãíàë 
ãîëîâíîìó, ùî ïåíàëüò³ íå áóëî?

Âàðòî íàãàäàòè ñóääÿì, ùî 
ôóòáîë — êîíòàêòíèé âèä ñïîð-

НАШ ФУТБОЛ МОЖЕ ВМЕРТИ 
ЧЕРЕЗ ТАКЕ СУДДІВСТВО 
Гаряча гра  Після гри козятинського 
«Моноліта» з лідером обласної 
першості, командою «Факел» з Липовця, 
поліції довелося супроводжувати 
арбітра, аби він не потрапив у руки 
розгніваних вболівальників 

òó ³ ïàä³íü ó êîíòàêòí³é áîðîòüá³ 
âèñòà÷àº. ßêáè â êîæíîìó åï³-
çîä³, êîëè â çàïàë³ áîðîòüáè 
ôóòáîë³ñò íå âòðèìóº ð³âíîâà-
ãó, ô³êñóâàëè ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë — òî òàêà ãðà íå íàçèâàëà-
ñÿ á ôóòáîëîì. À òàê íàñóäèòè, 
ùîá ïîêèäàòè ãàçîí ôóòáîëü-
íîãî ïîëÿ â ñóïðîâîä³ ïîë³ö³¿… 
Íåâæå ÷îëîâ³êîâ³ â æîâòîìó òà-
êèé ñóïðîâ³ä íå ãàíåáíèé äëÿ 
ñàìîãî íüîãî?

Òàê, ñóää³ òåæ ëþäè ³ âîíè ìî-
æóòü ïîìèëÿòèñÿ. Ò³ëüêè êîëè 
â îäíîìó ìàò÷³ àðá³òð ÷àñòî 
ñâèñòèòü íà êîðèñòü êîìàíäè, 
ÿêà ïîðóøèëà ïðàâèëà; êîëè ïðè 
îôñàéä³ íå ô³êñóºòüñÿ ïîëîæåí-
íÿ ïîçà ãðîþ, à ïðèçíà÷àºòüñÿ 
øòðàôíèé â á³ê âîð³ò êîìàíäè, 
ÿêà ìàº âîëîä³òè ì’ÿ÷åì, òî ðî-

áèø âèñíîâîê, ùî ÷óòêè, ÿê³ 
³íîä³ øèðÿòüñÿ íà ñòàä³îí³, ïðî 
çàö³êàâëåí³ñòü ñóää³â, ìîæóòü 
áóòè ïðàâäîþ.

Õî÷ó çàïèòàòè àðá³òð³â: êóäè 
ïîä³ëèñÿ Â³ííèöüêèé «ªÌÑ», 
òèâð³âñüêèé «Âîëîäèìèð» ,  «Àã-
ðî-Àñòðà» ç Íåìèðîâà? Âîíè 
ïðèïèíèëè çìàãàííÿ, òîìó ùî 
äîì³íóâàëà îäíà êîìàíäà — 
«Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò». Õëîïö³ ³ 
ãðàëè äîáðå, ³ äîáðå ôóòáîë³ñòàì 
³íøèõ êîìàíä ëàìàëè íîãè, ³ âñå 
¿ì ñõîäèëî ç ðóê.

Çàðàç ó ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ çà-
ÿâëåí³ 5 êîìàíä. Íà íàñòóïíèé 
ñåçîí âæå º êîìàíäà, ÿêà ìàº 
íàì³ð âèñòóïàòè â ÷åìï³îíàò³ 
³íøî¿ îáëàñò³. ßêùî íå áóäå 
ôóòáîëó, íàâ³ùî òîä³ áóäóòü 
ïîòð³áí³ ñóää³? 

Сонце під час проведення матчу палило нещадно. Тому 
для футболістів робили перерву, аби вони могли освіжитися
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