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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

ЩО З ВУЛИЧНИМ 
ОСВІТЛЕННЯМ?

РЕПОРТАЖ ЗІ СВЯТА 
1 ВЕРЕСНЯ

ПРО НАДШВИДКУ СЕСІЮ МІСЬКОЇ РАДИ
с. 3

с. 8-9 с. 2

 Ще перед вихідними 
козятинчани почали 
скаржитися у соцмережах 
на якість води

 «Уже більше тижня з усіх 
кранів (душ, кухня і т. д.) тече 
вода з жахливим смородом. 
Митися неможливо. Чистити 
зуби також.…», — написала 
нам наша читачка у приватні 
повідомлення в Інстаграм

 «А в нашому місті є 
будинок, де в даний час 
з крану тече вода, яка 
не смердить фекаліями?» — 
пише Світлана Березовська

 Для того, аби дізнатися, 
чому вода має неприємний 
запах, ми зателефонували 
до підприємства, 
яке відповідає 
за водопостачання с. 3

ПАМ'ЯТАЄМО УСІХ
 Шість років тому на війні від 

ворожого пострілу загинув 
перший козятинчанин – Віктор 
Ковальчук. Згадуємо нашого 
земляка та усіх козятинчан і 
мешканців нашого району, що 
загинули за ці роки на Сході

НА 90 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 
11 ДІЛЬНИЧНИХ

 Чи знали ви, що практично 
кожен другий злочин 
розкриває дільничний? 
Розпочинаємо серію публікацій, 
в яких будемо розповідати про 
цих поліцейськихс. 5 с. 10

БУЛА ПРОСТО БРУДНА, 
А ТЕПЕР ЩЕ Й СМЕРДИТЬ

Воду з крана не 
тільки неможливо 
використовувати в їжу. 
Навіть випрані в ній речі 
мають неприємний запах
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ÍÎÂÈÍÈ

ДТП у Козятині 
 Ó â³âòîðîê, 1 âåðåñíÿ, 
íà âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüê³é 
òðàïèëàñÿ äîðîæíüî-òðàí-
ñïîðòíà ïðèãîäà. «Ø³ñò-
êà» â’¿õàëà â ìîòîöèêë. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â îä-
í³é ç ãðóï ó Ôåéñáóê.
Çà ³íôîðìàö³ºþ êîçÿòèí-
ñüêî¿ ïîë³ö³¿, ó ö³é òðàí-
ñïîðòí³é ïðèãîä³ âèíóâàò-
öåì º âîä³é «ø³ñòêè». Â³í 
íå íàäàâ ïåðåâàãó â ðóñ³. 
Âîä³é ìîòîöèêëà çàçíàâ 
íåçíà÷íèé ò³ëåñíèõ òðàâì.

Знайшли 
боєприпаси 
 Ó ñìò Çàë³çíè÷íå 
30 ñåðïíÿ âèÿâèëè àð-
òèëåð³éñüêèé ñíàðÿä. 
Íåáåçïå÷íà çíàõ³äêà áóëà 
ïîáëèçó ì³ñöåâîãî ñòàâó. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Ãî-
ëîâíå óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Ó ïîíåä³ëîê, 31 ñåðï-
íÿ, ñàïåðè Â³ííè÷÷èíè 
çíèùèëè 45-ì³ë³ìåòðîâèé 
àðòèëåð³éñüêèé ñíàðÿä.

Про КОВІД-19 
 Ï³ñëÿ âèõ³äíèõ ê³ëü-
ê³ñòü âèÿâëåíèõ âèïàäê³â 
ïåðåâàëèëà çà 100. ßê 
ïîâ³äîìèâ ãàçåòó çàâ³äóâà÷ 
Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðà-
éîííîãî â³ää³ëó ëàáîðà-
òîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³ä 
ßùóê, â³ä êîðîíàâ³ðóñó 
ïîìåð 73-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. 
Äî ë³êàðí³ â³í ïîòðàïèâ 
26 ñåðïíÿ. ×îëîâ³ê áóâ 
ï³äêëþ÷åíèé äî àïàðà-
òó ØÂË. Äðóãîþ ó â³-
ííèöüê³é ë³êàðí³ ïîìåðëà 
94-ð³÷íà ìåøêàíêà Çàë³ç-
íè÷íîãî.
Ó ïîíåä³ëîê, 31 ñåðï-
íÿ, ñòàëî â³äîìî, ùî 
íà COVID-19 çàõâîð³ëà 
ïîì³÷íèöÿ âèõîâàòåëüêè 
äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ¹ 1. 
Äîøê³ëüíèé íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ïðàöþº. Çàêðè-
ëè ò³ëüêè ãðóïó, â ÿê³é 
ïðàöþâàëà æ³íêà. Êîí-
òàêòóþ÷èõ ä³òåé áóäóòü 
îáñòåæóâàòè. Ó â³âòîðîê, 
1 âåðåñíÿ, äîäàëîñÿ ùå 
8 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ñåðåä 
³íô³êîâàíèõ — ñòóäåíòêà.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Â³ííèöü-
êîãî îáëàñíîãî ëàáîðàòîð-
íîãî öåíòðó ÌÎÇ, ñòàíîì 
íà 11 ðàíêó 2 âåðåñíÿ 
ó Êîçÿòèí³ òà ðàéîí³ çà-
ô³êñóâàëè 112 âèïàäê³â çà-
õâîðþâàííÿ íà COVID-19. 
Êîçÿòèí ó «æîâò³é» êàðàí-
òèííî¿ çîíè.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД 

Ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â 
ìàéæå âåñü öåíòð Êîçÿòèíà 
âíî÷³ áóâ ó òåìðÿâ³, áî íå ïðà-
öþâàëî âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ. 
Ëþäè íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëèñÿ 
ó ñîöìåðåæàõ íà òå, ùî íå ñâ³-
òÿòü ë³õòàð³. ×è íå íàéá³ëüøå 
îáóðåííÿ âèêëèêàëà â³äñóòí³ñòü 
âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ íà Íåçà-
ëåæíîñò³ (êîëèøí³é ×åðâîíîàð-
ì³éñüê³é). Ñàìå òàì íå òàê äàâíî 
âñòàíîâèëè íîâ³ ñó÷àñí³ ë³õòàð³.

«×åêàþ, êîëè âæå âèêëàäåòå 
ôîòî âå÷³ðíüî¿ âóëèö³ Íåçàëåæ-
íîñò³, ùîá áóëî ùîñü âèäíî, áî 
çàðàç íàâ³òü ÿêùî õòîñü äàñòü 
ïî ãîëîâ³ ³ â³äáåðå ñóìêó, òî é 
îï³çíàòè íå çìîæåø (…) ßêùî 
õòîñü ñóìí³âàºòüñÿ, ùî âóëèöÿ 
â òåìðÿâ³, òî ìîæó ïðîâåñòè 
åêñêóðñ³þ, àëå çà ïîïåðåäíüîþ 
äîìîâëåí³ñòþ, òîìó ùî ïîáà÷è-
òè êîãîñü íàðàç³ íå ðåàëüíî», — 
íàïèñàëà Ìàðèíà Êàñüÿíåíêî 
â îäí³é ç ãðóï ó Ôåéñáóê ùå 
12 ñåðïíÿ.

«Òàê, â ìiñòi âçàãàëi â òåìíó 
ïîðó ñâiòëî íå ãîðèòü. Äîáðå, ùî 
º ñóïåðìàðêåòè, õî÷ áiëÿ íèõ âè-
äíî i öå öåíòð. Ìîæó ëèøå óÿ-
âèòè, ÿê îñâiòëþþòüñÿ îêîëèöi 
ìiñòà», — ïèøå â êîìåíòàðÿõ 
Îëåíà Äóäíèê-Âàñü÷óê.

Ó êîìåíòàðÿõ êîçÿòèí÷àíè 
ïèñàëè, ùî òàê ñàìî òåìíî 
íà Øåâ÷åíêà, Êóëèê³âñüêîãî, 
Ì³÷óð³íà. ² öå ëèøå öåíòð ì³ñòà. 
Ñêàðæèëèñÿ ³ íà âóëèö³ â ðàéîí³ 
ÏÐÁ (8-ìà Ãâàðä³éñüêà, Çîðÿíà).

ЦЕНТР БУВ У ТЕМРЯВІ 
Ïðîáëåìà ç âóëè÷íèì îñâ³ò-

ëåííÿì íå íîâà äëÿ íàøîãî ì³ñ-
òà. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ áóëà ìè-
íóëîãî ðîêó. Òîä³ òåæ íà âóëèö³ 
Íåçàëåæíîñò³ íå ïðàöþâàëè ë³õ-

ЧОМУ ВУЛИЧНІ ЛІХТАРІ 
ПРАЦЮЮТЬ З ПЕРЕБОЯМИ 
Вічна проблема  
У місті почали 
ремонтувати 
вуличне освітлення 
і ліхтарі нарешті 
засвітилися після 
кількамісячної 
темряви. Але 
на деяких вулицях 
вони вмикаються 
через день. 
У чому причина — 
дізнавалися наші 
журналісти

Вулиця Незалежності. Тут ліхтарі поки працюють з перебоями 

òàð³. Çãîäîì ïðîáëåìó âëàäíà-
ëè. Àëå ùîéíî â³äðåìîíòóâàëè 
îñâ³òëåííÿ íà Íåçàëåæíîñò³, 
ëàìïî÷êè ïîãàñëè íà ÷àñòèí³ 
âóëèöü Ãåðî¿â Ìàéäàíó òà Âè-
ííè÷åíêà. Òîæ äîâåëîñÿ ðåìîí-
òóâàòè çíîâó.

Ï³ñëÿ ðåìîíòó îñâ³òëåííÿ 
â öåíòð³ ïðàöþâàëî ñïðàâíî 
âïðîäîâæ äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â. 
Àëå ïîò³ì ë³õòàð³ çíîâó çãàñëè. 
Âóëèöÿ Íåçàëåæíîñò³ ñòîÿëà 
â òåìðÿâ³ íå îäèí òèæäåíü. Õî÷à 
íà äåÿêèõ âóëèöÿõ ó öåíòð³ ì³ñòà 
îñâ³òëåííÿ ïðàöþâàëî ñïðàâíî. 
Îäíà ç íèõ — Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â. 
Ó ñ³÷í³ öüîãî ðîêó òàì â ðàéîí³ 
â³éñüêêîìàòó âñòàíîâèëè ê³ëüêà 
ñó÷àñíèõ LED-ë³õòàð³â ³ âîíè, 
íà â³äì³íó â³ä òèõ, ùî íà âó-
ëèö³ Íåçàëåæíîñò³, ïðàöþþòü 
áåç ïåðåáî¿â. ×àñòèíà ë³õòàð³â 
ïðàöþâàëà íà Ãðóøåâñüêîãî òà 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

Íàéá³ëüøå ïîùàñòèëî ìåø-
êàíöÿì âóëèö³ Ïèëèïà Îðëèêà. 
Òóò õî÷ ³ íå âñ³ ë³õòàð³ ïðàöþâà-
ëè, àëå çà ðàõóíîê ÀÒÁ òà òî÷êè 
ïðîäàæó êàâè á³ëÿ êîëèøíüîãî 
ìàãàçèíó «Ëîòîñ» áóëî âèäíî, 
íà÷å âäåíü.

Ðåøòà öåíòðàëüíèõ âóëèöü 
ì³ñòà ïîòîïàëà â òåìðÿâ³. Íàðå-
øò³ âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ ïî÷àëè 
ëàãîäèòè. Çâ³ñíî, êîçÿòèí÷àíè 
íå îìèíóëè óâàãîþ öþ ïîä³þ.

«Õòî çíàº, ùî â Êîçÿòèí³ 
çà ñâÿòî? Îñâ³òëåííÿ íà âóëèöÿõ 
ç’ÿâèëîñÿ (âóë. Íåçàëåæíîñò³), 
ÿêà âæå äàâíî íå áà÷èëà ë³õ-
òàð³â», — íàïèñàëà ó Ôåéñáóê 
Íàòàëÿ Çà¿÷êî 25 ñåðïíÿ.

Ï³ñëÿ ñâÿòêîâèõ âèõ³äíèõ 
ñïåðøó çàïðàöþâàëè LED-
ë³õòàð³ íà âèùåçãàäàí³é Íåçà-
ëåæíîñò³. Íàñòóïíîãî äíÿ çà-
ñâ³òèëàñÿ âóëèöÿ Ì³÷óð³íà ³ 
÷àñòèíà âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó 
ïîáëèçó ðàéîííî¿ ë³êàðí³. Òàê 
òðèâàëî äâà äí³. Òðåòüîãî äíÿ 
ë³õòàð³ íà Íåçàëåæíîñò³ ÷îìóñü 
ïîãàñëè ³ ïðàöþþòü ÷åðåç äåíü. 
Òàê ñàìî, ÿê ³ íà Ì³÷óð³íà.

ТЕНДЕР ОГОЛОШУВАЛИ 
5 РАЗІВ 

Öüîãîð³÷ íà ðåìîíò âóëè÷íîãî 
îñâ³òëåííÿ ì³ñòî âèòðàòèëî òðî-
õè á³ëüøå 1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
òîä³ ÿê ïëàíóâàëîñÿ âèòðàòèòè 
1 ì³ëüéîí 200 òèñÿ÷. Òåíäåð 
íà ðåìîíò òà îáñëóãîâóâàííÿ 

âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ îãîëî-
øóâàëè ï’ÿòü ðàç³â çà öåé ð³ê. 
Óïåðøå — ó ëþòîìó. Ïåðø³ äâ³ 
çàêóï³âë³ ñêàñóâàëè ÷åðåç òå, ùî 
ó÷àñòü ó òîðãàõ âçÿëî ìåíøå, í³æ 
äâà ó÷àñíèêè. Òðàâíåâó ³ ÷åðâ-
íåâó çàêóï³âë³ òåæ äîâåëîñÿ â³ä-
ì³íèòè ÷åðåç òåõí³÷í³ ïîìèëêè, 
äîïóùåí³ ïðè îãîëîøåíí³ â³ä-
êðèòèõ òîðã³â.

Àóêö³îí âäàëîñÿ ïðîâåñòè 
ëèøå 23 ëèïíÿ. Ñâî¿ ïðîïî-

çèö³¿ ïîäàëî ÷îòèðè ó÷àñíèêè. 
Âèãðàëà òåíäåð â³ííèöüêà êîì-
ïàí³ÿ «Ñïåöáóäñòðîéìîíòàæ». 
Ñàìå öÿ ô³ðìà çàïðîïîíóâàëà 
íàéíèæ÷ó ö³íó — 1 ì³ëüéîí 
84 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ЩО КАЖУТЬ В ЖКГ 
ßêùî âóëè÷íå îñâ³òëåííÿ âæå 

ïî÷àëè ðåìîíòóâàòè, òîä³ ÷îìó 
íà Íåçàëåæíîñò³ ë³õòàð³ ñïåðøó 
çàñâ³òèëèñÿ, à òåïåð ïðàöþþòü 
ç ïåðåáîÿìè? ßê ïîÿñíèâ ãà-
çåò³ «RIA-Êîçÿòèí» íà÷àëüíèê 
Óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà ªâãåí³é Ìà-
ëàùóê, ðåìîíòíà áðèãàäà ùå 
ïðàöþº. Ñïåðøó ïîëàãîäèëè 
çëàìàí³ ë³õòàð³, òåïåð ìàþòü 
ì³íÿòè àâòîìàò íà ï³äñòàíö³¿.

— Ñüîãîäí³-çàâòðà âîíè éîãî 
â³äíîâëÿòü ïîâí³ñòþ. Äâà äí³ — 
³ âñÿ ³ñíóþ÷à ë³í³ÿ áóäå 100 % 
ïðàöþâàòè. Ïëþñ â³äáóëàñÿ 
çàì³íà ëàìï ïî ì³ñòó, — êàæå 
Ìàëàùóê.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íøèõ ì³êðî-
ðàéîí³â Êîçÿòèíà, òî, çà ñëîâà-
ìè íà÷àëüíèêà ÓÆÊÃ, íà ÏÐÁ 
ïîêè íå ïðàöþº îñâ³òëåííÿ 
íà Êîçàöüê³é òà 8-³é Ãâàðä³é-
ñüê³é. Òàì ïðîõîäèòü çàì³íà 
êàáåëÿ. Ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñ-
òà âæå â³äíîâèëè îñâ³òëåííÿ. 
À íà Íåêðàñîâà âñòàíîâèëè 
LED-ë³õòàð³.

— Äóìàþ, ìè çà òèæäåíü çà-
êðèºìî öþ ïðîáëåìó ³ ïî÷íå-
ìî ïëàíîâå îñâ³òëåííÿ âóëèöü, 
íà ÿê³ âèä³ëèëè êîøòè ³ ÿê³ ìè 
ïëàíóâàëè çàñâ³òèòè, — äîäàº 
ªâãåí³é Ìàëàùóê.

Öüîãîð³÷ íà ðåìîíò 
âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ 
ì³ñòî âèòðàòèëî òðîõè 
á³ëüøå 1 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. À ïëàíóâàëè 
1 ì³ëüéîí 200 òèñÿ÷
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД

Ùå ïåðåä âèõ³äíèìè íàì ÷å-
ðåç ñîöìåðåæ³ ïî÷àëè íàäõîäèòè 
ïîâ³äîìëåííÿ â³ä êîçÿòèí÷àí, 
ÿê³ ñêàðæèëèñÿ íà ïîãàíó ÿê³ñòü 
âîäè.

«Óæå á³ëüøå òèæíÿ ç óñ³õ êðà-
í³â (äóø, êóõíÿ ³ ò. ä.) òå÷å âîäà 
ç æàõëèâèì ñìîðîäîì. Ìèòèñÿ 
íåìîæëèâî. ×èñòèòè çóáè òàêîæ. 
Ï³ñëÿ ïðàííÿ ðå÷³ ìàþòü íåïðè-
ºìíèé àðîìàò. Òð³øêè ðÿòóº íà-
ÿâí³ñòü êðèíè÷íî¿ âîäè. Ñïåðøó 
äóìàëè, ùî öå ëèøå ó íàñ, àëå 
âèÿâèëîñÿ, ùî ïåðóêàðíÿ íà 
Ï. Îðëèêà òåæ ç³øòîâõíóëàñÿ 
ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ», — íàïèñàëà 
íàì íàøà ÷èòà÷êà ó ïðèâàòí³ 
ïîâ³äîìëåííÿ â ²íñòàãðàì.

«À â íàøîìó ì³ñò³ º áóäèíîê, 
äå â äàíèé ÷àñ ç êðàíó òå÷å âîäà, 
ÿêà íå ñìåðäèòü ôåêàë³ÿìè?» 
— íàïèñàëà íàì Ñâ³òëàíà Áå-
ðåçîâñüêà.

Âîäà ó êðàí³ ä³éñíî ìàº íå 
íàäòî ïðèºìíèé çàïàõ. Êîëè 
âîíà õîëîäíà, öå â³ä÷óòíî íå òàê 
ñèëüíî, ïðîòå ÿêùî ¿¿ ï³ä³ãð³òè, 
ñêàæ³ìî, áîéëåðîì, òî ñìîð³ä 
÷óòè îäðàçó.

×èìàëî êîçÿòèí÷àí âîäîïðî-

â³äíó âîäó âèêîðèñòîâóþòü ëèøå 
äëÿ òåõí³÷íèõ ïîòðåá. Ìèíóëîãî 
ðîêó ìè ïðîâîäèëè îïèòóâàííÿ, 
äå ìåøêàíö³ íàøîãî ì³ñòà áå-
ðóòü ïèòíó âîäó? Æîäåí ç òèõ, 
êîãî ìè çàïèòàëè, íå ñêàçàâ, ùî 
êîðèñòóºòüñÿ âîäîïðîâ³äíîþ 
âîäîþ äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³ ÷è 
ÿê ïèòíîþ. Õòîñü íåñå âîäó ç 
êðèíèö³, õòîñü êóïóº áóòèëüî-
âàíó. À öå íå òàêå âæå é äåøåâå 
çàäîâîëåííÿ, âðàõîâóþ÷è òå, ùî 
øåñòèë³òðîâèé áóòåëü êîøòóº 
ùîíàéìåíøå 13 ãðèâåíü. Òðîõè 
äåøåâøà òàëà âîäà, àëå âîíà òåæ 
êîøòóº ãðîø³.

² ÿêùî äëÿ ïèòòÿ ³ ïðèãî-
òóâàííÿ ¿æ³ êîçÿòèí÷àíè âè-
êîðèñòîâóþòü êðèíè÷íó ÷è 
áóòèëüîâàíó âîäó, òî äëÿ òîãî, 
ùîá ïîìèòè ïîñóä, âìèòèñÿ ÷è 
âèïðàòè ðå÷³, ìè êîðèñòóºìîñÿ 
âîäîïðîâ³äíîþ. Àëå íàâ³òü ÷èñ-
òèòè çóáè âîäîþ ç íåïðèâàáëè-
âèì çàïàõîì íå íàäòî ïðèºìíî.

Ó òàêîìó âèïàäêó òðîõè ðÿòó-
þòü ô³ëüòðè. Îñîáèñòî ó ìåíå 
òàêèõ äâà — ïîë³ïðîï³ëåíîâèé 
òà âóã³ëüíèé. Ïåðøèé î÷èùàº 
âîäó â³ä ð³çíèõ çàáðóäíåíü, íà 
êøòàëò ï³ñêó. Äðóãèé äîïîìà-
ãàº ïðèáðàòè íåïðèºìíèé çàïàõ. 

БУЛА БРУДНА, А ТЕПЕР – СМЕРДЮЧА
Проблема  Останнім часом 
козятинчани скаржаться на жахливу 
якість води. А саме: на неприємний 
запах, через який неможливо ні 
білизну випрати, ні зуби почистити. 
Ми з’ясували, у чому проблема

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ï’ÿòíèöþ, 28 ñåðïíÿ, â Ìà-
õàðèíöÿõ ñâÿòêóâàëè 408 ð³÷íè-
öþ ç äíÿ çàñíóâàííÿ ñåëà. Ùî-
ïðàâäà, ³ñòîðèêè ñòâåðäæóþòü, 
ùî ïåðø³ çãàäêè ïðî Ìàõàðèíö³ 
äàòóþòüñÿ 1612 ðîêîì.

×åðåç êàðàíòèíí³ îáìåæåí-
íÿ ñâÿòêóâàëè íå âåëåëþäíî. 
Ñ³ëüñüêà ðàäà îðãàí³çóâàëà «ñî-
ëîäêèé ñò³ë» äëÿ ä³òåé, äåïóòàò 
îáëàñíî¿ ðàäè ²ðèíà Êîëåñíèê, 
ùîá äîðîñë³ íå íóäüãóâàëè, çà-
ïðîñèëà íà ñâÿòî âîêàëüíèé ãóðò 
«Âîäîãðàé» ç Â³ííèö³. Ãîñò³ ç 
Êîçÿòèíà ÃÎ «Çì³íè Êîçÿòèí» 
îðãàí³çóâàëè ìàëå÷³ òà ï³äë³òêàì 
çìàãàííÿ ç àðìñïîðòó òà âïðàâè 
íà òóðí³êó.

Äî ñïîðòèâíèõ ñíàðÿä³â âè-
øèêóâàëàñü ÷åðãà õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷àòîê, þíàê³â òà ä³â÷àò. Ïå-
ðåìîæö³ âïðàâ éøëè, äîëàþ÷è 
ñëàáê³øèõ ñóïåðíèê³â, äî ãî-

ëîâíîãî ô³íàëó. Ô³íàë³ñòè, é 
ïåðåìîæö³ òóðí³ðó îòðèìóâàëè 
ãðàìîòè ç ðóê Ðóñëàíà Êóõàðÿ.

Êîëè íàñòàâ ÷àñ âèñòóïó «Âî-
äîãðàþ», ñåðåä ëþäåé ñòàðøî-
ãî â³êó ï³øëè íåçàäîâîëåííÿ, 
ùî êîçÿòèíñüê³ ãîñò³ ç³ ñâî¿ìè 
ñïîðòèâíèìè çìàãàííÿìè çà-
éíÿëè öåíòð ³ìïðîâ³çîâàíî¿ 
ñöåíè ³ çàâàæàþòü äèâèòèñÿ 
âèñòóï âîêàëüíîãî êîëåêòè-
âó. Îðãàí³çàòîðè ñïîðòèâíîãî 
øîó ç ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñÿ 
äî ïîáàæàííÿ ëþäåé ³ ïåðåíåñëè 
òóðí³êè â á³ê.

Ïîêè òðèâàëè ïåðåñòàíîâêè, 
67-ð³÷íèé Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó ïðî ñâîº áà÷åííÿ 
ðîçâèòêó ñåëà.

— Ó íàñ òóò í³÷îãî ì³íÿòè 
íå òðåáà, — êàæå Îëåêñàíäð. — 
Ó íàñ ãðîìàäà ñåëà ó âñüîìó 
ñàìà ðîçáåðåòüñÿ. Ç³ «Ëüâ³â-
ñüêèì ñì³òòÿì» òàê ëüâ³â’ÿí 

ïåðåëÿêàëè, ùî âîíè ç ïåðåëÿêó 
é íàøå ñì³òòÿ çàáðàëè. Ó ë³ñ-
êó ê³ëüêà ñîñåí çð³çàëè ³ òàì 
ãðîìàäà ïîâñòàëà. Íåìàº ÷îãî 
â Ìàõàðèíöÿõ çì³íþâàòè.

Òèì ÷àñîì ä³òè ïðîäîâæóâàëè 
âèáîðþâàòè ãðàìîòè òà ìåäàë³, 
à äîðîñë³ ïî÷óëè ïðèºìíèé ñï³â 
«Âîäîãðàþ». Âèêîíàâøè äåê³ëü-
êà óêðà¿íñüêèõ òâîð³â, âîêàë³ñòè 
íàäàëè ñëîâî ²ðèí³. Âîíà áóëà 
íåáàãàòîñë³âíà. Â ñâîºìó âèñòó-
ï³ ñêàçàëà, ùî Ìàõàðèíö³ âæå 
äàâíî äëÿ íå¿ ñòàëè ð³äíèìè. 
Íàâ³òü ¿¿ ñâîÿ÷êà âèéøëà çàì³æ 
çà ìàõàðèí÷àíèíà.

— Íàøà äðóæáà â³÷íà, — 
ñêàçàëà âîíà. Ï³ñëÿ ÷îãî çíîâ 
çàçâó÷àëè óêðà¿íñüê³ ï³ñí³ òà 
ìóçèêà. Ï³ä ê³íåöü ï³ñåííîãî 
øîó áóâ ïîäàðóíîê â³ä ãîëîâè 
ñåëà Íàòàë³¿ Âàñèëþê. Âîíà 
ïîäàðóâàëà òðàäèö³éíèé äëÿ 
ãðîìàäè ñàëþò.

Êîøòóþòü îáèäâà 95 ãðèâåíü. 
Àëå âèñòà÷àº ¿õ ìàêñèìóì íà 
òèæäåíü. Âæå çà ñ³ì äí³â ï³ñëÿ 
çàì³íè ô³ëüòð³â, âîäà çíîâó ìàº 
íåïðèºìíèé çàïàõ. Âðàõîâóþ-
÷è òå, ùî çà êóá òðåáà ïëàòèòè 
á³ëüøå 40 ãðèâåíü, ³ ùîòèæíÿ 
ì³íÿòè ô³ëüòðè, çà ì³ñÿöü íà-
á³ãàº êðóãëåíüêà ñóìà.

Äëÿ òîãî, àáè ä³çíàòèñÿ, ÷îìó 
âîäà ìàº íåïðèºìíèé çàïàõ, ìè 
çàòåëåôîíóâàëè äî Êè¿âñüêîãî 
òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ (êî-
ëèøíº ÁÌÅÓ-2), ÿêå â³äïîâ³äàº 
çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ ó íàøîìó ì³ñò³. ßê ïîÿñ-

íèâ íàì çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
ç âîäî-òåïëîïîñòà÷àííÿ Ñåðã³é 
Áîéêî, ïðè÷èíà ó íàäì³ðí³é 
ñïåö³. Âèñîêà òåìïåðàòóðà ïî-
â³òðÿ òðèìàºòüñÿ âæå äâà ì³ñÿö³, 
à äîù³â ìàëî. Äî òîãî æ, çàðàç 
âîäà öâ³òå.

— Âîäà ó âîäîéì³ âïàëà äåñü 
íà ñàíòèìåòð³â 80. Â÷îðà ÿ ¿çäèâ 
òóäè, äèâèâñÿ. Ñòàâêè âåðõí³ ³ 
çàïðóäè, ÿê³ º — âîíè â îðåí-
äàð³â. Òðîõè ïóñòèòè âîäè âîíè 
â³äìîâëÿþòüñÿ. Ìè íåîäíîðà-
çîâî çâåðòàëèñÿ ³ äî ðàéîííî¿ 
ðàäè, í³õòî íàì â öüîìó äîïî-
ìîãòè íå ìîæå. Êðèòè÷íî¿ ñè-

òóàö³¿ íåìàº. Ïîêè ùå âèñòà÷àº 
âîäè á³ëüø-ìåíø. Ìè õîò³ëè á 
òðîøêè ñâ³æ³øî¿ çàïóñòèòè. Áî 
òàì äàë³ ð³÷êè º. Öå á ïîïî-
âíèëî íàø³ çàïàñè, î÷èñòèëî 
³ çàáðàëî çåëåíå áàãîâèííÿ. À 
çà ³íøèìè ïîêàçíèêàìè — çà 
áàêòåð³îëîã³÷íèìè ³ õ³ì³÷íèìè 
— âîäà â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 
ªäèíå — òî öå çàïàõ. ß äóìàþ, 
ùî ÿêáè õî÷à á äîù ï³øîâ ÷è 
ïîõîëîäàëî, òî â³í áè çíèê. Íà 
äàíèé ÷àñ æîäíèõ ïðåïàðàò³â, 
ùîá çàáðàòè çàïàõ, í³äå í³ â 
ªâðîï³, í³ â ñâ³ò³ íåìàº, — êàæå 
Ñåðã³é Áîéêî.

День села в Махаринцях: солодощі, 
змагання і «нічого змінювати не треба» 

Найвеселіше на Дні села в Махаринцях було дітям 

Вже більше тижня вода з водопроводу має нестерпний запах. 
Він особливо відчутний, якщо її підігріти
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ПРЕССЛУЖБА ПАРТІЇ 

«РІДНЕ МІСТО»

Íàðåøò³ â Êîçÿòèí³ ç'ÿâèëàñÿ íîâà 
íåçàëåæíà ïàðò³ÿ «Ð³äíå ì³ñòî». Âîíà 
íå ïîë³òè÷íà, ñòâîðåíà äëÿ òîãî, ùîá 
çðîáèòè íàøå ì³ñòî êðàùèì, êîìôîðò-
í³øèì. «Çðîáèâ äëÿ ñåáå — çðîáè ³ äëÿ 
ëþäåé» — òàêà æèòòºâà ïîçèö³ÿ ãîëîâè 
«Ð³äíîãî ì³ñòà» Ìàð³¿ Ìóäðî¿.

— ß äîâãî äóìàëà, ÿê â÷èíèòè òàê, 
ùîá íå áóòè çàëåæíîþ â³ä ïîë³òèêè ³ 
âèð³øèëà ñòâîðèòè òàêó ïàðò³þ, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìàð³ÿ Ìóäðà. — Íàñïðàâä³, 
ïàðò³¿ ïîòð³áí³ â ì³ñò³ äëÿ âèð³øåííÿ 
ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá. Ìè íå ðîçãëÿ-
äàºìî ïðîáëåìè äåðæàâíîãî ìàñøòàáó, 
à êîíêðåòíî ì³ñöåâ³, ÿêèõ â Êîçÿòèí³ 
äóæå áàãàòî. Íå îáîâ'ÿçêîâî áóòè ìå-
ðîì, ùîá çðîáèòè â Êîçÿòèí³ êðàñó. 
Ïðîñòî òðåáà ëþáèòè ñâîº ì³ñòî.

Àêòèâíà òà äîñâ³ä÷åíà êîìàíäà ç 
26 îñ³á çðîáèòü âñå, ùîá Êîçÿòèí ðîç-

êâ³ò íîâèìè, ÿñêðàâèìè áàðâàìè. ² âæå 
ðîáèòü. Àäæå âîñåíè â öåíòð³ ì³ñòà, 
íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ (íåïîäàë³ê òàí-
êà) ç’ÿâèòüñÿ ìèëîâèäíèé ñêâåðèê, äå 
êîæåí çìîæå â³äïî÷èòè òà íàñîëîäèòè-
ñÿ êðàñîþ. Âñå ïðîäóìàíî äî äåòàëåé. 
Òàì áóäå äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, áåñ³ä-
êà, ïàðêîâ³ ñêóëüïòóðè, êëóìáè, àëå¿, 
ëàâî÷êè. Äëÿ êîçÿòèí÷àí îáëàøòóþòü 
ôîòîçîíó ³ íàéãîëîâí³øå — âñòàíîâ-
ëÿòü ðîçê³øíèé ôîíòàí, íà ÿêèé òàê 
÷åêàþòü êîçÿòèíö³.

Íàðàç³ òàì êèïèòü ðîáîòà.
— Çà âëàñí³ ãðîø³ òà êîøòè ìîãî 

áðàòà Ãåííàä³ÿ Ìóäðîãî ìè êóïèëè 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, — êàæå Ìàð³ÿ. — 
Ïîçàñèïàëè ò³ áîëîòÿí³ ÿìè. Ïðèâåç-
ëè 400 ìàøèí áóä³âåëüíîãî ìàòåð³àëó, 
àáè âèð³âíÿòè ³ óòðàìáóâàòè îñíîâó ï³ä 
ñêâåð. Ïëàíóºìî ïðèâåçòè 100 ìàøèí 
÷èñòî¿ çåìë³ äëÿ êâ³òíèê³â. Âîñåíè ïî-
âí³ñòþ çàê³í÷èìî.

Òà öå ò³ëüêè ïî÷àòîê. Ïîä³áíèé 
ñâåðèê îáëàøòóþòü ³ íà ÏÐÁ. Òàì 
ìåøêàíö³ âæå äàâíî á³äêàþòüñÿ ïðî 
â³äñóòí³ñòü êóòî÷ê³â äëÿ â³äïî÷èíêó. 
Ç «Ð³äíèì ì³ñòîì» — áóäå!

Íå ìåíø áîëþ÷èì ïèòàííÿì â Êîçÿòè-
í³ º éîãî îñâ³òëåííÿ. Òåìí³ âóëèö³ ëÿêàþòü 
ì³ñòÿí òà ðîáëÿòü Êîçÿòèí íåáåçïå÷íèì 
òà íå êîìôîðòíèì. «Ð³äíå ì³ñòî — ñâ³òëå 
ì³ñòî» — öå ùå îäíå ãàñëî ïàðò³¿.

— ß ñàìà çàéìàþñü ñîíÿ÷íèìè ïà-
íåëÿìè, º ñîíÿ÷í³ ñòàíö³¿ ³ çíàþ, ÿê 
çðîáèòè òàê, ùîá â íàñ çàâæäè ãîð³-
ëî ñâ³òëî. Ïðè÷îìó ôàêòè÷íî áåçêî-
øòîâíî, íå ÷³ïàþ÷è ãðîø³ áþäæåòó, — 
ñòâåðäæóº Ìàð³ÿ Ìóäðà. — ßê äåïóòàò 
13–14 îêðóãó, ïîîá³öÿëà ñâî¿ì âèáîð-
öÿì íà âóëèö³ Áåññàðàáîâà ïîñòàâèòè 
ë³õòàð³. ² âèêîíàëà îá³öÿíêó.

Äàâàéòå ðàçîì ç «Ð³äíèì ì³ñòî» çðî-
áèìî Êîçÿòèí êâ³òó÷èì, ñâ³òëèì òà 
êîìôîðòíèì!

Марія Мудра очолила «Рідне місто» 
і робить Козятин кращим
БЛОГ

РЕКЛАМА

ОЛЕНА УДВУД 

Íà ïî÷àòêó çàñ³äàííÿ ñåêðå-
òàð ì³ñüêî¿ ðàäè Êîñòÿíòèí 
Ìàð÷åíêî çàóâàæèâ, ùî âæå 
ìàºìî äâà ëåòàëüíèõ âèïàäêè 
COVID-19 ³ ïîïðîñèâ äåïóòàò³â 
äîòðèìóâàòèñÿ êàðàíòèííèõ çà-
õîä³â, îñê³ëüêè äî ñåñ³éíî¿ çàëè 
ó ìàñêàõ çàéøëè íå âñ³.

Äåïóòàòè âøàíóâàëè õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ êîëèøíüîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâó Ìèõàéëà Âè-
ñîöüêîãî òà íàøèõ çåìëÿê³â, 
ÿê³ çàãèíóëè â çîí³ ïðîâåäåííÿ 
ÀÒÎ/ÎÎÑ.

Ëàâè äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè 
ïîïîâíèâ Îëåêñ³é Êîñòþê. Â³í 
áàëîòóâàâñÿ íà âèáîðàõ 2015 ðîêó 
ó ñïèñêó ïàðò³¿ «Ñàìîïîì³÷». 
Íîâîãî äåïóòàòà ïðåäñòàâèëè 
íà çàñ³äàíí³ éîãî êîëåãàì.

Âíåñëè çì³íè äî áþäæåòó, 
çàòâåðäèëè çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ 
áþäæåòó íà 2020 ð³ê, à òàêîæ 
ð³øåííÿ âèêîíêîìó.

Ï³ñëÿ öüîãî ïåðåéøëè äî ïè-
òàííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî ³ç çàë³çíè-
öåþ. Íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â âè-
íåñëè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âñòà-
íîâëåííÿ ï³ëüãè íà çåìåëüíèé 
ïîäàòîê äëÿ çàë³çíè÷íèõ ï³äïðè-
ºìñòâ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà. Öå âæå 
âäðóãå äåïóòàòè ðîçãëÿäàëè öå 
ïèòàííÿ. Âïåðøå éîãî ïîðóøè-
ëè äâà òèæí³ òîìó, íà 47 ïîçà-
÷åðãîâ³é ñåñ³¿. Àëå òîä³ ð³øåí-
íÿ íå ïðèéíÿëè, ïîçàÿê âîíî 
íå íàáðàëî íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ãîëîñ³â «çà».

Äåïóòàò ªâãåí³é Áóðàâñüêèé 
ïîïðîñèâ êîëåã ï³äòðèìàòè 
ð³øåííÿ ïðî ïîäàòêîâó ï³ëü-
ãó, ïîçàÿê çàë³çíèöÿ ïåðåáó-
âàº ó ñêðóòíîìó ô³íàíñîâîìó 
ñòàíîâèù³ ÷åðåç ïàíäåì³þ ³ öå 
ìîæå ïîçíà÷èòèñÿ íà çâè÷àé-
íèõ ïðàö³âíèêàõ, àäæå ÿêùî 
çàë³çíè÷íèì ï³äïðèºìñòâàì 
íå âèñòà÷àòèìå ô³íàíñ³â, áó-
äóòü ïðîâîäèòè îïòèì³çàö³þ ³ 
ñêîðî÷óâàòè ïåðñîíàë.

НАДШВИДКА СЕСІЯ МІСЬКОЇ 
РАДИ. ЩО ВИРІШИЛИ?
Важливо  У п’ятницю, 28 серпня, 
відбулася 48 сесія Козятинської міської 
ради. Депутати зібралися на позачергове 
засідання. Про те, які рішення 
розглядали — коротко у 19 реченнях

Õî÷ ³ç ñóïåðå÷êàìè, öüîãî 
ðàçó ð³øåííÿ ïðèéíÿëè. Ïîäàò-
êîâà ï³ëüãà ä³ÿòèìå äëÿ çàë³ç-
íè÷íèõ ï³äïðèºìñòâ âïðîäîâæ 
÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â — ç âåðåñíÿ 
ïî ãðóäåíü öüîãî ðîêó. Ïðè öüî-
ìó ì³ñüêèé áþäæåò íåäîîòðèìàº 
÷àñòèíó êîøò³â — ùîíàéìåíøå 
1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Íàãðóäíèì çíàêîì «Çà çàñëóãè 

ïåðåä Êîçÿòèíîì» íàãîðîäèëè 
æóðíàë³ñòà Ïåòðà Çàðèöüêîãî, çà-
â³äóâà÷à Ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó 
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü Ëåîí³-
äà ßùóêà, ãîëîâó êâàðòàëüíîãî 
êîì³òåòó Íàä³þ Êðàâ÷óê òà ïî-
ñìåðòíî — Îëåíó Ïàöàíîâñüêó. 
Â³äçíàêàìè «Ïî÷åñíèé âåòåðàí» 
íàãîðîäèëè Âàñèëÿ Ìèõàéëîâà òà 
Íàä³þ ßêèìîâó, à Àíäð³þ Øåðå-

ìåò³ âðó÷èëè ïîäÿêó â³ä Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ 
ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Ðåøòà çàñ³äàííÿ ïðîéøëà 
ó íàäøâèäêîìó ôîðìàò³. Äå-
ïóòàòè âíåñëè çì³íè äî äåÿêèõ 
ïðîãðàì, ùî ä³þòü íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñòà, òà äî ñïèñêó ïðèñÿæíèõ, 
à òàêîæ ðîçãëÿíóëè ìàéíîâ³ òà 
çåìåëüí³ ïèòàííÿ.

На сесії депутати проголосували за введення пільги на податок на землю для 
залізничних підприємств міста. Поки він діятиме з вересня по грудень 2020 року
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ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ

ОЛЕНА УДВУД 

Ñòðàøíà çâ³ñòêà âïåðøå 
ïðîêîòèëàñÿ Êîçÿòèíùèíîþ 
â ñåðåäèí³ ëèïíÿ 2014-ãî. Òîä³ 
íà â³éí³ çàãèíóâ íàø çåìëÿê Âî-
ëîäèìèð ×îðíîóñ. Ðîäîì â³í áóâ 
³ç Ïàíàñ³âêè. Òðîõè á³ëüøå, í³æ 
çà ì³ñÿöü â³éíà çàáðàëà æèòòÿ 
Îëåêñàíäðà Ëîáæèíà ç Ïåðå-
ìîãè, àëå òîä³ ïðî öå ùå í³õòî 
íå çíàâ, áî õëîïåöü ââàæàâñÿ 
çíèêëèì áåçâ³ñòè. Çâ’ÿçîê ç 
íèì îá³ðâàâñÿ 25 ñåðïíÿ. À âæå 
çà ø³ñòü äí³â ÷åðãîâà çâ³ñòêà ïðî 
ñìåðòü ä³éøëà äî Êîçÿòèíà. Ð³ä-
í³, ñóñ³äè òà çíàéîì³ ç³áðàëèñÿ 
ïðîâåñòè â îñòàííþ ïóòü 21-ð³÷-
íîãî Â³êòîðà Êîâàëü÷óêà.

Íàø çåìëÿê çàãèíóâ íà â³éí³ 
31 ñåðïíÿ 2014 ðîêó. Ïðîùàëèñÿ 
ç á³éöåì ó äâîð³ áóäèíêó, äå â³í 
æèâ. Òðóíó á³éöÿ íåñëè ç öåí-

òðó ì³ñòà äî êëàäîâèùà ó ñåë³ 
Êîçÿòèí³. Öå áóâ ïåðøèé êîçÿ-
òèí÷àíèí, æèòòÿ ÿêîãî çàáðàëà 
â³éíà íà ñõîä³.

Â³êòîð Êîâàëü÷óê íàðîäèâñÿ 
íå â Êîçÿòèí³. Õëîïåöü ðîäîì 
ç Óçáåêèñòàíó, õî÷à áàòüêè — 
êîð³íí³ óêðà¿íö³. Áàòüêî ªâãåí 
íà òîé ÷àñ áóâ â³éñüêîâèì, ñàìå 
òîìó ñ³ì’ÿ ³ æèëà òàê äàëåêî.

Ùå ìàëîìó Â³êòîðó äîâåëî-
ñÿ òðîõè ïî¿çäèòè ç áàòüêàìè: 
ñïåðøó âîíè ïåðå¿õàëè äî ²ç-
ÿñëàâà, ùî íà Õìåëüíè÷÷èí³. 
À â 2001-ìó — äî Êîçÿòèíà. 
Ìåøêàëè ó ïàíåëüíîìó áóäèíêó 
íàâïðîòè äðóãîãî ñàäî÷êà.

— Ïàì’ÿòàþ Â³êòîðà. Â³í æèâ 
÷è â ïåðøîìó, ÷è â äðóãîìó 
ï³ä’¿çä³ â³ä äîðîãè, — ðîçïîâ³-
äàº Íåëëà Ë³òâ³íîâà, ñóñ³äêà Êî-
âàëü÷óê³â. — Ó íüîãî, çäàºòüñÿ, 
ùå º áðàò.

ШІСТЬ РОКІВ ТОМУ НА ВІЙНІ 
ЗАГИНУВ ПЕРШИЙ КОЗЯТИНЧАНИН 
Герої не вмирають  Козятинчанин 
Віктор Ковальчук не дожив до свого 
22-річчя 3 місяці і 8 днів. Його життя 
обірвалося під час ворожого обстрілу 
на Луганщині. До Дня пам’яті захисників 
України згадаймо нашого земляка та 
усіх козятинчан і мешканців району, що 
загинули за шість років конфлікту на сході

За час конфлікту на сході у зоні проведення АТО/
ООС загинуло 16 наших земляків. Згадаймо 
кожного з них.

ВАСИЛЬ ОСИПЧУК 
Народився в Іванківцях. Навчався у школі № 9. Пра-
цював у Козятинській дистанції колії (ПЧ-7). Із серп-
ня до листопада 2014 року був водієм БТР, у липні 
2015 року пішов на схід добровольцем. Загинув 
24 березня 2016 року біля села Верхній Мінченок 
на Луганщині. Отримав поранення в грудну клітину. 
Бійцю було 53 роки. Похований в Іванківцях.

ЛЕОНІД ЛЕОНТЮК 
Народився у Махнівці. У серпні 2014 року пішов 
на схід добровольцем. Отримав важке поранення. 
Після реабілітації повернувся в АТО, через рік демо-
білізувався. У березні 2016 підписав контракт із ЗСУ 
і повернувся на схід. Поблизу села Кримське на Лу-
ганщині підірвався на розтяжці 13 липня 2016 року. 
Йому було 44 роки. Похований у Махнівці.

ШАЙДУЛЛА КАМЗІНОВ 
Народився у Казахстані, з сім’єю переїхав до Зо-
зулинець. У серпні 2014 потрапив в зону АТО 
до 93 окремої механізованої бригади. Брав участь 
у боях за Донецьке летовище. Рятуючи поранених 
побратимів, потрапив під мінометний обстріл біля 
селища Піски. Від отриманих поранень загинув 
2 жовтня 2014 року у віці 39 років. Похований 
у Зозулинцях.

ВОЛОДИМИР ЧОРНОУС 
Народився у Панасівці, згодом разом із сім’єю переїхав 
до Перемоги. Як фаховий військовий працював у військо-
вій частині в Ужгороді. У березні 2014 року пішов добро-
вольцем в зону АТО.  Загинув 19 липня 2014 року. Йому 
було 25 років. Похований на кладовищі у селі Козятині.

ОЛЕКСАНДР ЛОБЖИН 
Родом з Вінниці, разом із сім’єю мешкав у селі Перемога. 
Пішов добровольцем в АТО навесні 2014 року. Заги-
нув 25 серпня 2014 року під час виходу з так званого 
«зеленого коридору» з Іловайського котла. Йому було 
24 роки. Вважався зниклим безвісти. Після експертизи 
ДНК нашого земляка перепоховали у Перемозі.

ОЛЕКСАНДР МОСКАЛЮК 
Народився на Крижопільщині. У 1988 році пере-
їхав до Вернигородка. У серпні 2014 року поповнив 
лави Національної гвардії. Загинув від осколкових 
поранень під час мінометного обстрілу 14 жовтня 
2015 року. Йому був 51 рік. Довго вважався зниклим 
безвісти. Похований у Вернигородку.

СЕРГІЙ КАЦАБІН 
Родом з Липовецького району. Навчався у школі 
№ 2 в Козятині. Поповнив лави Медичної роти 
наприкінці грудня 2014 року. Загинув 9 лютого 
2015 року. Швидка, у якій їхав Сергій, потрапила 
у засідку біля села Логвинове. Йому був 31 рік. Вва-
жався безвісти зниклим. Упізнаний у квітні 2016 року 
після експертизи ДНК. Похований у селі Козятині.

ВАДИМ НАУМОВ 
Народився у Козятині. Вчився у школі № 2. Пішов 
добровольцем в зону АТО. Зник безвісти 1 вересня 
2014 року під час нападу бойовиків на блокпост біля 
села Васильківка. Упізнаний за тестом ДНК. Загинув 
у віці 22 років від кулі снайпера. Похований у Козятині.

ЮРІЙ ОСАУЛКО 
Народився у Самгородку. Потрапив до АТО у листо-
паді 2014 року.  Загинув 20 січня 2015 року після 
вибуху. Його накрило уламками бетонної конструкції 
Донецького летовища. Йому було 33 роки. Вважався 
зниклим безвісти 4 місяці. Упізнаний після експер-
тизи ДНК. Похований у Самгородку.

МИКОЛА ЛУКАШУК 
Народився у Києві, згодом з батьками переїхав 
до Залізничного. Наприкінці січня 2015 року був 
призваний до армії. Після проходження навчання 
пішов в АТО. Загинув поблизу Артемівська 11 червня 
2015 року у віці 25 років. У Миколу влучила куля 
снайпера. Похований у Залізничному.

ОЛЕКСАНДР ОЦАБЕРА 
Народився на Бердичівщині, з сім’єю переїхав до Па-
насівки. У липні 2014 призваний до війська. Після 
важкого поранення лікувався, повернувся на схід, 
демобілізувався. У грудні 2015 підписав контракт 
із ЗСУ, знову поїхав в АТО. Загинув від осколкового 
поранення 11 листопада 2016 року під Торецьком. 
Йому було 27 років. Похований у Панасівці.

МИКОЛА ШЕВЧУК 
Народився у Махнівці. Працював травматологом 
у Козятинській ЦРЛ. Наприкінці січня 2015 року при-
званий до війська. Помер 10 серпня 2015 року від 
серцевого нападу під час слідування колони до базо-
вого табору військової частини. Йому було 54 роки. 
Похований у рідній Махнівці.

ВАЛЕРІЙ ВІТКІВСЬКИЙ 
Народився у Махнівці, із сім’єю переїхав до Берди-
чева. Призваний до лав армії 8 лютого 2015 року. 
Загинув 12 серпня 2015 року біля селища Опитне.  
Віктору Вітківському був 41 рік. Поховали бійця у се-
лищі Бродецьке поряд із могилою батька.

ВІКТОР КРЮЧКОВ 
Народився у Верболозах. Пішов на схід добровольцем. 
Потрапив до батальйону «Айдар». Під Іловайськом 
отримав поранення. Повернувся на схід у складі 
батальйону «Донбас». За місяць до демобілізації, 
21 листопада,  Віктор зазнав важкий поранень. Помер 
у лікарні. Йому було 23 роки. Похований у Верболозах.

МАКСИМ ОЛЕКСЮК 
Народився у Калинівці, з сім’єю переїхав до Козя-
тина. У жовтні 2017 року підписав контракт із ЗСУ і 
служив у полку «Азов». Загинув 7 червня 2019 року 
під час артилерійського обстрілу позицій українських 
військових поблизу смт Новолуганське. У траншею 
влучив 122-мм снаряд. Максиму було 23 роки. По-
хований у Козятині.

Герої, полеглі за Україну 

Áàòüêî Â³êòîðà Êîâàëü÷óêà 
áóâ â÷èòåëåì ó ÷åòâåðò³é øêîë³ 
(íèí³ ë³öåé-øêîëà). Âèêëàäàâ 
çàõèñò â³ò÷èçíè. Ó ö³é æå øêîë³ 
íàâ÷àâñÿ ìàéáóòí³é Ãåðîé.

— Â³í áóâ äóæå äîáðîþ äè-
òèíîþ. Äîáðèé, ùèðèé, çà-
âæäè äîïîìàãàâ. Éîãî â êëàñ³ 
âñ³ ëþáèëè, íå çâàæàþ÷è íà òå, 
ùî â³í ïðè¿õàâ äî íàñ. Áàòüêè 
ðîçëó÷èëèñÿ, ìàìà Â³ò³ æèëà 
íå òóò. Éîãî ïðàêòè÷íî âèõî-
âóâàâ áàòüêî. À êîëè áàòüêà äåñü 
íå áóëî, òî âèõîâóâàëè ä³äóñü ç 
áàáóñåþ, — çãàäóº ç òåïëîòîþ 
²ðèíà Àêóëåíêî, êëàñíèé êåð³â-
íèê Â³êòîðà Êîâàëü÷óêà.

Õëîïåöü ïðîâ÷èâñÿ ó Êîçÿ-
òèí³ äî 9 êëàñó. À òîä³ âèð³øèâ 
ñòàòè â³éñüêîâèì. Ñïåðøó ïî-
¿õàâ äî Ìèêîëàºâà íàâ÷àòèñü 
ó âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó ó÷è-
ëèù³ ñóäíîáóäóâàííÿ. Ïîò³ì 
âñòóïèâ äî Àêàäåì³¿ ñóõîïóòíèõ 
â³éñüê ³ìåí³ Ñàãàéäà÷íîãî.

Êîëè Â³êòîð áóâ íà îñòàí-
íüîìó êóðñ³, ïî÷àëàñÿ àíòè-
òåðîðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ. Îäðàçó 
ï³ñëÿ âèïóñêó ç àêàäåì³¿ õëîïåöü 
ï³øîâ äîáðîâîëüöåì íà ñõ³ä. Íà-
ïðèê³íö³ ëèïíÿ 2014 ðîêó êî-
çÿòèí÷àíèíà ðàçîì ç ïîáðàòè-
ìàìè â³äðÿäèëè äî Ëóãàíùèíè 
íà îáîðîíó àåðîïîðòó. Áàòüêî 
õëîïöÿ òåæ ï³øîâ íà â³éíó — â³í 
çâ³ëüíèâñÿ ç³ øêîëè ³ âñòóïèâ 
äî Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿.

Â³êòîð áóâ êîìàíäèðîì âçâîäó 
80-î¿ îêðåìî¿ äåñàíòíî-øòóð-
ìîâî¿ áðèãàäè. Éîãî ï³äðîçä³ë 
ðîçì³ñòèâñÿ ó ñìò Ãåîðã³¿âêà, ùî 
íåïîäàë³ê Ëóãàíñüêîãî àåðîïîð-
òó. Îñòàííüîãî äíÿ ñåðïíÿ õëîï-
ö³ ïîòðàïèëè ï³ä îáñòð³ë ñåïà-
ðàòèñò³â. Ï³ä ÷àñ àòàêè íàøîãî 
çåìëÿêà ïîðàíèëî ³ â³í çàãèíóâ.

Â³êòîðà Êîâàëü÷óêà ïîñìåðò-

íî íàãîðîäèëè îðäåíîì Áîãäà-
íà Õìåëüíèöüêîãî ²²² ñòóïåíÿ, 
à òàêîæ íàãðóäíèì çíàêîì 
«Çà îáîðîíó Ëóãàíñüêîãî àåðî-
ïîðòó». Ãåðîþ ïîñìåðòíî ïðè-
ñâî¿ëè çâàííÿ ïî÷åñíîãî ãðîìà-
äÿíèíà Êîçÿòèíà. À íà ôàñàä³ 
ë³öåþ-êîëè ó íàøîìó ì³ñò³ òà 
ó÷èëèùà â Ìèêîëàºâ³ âñòàíî-
âèëè ìåìîð³àëüí³ äîøêè.

Віктор Ковальчук 
пішов на схід 
добровольцем. 
За місяць після 
відправки 
на Луганщину 
хлопець загинув 
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ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!
Щиро вітаю з професійним святом ініціативних, креативних, 

наполегливих, сміливих та рішучих людей, завдяки яким 
в країні успішно розвивається підприємництво.

Вдячний вам, що зуміли організувати свою справу, втілити в життя 
нові ідеї та проекти, своєю невтомною працею активно сприяєте 

поступальному розвитку нашого міста і країни.

Приватне підприємництво є важливим чинником економічного 
розвитку держави та зростання добробуту її громадян.

У цей святковий день бажаю всім вам невичерпної енергії, натхнення 
і здійснення задумів, мудрості в справах та процвітання бізнесу, 

вдалих бізнес-проектів, надійних партнерів, стабільності й добра вам 
і вашим родинам, миру і злагоди в країні, і щоб не виникало ніяких 

перепон у здійсненні вами підприємницької діяльності!

З повагою, міський голова 
Олександр Пузир 

476247

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

Управління освіти та спорту Ко-
зятинської міської ради оголошує 
конкурс на посади педагогічних 
працівників КУ «Козятинський 
центр професійного розвитку 
педагогічних працівників»:
 консультант;
 психолог.
Додаткова інформація (По-

рядок проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних 

посад педагогічних працівників 
комунальної установи «Козятин-
ський центр професійного роз-
витку педагогічних працівників») 
розміщена на офіційному сайті 
Козятинської міської ради та 
сайті управління освіти та спорту 
Козятинської міської ради.

Телефони для довідок: 
(04342) 2–30–50; (093) 02–
02–334.

Оголошення

Ваша дитина прагне покращити 
свою фізичну форму, зайнятися 
улюбленим видом спорту? Тоді 
їй у Козятинську дитячо-юнаць-
ку спортивну школу! Якщо ваша 
дитина ще не встигла стати її ви-
хованцем — це можна зробити за-
раз, а з переліком спортивних сек-
цій можна ознайомитися нижче.

В КДЮСШ функціонують такі 
секції: бадмінтон, баскетбол, во-
лейбол (юнаки), волейбол (ді-
вчата), гімнастика художня, кіо-
кушинкай карате, легка атлетика, 
стрільба кульова, футбол.

Довідка за тел. 5–26–96.

Відбулося позачергове засі-
дання комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Козя-
тинської міської ради. Згідно 
з яким додатково до раніше 
введених обмежень прийнято 
рішення заборонити:
 проведення концертів (крім 

тих, які проводяться закладами 
культури, для яких концертна ді-
яльність протягом останнього року 
є основним видом діяльності), 
дискотек, роботу розважальних 
закладів (нічних клубів), діяль-
ність закладів громадського хар-
чування із організацією дозвілля 
(ресторанів, кафе, барів, закусоч-
них, їдалень, кафетеріїв, буфетів 
тощо);
 діяльність після 23-ї та до 8-ї 

години суб’єктів господарювання з 

надання послуг громадського хар-
чування без організації дозвілля 
(ресторанів, кафе, барів, закусоч-
них, їдалень, кафетеріїв, буфетів 
тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування 
із здійсненням адресної доставки 
замовлень та замовлень на винос;
 продаж алкогольних та слабо-

алкогольних напоїв з 23-ї та до 8-ї 
години всіма суб’єктами господа-
рювання (супермаркетами, мага-
зинами, ресторанами, кафе, ба-
рами, закусочними, їдальнями, 
кафетеріями, буфетами, тощо).

Також Козятинському відділенню 
поліції, управлінню Держпрод-
споживслужби в Козятинському 
районі та управлінню ЖКГ міської 
ради доручено:
 проведення щоденних пере-

вірок та моніторингу ринків, су-

пермаркетів, магазинів, закла-
дів громадського харчування, 
інших суб’єктів господарювання, 
які надають послуги населенню 
на предмет дотримання проти-
епідемічних вимог;
 здійснення перевірок автобусів 

міських перевезень, автостанції 
щодо дотримання санітарних та 
обмежувальних протиепідеміч-
них заходів під час дії адаптивного 
карантину.

Крім того, у зв’язку із епідеміч-
ним ускладненням в місті щодо 
захворюваності на COVID-19, від-
повідно до п. 12 постанови КМУ 
від 22.07.2020 № 641 виріше-
но утриматись від відкриття ДРУ 
«Центр комплексної реабілітації 
для дітей з інвалідністю «Промінь» 
до стабілізації ситуації із захворю-
ванням на COVID-19.

Козятин у «жовтій» зоні 
карантину — нові заборони

На території м. Козятина 
на даний час розміщені білбор-
ди, рекламні щити, термін дії 
дозвільних документів на які 
закінчився у 2017 та 2018 ро-
ках. Це білборди:

— вул. Героїв Майдану, біля буд. 
9 — розмір 6х3 м = 18 кв. м;

— вул.8-Гвардійська,  біля 
буд.43 — розмір 6х3 м = 18 кв. м;

— перехрестя вулиць Куликов-
ського — Героїв Майдану-Винни-
ченка (на пагорбі) — розмір 6х3 м 
= 18 кв. м;

— вул. Незалежності, біля буд. 
32 — двосторонній, розмір 6х3 м 
= 36 кв. м;

— перехрестя вул. Незалежності-
вул. П. Орлика, біля бетонної ого-
рожі ПрАТ «Козятинхліб» — розмір 
6х3 м = 18 кв. м;

— на смузі дороги вул. 8-Гвар-
дійська, біля буд.69 розташована 
металева конструкція для білбор-

ду. Власник невідомий;
— кут вул.Довженка- вул. Кату-

кова — розмір 3х6 м = 18 кв. м;
— вул. 1 Травня біля автобусної 

зупинки;
— вул. Довженка — металева 

конструкція щит на території га-
ражного кооперативу «Тунель»;

— вул. Незалежності, 48 (на розі 
вул. Незалежності-В. Земляка) — 
металева конструкція –1 шт. Роз-
мір 2,5 м х 1,5 м.

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про рекламу» п. 1 ст. 16, 
п. 5 ст. 16 постанови КМУ, від 
29.12.2003 року № 2067 Про 
затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої рекла-
ми, а також п. 5.1. розд. 5; п. 5.3., 
6.1.1., 6.1.2. розд. 6 Правил роз-
міщення зовнішньої реклами в м. 
Козятині в новій редакції, затвер-
джених рішенням виконавчого 
комітету Козятинської міської 

ради, від 27.12.2017 року № 472 
«Про затвердження Правил роз-
міщення зовнішньої реклами 
в м. Козятині в новій редакції», 
п. 4.25.9 Правил благоустрою 
та утримання територій м. Ко-
зятина, від 10.02.2012 року Ро-
бочим органом з регулювання 
діяльності у сфері розміщення 
зовнішньої реклами на території 
м. Козятина (створений згідно з 
розпорядженням міського голо-
ви, від 17.08.2020 року № 360) 
складені попереджувальні при-
писи всім власникам вказаних 
рекламних засобів про демон-
таж протиправних на даний час 
білбордів, рекламних щитів та 
металевих конструкцій в термін 
до 25.09.2020 року.

У разі ігнорування приписів, де-
монтаж буде здійснено комуналь-
ним підприємством Козятинської 
міської ради.

Власників білбордів, рекламних щитів, металевих 
конструкцій попереджено про демонтаж

Козятинська ДЮСШ запрошує активних 
юнаків та дівчат на заняття
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ЩИРО ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЄМ!

депутата районної ради 
СВІРГУН Тетяну Василівну (08.09) 

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
в. о. Миколаївського сільського голови 

БАЛЬШАНЕКА Віктора Антоновича (05.09) 

секретаря Пиковецької сільської ради 
ГУМІНСЬКУ Ірину Миколаївну (07.09) 

Нехай ніколи вас не покидають оптимізм, удача, стійкість духу, 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! Бажаємо 

міцного здоров'я, нових досягнень, благополуччя та добра. Хай завжди вас 
супроводжує щаслива зоря удачі, Боже благословення, а у вашому домі панують 

любов, злагода та добробут!

6 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ПІДПРИЄМЦЯ!
У цей день ми вшановуємо людей, які не тільки розпочали власну справу та взяли 
на себе відповідальність за добробут своєї сім'ї, але й створюють нові робочі місця, 

постачають на ринок вітчизняні товари і послуги, наповнюють бюджет держави, 
надають величезну підтримку нашій армії.

Ваша праця посідає важливе місце в економічному житті району, помітно впливає 
на розвиток інноваційної діяльності, встановлення ділових зв'язків із зарубіжними 

партнерами, залучення інвестицій.
Тож дозвольте, дорогі друзі, від щирого серця подякувати вам за сумлінну працю, 

наполегливість та високі досягнення. Щиро бажаємо всім підприємцям району 
витримки, оптимізму і невичерпної наснаги у праці. Нехай кожна започаткована вами 

справа буде вдалою і успішною. Щастя, здоров'я, миру і злагоди вам і вашим родинам!

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

Минулої  п’ятниці  б іля 
пам’ятного знаку «Загиблим 
воїнам АТО» в м. Козятин від-
бувся мітинг-реквієм до Дня 
пам’яті захисників України, 
які загинули в боротьбі за неза-
лежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність України. 
Цей день щороку відзнача-
ється 29 серпня згідно з Указом 
Глави держави від 23 серпня 
№ 621/2019.

Участь у пам’ятному заході взяли 
голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк, заступник голови рай-
держадміністрації Ігор Булавський, 
представники міської влади, рід-
ні та близькі загиблих захисників 
України, військовослужбовці, 
духовенство, представники тру-
дових колективів, організацій та 
установ, ЗМІ.

Присутні на мітингу-реквіємі 
вшанували пам’ять захисників 
України, які загинули в бороть-
бі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України 
хвилиною мовчання, поклали кві-
ти до пам’ятного знаку «Загиблим 
воїнам АТО».

За роки війни Козятинщина 
втратила 17 воїнів: Володимира 
Чорноуса, Віктора Ковальчука, 
Олександра Москалюка, Шай-
дуллу Камзінова, Вадима Наумова, 
Валерія Вітковського, Сергія Каца-
біна, Віктора Крючкова, Леоніда 
Леонтюка, Олександра Лобжина, 
Миколу Лукашука, Юрія Осаулка, 
Василя Осіпчука, Володимира Гри-
ціва, Олександра Оцаберу, Мико-
лу Шевчука, Максима Олексюка. 
Спільну молитву за загиблими про-
вели представники духовенства.

Відважні українські воїни стали 
символом гідності, кожен з них 
вчинив подвиг, повставши про-
ти насилля та несправедливості, 
віддавши життя за нову, відро-
джену Україну, саме їхні подвиги 
надихають сотні тисяч українців 
на боротьбу з російською агресією. 
Ми всі у вічному боргу перед ма-
терями й батьками за те, що вони 
виростили мужніх і сміливих па-
тріотів. І схиляємося перед дітьми, 
які втратили батьків.

День 29 серпня обрано не ви-
падково — саме в цей день 
у 2014 році, в ході російсько-

української війни та Іловайської 
операції відбувся потужний про-
рив української групи військ з ро-
сійського оточення, де проявився 
масовий героїзм добровольців і 
військових та загинула найбіль-
ша кількість українських воїнів — 
за офіційними даними — 366, 
429 — отримали поранення різ-
ного ступеню тяжкості, ще 300 — 
потрапили в полон.

Ті трагічні події російсько-україн-
ської війни розгорталися на сході 
України, саме на полях соняхів, які 
вже поспіли. І саме під цими соня-
хами сотні захисників України в бо-
ротьбі з ворогом поклали своє життя 
на вівтар свободи та незалежності 
нашої країни. Тому символом Дня 
пам’яті захисників України, які за-
гинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність 
України, став сонях.

29 серпня в населених пунктах 
району представники місцевої 
влади спільно з громадськістю 
поклали квіти до могил, меморі-
альних дощок загиблих захисників 
України.

Вічна пам'ять! Слава Героям!

На Козятинщині вшанували пам’ять 
загиблих захисників України 

ÎÔ²Ö²ÉÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÊÎÇßÒÈÍÑÜÊÎ¯ ÐÀÉÎÍÍÎ¯ ÐÀÄÈ
      телефон 2-16-18

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Â îñòàíí³é äåíü ë³òà, 31 ñåðï-
íÿ, â³äáóëîñÿ ÷åðãîâå ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ ó ñïðàâ³ ïàéîâèê³â 
Ìàõàðèíåöü, Ñåñòðèí³âêè, Ñèã-
íàëó. ßê ìè âæå ïîâ³äîìëÿëè, 
ô³ðìà «Ñàíàãðîñ³ä» ðîçïàëàñü ³ 
âëàñíèêè ïà¿â çàëèøèëèñÿ áåç 
ïðèáóòêó. Âîíè çà äîêóìåíòàìè 
çåìåëüí³ íàä³ëè çäàëè â îðåíäó 
êîëèøí³ì êîìïàíüéîíàì Ñåðã³ÿ 
Áåíåäè÷óêà — ²âàíîâó, Ëèñÿ-
íîìó òà Ïàíêðàò³þ. Ïàéîâèêè 
÷åðåç ñóä õîò³ëè ðîç³ðâàòè ñòî-
ñóíêè ç îðåíäàðÿìè, ÿê³ çà ïàé 
íå ðîçðàõóâàëèñü òà ïåðåéòè 
äî ôåðìåðà Áåíåäè÷óêà.

Çåìë³ ïàéîâèê³â Áåíåäè÷óê çà-

ñ³ÿâ, àëå äîêóìåíòàëüíî îðåíäà 
îôîðìëåíà íà «Ñàíàãðîñ³ä». Òîæ 
ïà¿ çàñ³âàº, îáðîáëÿº òà ðîçðà-
õîâóºòüñÿ ç ëþäüìè Áåíåäè÷óê, 
à ñóäîâîãî ð³øåííÿ, ùîá ñå-
ëÿíè ïåðåéøëè äîêóìåíòàëüíî 
äî íüîãî, ùå íåìàº.

Ï³ñëÿ äâîõ ï³äãîòîâ÷èõ ñóäî-
âèõ çàñ³äàíü ðîçãëÿä ñïðàâè çíîâ 
ïåðåíåñëè.

— Ìè íå ÷åêàëè â³ä ñüîãîä-
í³øíüîãî ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ 
ÿêèõîñü ïîçèòèâíèõ çì³í. Òîìó 
é âçÿëè ç ñîáîþ ïëàêàòè, ùîá 
õî÷ ÿêîñü âïëèíóòè íà ñóä, — 
êàçàëè ïàéîâèêè, ùî ïðèéøëè 
íà çàñ³äàííÿ. — Ñê³ëüêè éîãî 
ìîæíà ïåðåíîñèòè? ª íàø³ çà-

ÿâè, ÷îìó íàì ùå òðåáà äîâåñ-
òè â ñóä³, ùî ìè õî÷åìî áóòè 
â îðåíäàðÿ, ÿêèé â÷àñíî ðîç-
ðàõîâóºòüñÿ ³ ç áàãàòüîõ ïèòàíü 
äîïîìàãàº ëþäÿì.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ çà êëîïî-
òàííÿì â³äïîâ³äà÷à ïåðåíåñëè 
íà 2 æîâòíÿ.

— Ç äðóãîãî æîâòíÿ ïåðåíå-
ñóòü íà 3 ëèñòîïàäà. Ç òðåòüîãî 
ëèñòîïàäà ïåðåíåñóòü íà ãðó-
äåíü. ² òàê áóäóòü ïåðåíîñèòè 
äîòè, ïîêè íå çàâåðøèòüñÿ ñàì 
äîãîâ³ð ç òîþ ïîãàíîþ çáàíêðó-
ò³ëîþ ô³ðìîþ, — ñêàçàâ äèðåê-
òîð ÒÎÂ «Ìàõàðèíåöüêå àãðî» 
Ñåðã³é Áåíåäè÷óê, âèõîäÿ÷è ç 
çàëè ñóäîâèõ çàñ³äàíü.

ОЛЕНА УДВУД 

 Ì³ñüêà ðàäà ïëàíóº ïðîäà-
òè íà àóêö³îí³ ï’ÿòü ä³ëÿíîê 
çåìë³. Òàêå ð³øåííÿ ïðè-
éíÿëè äåïóòàòè íà 48 ïîçà-
÷åðãîâ³é ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 
ó ï’ÿòíèöþ, 28 ñåðïíÿ. Çî-
êðåìà, çàòâåðäèëè ñòàðòîâó 
ö³íó ïðîäàæó. ×îòèðè òàêèõ 
ä³ëÿíêè ðîçòàøîâàí³ ó öåí-
òð³ ì³ñòà, ùå îäíà — íà ïî-
ñüîëêó.

ßê â³äîìî ç ïðîåêòó ð³øåííÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, íàéäîðîæ÷à ä³-
ëÿíêà ó öåíòð³ ì³ñòà íà âóëè-
ö³ Ïèëèïà Îðëèêà, 12-Á. Öå 
øìàòîê çåìë³ ïîáëèçó íîâîãî 
óí³âåðìàãó. Éîãî ïëîùà — 
150 êâàäðàòèõ ìåòð³â. Åêñïåðòè 
îö³íèëè éîãî âàðò³ñòü ó ïîíàä 
80 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äðóãà çà âàðò³ñòþ ä³ëÿíêà 
â ³íøîìó ì³êðîðàéîí³ Êîçÿ-
òèíà, à ñàìå íà ïîñüîëêó. Öå 
êëàïòèê çåìë³ íà ðîç³ âóëèöü 
²âàíà Ôðàíêà òà Êîðîëüîâà. 
Äî ðå÷³, öÿ ä³ëÿíêà íàéá³ëü-
øà çà ïëîùåþ ñåðåä òèõ, ÿê³ 
ïëàíóþòü ïðîäàòè. ̄ ¿ ðîçì³ð — 
200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. À âàð-
ò³ñòü åêñïåðòè îö³íèëè ó ïîíàä 
60 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïîâåðòàºìîñÿ äî öåíòðó 
ì³ñòà. Òóò ïëàíóþòü ïðîäà-
òè ùå äâ³ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè 
íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà. Îäíà 
ç íèõ çà «Òèíêîì» (Âèííè-
÷åíêà, 2/1), ³íøà — á³ëÿ 
â³ää³ëåííÿ «Íîâî¿ ïîøòè» 

(Âèííè÷åíêà, 13/2-À). Çà 
ïëîùåþ âîíè ìàéæå îäíàêî-
â³ — 25 ³ 26 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
â³äïîâ³äíî. À ö³íà ð³çíèòüñÿ 
ó 333 ãðèâí³.

Íàéäåøåâøà ä³ëÿíêà íà-
âïðîòè äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè 
íà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, çà íîìå-
ðîì 17-À. À òàêîæ íàéìåíøà. 
¯¿ ïëîùà — âñüîãî 12 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â. Åêñïåðòè îö³íèëè 
¿¿ âàðò³ñòü òðîõè á³ëüøå, í³æ 
ó 7 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Óñ³ ä³ëÿíêè ïëàíóþòü ïðîäà-
òè äëÿ âåäåííÿ á³çíåñó, àäæå ¿õ 
ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ — áóä³â-
íèöòâî òà îáñëóãîâóâàííÿ áó-
ä³âåëü òîðã³âë³. Òîæ ó Êîçÿòèí³ 
ìîæå ïîá³ëüøàòè ìàãàçèí³â. À 
ì³ñüêà ñêàðáíèöÿ ïîïîâíèòüñÿ 
ùîíàéìåíøå íà 178,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Àäæå öå ëèøå ñòàð-
òîâà ö³íà.

ДІЛЯНКИ, ЯКІ ПРОДАДУТЬ 
НА АУКЦІОНІ

АДРЕСА СТАРТОВА ЦІНА 

Пилипа Орлика, 
12-Б 

88 086 грн 

Корольова-
Франка 

61 971 грн 

Винниченка, 
13/2-А 

10 533 грн 

Винниченка, 2/1 10 200 грн 

Героїв Майдану, 
17-А 

7 808 грн 

Справу пайовиків 
вчергове перенесли

Пайовики, щоб якось прискорити рішення 
суду, на ганку суду розкрили плакати

П’ять земельних ділянок 
міста підуть з молотка
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«КАРАНТИННИЙ» ДЕНЬ ЗНАНЬ 2020: 
Назад до школи  Святкових 
лінійок цьогоріч не було, та попри 
це ми завітали до кількох шкіл 
Козятина і сфотографували школярів. 
А батьків розпитали, чого вони 
очікують від нового навчального року? 
Хто потрапив у кадр і що кажуть батьки 
— читайте у нашому матеріалі

ОЛЕНА УДВУД, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ñïåðøó çàâ³òàëè äî øêîëè 
¹ 2. Áàòüêè ó÷í³â 1–4 êëàñ³â 
÷åêàëè ñâî¿õ ä³òîê íà ´àíêó 
ìàëîãî êîðïóñó. Àäæå ¿ì çàõî-
äèòè äî ïðèì³ùåííÿ íå ìîæíà. 
Ó öåíòðàëüíîìó êîðïóñ³ â³ä-
êðèëè çàïàñíèé âõ³ä. Íà äâå-
ðÿõ ó÷í³â çóñòð³÷àâ âèêëàäà÷ ³ 
ñë³äêóâàâ çà òèì, ùîá øêîëÿð³ 
çàõîäèëè äî ïðèì³ùåííÿ ó ìàñ-
êàõ. Àëå ä³òè îäÿãàëè çàõèñí³ çà-
ñîáè áåç íàãàäóâàííÿ äîðîñëèõ.

Íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè ìè çóñòð³-
ëè Â³êòîð³þ òà Ë³ë³þ. Ä³â÷àòêà 
ïåðåéøëè äî ï’ÿòîãî êëàñó. ¯õ 
ìàìè ï³äòðèìóþòü ïîâåðíåííÿ 
äî òðàäèö³éíîãî íàâ÷àííÿ.

— Ìè õî÷åìî, ùîá áóëà øêî-

ëà, ùîá íå áóëî öüîãî äèñòàí-
ö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Òîìó ùî ìè 
íå ìîæåìî äàòè òàê³ çíàííÿ, ÿê³ 
äàº â÷èòåëü ó øêîë³. Ó íàñ òåæ 
º ñâî¿ ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè ³ íà ðî-
áîòó ìè õîäèìî. Õî÷åìî øêîëó 
³ ä³òè õî÷óòü â øêîëó, — êàæå 
²ííà, ìàìà Â³êòîð³¿.

— Ó ï’ÿòîìó êëàñ³ ìè âñå îäíî 
¿ì íå ïîÿñíèìî òàê, ÿê öå ðîáëÿòü 
â÷èòåë³. Âîíè áóëè âäîìà íà äèñ-
òàíö³éíîìó íàâ÷àíí³ ³ âñå îäíî 
íå â÷èëèñÿ òàê, ÿê òðåáà. ßêùî 
âîíè áóäóòü ó øêîë³, áóäå çîâñ³ì 
³íàêøå, — äîäàº ²ðèíà, ìàìà Ë³ë³¿.

Çà òðàäèö³éíå íàâ÷àííÿ ³ Êà-
òåðèíà, ìàìà ÷îòèðèêëàñíèö³ 
Îëåñ³.

— Äèñòàíö³éíå — öå âçàãàë³ 
íåìàº æèâîãî ñï³ëêóâàííÿ ä³òÿì. 

У залізничному училищі – свої «першачки». 
Першокурсники шукали свою групу за допомогою табличок

Група майбутніх помічників машиніста електровоза 
з майстром Юрієм Бялошицьким

У школі № 5 класні керівники п’ятих і шостих класів виходили до воріт 
школи й забирали в батьків своїх учнів

Ці серйозні школярі – учні 4-Б класу 
школи-ліцею

Проводжати у світ навчання прийшла 
навіть малеча

Десятикласниці школи №1

Вікторія (ліворуч) та Лілія (праворуч). 
Учениці школи № 2

На території першої школи для учнів 
зробили фотозону. На фото — 6-класниця 
Анастасія Шевчук
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БЕЗ ЛІНІЙОК, АЛЕ З КВІТАМИ
Äëÿ ä³òåé âàæêî ö³ëèé äåíü ïå-
ðåä êîìï’þòåðîì ñèä³òè. Ä³òÿì 
ïîòð³áíå ñï³ëêóâàííÿ, — ïîÿñ-
íþº æ³íêà

À îò Îêñàíà, ìàìà äðóãîêëàñ-
íèêà Òèìîô³ÿ, íå ïðîòè çì³øà-
íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ. Àëå ¿é òåæ 
á³ëüøå äî âïîäîáè òðàäèö³éíå.

— ß íå ïåäàãîã. ß ïðàöþþ ³ 
ÿ íå ìîæó äàòè òèõ çíàíü, ÿê³ 
ìîæå äàòè øêîëà. ² â÷èòåëüêà — 
âîíà ó ä³òåé àâòîðèòåò, — ïî-
ÿñíþº Îêñàíà.

Ïîáóâàëè ³ â øêîë³ ¹ 1. Òàì, 
íà ïîäâ³ð'¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó ç³áðàëèñÿ ³ áàòüêè, ³ ó÷í³. 
Â ïðèì³ùåííÿ ïóñêàëè ëèøå 
øêîëÿð³â, ÿê âèìàãàº öüîãî 
ÌÎÇ Óêðà¿í³ â ïåð³îä àäàïòèâ-
íîãî êàðàíòèíó. Ïåðåä âõîäîì 
ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä ìåäè÷í³ 
ïðàö³âíèêè âèì³ðþâàëè ä³òÿì 
òåìïåðàòóðó. Âñ³ ôîòîãðàôó-
âàëèñÿ òà ñï³ëêóâàëèñÿ, àäæå 
ñêó÷èëè çà ñâî¿ìè äðóçÿìè òà 
â÷èòåëÿìè.

Ó øêîë³ ¹ 5 êëàñí³ êåð³âíèêè 
ï’ÿòèõ ³ øîñòèõ êëàñ³â âèõîäè-
ëè äî âîð³ò øêîëè é çàáèðàëè 
â áàòüê³â ñâî¿õ ó÷í³â. Äëÿ øêî-
ëÿð³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â áóâ 
â³äêðèòèé ïðîõ³ä ³ç ïîäâ³ð’ÿ 
øêîëè. Ä³òåé äðóãèõ òà ÷åòâåð-
òèõ êëàñ³â ïðèéìàâ â³ä áàòüê³â 
â³äïîâ³äàëüíèé ïðàö³âíèê ³ ðîç-

âîäèâ ïî êëàñàõ. Ó êëàñàõ ïàðòè 
âèñòàâèëè îäíà íàâïðîòè îäíî¿, 
ùîá â³äñòàíü ì³æ ä³òüìè áóëà 
íå ìåíøà ìåòðà. Ï³ñëÿ ïðîâå-
äåíîãî óðîêó â÷èòåë³ ïðîâîäèëè 
ó÷í³â äî âîð³ò øêîëè ³ â³ääàâàëè 
áàòüêàì.

Ïåðøîêóðñíèêè â çàë³çíè÷íî-
ìó ó÷èëèù³ çáèðàëèñÿ çà äîïî-
ìîãîþ âêàç³âíèõ òàáëè÷îê ç íî-
ìåðàìè ãðóï. Äðóãîêóðñíèêè ï³ä-
õîäèëè äî ìàéñòð³â, à ò³ ó ñâîþ 
÷åðãó âèäàâàëè êîæíîìó çàõèñíó 
ìàñêó, íåçâàæàþ÷è íà òå, ÷è º 
âîíà â ìàéáóòíüîãî çàë³çíè÷-
íèêà, ÷è í³. Ó øêîëó-ë³öåé ìè 
ïðèéøëè çíà÷íî ðàí³øå óðîêó 
çíàíü. Íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè âæå 
áóëè øêîëÿð³ ç áàòüêàìè. Õòî 
ñëóõàâ íàñòàíîâè áàòüê³â, õòîñü 
ðîçïîâ³äàâ ö³êàâ³ ³ñòîð³¿ äðóçÿì 
ïî êëàñó, õòîñü ôîòîãðàôóâàâñÿ.

Ó øêîëó ¹ 9 ïðè¿õàëè 
çà 10 õâèëèí äî äçâ³íêà íà óðîê. 
Êåð³âíèöòâî øêîëè ïåðåñâ³ä÷è-
ëîñü, ùî íàø³ æóðíàë³ñòè ìàþòü 
çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó 
³ äîçâîëèëè ôîòîãðàôóâàòè ïåð-
øèé òà âèïóñêíèé êëàñè. Êîæåí 
³ç øåñòè âèïóñêíèê³â ïðî÷èòàâ 
â³ðø, øê³ëüí³ íàñòàâíèêè ïî-
áàæàëè âèïóñêíèêàì âäàëî çà-
ê³í÷èòè 11 êëàñ ³ ùîá äî çàâåð-
øåííÿ íàâ÷àëüíîãî ðîêó íå áóëî 
äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ.

Багато дітей прийшли у школу-ліцей 
у святкових вишиванках

У 2-Б школи №5 парти розставили одну навпроти одної. 
Щоб відстань між учнями була не менша метра

Олеся з мамою Катериною. Дівчинка 
перейшла до четвертого класу школи № 2

Другокласник Тимофій з мамою Оксаною. 
Прямує на перший у новому навчальному 
році урок до школи № 2

Це для них останній навчальний рік у 
школі. Одинадцятикласники школи № 9

Уляна (8 клас) та Поліна (2 клас). 
Учениці школи-ліцею

Другокласниця Маша Поліщук 
з мамою Ларисою. Школа № 5

Учнів та батьків 5-В класу першої школи зібрала вчителька. 
Радісна зустріч після карантину та канікул
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— Ми з напарником обслуго-
вуємо 29 сіл. Особисто моя 
адміністративна дільниця це 
Махнівка, Садове, Медведівка, 
Марківці, Мшанець, Безіменне, 
Чернички, Молодіжне, Молот-
ківці, Хліборобне, Катеринівка, 
Вовчинець, Поличенці, Тернів-
ка, Мала Клітинка, Юрівка, Лис-
топадівка. — На моїй дільниці, 
як і на решті інших, найчастіші 
злочини, це дрібні і не дрібні 
крадіжки, — каже Іван Анто-
нюк. — Є проблеми з домаш-
нім насильством на побутовому 
грунті.
Робочий день Івана починаєть-
ся з наради. Працює з понеділка 

по п’ятницю і пів суботи. Вся не-
діля — вихідна. Але якщо на його 
дільниці щось трапляється — він 
їде. Незалежно від дня і пори 
доби. Або якщо проводяться 
якісь масові заходи, наприклад, 
дні села, футболи, покладання 
квітів.
— Ми приходимо у відділок по-
ліції, отримуємо матеріали, за-
яви, приводи (це доставки тої 
чи іншої особи у вказаний день 
до суду), — продовжує Іван. — 
Плануємо роботу на день. З со-
бою завжди табельна зброя — 
пістолет Макарова, газовий ба-
лончик, наручники та гумовий 
кийок.

— Прийом громадян здійсню-
ється в Махнівській поліцейській 
станції. Там теж на вхідних две-
рях є мої контакти, — продовжує 
Іван Антонюк. — Хотілося, щоб 
в кожному населеному пункті 
були такі куточки, де ми могли б 
приймати людей. Так, загалом 
це робиться в приміщеннях сіль-
ської ради.

ДОСЬЄ 
Народився 20 жовтня 1986 року 
в Махнівці. У 2007 році закін-
чив Львівський державний 
університет внутрішніх справ. 
Навчався на факультеті «Кримі-
нальна поліція».

Працював в козятинській тодіш-
ній міліції в карному розшуку, 
потім в БНОНі (боротьба з не-
законним обігом наркотиків). 
Дільничним став з 2009 року. 
А через два роки під нагляд дали 
Махнівську адмінзону. Працює 
в парі з напарником — старшим 
дільничним інспектором Олегом 
Іщуком.
Двічі був в АТО. Дружина працює 
завідувачем махнівської амбу-
латорії. Є двоє дітей — старшій 
доньці буде 10 років у вересні, 
а меншому сину в жовтні буде 6.
Хобі: мисливство.
Контактні телефони: 093–707–
97–48, 097–63–33–594 

Знайомтесь, ваш дільничний — Іван Антонюк 

ÍÀØ² ËÞÄÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ó Êîçÿòèíñüêîìó â³ää³ëåí-
í³ ïîë³ö³¿ â ñåêòîð³ ïðåâåíö³¿ 
íåñóòü ñëóæáó 10 ä³ëüíè÷íèõ 
(îäíà ïîñàäà âàêàíòíà). Äî ðå-
ôîðìè â ïîë³öåéñüê³é ñôåð³ ¿õ 
áóëî íàïîëîâèíó á³ëüøå — 25. 
Ùå òóò º ïðàö³âíèê ñåêòîðó 
þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ (ðîáîòà ç 
ä³òüìè), º ïîë³öåéñüê³, ÿê³ çà-
éìàþòüñÿ îõîðîíîþ ïóáë³÷íî¿ 
áåçïåêè ³ ïîðÿäêó. ª òîé, õòî 
âåäå äîçâ³ëüíó ñèñòåìó (âèäà÷ó 
çáðî¿). Ãîëîâóº íàä íèìè ªâãåí 
Òðàéäàêàëî.

ЯК ВСЕ ПРАЦЮЄ?
Êîçÿòèí òà Êîçÿòèíñüêèé 

ðàéîí ïîä³ëåí³ íà ÷îòèðè àä-
ì³íçîíè: Êîçÿòèíñüêó, Ñàìãîðî-
äîöüêó, Á³ëîï³ëüñüêó òà Ìàõí³â-
ñüêó. Ì³ñòî îáñëóãîâóþòü òðîº 
ä³ëüíè÷íèõ. Íà êîæíîãî ïðèïà-
äàº ïðèáëèçíî ïî 9 òèñÿ÷ îñ³á. 
Â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ òðîõè 
ìåíøå — 6–7 òèñÿ÷. Çà ñâîþ 
íåëåãêó, íåáåçïå÷íó òà íåïåðåä-
áà÷óâàíó ïðàöþ îòðèìóþòü â³ä 
11 500 äî 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Äî ñëîâà, ðîáîòà «ì³ñüêîãî» 
ä³ëüíè÷íîãî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ðîáîòè «ñ³ëüñüêîãî». Íàïðèêëàä, 
ó ïåðøîãî âñå íà ì³ñö³ ³ áëèçü-
êî. Àëå º ì³íóñ — äóæå áàãàòî 
íàñåëåííÿ. À â äðóãîãî íàâïà-
êè, — ëþäåé ìåíøå, àëå ïîêè 
äîáåðåøñÿ… Òà ùå é àâòîïàðê 
ä³ëüíè÷íèõ «ï³äêóëüãóº». Çàëè-

øèëèñü îäí³ «ñ³ìêè ³ äåâÿòêè», 
ÿê³ ïîñò³éíî ëàìàþòüñÿ ³ ÿê³ 
äàâíî âæå òðåáà áóëî á ñïèñàòè.

МАВ БУТИ ЗАЛІЗНИЧНИКОМ, 
А СТАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ 

Ñïî÷àòêó ïîçíàéîìèìî âàñ ç 
êåð³âíèêîì ñåêòîðó ïðåâåíö³¿ — 
ªâãåíîì Òðàéäàêàëîì. Ðîçïîâ³-
ìî íå ò³ëüêè ïðî éîãî ðîáîòó, 
àëå é ðîäèíó òà õîá³.

Íàðîäèâñÿ â ì³ñò³ Êîçÿ-
òèí 2 òðàâíÿ 1984 ðîêó. Ìàº 
17 ðîê³â ïîë³öåéñüêîãî ñòàæó. 

Â 2002 ðîö³ çàê³í÷èâ Êîçÿòèí-
ñüêå çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå. Ìàº 
äèïëîì áðèãàäèðà ç óòðèìàííÿ 
êîë³¿ ³ øòó÷íèõ ñïîðóä. Êîëè 
ï³øîâ äî àðì³¿, ïîòðàïèâ ó âíó-
òð³øí³ â³éñüêà (â ïàòðóëüíî-ïî-
ñòîâ³é ñëóæá³) â Ê³ðîâîãðàä³. 
Ï³ñëÿ öüîãî, â 2004 ðîö³, âèð³-
øèâ ïðàöþâàòè â ïðàâîîõîðîí-
íèõ îðãàíàõ. Ó 2012 ðîö³ çàî÷íî 
çàê³í÷èâ Íàö³îíàëüíó àêàäåì³þ 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

ª äðóæèíà òà 8-ð³÷íèé ñèí. 
Ìàº ê³ëüêà õîá³. Íàéïåðøå — 
êàòàííÿ ç ñèíîì íà âåëîñèïåäàõ. 

СПРАВЛЯЮТЬСЯ: НА 11 ДІЛЬНИЧНИХ 
— 90 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 
Важливо  Ми розпочинаємо серію 
публікацій для козятинчан, де в кожній 
розповімо про вашого дільничного. 
Який у нього графік роботи, скільки 
заробляє та де можна знайти його 
номер телефону?

À ùå ªâãåí ëþáèòü àâòîìîá³ë³. 
ßêùî º ÷àñ — çàéìàºòüñÿ âàæ-
êîþ àòëåòèêîþ, ðàí³øå ³ ðàíí³-
ìè ïðîá³æêàìè. Ïðèãàäóº, ùî 
â 2000 ðîö³ ïî Êîçÿòèíó â ëåã-
ê³é àòëåòèö³ çàéíÿâ ïåðøå ì³ñöå 
íà äèñòàíö³¿ 2 ê³ëîìåòðè.

Ñâîþ ïîë³öåéñüêó êàð’ºðó áó-
äóâàâ ïî ñõîäèíêàõ — ïðàöþâàâ 
ïîì³÷íèêîì ä³ëüíè÷íîãî, ä³ëü-
íè÷íèì, ñòàðøèì ä³ëüíè÷íèì. 
Çàðàç â³í — íà÷àëüíèê ñåêòîðó 
ïðåâåíö³¿.

— Íà áëîê ïðåâåíö³¿ ïîêëà-
äåíî áàãàòî, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí 
Òðàéäàêàëî. — Â îáîâ’ÿçêè âõî-
äèòü îáñëóãîâóâàííÿ ïñèõ³÷íî-
õâîðèõ, ÿê³ º ñóñï³ëüíî-íåáåç-
ïå÷íèìè, ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, 
ðàí³øå ñóäèìèõ. ª àäì³ííàãëÿ-
äîâ³, äîìàøí³ íàñèëüíèêè, ôîð-
ìàë³ñòè. Êð³ì öüîãî, ä³ëüíè÷í³ 
ïîâèíí³ ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè 
âëàñíèê³â çáðî¿. ª êàòåãîð³¿ 
îãëÿäó âñ³õ, äî êîãî çàñòîñî-
âàíî äîìàøí³é àðåøò, í³÷íèé 

àáî ö³ëîäîáîâèé. Ö³ âñ³ ñïðà-
âè âåäóòü ñàìå ä³ëüíè÷í³. Õî÷ó 
äîäàòè, ùî ïðàêòè÷íî êîæíå 
äðóãå êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðó-
øåííÿ ðîçêðèâàº ä³ëüíè÷íèé ³ 
çà ê³ëüê³ñòþ ðîçêðèòèõ çëî÷èí³â 
ïî îáëàñò³ ìè çàéìàºìî ë³äèðó-
þ÷³ ïîçèö³¿. Âñå â ïîðÿäêó ó íàñ 
³ ç àäì³í³ñòðàòèâíîþ ïðàêòèêîþ. 
Âñ³ ïðàöþþòü.

ªâãåí ðîçïîâ³äàº, ùî íàé-
âàæ÷å ó ðîáîò³ — ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
ëþäüìè. Îñîáëèâî ç òèìè, ÿêèì 
ïîÿñíþºø, à âîíè, îêð³ì òîãî, 
ùî òåáå íå ðîçóì³þòü, ùå é õî-
äÿòü ñêàðæàòüñÿ. À ùå º é òàê³, 
ÿê³ äçâîíÿòü ÷àñòî ³ ïðîñòî òàê.

— Ó Ãëóõ³âöÿõ, íàïðèêëàä, º 
òàêèé Ñåðã³é Øèìîí, — êàæå 
ïàí ªâãåí. — Â³í ÷åðåç äåíü âè-
êëèêàº íàðÿä ïîë³ö³¿, áî â íüî-
ãî á³ëÿ õàòè ñòî¿òü íàõèëåíèé 
òðàíñôîðìàòîðíèé ñòîâï. ² â³í 
ïîñò³éíî äçâîíèòü. Ìè âæå ³ 
íà÷àëüíèêà ÐÅÌó ï³äêëþ÷èëè, 
â íàñ º ëèñòè ³ â «Îáëåíåðãî», 

³ ñ³ëüñüêîìó ãîëîâ³. Íàïèñàëè 
ñêð³çü. À â³í ³ äàë³ äçâîíèòü. 
Ìè âæå äâ³÷³ éîãî îøòðàôóâà-
ëè, òîìó ùî íå ìîæåòå äçâîíèòè 
áåç ïðè÷èíè. À â³í êàæå, ùî ìè 
íå õî÷åìî í³÷îãî ðîáèòè. Êàæå, 
ùîá ìè îøòðàôóâàëè ÐÅÌ. Àëå 
öå íå âõîäèòü â íàø³ îáîâ'ÿçêè. 
ßê ëþäèí³ öå ïîÿñíèòè? À â³í 
ñêàðæèòüñÿ ³ ó Â³ííèöþ íà íàñ, 
³ ïðåçèäåíòó, ñêð³çü.

Íàéïåðøå, äå ìîæíà çíàéòè 
êîíòàêòè ä³ëüíè÷íèõ — öå ñàéò 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Àëå 
íå â êîæíîãî º ìîæëèâ³ñòü òóäè 
çàéòè. Äëÿ öüîãî ÷àñ â³ä ÷àñó 
ïðîâîäèòüñÿ îïåðàö³ÿ «Â³çèò» 
Ëþäÿì ðîçäàþòü ïàì'ÿòêè òà 
â³çèòêè, äå âêàçàí³ íîìåðè òå-
ëåôîí³â ä³ëüíè÷íèõ òà íîìåð 
÷åðãîâî¿ ÷àñòèíè, îñîáëèâî îäè-
íîêèì ïðåñòàð³ëèì ãðîìàäÿíàì. 
Òàêîæ êîíòàêòíèé íîìåð ìîæíà 
âçÿòè â ñ³ëüñüê³é ðàä³ àáî ïðî-
÷èòàòè â ³íôîðìàö³éíèõ ëèñòàõ, 
ÿê³ ðîçâ³øàí³ íà ìàãàçèíàõ.

Çà ñâîþ íåëåãêó, 
íåáåçïå÷íó òà 
íåïåðåäáà÷óâàíó 
ïðàöþ ä³ëüíè÷í³ 
îòðèìóþòü â³ä 11 500 
äî 13 òèñÿ÷ ãðèâåíü 

Колектив сектору превенції Козятинського відділку поліції

Іван Антонюк — дільничний 
Махнівської адмінзони. 
В парі з напарником 
обслуговує 29 сіл
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РЕКЛАМА

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àëàñÿ íàøà òðàäèö³éíà 
ìàíäð³âêà ç âóëèö³ Îëåãà Êî-
øîâîãî. Òàì, ó ï³ä’¿çä³ áóäèí-
êó ìàéæå ð³ê íåìàº îñâ³òëåííÿ. 
Ãîëîâà ÎÑÁÁ ïîîá³öÿâ ãðîìàä³, 
ùî îñâ³òëåííÿ áóäå, òîìó íîìåð 
áóäèíêó íå âêàçóºìî. Êîëè ïî-
âåðòàëèñÿ ç âóëèö³ Êîøîâîãî, 
ïîì³òèëè êàíàë³çàö³éíèé êîëî-
äÿçü áåç ëþêà á³ëÿ ñàìî¿ ïðî-
¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Ãëèáèíà òî¿ 
ï³äçåìíî¿ êîìóí³êàö³¿ äî 6-òè 
ìåòð³â. Çâ³äòè ðîçíîñèâñÿ ñìîð³ä 
òà ÷óòè æóð÷àííÿ íå÷èñòîò. Îé, 
ÿê íå õî÷åòüñÿ, ùîá ïîâòîðèâñÿ 
âèïàäîê, ÿêèé òðàïèâñÿ â ðà-

éîí³ âîêçàëó ìàéæå äâà ðîêè 
òîìó. Òîä³ ïîïåðåäó áàáóñ³ á³ãëî 
ïî ñòåæèí³ äèòÿ, à çà ìèòü éîãî 
íå ñòàëî. Ó òîìó âèïàäêó ìàëå÷à 
â³äáóëàñÿ ïåðåëÿêîì ³ íåïåðåä-
áà÷åíèì êóïåëåì. Íà Êîøîâî-
ãî æ òå÷óòü íå÷èñòîòè.

Íà âóëèö³ 8-³é Ãâàðä³éñüê³é 
³ íà âóëèö³ Ñêîâîðîäè ÆÊÃ 
ïîñòàâèëè ìåòàëåâ³ ëþêè. 
À îò íà âóëèö³ Îñèïåíêà äî çà-
ì³íè ëþêà ïîêè ùî íå ä³éøëî. 
Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ÷å-
êàþòü íà ïåðøó æåðòâó.

Ïîêè áóëè â ðàéîí³ ÏÐÁ, 
çàòåëåôîíóâàëè ç âóëèö³ Íåçà-
ëåæíîñò³. Ëþäè ñêàðæàòüñÿ, 
ùî íà ïåðåõðåñò³ ç Ë³êàðíÿíèì 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЛЮК, ТА ЯК ЛІСОРУБИ 
ЖУРНАЛІСТІВ ПЕРЕХИТРИЛИ 
Козятин у фото  Щотижня ми 
об’їжджаємо Козятин та його околиці, 
щоб подивитися і вам розказати, що 
на вулицях робиться. Що цього разу 
журналіста порадувало, 
здивувало чи засмутило?

ïðîâóëêîì, óæå áëèçüêî òèæ-
íÿ í³õòî íå çàáèðàº ñòèõ³éíèé 
ñì³òíèê, ³ç ïëÿøêàìè, íåäî-
ïàëêàìè, ñòàêàíàìè â³ä êàâè 
òà êóïîþ ã³ëëÿ.

Ç âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ ïî¿õàëè 
â Ìàõàðèíö³. Äîðîãîþ çà¿õàëè 
äî áóäèíêó êóëüòóðè ïîäèâèòè-
ñÿ, ÷è íå çàëèøèëèñÿ êóïè ñì³ò-
òÿ ï³ñëÿ Äíÿ ñåëà. Õî÷ ó Ìàõà-
ðèíöÿõ íåìàº äâ³ðíèê³â, àëå íà-
âêðóãè áóëî âñå ÷èñòî. Ïîì³òèëè 
ò³ëüêè äâ³ ïëÿøêè íà àâòîáóñí³é 
çóïèíö³, ÿêó ðåìîíòóþòü.

Íà ïîë³ ìè çóñòð³ëèñü ç³ ñòî-
ëè÷íèìè ìåä³éíèêàìè. Âîíè 
õîò³ëè äâà äí³ ïîæèòè ó ñåë³, ïî-
ñï³ëêóâàòèñÿ ç çåìëåâëàñíèêàìè. 
À ïîêè ùî çàïóñòèëè êâàäðîêîï-
òåð, çíÿëè íàâêîëèøí³ êðàºâèäè 
³ ïî¿õàëè ñï³ëêóâàòèñÿ ç ïàéîâè-
êàìè. À ìè ïîäàëèñÿ íà ñîíÿø-
íèêîâå ïîëå. Òàì öüîãîð³÷ ÷åðåç 
ïîñóõó âåëèê³ âòðàòè íàñ³ííÿ. Òàê 
³ ïîäóìàëîñü: êóäè ñåðåäíüîìó 
àãðàðíîìó á³çíåñó äî çåìåëüíî¿ 
ðåôîðìè. Éîìó á âïîðàòèñü ³ç 
«ðåôîðìîþ», ÿêó ï³äêèäàº ñâî¿ìè 
ïðèìõàìè ïðèðîäà.

Êóìåäíà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñü á³ëÿ 
Ìàõàðèíåöüêîãî àãðîë³ñó. Êîëè 
çóïèíèëèñü, ùîá ñôîòîãðàôóâàòè 
ñîºâå ïîëå, â ë³ñ³ ïðàöþâàëà áåí-
çîïèëà. ßê ò³ëüêè ìè çâåðíóëè 
òóäè, ðîáîòà ïèëêè ïðèïèíèëàñü. 
Çíàéøëè êîëîäè, ÿê³ «÷îðí³ ë³ñî-
ðóáè» çð³çàþòü. ×åêàëè õâèëèí 
40, ïèëêà ìîâ÷àëà. ßê ò³ëüêè ìè 
âè¿õàëè ç ë³ñó, ïèëêà çíîâ çàçâó-
÷àëà. Ïåðåõèòðèëè íàñ ëþáèòåë³ 
äåðåâèíè. Íå ³íàêøå, ÿê ç óñ³õ 
ñòîð³í âèñòàâèëè äîçîðè.

Ùå äî ïðèºìíèõ ïîä³é — ó 
Êîçÿòèí³ çóñòð³ëè ìîëîäó ñ³ì’þ. 
Ìîëîäÿòà ò³ëüêè îòðèìàëè ñâ³-
äîöòâî ïðî òå, ùî âîíè òåïåð 
îäíå ö³ëå.

Перехрестя вулиці Незалежності з Лікарняним провулком. 
Тут уже близько тижня ніхто не забирає стихійний смітник Наводять лад біля м'ясокомбінату. Хоча тут і так чисто

Зустріли молоду сім’ю. Молодята тільки отримали 
свідоцтво про те, що вони тепер одне ціле. Вітаємо!

Ó ðîäèíó Ôàëàòþê³â óâ³ðâàëàñü 
ñòðàøíà íåäóãà. Çàõâîð³â ÷îëîâ³ê, áàòü-
êî òà ä³äóñü Â³òàë³é Ôàëàòþê. Ë³êàð³ 
ïîñòàâèëè ä³àãíîç: äâîñòîðîíí³é êîê-
ñàðòðîç òðåòüîãî ñòóïåíÿ òàçîáåäðåííî-
ãî ñóãëîáà. Ë³êóâàííÿ äîðîãîâàðò³ñíå, 
òîæ ñ³ì'ÿ ïðîñèòü íåáàéäóæèõ äîïî-
ìîãòè. Õâîðîáà ñï³òêàëà 49-ð³÷íîãî 
Â³òàë³ÿ çíåíàöüêà.

«Õî÷ó Âàñ ïîïðîñèòè äîïîìîãè äëÿ 
ñâîãî ÷îëîâ³êà, — ïèøå ó ÔÁ äðóæè-
íà Â³òàë³ÿ Îêñàíà. — Çà 10 ì³ñÿö³â ìè 
ïîáóâàëè â ð³çíèõ ë³êàð³â òà ë³êàðíÿõ 
Â³ííèö³, Æèòîìèðà, Êèºâà. Ïðîáóâàëè 
âñå, àëå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ ïîòð³áíå 
òåðì³íîâî. Íàðåøò³ ë³êàð³ ïîñòàâèëè 
ä³àãíîç: äâîñòîðîíí³é êîêñàðòðîç 3 ñòó-

ïåíÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà».
Çà ñëîâàìè Îêñàíè, âàðò³ñòü îäí³º¿ 

îïåðàö³¿ â³ä 70000 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À 
¿õ ïîòð³áíî äâ³. Õâîðîáà ïðîãðåñóº ç 
êîæíèì äíåì, òîæ îïåðóâàòè Â³òàë³ÿ 
ïîòð³áíî íåãàéíî.

— Çíåáîëþþ÷³ íå äîïîìàãàþòü, éîìó 
âñå âàæ÷å ³ âàæ÷å õîäèòè. Ë³êàð³ äà-
þòü øàíñ íà îäóæàííÿ. Äðóç³, ïðîøó 
â³äãóêí³òüñÿ, áóäü ëàñêà, äÿêóþ çà äî-
ïîìîãó òà ðîçóì³ííÿ, — çâåðòàºòüñÿ 
äî ëþäåé Îêñàíà. — Áåðåæ³òü ñåáå ³ 
áóäüòå çäîðîâ³.

Ðåêâ³çèòè: Ôàëàòþê Â³òàë³é Ïåòðîâè÷. 
Êàðòêà Óêðãàçáàíêó 9804 4254 0607 0845 

Òà äî÷êè Ãóìåíþê Ìàðèíà Îëåã³âíà 
ÏðèâàòÁàíê 5168 7551 0006 7269 

Допоможіть Віталію Фалатюку 
побороти коксартроз
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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 23 кв.м., 2 пов., 
маг. "Абсолют" вул.Грушевського 23, центр, 

вхід з двору. 067-753-67-42 

Здам в оренду торгові приміщення 70 
кв.м.та 30 кв.м. - 2 пов. та 160 кв.м. - 1 
пов. можливо під піцерію, р-н Училища" 

Абсолют". 097-449-53-15

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

Здам в оренду приміщення під офіс 26 і 30 
кв. мв центрі міста, вул. Незалежності, 42. 

073-200-80-44

Продам 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова, 
м.Київ. 093-774-81-64

Продам Торгівельне та холодильне облад-
нання б/у. 097-449-53-15

ÐÎÁÎÒÀ
  Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ïðèáèðàëüíèöþ - îô³ö³éíå îôîðìëåííÿ, íåïî-

âíèé ðîáî÷èé äåíü, ïîçì³ííî  (äîäàòêîâèé çàðîá³òîê  äëÿ ïåíñ³îíåð³â). 
Äåòàë³ çà òåë. 093-560-57-79. 

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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: Ïîì³÷íèê êóõàðÿ.  Ïðî-
äàâåöü ç³ çíàííÿì ÏÊ. Ïåêàð.Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-
8500ãðí. ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, 
Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7000-10000 ãðí 
(ç ïîäàòêàìè). 067-430-02-80

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ áóõãàëòåð ç³ çíàííÿì ïðîãðàìè 1Ñ òà âì³ííÿ 
êîðèñòóâàòèñÿ êë³ºíò-áàíêîì. 067-920-67-94

  Øâåéíà ôàáðèêà ïî âóë.Äîâæåíêà 20Á, çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó 
øâà÷îê. 050-444-36-15 Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà

  Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ ìîíòàæíèê, ï³äñîáíèê, âîä³é. 063-366-49-50
  Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí àâòîìèéíèê, â³äñîòêîâà ñòàâêà, ïðåì³¿, 

õàð÷óâàííÿ, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè. 063-299-47-90 Àâòîìèéêà Õóòîðîê
  Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê. Çàïðîøóºìî çá³ðíèêà ìåáë³â ç äîñâ³äîì ìîí-

òàæó êóõîííèõ ãàðí³òóð³â. Â³ëüíèé ãðàô³ê. 096-222-04-70

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38

ÏÐÎÄÀÌ
  Äð³áíó êàðòîïëþ ð³çíèõ ñîðò³â. 093-852-61-08, 096-935-53-13
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-

93-20, 098-974-29-35

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

  Êîçó. 068-171-19-16
  Øâåäñüêó ñò³íêó, ñó÷àñíó êíèæêîâó ïîëèöþ, äèâàí. 063-187-51-63
  Êîòåë ãàçîâèé, âîêîíòóðíèé, äèìîõîäíèé, á/â Âàéëàíò, â ãàðíîìó ñòàí³. 

093-831-76-92
  Òþêè ñîëîìè, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-926-10-12, 093-732-43-13
  Çàï÷àñòèíè äî à/ì «Ôîðä Òðàíç³ò»â äîáðîìó ñòàí³,2002 ð.â., äèçåëü ïî 

ãàðí³é ö³í³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Îâåöü ð³çíîãî â³êó íà ðîçâ³ä òà ìÿñî, áàðàíè ïîñòðèæåí³ òà êàñòðîâàí³ ç 

äèòèíñòâà. 096-969-45-99 Іãîð.
  Òåëè÷êà 5 ì³ñ., ãîëóáè - ïàâè÷³. 097-756-75-89
  Âàííà ìåòàëåâà 1.50 ñì. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ íà êàðêàñ³ ç ïðîô³ëüíî¿ 

òðóáè, íåäîðîãî. 093-858-01-52, 093-858-01-47
  Ãàçîâà ïëèòà Ãåôåñò á/ó. 098-597-08-78, 093-596-41-56
  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» òåðì³íîâî (ìîæëèâî ïî ÷àñòèíàì), òóìáà ï³ä ìîéêó íîâà, 

á³äîí ìîëî÷íèé íà 40 ë. 097-494-15-89, 093-353-67-33
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â íà 4 áëîêà. 067-422-36-17
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà àêñåñóàðè ð.42, ÷îëîâ³÷èé âåñ³ëüíèé êîñòþì, íåäîðîãî. 

093-091-22-38 Ëàðèñà
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 2-23-74, 067-368-56-14
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³ 

äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ äî-

êóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 

097-523-09-50
  Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé 

åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43

479500

479498

479500
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Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

  Åëåêòðîìîòîð 1 êâ, 3000 îá. 220 Â, åëåêòðîáîéëåð 80 ë., íåäîðîãî. 063-
268-23-01

  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà Ì³íåâðà, Íåâñüêà, ÷àñíèê Ëþáàøà, ìîæëèâà ìîÿ 
äîñòàâêà, ñ³íî, áåíçîïèëà ïðîôåñ³éíà Í³ìåöüêà ÌÒÄ GCS 46/45 ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, áåíçîêîñà Í³ìåöüêà Ïîâåðòåê. 068-216-34-20

  Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ðèíêó Êîëãîñïíèé. 063-068-37-53
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³, êàðòîïëÿ âåëèêà, ñåðåäíÿ ñîðòîâà, äð³áíà. 067-978-86-68
  Íàñ³ííÿ æèòà, ñîðòîâå. 098-826-20-26
  Ïøåíèöÿ ïîñ³âíà ñîðò «Îð³éêà», ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  2 åëåêòðîìîòîðà á/ó, åëåêòðîäðåëü ÑÐÑÐ ïîòóæíà á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà 

Â³ðïóë âåðõíÿ çàãðóçêà á/ó. 098-871-56-83 Àííà
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà òà âåëèêà «Áåëà Ðîññà» ãàðíà. 093-937-65-00
  Âîëîê ðèáàöüêèé 60 ì. êóëü 10 ì. 067-121-80-27
  Êîòåë ãàçîâèé Êðàñèë³â «Âóëêàí», äèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé. 097-

509-27-40
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSCH 45 ñì., á/ó, åíåðãîñïîæèâàííÿ À+. 063-

622-64-98 
  Äîìêðàò ã³äðàâë³÷íèé, ðåø³òêè ìåòàëåâ³, îöèíêîâàí³, äðîâÿíèé êîòåë Òè-

òàí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà, ëîæêè àëþì. íîâ³, ÷îáîòè òà 
÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, ðþêçàêè, òàð³ëêè, ïîðòôåëü ÷îë. øê³ðÿíèé, åìàë³ðîâàíà 
êàñòðþëÿ 15 ë. 096-412-34-14

  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 êã./3 ãðí. 093-516-30-96, 097-485-61-55
  Òþêè ÿ÷ì³íí³, íåäîðîãî. 096-035-89-78
  Âóëèêè, äðîâà. 067-445-75-52
  Äâåð³ âõ³äí³, äâîéí³ á/ó; â³êíà ñòàð³ íåäîðîãî; êð³ñëà-2 øò. ïîòðåáóþòü 

ïåðåòÿæêè. 093-437-22-16
  Êàðòîïëÿ. 063-392-94-22, 067-199-86-20
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-906-39-19
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-078-63-82
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà, ò³ëüíà ç 4 òåëÿì, òåðì³íîâî. 098-546-04-24
  Ñïàëüíÿ «Ñâàëÿâà» â õîðîøîìó ñòàí³ (ìîæëèâî ïî ÷àñòèíàì), åë. ïëèòà 

(âèð.-òâî Ãåðìàí³ÿ), á³äîí ìîëî÷íèé íà 40 ë. 097-494-15-89, 093-353-67-33
  Ïøåíèöÿ ³ êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-536-51-37, 098-090-29-22
  Ñ³íî â òþêàõ, ñ.Êàøïåð³âêà. 067-339-41-22
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-007-21-49
  Êóõîííà ñò³íêà á/ó ðó÷íî¿ ðîáîòè â äîáðîìó ñòàí³, äîâæ. 220 ñì., âèñ.220 

ñì., êóõîííà âèòÿæêà á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàòðàöàìè. 098-783-31-54, 073-060-50-62
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 
  Áàíêè á/ó (1 ë., 2 ë., 3 ë.), êëåéîíêà íà òêàíèí³, áàê í/æ 50 ë., åëåêòðî äóõîâ-

êà á/ó, ñåðâ³ç êàâîâèé, êèëèì, êàñòðþëÿ, òåëåâ³çîð. 063-744-29-92
  Â³äðà, êàñòðþë³, ñêîðîâàðêà, åë.ïëèòêà, êèï’ÿòèëüíèê, ì³øêè, ÷åðïàêè í/æ, 

ãóñÿòíèöÿ, ëåçâ³ÿ, õîëîäèëüíèê, áî÷êè, ñò³ë òóìáà. 063-744-29-92
  Ñò³íêà êîë³ð ãîð³õ â õîðîøîìó ñòàí³ 5 ì. íåäîðîãî 2 500 ãðí. 068-962-41-50
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, êóçîâ 210õ115 «×åìï³îí», äîðîãî, âèãîòîâëåíèé 

â 2016 ð., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò âóë.Êàòóêîâà ç ôóíäàìåíòîì 9 õ 11 ì. ç äîêóìåí-
òàìè. 097-254-55-49 ï³ñëÿ 17:00

  Êðîëèöÿ âàã³òíà, êð³ëü íà ðîçâ³ä. 096-561-68-94
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Àòëàíò, ïàðèêè, ë³êóâàëüíèé âàçîí «Êàëàíõîé» òà 

³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-512-47-72
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-457-36-49
  Áîéëåð Àð³ñòîí 700 ãðí. (ïðàöþâàâ ìàëî), àíòåíà ñóïóòíèêîâà â çáîð³: 

ãîëîâêà, òþíåð,ïðîøèòèé 600 ãðí. 093-052-06-03
  Ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà ì’ÿñî-ÿº÷íà ïîðîäà, ìåä ãðå÷àíèé, çàáðóñ, 

ïðîïîë³ñ, â³ñê. 097-170-90-05
  Âàííà ÷àâóííà, áîéëåð,ïàÿëüí³ ëàìïè, êàí³ñòðè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèê, 

á³äîí, 2 êîðè÷íåâ³ øàôè (ñàìîâèâ³ç). 096-412-00-53 ï³ñëÿ 17:00 Іííà
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 063-629-75-80
  Êàðòîïëåêîïàëêà äî ìîòîáëîêà íîâà, ñêâàæåííèé íàñîñ 140 ì íà 380 Â. 

068-330-68-43
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí, êîëåñà ç äèñêàìè 265/70 Ð 19.5, Ðîñ³ÿ 143/141, 

øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ñ³íãåð, ðåéñè 2 øò. ïî 4 ì., äèâàí. 096-192-68-08
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñåðåäíÿ òà ì³ëêà. 067-250-89-11, 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-418-25-69, 096-348-79-67
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà äîâæ. 4 ì. 093-940-89-32, 097-990-99-41
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 093-

756-39-33
  Ãàçîâèé êîòåë 2-õ êîíòóðíèé íîâèé, íåäîðîãî. 098-321-74-24
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 10 ñîò., íåäîðîãî.  098-321-74-24, 2-32-56
  Öåãëà áóä³âåëüíà êåðàì³÷íà íîâà 2700 øò., 3.30 ãðí./øòóêà. 098-635-23-31 

Âîëîäèìèð
  Âàííà çàë³çíà íîâà, äîâæ. 1.70 ñì., íåäîðîãî. 093-548-56-87
  Êîçà ä³éíà, ìîëîêî äóæå äîáðå, áåç çàïàõó. 098-563-75-95
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí + Ìàêñòåð, ð³çíî¿ âàãè. 068-216-70-39, 

097-555-10-06
  Ãí³é - ïåðåãí³é, ñ.Іâàíê³âö³. 097-555-10-06
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä. íåäîðîãî, ä³òÿì äî 5 ðîê³â. 097-766-99-64
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Êðîëåíÿòà. 096-561-68-94
  Êîçà ä³éíà, õîðîøîé ïîðîäè, ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
  Òà÷êà 1-íî êîë³ñíà, ë³æêî äèòÿ÷å, ñò³ë ïèñüìîâèé, ìëèí çåðíîâèé. 067-319-91-24
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-863-61-66
  Ñò³ë - îäíîòóìáîâèé øê³ëüíèé, ìåáë³ êóõîíí³ 1.5 ì. á/ó, õîëîäèëüíèê ÇІË 

á/ó. 063-414-18-40

  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-874-12-59
  Äâåð³ âõ³äí³ 2 øò. ç ëóòêîþ, ñîêîâèæèìàëêà «Ñàòóðí». 063-992-03-21
  Êîðîâà ç 6 òåëÿì ³ êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 067-298-90-06, 096-068-22-78
  Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-702-96-43, 063-170-48-05
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-735-09-45
  Âóã³ëëÿ. 093-022-70-52
  Äâåð³ ïëàñòèêîâ³ á/ó 2 õ 0.8. 067-430-40-65
  Â³êíî ïëàñòèêîâå á/ó ãëóõå 1.29 õ 1.36. 067-430-40-65
  Âåëîñèïåä Ñëàâóòè÷ - Àðä³ñ á/ó. 067-430-40-65
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0.85 ç ëóäêîþ. 067-430-40-65
  Áàëîí  ãàçîâèé ïîáóòîâèé á/ó, íàïîâíåíèé ãàçîì. 067-430-40-65
  Äðîâà êëåí. 067-430-40-65
  Áàëîí âóãëåêèñëîòíèé ìàëèé á/ó. 067-430-40-65
  Äèòÿ÷èé ìîòîöèêîë íà àêóìóëÿòîð³ á/ó. 067-430-40-65
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî, ì.Êîçÿòèí. 093-133-46-41
  Êîáèëà ðîáî÷à 13 ðîê³â, ñ.Æóðáèíö³. 096-899-48-63
  Êîçà ä³éíà, ñïîê³éíà, á³ëåíüêà, ñ.Ñàäîâå. 063-383-47-63
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ õ Äþðîê, ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, Wi-Fi ðîóòåð, ïëàñòèêîâå ï³äâ³êîííÿ, çèìîâà êóðòêà 

÷îëîâ³÷à, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-731-16-41
  Âåëîñèïåä á/ó Ñàëþò, ï³ð’ÿ, áàÿí Ïîë³ññÿ, áàíêè 3-õ ë. 097-511-19-08, 

073-428-25-95
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-775-07-92
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³ äëÿ ä³â÷èíêè. 063-298-50-36
  Êîìïðåñîð ïðîìèñëîâèé íà 380 V. 097-643-16-14
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íà 6 ðîê³â. 097-643-16-14
  Öèðêóëÿðíî - ôóãîâàëüíèé ñòàíîê íà 380 V. 097-643-16-14
  Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, êóðòêà 

Ãåðìàí³ÿ, ñóïóò. òàð³ëêà ç òþíåðîì òà êð³ïëåííÿì, ôîòîàïàðàò Ñàìñóíã. 
063-276-07-38

  Ñò³íêà, êð³ñëà, 4 êèëèìè, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ Ðàêåòà, 
çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ - ïåíàë, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò äëÿ ³íâàë³ä³â. 
097-147-84-88

  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé LG, êîìïþòåðíèé ñò³ë, ñò³ë-òóìáà, ãàçîâèé 
ë³÷èëüíèê. 067-264-80-29

  Âîðîòà çàë³çí³ 2 øò. 2.80 õ 1.70 1 500 ãðí. 063-348-01-73
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-311-96-79
  Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Ñêàòè íà êàíàë³çàö³þ. 096-030-32-33
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî 

ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
  2-õ ÿðóñíà êðîâàòü ç ìàòðàöîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  Áóäèíîê öåãë. ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ñ. Ñåñòðèí³âêà, 

â áóäèíêó âîäà, çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîáóñîì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-431-54-35
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  Áóäèíîê â ñ. Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå 

òà ï³÷íå, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 32 ñîò. 093-520-76-06
  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 
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, òåïëà, íå êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ,  

60 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, º ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94

  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 

16 ãà. 098-499-08-59
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñó÷àñíèé, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., 6 ê³ìíàò, º êóõíÿ - ñòîëîâà, 

êîòåëüíÿ, 30 ñîò. çåìë³, òà 2-õ ïîâ. ãîñï. ïðèì³ùåííÿ + àëüòàíêà, ìîëîäèé ôðóê-
òîâèé ñàä, âñÿ òåðèòîð³ÿ îãîðîæåíà, êîðîíà â³ðóñ íå äîáåðåòüñÿ. 097-791-28-63

  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-
596-41-56, 098-597-08-78

  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 067-783-63-17
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-159-89-56
  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
  ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 

êóõíÿ, ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ï³äâàë, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñíà 
çóïèíêà àáî îáì³í êâàðòèðó. 096-429-87-28, 063-624-12-07

  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

  4-õ ê³ìí. êâ., 86 êâ.ì., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ê³ìíàòè ïðîñòîð³, íå êóòîâà, 
â³êíà, äâåð³, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, 2-õ êîíò. êîòåë, ³íòåðíåò, á³ëÿ áóäèíêó 2-õ ïîâ. 
ãàðàæ. 096-176-45-23

  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 48.9 êâ.ì., ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé, âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 11. 098-225-48-80, 063-254-08-06
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  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 50 êâ.ì. çàã. ïëîùà, ìîæëè-
âèé âàð³àíò äîáóäîâè, âóë.Ï.Îðëèêà. 063-392-93-20, 098-974-29-35

  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà á³ëÿ ë³êàðí³. 068-019-30-65
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 11 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñóâîðîâà 

3. 097-311-97-02
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 5/5. 

067-466-75-40
  Áóäèíîê â öåíòð³ öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà, 

îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàä, ãîðîä. 067-409-35-37

  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü äî ð³÷êè, ïîðÿä 

ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé 
ñàä ³ ì³ñöå òèõå, ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð, 
068-814-64-66

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.І.Ìàçåïè, â áóäèíêó ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, âàííà, 
òóàëåò, 0.06 ãà çåìë³. 067-972-22-83, 063-606-61-24 

  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 31 êâ.16. 093-563-31-57
  Áóäèíîê íîâèé íåçàê³í÷åíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, áåñ³äêà, õîðîøèé ïîãð³á, 

32 ñîò., ñ.Іâàíê³âö³ öåíòð. 097-978-21-88
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, 54 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ãàç, âàííà, âîäà, ãàð-

íèé ðåìîíò, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çàáîð æåñòü, ³íòåðíåò, 6 ñîò. çåìë³, 
ÿáëóí³, êóù³, óñå ïðèâàòèç., ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

  1-ê³ìí. êâ., áåç çðó÷íîñòåé â 1-ïîâ. áóäèíêó, â öåíòð³ ì³ñòà. 093-732-76-15
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ñàðàé. 

2-23-74, 067-368-56-14
  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
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 

067-271-67-99
  2- õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11, íàâïðîòè ìàã.«Ðîìàøêà», ïëîùà 

ìàéæå 60 êâ.ì. 095-813-35-48 Ðàÿ, 093-937-27-54 Âàëÿ
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 

096-551-79-52, 068-786-06-18
  Áóäèíîê 6 õ 9, â Êîçÿòèí³ â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.×åõîâà, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., º 

êðèíèöÿ, ãàðàæ äëÿ àâòî, ïîãð³á, ãàç, âîäà òà âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ïðîäàæ 
â³ä âëàñíèêà. 097-523-09-50

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè) çàã. ïëîùà 90 êâ.ì., ãàç., ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, àáî îáì³í 
íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ç³  âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç., ãàðàæ, ñàðàé, 
ì/ï â³êíà, çàáîð íàâêîëî áóäèíêó îãîðîäæåíèé, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 
068-271-40-31, 067-756-51-92

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

  Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, âîäà, ³íòåðíåò), 80 êâ.ì., 
âóë.Â³ííèöüêà 14/2. 063-680-02-07

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 80 êâ.ì., 10 ñîò. ãîðîäà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, òóàëåò, 
âàííà, âîäà - ãàðÿ÷à, õîëîäíà, ãàðàæ, 2 ñàäêè, íàâêîëî îãîðîäæåíî. 073-058-
41-21, 097-628-48-13

  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàç, ãîðîä ïðèâàòèç. 096-536-
01-90, 096-826-59-54

  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, âóë.×åðâîíà 86. 098-348-78-71, 073-026-55-10
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
  Áóäèíîê ãàç. 60 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñ.Êîçÿòèí, çåì. 

ä³ë-êà 0.15 ãà  ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
  Äà÷à ç áóäèíêîì 9 ñîò. íà «Òåëèìîí³âö³» âóë.Íåêðàñîâà. 096-863-61-66
  Áóäèíîê íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë.9-ãî Ñ³÷íÿ. 096-184-63-54
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä äî 1 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, ïî-

ðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî, ìîæëèâî îáì³í íà êâàðòèðó. 098-321-74-24
  1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäî-

ðîãî. 098-321-74-24
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18 (ê³íåöü âóë.Ëåí³íà), º ãîðîä 10 ñîò., 

ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷. 098-321-74-24
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ìîëîäèé ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàðàæ, 

ãàç, 110 000 ãðí. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 096-295-09-54
  3-õ ê³ìí. êâ., 59.4 êâ.ì., áàëêîí 5.9 êâ.ì., 2 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, ñàíòåõí³êà, 

ð-í ÏÐÁ. 067-707-85-68
  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 âóë.Öåíòðàëüíà 35 (ð-í ðåäàêö³¿), ãîñï. áóä³âë³, ñâ³òëî, ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, 25.94 ñîò. çåìë³. 068-860-50-40, 093-783-77-70

  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ð-í 1 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 38 êâ.ì.  093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ, 52 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, âáóäîâàí³ ìåáë³, 46 

êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ, 60 êâ.ì. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ð-í 3 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê öåíòðà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 

êîìóí³êàö³¿, 10 ñîò. çåì. ä³ë-êà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57

479469

479466

479463

479454

478945

478938478858478857478823

478598

478573

478308

478300

478263

478154

  Ïðèì³ùåííÿ 50 êâ.ì., â öåíòð³ ÏÐÁ, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-704-31-57
  Ìàãàçèí 50 êâ.ì., 116 êâ.ì., öåíòð ³ ñ.Êîçÿòèí. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ³ 4 ñîò., öåíòð, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 62 êâ.ì., öåíòð, ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.  

093-704-31-57
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 

098-254-37-48
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, ö/êàíàë³çàö³ÿ 

òà âîäîã³í, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò, íà âñå âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäà, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20

  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Ì³÷óð³íà (ïàìÿòíèê Ãðóøåâñüêîãî) ç 
ðåìîíòîì. 097-407-46-82 Îëåêñàíäð.

  Áóäèíîê 50 êâ.ì., ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãîðîä, ïåðåä áóäèíêîì öîêîëü. 093-
445-29-76

  Áóäèíîê íîâèé (íåçàê³í÷åíèé), ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-445-29-76

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Ìîñêâè÷ - 412, ãàç-áåíçèí, 1987 ð.â., ôàðêîï, õîðîøèé ñòàí. 067-422-36-17
  Ñåíñ 2013 ð.â., íå ôàðáîâàíèé, ãàç íå âñòàíîâëþâàâñÿ, ïðîá³ã 72 òèñ.êì., 

ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, âëàñíèê. 068-762-96-64
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  Åëåêòðî ñêóòåð, íåäîðîãî. 093-279-43-89
  Îïåëü Êàäåò äâ. 1.6 ãàç-áåíçèí, ñ³â ïî¿õàâ. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 2109 êîë³ð çåëåíèé, 2003 ð.â., îáºì 1.5, êîðîáêà 5 ñò., â äîáðîìó 

ñòàí³. 063-255-40-42
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÌÀÇ, ÃÓÐ-ÌÀÇ, Êàìàç 4310 ç 
ìàí³ïóëÿòîðîì â/ï 3 òîííè, ÓÀÇ-469 ö³ëüíîìåòàëåâèé êóçîâ, àðì³éñüê³ ìîñòè, 
íîâèé äâèãóí, ôîðäîâñüê³ ñèä³ííÿ. 067-430-79-37, 093-756-39-33

  Äèñêè äî ïðè÷³ïà òðàêòîðíîãî 2ÏÒÑ4. 073-315-25-15
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6 1998 ð.â., ãàðíèé ñòàí. 073-315-25-15
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, òèòàíè, çåëåíà, âñå â îðèã³íàë³. 093-095-

17-57, 096-737-40-40

ÊÓÏËÞ
  Äîðîãî êóïëþ çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, îðäåíè, 

ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëè-

âèé 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 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êî-

ëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ðàä³îäåòàë³, ïëàòè, â³äåî-ìàãí³òîôîíè ÂÌ-12 åëåêòðîí³êà, ñàìîâàðè, òà 

áàãàòî ³íøîãî. 096-125-57-75 Êîñòÿ
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Áëîê ðàêóøíÿêà, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó ñèë³êàòíó. 067-955-87-89
  Êàðòîïëþ äð³áíó, ïøåíèöþ íîâîãî âðîæàþ 2 ò. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ äð³áíó, ãàçîâ³ áàëîíè. 2-30-43, 097-255-51-60
  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

Ì²ÍßÞ
  2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êèºâ³ (ì.Äèì³¿âñüêà) íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí íà îêîëèö³. 

098-247-55-17
  2 ãàðàæà â Êèºâ³ íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³. 093-461-82-10

  Âåëîñèïåä äîðîñëèé, ÷îëîâ³÷èé òèïó Óêðà¿íà íà æ³íî÷èé. 097-722-16-07, 
073-161-68-33

Ð²ÇÍÅ
  Çí³ìó  2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ., ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 093-786-38-67
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, ïîáëèçó öåíòðà. 093-892-27-23, 

099-777-03-24
  Çí³ìó áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ àáî íåïîäàë³ê öåíòðà. 068-815-

13-34
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-628-59-25
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, ïîáëèçó öåíòðà, íåäîðîãî, ç âåëèêèì 

ãîðîäîì. 093-548-56-87
  Ñàìîòíÿ æ³íêà, äîáðà, ñèìïàòè÷íà, áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì, 

ùèðèì ÷îëîâ³êîì 58-70 ðîê³â. 068-753-34-61
  Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòó â êâàðòèð³. 097-766-99-64
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ä³òåé. 093-728-48-36
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî íà ³ìÿ Áàëüøàíåê Îêñàíà 

Âîëîäèìèð³âíà òà Áàëüøàíåê Ìàêñèì Â’ÿ÷åñëàâîâè÷, âèäàíå 26 ñåðïíÿ 2006 
ð.  ¹441 ââàæàòè íåä³éñíèì

  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 063-462-61-91, 096-
886-25-27

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ. 097-235-42-87
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì äóæå ãàðíåíüêèõ êîòåíÿò (2-â³ ñ³ðåíüêèõ ä³â÷èíêè, 

1-í ðèæåíüêèé õëîï÷èê), îáðîáëåí³ â³ä áëîõ, äîìàøí³, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 
093-459-21-36 Òà¿ñ³ÿ

  Âòðà÷åíî ïðîïóñê â ãóðòîæèòîê  ¹5 Íàö³îíàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî 
óí³âåðñèòåòó íà ³ì’ÿ Ìóøèíñüêî¿ Іëîíè Ðóñëàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çäàì áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  Çàãóáëåíî òåõïàñïîðò íà àâòî Õóíäàé íà ³ìÿ Äàí÷óê І.Ã., ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè 

çà âèíàãîðîäó. 063-454-49-95, 067-739-39-09
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè 3-õ ì³ñÿ÷íó êðàñèâó ê³øå÷êó, ìàìà õîðîøà ëîâèòü 

ìèøåé, âóë.Ëèñåíêî 16. 063-689-35-97
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Âàñèëþê Îëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ ââà-

æàòè íåä³éñíèì

478611
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Обравши пріоритетний 
напрямок, не звертайте зі 
шляху, інакше всі зусилля 
підуть прахом. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зірки вважають, що ви 
занадто підозрілі. Не варто 
проявляти негатив і дратів-
ливість.

БЛИЗНЮКИ 
Обставини складуться 
на вашу користь. Пропозиції 
про роботу будуть сипатися, 
як з рогу достатку. 

РАК 
Цього тижня особливу увагу 
зверніть на професійні про-
позиції, вас чекає кар'єрне 
зростання і удача в справах. 

ЛЕВ 
У багатьох сферах життя 
назрівають важливі для вас 
зміни. Однак не варто роз-
повідати про них стороннім. 

ДІВА 
Не обов'язково всі пробле-
ми вирішувати самостійно, 
в деяких ситуаціях допо-
мога друзів допоможе вам 
уникнути перевантажень.

ТЕРЕЗИ 
Слушна нагода для при-
дбання нових знань і зміни 
роботи. Галасливі компанії 
на початку тижня не прине-
суть нічого, крім втоми. 

СКОРПІОН 
Постарайтеся визначити 
пріоритетні завдання, і ви 
досягнете бажаної мети, 
якщо не перестараєтеся 
в боротьбі з емоціями. 

СТРІЛЕЦЬ 
Саме час з'ясувати стосунки 
і подумати про перспекти-
ви. Визначившись, варто 
починати спокійно діяти. 

КОЗЕРІГ 
Ви можете відчути при-
лив сил і енергії, хандра 
відступить, підуть в минуле 
неприємності і втрати. 

ВОДОЛІЙ 
Ваші зусилля бажано на-
правити на збереження 
рівноваги з навколишнім 
світом. Не чекайте, що буде 
легко і просто.

РИБИ 
Не звертайте уваги на суєту. 
Всі рішення необхідно при-
ймати на тверезу голову, 
не дозволяючи емоціям 
втручатися в процес. 

ГОРОСКОП 
НА 3-9 ВЕРЕСНЯ

479459

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 8 ÂÅÐÅÑÍß

  + 16 0Ñ    + 19 0Ñ
  + 18 0Ñ    + 23 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 7 ÂÅÐÅÑÍß

  + 14 0Ñ    + 17 0Ñ
  + 20 0Ñ    + 26 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 5 ÂÅÐÅÑÍß

  + 12 0Ñ    + 16 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 22 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 4 ÂÅÐÅÑÍß

  + 15 0Ñ    + 17 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 20 0Ñ

ÍÅÄІËß, 6 ÂÅÐÅÑÍß

  + 12 0Ñ    + 14 0Ñ
  + 18 0Ñ    + 25 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 3 ÂÅÐÅÑÍß

  + 17 0Ñ    + 20 0Ñ
  + 22 0Ñ    + 24 0Ñ

Погода у Козятині 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó çìàãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü 
ñïîðòñìåíè ç 12 ÎÒÃ Â³ííè÷-
÷èíè. Êîìàíäà Êîçÿòèíùèíè 
áóëà ñôîðìîâàíà ç äâîõ òåðè-
òîð³àëüíèõ ãðîìàä: Ñåñòðèí³âêè 
òà ñåëà Êîçÿòèíà.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ô³íàëü-
íèõ çìàãàíü ñïîðòèâíèõ ³ãîð 
Â³ííè÷÷èíè-2020 â³äáóëîñü 
15 ñåðïíÿ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöü-
êî¿ äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ñïîðòèâ-
íî-îçäîðîâ÷î¿ áàçè «Êîëîñ». 
Ó ïðîãðàì³ çìàãàíü áóëè òàê³ 
âèäè ñïîðòó: ôóòáîë, ãèðüîâèé 
ñïîðò, äàðòñ, íàñò³ëüíèé òåí³ñ, 
øàõè òà øàøêè.

Âäàëî íà òóðí³ð³ ñïîðòñìåí³â 
âèñòóïèëè ôóòáîë³ñòè Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Âîíè ñïî÷àòêó 
ïîì³ðÿëèñü ñèëàìè â ãðóïàõ, 
äå ¿õí³ìè ñóïåðíèêàìè áóëè 
êîìàíäè Êðèæîï³ëüñêîãî òà 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîí³â.

Ó ïåðø³é ãð³ ôóòáîë³ñòè Êî-

çÿòèíñüêîãî ðàéîíó ïåðåìîãëè 
êîìàíäó ç Êðèæîï³ëüùèíè ç 
ðàõóíêîì 4:3. Ó äðóã³é çóñòð³÷³ 
íàø³ çåìëÿêè ïîñòóïèëèñÿ Ñå-
ðåáð³éñüêèé ÎÒÃ, ³ç ðàõóíêîì 
1:2. À êîìàíäà Êðèæîï³ëüñüêîãî 
ðàéîíó ç ðàõóíêîì 1:0 ïåðåìî-
ãëè ôóòáîë³ñò³â ç Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî ðàéîíó.

Òàêèì ÷èíîì, ó êîæíî¿ êî-
ìàíäè â ãðóï³ ñòàëî ïî 3 î÷êè 
ç îäíàêîâîþ ð³çíèöåþ çàáèòèõ 
³ ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â. Çà ðåãëà-
ìåíòîì òóðí³ðó, ïåðøîþ ñòàº 
êîìàíäà, ÿêà ìàº â àêòèâ³ íàé-
á³ëüøå çàáèòèõ ì’ÿ÷³â. Çà öèì 
ïîêàçíèêîì ï³äîï³÷í³ Ãåííàä³ÿ 
Òêà÷óêà ³ ãðàþ÷îãî òðåíåðà Ïàâ-
ëà Ëóöþêà âèéøëè ç ãðóïè ç 
ïåðøèì ì³ñöåì. Ó íèõ 5 çàáèòèõ 
5 ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â. Ç äðóãèì 
ì³ñöåì âèéøëà ÎÒÃ Êèæîï³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó, ó íèõ íà îäèí 
ì’ÿ÷ çàáèòî ìåíøå. Êîìàíäà 
Ñåðåáð³éñüêî¿ ÎÒÃ ç ïîêàçíè-
êàìè 2 ³ 2 ïðèïèíèëà çìàãàííÿ.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ó ï’ÿòíèöþ, 28 ñåðïíÿ, íà êî-
çÿòèíñüêîìó ñòàä³îí³ «Ëîêî-
ìîòèâ» ãðàëè êóáêîâó çóñòð³÷ 
êîìàíäà ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â 
òà â³éñüêîâ³ ç Êàëèí³âêè ÔÊ 
«ßãóàð». Îáèäâ³ êîìàíäè âè-
ñòóïàþòü ó ÷åìï³îíàò³ Êàëè-
í³âñüêîãî ðàéîíó.

Ïî÷àòîê ìàò÷ó áóâ çà ãîñïî-
äàðÿìè ïîëÿ. Âîíè ìîãëè ïåð-
øèìè â³äêðèòè ðàõóíîê, àëå 
íå âèéøëî. Êàëèí³â÷àíè âè-
ð³âíÿëè ãðó ³ âîíà ïðîõîäèëà ç 
ïåðåì³ííèì óñï³õîì äî çàáèòîãî 

ì’ÿ÷à ó âîðîòà «Ëîêîìîòèâà». 
Ñòàëîñÿ öå â ñåðåäèí³ ïåðøîãî 
òàéìó. Ì’ÿ÷, ï³ñëÿ óäàðó ãðàâöÿ 
êîìàíäè ãîñòåé, ïîòðàïèâ ó ïî-
ïåðå÷èíó âîð³ò. Ï³ñëÿ â³äñêîêó 
ì’ÿ÷à â³ä òðàâ’ÿíîãî ãàçîíó, êðà-
ùå çîð³ºíòóâàâñÿ «ÿãóàð³âåöü».

«Ëîêîìîòèâ» íàìàãàâñÿ â³ä³-
ãðàòèñÿ é ó äåê³ëüêîõ ìîìåíòàõ 
áóâ áëèçüêèé äî òîãî. Ñïðàöþ-
âàëî ôóòáîëüíå ïðàâèëî: «íå çà-
áèâàºø òè — çàá’þòü òîá³». Ùî-
ïðàâäà, â äðóãîìó çàáèòîìó ì’ÿ÷³ 
«ÿãóàð³âö³» íà ãîë íå íàãðàëè. 
Öå çàõèñíèê «Ëîêîìîòèâà», 

â³äáèâàþ÷è ì’ÿ÷à, âèêëàâ éîãî 
ïðÿìî íà íîãó ãðàâöÿ êîìàíäè 
ñóïåðíèêà. Êàëèí³â÷àíèí ñêî-
ðèñòàâñÿ òàêèì ïîäàðóíêîì ³ 
íà òàáëî âæå 0:2. ²ç òàêèì ðà-
õóíêîì ³ çàâåðøèëàñü ïåðøà 
ïîëîâèíà çóñòð³÷³.

Ó äðóãîìó òàéì³ «Ëîêîìîòèâ» 
ãðàâ ç ë³äåðîì ÷åìï³îíàòó «ßãó-
àðîì» íà ð³âíèõ, àëå ùå ïðî-
ïóñòèâ ó ñâî¿ âîðîòà äâ³÷³. Ãîñò³ 
áóëè êðàù³ ó âèáîð³ ïîçèö³¿, é 
ìåíøå ïðèïóñêàëèñÿ ïîìèëîê 
ó çàõèñò³ âëàñíèõ âîð³ò.

Äëÿ «Ëîêîìîòèâà», öå ïåðøèé 

êóáêîâèé ñåçîí ³ íà ð³âíèõ áî-
ðîòèñÿ ç äîñâ³ä÷åíèì êóáêîâèì 
á³éöåì «ßãóàðîì» ïîêè íå ï³ä 
ñèëó. Êîìàíäà çàë³çíè÷íèê³â 
ñòàðàëàñÿ ãðàòè ó â³äêðèòèé, 
àòàêóþ÷èé ôóòáîë, ÿêèé ïîäî-
áàºòüñÿ ôàíàòàì «Ëîêîìîòèâà».

ßê ñêàçàëè ñàì³ ïðèõèëüíè-
êè êîìàíäè: «Ïîðàçêà 0:4 — öå 
âñüîãî ëèøå ðåçóëüòàò ìàéæå 
ð³âíî¿ ãðè. Âåëèêà ïîðàçêà êî-
ìàíäè — öå êîëè íà ¿¿ ìàò÷³ 
âáîë³âàëüíèêè íà ñòàä³îí íå õî-
äÿòü. Ìè õîäèìî ³ íàì ãðà «Ëî-
êîìîòèâà» ïîäîáàºòüñÿ».

«Локомотиву» не вистачило досвіду 

ФУТБОЛІСТИ КОЗЯТИНСЬКОГО 
РАЙОНУ — ЧЕМПІОНИ!
Пишаємося  Козятинські спортсмени 
гідно виступили на обласних 
літніх сільських спортивних іграх 
Вінниччини-2020. Ігри були присвячені 
70 річниці створення спортивного 
товариства «Колос»

Ó ï³âô³íàëàõ êîìàíäà, ÿêà 
ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå â ãðóï³ À, 
ãðàëà ç êîìàíäîþ, ÿêà ïîñ³ëà 
äðóãå ì³ñöå â ãðóï³ Â. Êîìàíäà, 
ÿêà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå â ãðó-
ï³ Â, ãðàëà ç äðóãîþ êîìàíäîþ 
ãðóïè À.

Ñåñòðèí³â÷àíè ïåðåìîãëè 
ÎÒÃ ç Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó 
ç ðàõóíêîì 3:1 ³ âèéøëè ó ô³-
íàë. ¯õí³é ñóïåðíèê ïî ô³íàëó 
âèçíà÷èâñÿ â ãð³ êîìàíä Êðè-
æîï³ëüñüêîãî òà Òèâð³âñüêîãî 
ðàéîí³â. Ç ðàõóíêîì 3:0 ïåðå-

ìîãëè ôóòáîë³ñòè Òèâð³âùèíè.
Ó ãð³ çà ïåðøå ì³ñöå íàø³ çåì-

ëÿêè ïåðåìîãëè êîìàíäó Ñåëè-
ùåíñüêî¿ ÎÒÃ ç ðàõóíêîì 3:0 ³ 
ñòàëè ÷åìï³îíàìè òóðí³ðó. Ïåð-
øèé ãîë â òîìó ìàò÷³ ñåëåùàíö³ 
çàáèëè ó ñâî¿ âîðîòà. Ó äðóãîìó 
òàéì³ çàêð³ïèâ óñï³õ êîìàíäè ç 
Êîçÿòèíùèíè Îëåêñàíäð Ñîá-
êî, ÿêèé îôîðìèâ äóáëü.

Ãîòóâàâ êîìàíäó Ñåñòðèí³â-
ñüêî¿ ÎÒÃ íà÷àëüíèê Êîçÿòèí-
ñüêîãî «Ìîíîë³òà» Ãåííàä³é 
Òêà÷óê

Ось такі вони, переможці обласних змагань ВФСТ «Колос» 


