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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

НА МАХАРИНЕЦЬКИХ 
ПОЛЯХ ЗНОВУ НЕСПОКІЙ

В АВАРІЇ ПОСТРАЖДАЛИ 
ДІТИ З КОЗЯТИНЩИНИ

ВІДПОВІДІ НА ВАШІ ПИТАННЯ ПРО ГАЗ
с. 2

с. 3 с. 5

 Захотіли, повірили, зробили. 
В грудні минулого року розпочався 
флешмоб з озеленення Козятина. 
Цю гарну справу започаткувала 
молода та активна команда, на 
чолі з козятинчанином Сергієм 
Сиваківським 

 В соцмережах запустили 
челендж зі збору коштів на місто-
сад, відкрили рахунки, дали 
розголосу в пресі, аби залучити 
якомога більше козятинчан

 Акція озеленення Козятина 
тривала довгих дев'ять місяців. 
Координатори таки дійшли 
до фіналу. Закупили дерева, 
розробили локації, організували 
роботу суботника, який пройде 
вже цієї суботи, 26 вересня! 
Прийдіть і посадіть дерево в 
рідному місті 

с. 11

КОЛИ ПОСТАВЛЯТЬ 
СВІТЛОФОР У МАХНІВЦІ

 Люди повторно вийшли на 
акцію протесту і перекрили 
дорогу. Обласна влада обіцяє, 
що світлофор встановлять через 
два місяці. Чому проблему не 
можуть владнати раніше?

с. 4

ЗРОБИМО НАШ КОЗЯТИН 
БУЗКОВО-ФРУКТОВИМ

РЕКЛАМА

479595

Підготовчі роботи перед суботником. Прийдіть і посадіть дерево в Козятині
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ÍÎÂÈÍÈ

Хроніка 
коронавірусу 
 Çà îñòàíí³é òèæ-
äåíü ó ì³ñò³ òà ðàéîí³ 
íà COVID-19 çàõâîð³ëî 
24 îñîáè. Íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü âèïàäê³â çàô³êñóâàëè 
21 âåðåñíÿ. Òîä³ ç Â³ííèö³ 
ïðèéøëî 12 ïîçèòèâíèõ 
ÏËÐ-òåñò³â. Ïîíàä ïîëî-
âèíà çàõâîð³ëèõ òîãî äíÿ 
áóëè ç Ìàõí³âêè.
Ñåðåä õâîðèõ íà êîðîíàâ³-
ðóñ ïðàöþþ÷³ òà íåïðàöþ-
þ÷³ êîçÿòèí÷àíè, à òàêîæ 
äèòèíà ó â³ö³ äî îäíîãî 
ðîêó ³ ïåäàãîã îäí³º¿ ç 
êîçÿòèíñüêèõ øê³ë. Ì³ñòî 
ïðîäîâæóº ïåðåáóâàòè 
ó «ïîìàðàí÷åâ³é» êàðàí-
òèíí³é çîí³, ðàéîí — 
ó æîâò³é.
Çà ³íôîðìàö³ºþ çàâ³äóâà÷à 
ñåêòîðó öèâ³ëüíîãî çà-
õèñòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿ Âîëîäèìèðà Ãèáàëà, 
ñòàíîì íà ðàíîê â³âòîðêà, 
22 âåðåñíÿ, â Êîçÿòèí-
ñüêîìó ðàéîí³ òà ì³ñò³ Êî-
çÿòèí ç ïî÷àòêó åï³äåì³¿ 
áóëî çàô³êñîâàíî 187 âè-
ïàäê³â COVID-19, 129 îñ³á 
âæå îäóæàëî. Àêòèâíèõ 
õâîðèõ — 54, ç íèõ 5 ãîñ-
ï³òàë³çîâàí³. Âîíè ïåðå-
áóâàþòü â ³íôåêö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÖÐË.
Òàêîæ â³äîìî, ùî â òå-
ðàïåâòè÷íîìó â³ää³ëåíí³, 
ñòàíîì íà 23 âåðåñíÿ, 
ïåðåáóâàº 10 õâîðèõ ç ä³à-
ãíîçîì ïíåâìîí³ÿ.

Змінили 
маршрути 
автобусів 
 Ó çâ’ÿçêó ç ðåìîíòîì 
Á³ëîöåðê³âñüêîãî ìîñòó 
â³äáóëèñÿ äåÿê³ çì³íè 
ó ðóñ³ ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. 
ßê ðîçïîâ³â êîðåñïîíäåí-
òó íàøî¿ ãàçåòè çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè ªâãåí 
Ìàëàùóê, ìàðøðóòè ¹ 2 ³ 
3 êóðñóâàòèìóòü çà ãðàô³-
êîì. Àâòîáóñè ìàðøðóòó 
¹ 1 òà ¹ 4 áóäóòü ¿çäèòè 
÷åðåç Òèòóñ³âêó ç çàï³ç-
íåííÿì â ïóíêò³ ïåðåñòîþ 
íà 5 õâèëèí. «Ñ³ìîê» ç 
22 âåðåñíÿ ìàº õîäèòè 
äâ³ — îäíà ìàøèíà ç 
ðîçâîðîòîì á³ëÿ ìîñòó, 
³íøà éòèìå â îá’¿çä ÷åðåç 
Òèòóñ³âêó.
Ãðàô³ê áóäå óçãîäæóâàòèñü 
³ îñòàòî÷íî áóäå çàòâåð-
äæåíèé íà âèêîíêîì³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó ÷åòâåð, 
24 âåðåñíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ОЛЕНА УДВУД 

Ìèíóëîãî òèæíÿ íà íàø³é 
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê ìè ïî-
ö³êàâèëèñÿ ó ÷èòà÷³â, ÷è ìà-
þòü âîíè çàïèòàííÿ ñòîñîâ-
íî òèì÷àñîâîãî ïðèïèíåííÿ 
ãàçîïîñòà÷àííÿ? Ï³äãîòóâà-
ëè òàêîæ ñâî¿ ³ çâåðíóëèñÿ 
äî ïðåñ–ñëóæáè ÀÒ «Â³ííè-
öÿãàç». Â³äïîâ³ëà íà âàø³ òà 
íàø³ çàïèòàííÿ Ëàðèñà Ëîã³-
íîâà, ðå÷íèöÿ ãàçîâî¿ êîìïàí³¿.

— ×îìó â³äêëþ÷èëè îäðàçó òàê 
áàãàòî àáîíåíò³â?

— Äëÿ ïðîâåäåííÿ ðåìîíò-
íèõ ðîá³ò íà ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ìåðåæàõ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
ç òåõí³÷íèõ ïðè÷èí âèìóøåíî 
ïðîâåäåíå â³äêëþ÷åííÿ ïîäà÷³ 
ãàçó íà ÃÐÑ «Êîçÿòèí». Ñàìå ç 
ö³º¿ òî÷êè çä³éñíþºòüñÿ ïîäà÷à 
ãàçó ñïîæèâà÷àì Êîçÿòèíà òà 
12 ñ³ë ðàéîíó. ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
íå çàö³êàâëåíèé ó çóïèíö³ ïîäà÷³ 
ãàçó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ñïîæèâà-
÷³â, àäæå â³äíîâëåííÿ ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ êîæíî¿ îñåë³ ïîòðåáóº 
á³ëüøå ÷àñó, í³æ âëàñíå ðåìîíò 
ìåðåæ. Îäíàê, çàäëÿ áåçïå÷íîãî 
òà áåçàâàð³éíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàçó 
ó ðàéîí³ êîìïàí³ÿ áóëà çìóøåíà 
ï³òè íà öåé êðîê.

— ×è íå ìîæíà áóëî ðîáèòè 
ðåìîíò ÷àñòèíàìè?

— Íà æàëü, í³. Çíîâó æ òàêè ç 
òåõí³÷íèõ ïðè÷èí ðåìîíò ÷àñòè-
íàìè íåìîæëèâî áóëî ïðîâåñòè.

— Äëÿ ÷îãî äåÿêèì àáîíåíòàì 

îïëîìáîâóþòü ðåäóêòîðè ï³ñëÿ 
ïåðåâ³ðêè?

— Äëÿ â³äíîâëåííÿ ãàçîïîñ-
òà÷àííÿ ãàçîâèêè ìàþòü ïî-
òðàïèòè äî êîæíî¿ îñåë³, àáè 
âïåâíèòèñü, ùî ïóñê ãàçó ñïî-
æèâà÷ó áóäå áåçïå÷íèì. Ï³ñëÿ 
ïåðåâ³ðêè êîìá³íîâàí³ áóäèí-
êîâ³ ðåãóëÿòîðè òèñêó (ðåäóê-
òîðè) ìîæóòü îïëîìáóâàòè 
âèêëþ÷íî äëÿ íåäîïóùåííÿ 
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é òà áåçïåêè 
ãàçîïîñòà÷àííÿ ñïîæèâà÷³â. Íà-
ïðèêëàä, ïðè âèÿâëåíí³ âèòîê³â 
ãàçó, ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü 
àáî çíîøåíîñò³ êîðïóñó òà ³í-
øèõ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â 

ÊÁÐÒ. Ïðè â³äñóòíîñò³ äîñòóïó 
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó äëÿ 
ïðîâåäåííÿ òåõí³÷íîãî îãëÿäó 
âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ ãàçîâèõ 
ìåðåæ òà ïðèëàä³â ñïîæèâà÷à. 
Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ 
îãîëîâê³â äèìîâèõ àáî âåíòè-
ëÿö³éíèõ êàíàë³â òîùî.

— ßêùî ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ãîñ-
ïîäàðÿ äîìîâîëîä³ííÿ (êâàðòèðè 
÷è áóäèíêó) íåìàº âäîìà, ÿê³ ä³¿?

— Òàêîìó ñïîæèâà÷ó íå áóäå 

УСІ ВІДПОВІДІ ПРО 
ВІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ 
Актуально  Другий тиждень 
у Козятині та околицях немає газу. 
У деяких абонентів він вже з’явився, але 
місто досі сидить без блакитного палива. 
Козятинчан хвилює багато питань, 
пов'язаних з відключенням і подальшим 
підключенням газу. Відповіді на них ми 
отримали у АТ «Вінницягаз»  

â³äíîâëåíå ãàçîïîñòà÷àííÿ. 
ßêùî öå êâàðòèðà ó áàãàòî-
ïîâåðõîâîìó áóäèíêó ³ íåìàº 
òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ïåðåêðèòè 
ïîäà÷ó áëàêèòíîãî ïàëèâà ñàìå 
äî íå¿, òî íåìîæëèâèì áóäå ïóñê 
ãàçó äî óñ³õ êâàðòèð íà ñòîÿêó.

— ×è ìîæóòü ïðàö³âíèêè «Â³-
ííèöÿãàç» ùîñü ðîáèòè íà ïîäâ³ð’¿ 
(ñòàâèòè ïëîìáè òîùî), ÿêùî 
âëàñíèêà áóäèíêó íåìàº âäîìà?

— Îïåðàòîð ãàçîðîçïîä³ëüíèõ 
ìåðåæ ìàº ïðàâî áåçïåðåøêîä-
íîãî òà áåçêîøòîâíîãî äîñòóïó 
äî çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê âñ³õ ôîðì 
âëàñíîñò³, íà ÿêèõ ðîçòàøîâàíà 
ãàçîðîçïîä³ëüíà ñèñòåìà, äëÿ 
âèêîíàííÿ ñâî¿õ ôóíêö³é òà 
îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêî-
íîäàâñòâîì. Òîìó äëÿ âèêîíàííÿ 
ñâî¿õ ôóíêö³é òà îáîâ’ÿçê³â, íà-
ïðèêëàä, íåäîïóùåííÿ àâàð³é-
íèõ ñèòóàö³é, ôàõ³âö³ ÀÒ «Â³-
ííèöÿãàç» ìîæóòü ïåðåáóâàòè 
íà ïîäâ³ð’¿ ñïîæèâà÷à, íàâ³òü 
ÿêùî éîãî íåìàº âäîìà.

— ×è áóäóòü ïðàö³âíèêè «Â³-
ííèöÿãàç» áðàòè êîøòè çà îãëÿä 
ãàçîâèõ ïðèëàä³â ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè 
áóäèíê³â ³ êâàðòèð?

— Ïåðåâ³ðêà áåçïå÷íîñò³ ïóñ-
êó ãàçó ñïîæèâà÷àì çä³éñíþºòü-
ñÿ ôàõ³âöÿìè ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
áåçêîøòîâíî. Îäíàê ¿¿ íå ñë³ä 
ïëóòàòè ç òåõí³÷íèì îáñëóãîâó-
âàííÿì âíóòð³øíüîáóäèíêîâèõ 
ìåðåæ ãàçîïîñòà÷àííÿ. Âëàñíè-
êè áóä³âåëü òà ñïîðóä çã³äíî ç 
âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ùî-
ð³÷íå òåõí³÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
òà ðåìîíò ãàçîâèõ ìåðåæ ñâîãî 
áóäèíêó/êâàðòèðè. Äëÿ öüîãî 
âîíè ìîæóòü çàëó÷àòè íà äî-
ãîâ³ðíèõ çàñàäàõ ñóá’ºêò³â ãîñ-

ïîäàðþâàííÿ, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà çä³éñíåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò.

— Ëþäè äóìàþòü, ùî êîëè ïå-
ðåêðèâàþòü ãàç, ó ñèñòåìó çàïóñ-
êàþòü ïîâ³òðÿ ³ ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ 
ãàçîïîñòà÷àííÿ ñïåðøó âèõîäèòü 
ïîâ³òðÿ, ëèøå ïîò³ì éäå ïîäà÷à 
ãàçó. Ïðè öüîìó ë³÷èëüíèê «íà-
êðó÷óº» êóáè. ×è òàê öå?

— Öå íå òàê. Ïîâ³òðÿ ó ìåðå-
æó íå «çàêà÷óºòüñÿ». Äî ³íôîð-
ìàö³¿, ñóì³ø ïðèðîäíîãî ãàçó ç 
ïîâ³òðÿì º âèáóõîíåáåçïå÷íîþ. 
Ïðè â³äíîâëåíí³ ãàçîïîñòà÷àí-
íÿ ó ìåðåæó îäðàçó ïîäàºòüñÿ 
ïðèðîäíèé ãàç, çàáåçïå÷óºòüñÿ 
éîãî íàëåæíèé òèñê. Êîæåí 
ñïîæèâà÷ öå ìîæå ïåðåâ³ðèòè 
ñàì. Ë³÷èëüíèê «êðóòèòüñÿ», 
êîëè ñïîæèâà÷ âìèêàº ãàçîâ³ 
ïðèëàäè. Ï³ñëÿ â³äíîâëåííÿ ïî-
äà÷³ ãàçó, íà êîíôîðêàõ ñïàëàõóº 
ïîëóì’ÿ. ßêùî ãàç íà êîíôîðö³ 
íå çàãîðÿºòüñÿ, ñïîæèâà÷ ìàº 
ïåðåêðèòè êðàí òà âèêëèêàòè 
ôàõ³âöÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè ïîäà÷³ 
ãàçó äî ïàëüíèêà.

— ×è ïëàòèòèìóòü àáîíåíòè 
ìåíøå çà òðàíñïîðòóâàííÿ ãàçó 
çà âåðåñåíü, ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî 
ãàçîïîñòà÷àííÿ áóëî ïðèïèíåíå?

— Ùîì³ñÿ÷íà ïëàòà çà ðîçïî-
ä³ë ãàçó º ñòàëîþ. Âîíà ðîçðà-
õîâóºòüñÿ ó ïîòî÷íîìó ðîö³ äëÿ 
êîæíîãî ñïîæèâà÷à, âèõîäÿ÷è ç 
îáñÿã³â ñïîæèòèõ íèì êóáîìå-
òð³â ó ïîïåðåäíüîìó ãàçîâîìó 
ðîö³. Â³äïîâ³äíî, ê³ëüê³ñòü ñïî-
æèòèõ êóáîìåòð³â ó ïîòî÷íîìó 
ãàçîâîìó ðîö³ òà, çîêðåìà, â³ä-
ñóòí³ñòü ñïîæèâàííÿ ãàçó ÷åðåç 
ïðèïèíåííÿ ãàçîïîñòà÷àííÿ, áó-
äóòü âðàõîâàí³ ïðè ðîçðàõóíêó 
ïëàòè çà ðîçïîä³ë ãàçó íà íà-
ñòóïíèé — 2021 ð³ê.

На сайті Козятинської міської 
ради опублікували графік по-
етапного відновлення газо-
постачання у місті. Згідно з 
ним, спершу блакитне паливо 
з’явиться у східній частині Козя-
тина — посьолок, Талимонівка, 
район третьої школи, вулиці 
Васьковського. Там блакитне па-
ливо запустять 25–27 вересня. 
Наступні на черзі район учили-
ща, ПРБ, ОРС. Там газ запустять 
28–30 вересня. Найменше по-
щастило тим, хто живе у центрі 
та на Білій Казармі. Тут газопоста-

чання відновиться 1–4 жовтня. 
Що стосується сіл, то, згідно з 
інформацією з сайту Козятин-
ської РДА, газопостачання від-
новлюватимуть теж поступово:
 село Козятин — 22–29 вересня;
 Іванківці, Сокілець, Титусівка — 
23 вересня;
  Дубові Махаринці, Корди-
шівка, Королівка, Прушинка — 
24 вересня;
 Журбинці — 25 вересня;
  Залізничне, Махаринці — 
27 вересня;
 Сигнал — 28 вересня.

Коли у якому мікрорайоні з’явиться газ?

Перед тим, як увімкнути блакитне паливо, 
працівники «Вінницягаз» мають перевірити прилади

«Ïîâ³òðÿ ó ìåðåæó 
íå «çàêà÷óºòüñÿ». 
Äî ³íôîðìàö³¿, 
ñóì³ø ïðèðîäíîãî 
ãàçó ç ïîâ³òðÿì º 
âèáóõîíåáåçïå÷íîþ»
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За інформацією слідчого управ-
ління поліції, на підставі зібра-
них матеріалів зловмиснику 
Сергію Грищуку оголошено про 
підозру у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 286 Кри-
мінального кодексу України 
(порушення правил безпеки 
дорожнього руху або експлуа-
тації транспорту особами, які ке-

рують транспортними засобами, 
що спричинило смерть кількох 
осіб). 21 вересня Вінницький 
міський суд задовольнив кло-
потання слідства та обрав за-
триманому запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою 
терміном на 2 місяці без права 
внесення застави. Зловмиснику 
загрожує до 10 років ув’язнення.

Водій під вартою 

ÍÎÂÈÍÈ

Допомога 
козятинцям 
 Äíÿìè â³äáóëîñÿ ÷åò-
âåðòå çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç 
ðîçãëÿäó çàÿâ ùîäî íàäàí-
íÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè 
ãðîìàäÿíàì ì³ñòà, ÿê³ 
ïîòðåáóþòü êîìïëåêñíîãî, 
áàãàòîâàðò³ñíîãî ë³êóâàí-
íÿ òà ìåäè÷íèõ çàñîá³â. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº Êîçÿ-
òèíñüêà ì³ñüêà ðàäà.
Íà çàñ³äàíí³ ðîçãëÿíóëè 
18 çàÿâ. Äëÿ 16 çàÿâ ïðè-
éíÿëè ð³øåííÿ — íàäàòè 
ãðîøîâó äîïîìîãó íà çà-
ãàëüíó ñóìó 61 òèñÿ÷à 
ãðèâåíü.
«Òàêèì ÷èíîì, ç ïî÷àòêó 
ðîêó êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿíóëà 
78 çàÿâ ãðîìàäÿí ì³ñòà, 
ïî 58 ïðèéíÿòî ð³øåííÿ 
ùîäî íàäàííÿ ìàòåð³àëü-
íî¿ äîïîìîãè íà çàãàëüíó 
ñóìó 400 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü», — éäåòüñÿ â ïîâ³äî-
ìëåíí³ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Перемоги 
спортсменів 
 Ìèíóë³ âèõ³äí³ áóëè 
ñïîðòèâíî íàñè÷åíèìè. 
Ó ñóáîòó, 19 âåðåñíÿ, 
â³äáóëèñÿ ðàéîíí³ ñ³ëü-
ñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè Êî-
çÿòèíùèíè ç ïëÿæíîãî 
âîëåéáîëó. À â íåä³ëþ, 
20 âåðåñíÿ, — ×åìï³îíàò 
ì³ñòà Êèºâà ç ê³îêóøèí-
êàé êàðàòå.
Ó ðàéîííèõ ñ³ëüñüêèõ 
ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ Êîçÿ-
òèíùèíè âçÿëè ó÷àñòü 
ñïîðòñìåíè Áðîäåöüêî¿, 
Êîðäèø³âñüêî¿, Ìàõàðè-
íåöüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ òà 
Ñîê³ëåöüêî¿ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä.
Çà ðåçóëüòàòàìè, ïåðøå 
ì³ñöå ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ 
êîìàíä ïîñ³ëà êîìàíäà 
Êîðäèø³âñüêî¿ òåðèòîð³-
àëüíî¿ ãðîìàäè, äðóãå — 
Áðîäåöüêî¿. Íà òðåòüîìó 
ì³ñö³ — ìàõàðèí÷àíè.
Ñåðåä æ³íî÷èõ êîìàíä ìà-
õàðèíåöüê³ âîëåéáîë³ñòêè 
îòðèìàëè Êóáîê òà ìåäàë³ 
çà ïåðøå ì³ñöå, áðîäåöüê³ 
ä³â÷àòà ñòàëè äðóãèìè.
Íà ×åìï³îíàò Êèºâà ç ê³-
îêóøèíêàé êàðàòå íåâåëè-
êèì ñêëàäîì ì³ñòî Êîçÿ-
òèí ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñ-
ìåíè ÄÞÑØ òà ñïîð-
òèâíîãî êëóáó «ÒÀÊÎ». 
Äåíèñ Âàùåâñüêèé, Þë³ÿ 
Êîâàëü òà Ìàð³ÿ Êîâàëü-
÷óê ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå. 
Äàð’ÿ Áåðíàòîâè÷, ²âàí 
Ñóøêî, Òèìîô³é Êàöàí 
ñòàëè òðåò³ìè.

КОРОТКОКОРОТКО

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ñìåðòåëüíà àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
19 âåðåñíÿ áëèçüêî 13-¿ ãîäèíè.

— Çà íàøèìè äàíèìè, âèíó-
âàòåöü àâàð³¿ Ñåðã³é Ãðèùóê — 
á³çíåñìåí, êåð³âíèê â³ííèöüêî¿ 
ïàðôóìåðíî-âèðîáíè÷î¿ êîìïà-
í³¿ «Àâàëîí», ìàº áðàòà þðèñ-
òà, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ÃÎ 
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» 
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. — Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ñâ³äê³â, öåé «ïàðôó-
ìåð» áóâ íàñò³ëüêè ï'ÿíèé, ùî 
êîëè ï³ñëÿ àâàð³¿ íåóøêîäæåíèì 
âèéøîâ ç âëàñíîãî àâòî, òî ëåäü 
òðèìàâñÿ íà íîãàõ.

Âèïàäêîâ³ ïðî¿æäæ³ ä³ñòàâàëè 
ïîêàë³÷åíèõ ä³òåé ç ðîçòðîùå-
íîãî àâòîìîá³ëÿ.

«×îëîâ³ê çà ðóëåì ³ æ³íêà ççà-
ä³ íà âèãëÿä ³ êîë³ð øê³ðè ÿê 
íå æèâ³… ç äîñâ³äó. Àëå çà ôàê-
òîì, ïóëüñ íå ïðîáóâàâ! Õëîï-
÷èê ìàëèé, íå ðóõàâñÿ, êðè÷àâ! 
Ä³â÷èíêó ÿêèéñü ÷îëîâ'ÿãà âè-
òÿãíóâ, ïîêëàâ íà óçá³÷÷ÿ, âîíà 
áóëà â êîíâóëüñ³ÿõ í³áè! (äóæå 
òÿæêà). ß ÿê ïîáà÷èâ, íå ñòðè-
ìàâ ñë³ç!» — ä³ëèëèñÿ ó ñîöìå-
ðåæàõ ñâ³äêè ÄÒÏ.

Â àâàð³¿ çàãèíóëè ìåøêàíö³ 
Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó: 61-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê òà 53-ð³÷íà æ³íêà. Âîíè 
áóëè îï³êóíàìè ä³òåé, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ â ðåàí³ìàö³¿. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèâ Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.

— 5-ð³÷íà ä³â÷èíêà ²âàíêà 
çíàõîäèòüñÿ ó âàæêîìó ñòàí³. 
Ó 8-ð³÷íîãî ²âàíà ñòàí ïîêðà-
ùóºòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäè-
ìèð. — Âîëîíòåðè ³ âñ³ íåáàé-
äóæ³ çáèðàþòü êîøòè ³ êóïóþòü 
ë³êè äëÿ ä³òåé. Äî çáîðó äîëó-

÷èëèñÿ é àôåðèñòè, òîìó ïðîøó 
áóòè îáà÷íèìè ç äîïîìîãîþ.

Ä³òè, òðàâìîâàí³ ó ö³é àâàð³¿, 
ó êðèòè÷íî òÿæêîìó ñòàí³, — 
çàçíà÷èëè ìåäèêè ÂÎÄÊË. Ä³-
â÷èíêà çàðàç íà ìåæ³ æèòòÿ òà 
ñìåðò³.

— Âîíà ìàº êðèòè÷íå óøêî-
äæåííÿ ê³ëüêîõ îðãàí³â, âàæêó 
÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâìó, — ñêà-
çàâ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ³íòåí-
ñèâíî¿ òåðàï³¿ Äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ Àíàòîë³é Ñòàðîäóá. — 
Áóëà ïîøêîäæåíà ñåëåç³íêà — 
âèäàëèëè, ïîøêîäæåííÿ êèø-
ê³âíèêà, º ïåðåëîìè ê³ñòîê òàçó, 
ïåðåëîìè ñòåãíà, çàêðèòà òðàâìà 
îðãàí³â ãðóäíî¿ êë³òêè. Äèòèíà 
çàðàç íà øòó÷í³é âåíòèëÿö³¿ ëå-
ãåíü. Ïîã³ðøèâñÿ ñòàí ³ õëîï÷è-
êà. Â³í òåæ ó êîì³ ç â³äêðèòîþ 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ.

Çåìëÿêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
ðîäèíó ïîñòðàæäàëèõ, ùî çà-
ãèíóëè â àâàð³¿.

— Ëþäè ìåøêàëè â Ïðèëó-
êàõ, áóëè ä³äóñåì òà áàáóñåþ 
ïîñòðàæäàëèõ ä³òîê, — ãîâîðèòü 
æèòåëüêà Ëèïîâöÿ. — Ìàìà ìà-
ëå÷³ çíàõîäèòüñÿ ó â'ÿçíèö³, òàòî 
ï'º. Çàëèøèëàñü òüîòÿ, òî÷íî 
íå çíàþ, ÿêà, ³ ñòàðåíüêà ëåæà÷à 
áàáóñÿ, ÿêó äîãëÿäàëè çàãèáë³.

Ïîñòðàæäàëèé ²âàíêî â÷èâñÿ 
ðàí³øå ó Ñàìãîðîäîöüêîìó ³í-
òåðíàò³, íà âèõ³äí³ ïðè¿æäæàâ 
äî áàòüêà ó Êîçÿòèí. Ó ñ³÷í³ 
2019 ðîêó ëþäè â åëåêòðè÷ö³ 
çâåðíóëè óâàãó íà ÷îëîâ³êà ç 
æ³íêîþ, ÿê³ âåçëè ç ñîáîþ ïî-
áèòó äèòèíó: îáëè÷÷ÿ õëîï÷èêà 
áóëî âêðèòå ñèíöÿìè ³ êðèâà-
âèìè ãåìàòîìàìè. Êîíòðîëåð 
åëåêòðîïî¿çäà îäðàçó æ çàòåëå-

ДТП біля Турбова: опікуни загинули, діти в реанімації. 
Водій за кермом  Audi Q-7 був п’яним

Зловмиснику 
загрожує 
до 10 років 
ув’язнення

ДІТИ З КОЗЯТИНЩИНИ 
ПОТРАПИЛИ В АВАРІЮ 
Трагедія  Минулої суботи, неподалік 
села Козинці Липовецького району, 
44-річний п'яний водій на Audi Q-7 виїхав 
на зустрічну та протаранив Volkswagen 
Passat та Opel. Загинули водій 
легковика Volkswagen та його пасажирка. 
Їх онуки, 8-річний Іван та 5-річна Іванка, 
в реанімації у важкому стані 

ôîíóâàëà â ïîë³ö³þ ³ øâèäêó. 
Õëîï÷èê ïîòðàïèâ â ë³êàðíþ 
ç ÷èñåëüíèìè ãåìàòîìàìè, 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ 
òà ñòðóñîì ìîçêó. Òîä³ áàòüêî 
Ðóñëàí Ñêîðê³í ðîçïîâ³äàâ, 
ùî ñèíà ²âàíà ïîáèëà ìà÷óõà. 
Ñï³âìåøêàíêà Ëþäìèëà Ñèìîí 
ãîâîðèëà, ùî ìàëèé ñàì âïàâ ç³ 
ñò³ëüöÿ. Ñóä âèçíàâ ìà÷óõó âè-
ííîþ ó ïîáèòò³ äèòèíè ³ çàñóäèâ 
äî äâîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Êîëè ²âàíêî îäóæàâ, ä³äóñü 
³ áàáóñÿ, ÿê³ äî öüîãî çàáðàëè 
íà âèõîâàííÿ â³ä ãîðå-áàòüê³â 
ìàëåíüêó âíó÷êó ²âàíêó, ïðè-
õèñòèëè ³ Âàíþ.

Çàðàç 8-ð³÷íèé õëîï÷èê çíîâó 
áîðåòüñÿ çà ñâîº æèòòÿ â ë³êàð-
í³, òåïåð âæå ðàçîì ³ç 5-ð³÷íîþ 
ñåñòðè÷êîþ. Ä³òè ôàêòè÷íî çà-
ëèøèëèñÿ ñèðîòàìè, îñê³ëüêè 
áàòüêà ïîçáàâèëè ïðàâ, à îï³-
êóíè, áàáóñÿ ç ä³äóñåì, çàãèíóëè.

Іван з педагогом-методистом обласної лікарні Оленою 
Вдовиченко. Це фото зроблене під час перебування дитини 
в лікарні після того, як його побила мачуха 
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 10 âåðåñíÿ 
íà ï³øîõîä³ â Ìàõí³âö³ íàñìåðòü 
çáèëè æ³íêó, ëþäÿì óðâàâñÿ 
òåðïåöü. Íàñòóïíîãî äíÿ âîíè 
ïåðåêðèëè ðóõ òðàíñïîðòó. Îáó-
ðåí³ ìàõí³â÷àíè âèìàãàëè, ùîá 
íà ï³øîõîä³ âñòàíîâèëè ñâ³òëî-
ôîðè, áî öå âæå íå ïåðøèé âè-
ïàäîê, êîëè ó öåíòð³ ñåëà çáèëè 
ëþäèíó. Ãðîìàäà äàëà òåðì³í 
äî 20 âåðåñíÿ, ³íàêøå îá³öÿëè 
çíîâó ïåðåêðèòè äîðîãó. Ê³í-
öåâèé òåðì³í ïðîéøîâ, ïðîòå 
ñâ³òëîôîðè òàê ³ íå ç’ÿâèëèñÿ. 
Òîæ ìàõí³â÷àíè, ÿê ³ îá³öÿëè, 
ó ïîíåä³ëîê, 21 âåðåñíÿ, çíîâó 
âèéøëè íà àêö³þ ïðîòåñòó.

— Ï’ÿòü äí³â òîìó ìè âæå 
ïåðåêðèâàëè òðàñó, — ðîçïîâ³â 
òåëåôîíîì æóðíàë³ñòó 20minut.
ua Ìèêîëà, îäèí ³ç ó÷àñíèê³â 
àêö³¿. — Òîä³ òóò áóëî ðàéîííå 
íà÷àëüñòâî. Ìè ïðîñèëè âñòà-
íîâèòè ñâ³òëîôîð. Äîäçâîíèëèñÿ 
äî Áîðçîâà ó Â³ííèöþ. Â³í ïîîá³-
öÿâ, ùî áóäå êîíòðîëþâàòè âè-
ð³øåííÿ ïèòàííÿ âñòàíîâëåííÿ 
ñâ³òëîôîðà. Àëå æ ç íàøèìè ÷è-
íóøàìè òðåáà ãîâîðèòè êîíêðåò-
íî, ³íàêøå ä³ëà íå áóäå. Îò ìè é 
ïîïåðåäèëè, ùî çíîâó âèéäåìî, 
ÿêùî íå äîòðèìàþòü ñëîâà.

Ñïåðøó äîðîãó ïëàíóâàëè 
ïåðåêðèòè î 10-³é ðàíêó, ïîò³ì 
àêö³þ â³äòåðì³íóâàëè íà äðóãó 
ïîëîâèíó äíÿ. ßê ³ ìèíóëîãî 
ðàçó, ëþäè õîäèëè âïåðåä-íàçàä 
ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì.

«Ñ. Ìàõí³âêà — íàðàç³ ê³ëîìå-
òðîâ³ çàòîðè â îáèäâ³ ñòîðîíè. 
Òðàñà ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ, 
ÿêà ïîºäíóº Ìîëäîâó òà Á³ëî-
ðóñü», — íàïèñàâ ó Ôåéñáóê 
àêòèâ³ñò Îëåã Ï’ÿâêà.

ЗАМІСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ПРИЇХАВ ЗАСТУПНИК 

Ìèíóëîãî ðàçó äî ëþäåé ïðè-
¿õàëè ïðåäñòàâíèêè ðàéîííî¿ 
âëàäè. Öüîãî ðàçó ìàõí³â÷àíè 
âèìàãàëè, ùîá ïðè¿õàâ ãîëîâà 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é Áîðçîâ 
³ äàâ ¿ì ãàðàíò³¿, ùî ïðîáëåìó ç 
áåçïåêîþ ðóõó íà ïåðåõîä³ âè-
ð³øàòü ³ íàçâàâ êîíêðåòí³ òåð-
ì³íè. ²íàêøå îá³öÿëè ïåðåêðèòè 
äîðîãó ó â³âòîðîê ³ íå ïóñòèòè 
äî Â³ííèö³ Ïðåçèäåíòà Âîëî-
äèìèðà Çåëåíñüêîãî.

Çàì³ñòü Ñåðã³ÿ Áîðçîâà ïðè-
¿õàâ éîãî çàñòóïíèê Îëåêñàíäð 
Ï³ùèê òà íà÷àëüíèê ñëóæáè àâ-
òîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ²ãîð Àëåêñººâ, à òàêîæ 
²ãîð Áóëàâñüêèé, çàñòóïíèê ãî-
ëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ.

ІРИНА ШЕВЧУК 

 Ó êîæíîìó íîìåð³ ãàçåòè, 
ÿê ³ îá³öÿëè, ðîçïîâ³äàºìî ïðî 
ä³ëüíè÷íîãî. Ìèíóëîãî ðàçó ìè 
ðîçïî÷àëè ³ç Ñàìãîðîäîöüêî¿ 
àäì³íçîíè, äå â ïàð³ ïðàöþþòü 
äâîº ä³ëüíè÷íèõ — Îëåêñàíäð 
×àã³í òà Êîñòÿíòèí Ïëàõîòí³ê. 
Âîíè îáñëóãîâóþòü 29 íàñåëå-
íèõ ïóíêò³â. À ñàìå: Â³âñÿíèêè, 
Çáàðàæ, Ñàìãîðîäîê, Ëîç³âêà, 
Êðàñíå, Éîñèï³âêà, Øèðîêà 
Ãðåáëÿ, Âåëèêèé Ñòåï, Ìè-
êîëà¿âêà, Ëîïàòèí, Çîçóëèíö³, 
Ñîøàíñüê, Áëàæ³¿âêà, Äóáîâ³ 
Ìàõàðèíö³, Æóðáèíö³, Âîñêîäà-
âèíö³, Ñîê³ëåöü, Òèòóñ³âêà, Ñèã-

íàë, Êîðäèø³âêà, Ôëîð³àí³âêà, 
Êîðèòóâàòà, Ðóáàíêà, Ìóõóâàòà, 
Ïðóøàíêà, Êîðîë³âêà, Ìàëè-
ø³âêà, Ìèõàéëèí, Ñîô³¿âêà.

Çíàéîìòåñü, âàø ä³ëüíè÷íèé, 
Êîñòÿíòèí Ïëàõîòí³ê. Íàðîäèâ-
ñÿ 3 ãðóäíÿ â 1996 â Ìàê³¿âö³, 
ùî íà Äîíå÷÷èí³. Â Êîçÿòèí³ 
ïðîïèñàâñÿ â 2011 ðîö³.

Ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ñëÿ øêîëè 
ð³ê ïðîñëóæèâ â áàòàëüéîí³ îñî-
áëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ ó Â³ííèö³. 
Îòðèìàâ ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é, à ïîò³ì â 2016 ðîö³ 
ï³øîâ íàâ÷àòèñÿ â Íàö³îíàëüíó 
àêàäåì³þ âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Â 
öüîìó ðîö³ ¿¿ çàê³í÷èâ ³ ïðè-

ñòóïèâ äî ðîáîòè.
— Ð³ê áàòàëüéîíó ³ 4 ðîêè 

àêàäåì³¿ äàëè ìåí³ 5 ðîê³â ïî-
ë³öåéñüêîãî ñòàæó, — êàæå Êîñ-
òÿíòèí. À â êîçÿòèíñüêîìó â³ä-
ä³ëåíí³ ïîë³ö³¿ ïðàöþþ ëèøåíü 
òðåò³é ì³ñÿöü.

Áóëî âàêàíòíå ì³ñöå, îò ÿ ³ 
âëàøòóâàâñÿ ä³ëüíè÷íèì ³ õî÷ó 
âàì ñêàçàòè, ùî âñ³ ãåíåðàëè 
ïî÷èíàëè ç ä³ëüíè÷íèõ.

Çà ñëîâàìè Êîñòÿíòèíà, 
íà ä³ëüíèö³ íàé÷àñò³øå òðà-
ïëÿºòüñÿ äîìàøíº íàñèëüñòâî 
òà ïîÿâà â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³. Êàæå, ùî 
ëþäè íå äóæå äîâ³ðÿþòü ïðàâî-

îõîðîííèì îðãàíàì.
— Õîò³ëîñÿ á, ùîá áóëî íà-

âïàêè, — çàóâàæóº ä³ëüíè÷-
íèé. — Á³ëüøå ñêàçàòè íå ìîæó, 
áî ñàì ùå íîâà÷îê â ö³é ñïðàâ³. 
À òàê ðîáîòà íîðìàëüíà, ìîæíà 
ïðàöþâàòè.

Êîñòÿíòèí Ïëàõîòí³ê ìàº äðó-
æèíó òà 3-ð³÷íîãî ñèíî÷êà. À ùå 
â³í àêòèâíî çàéìàâñÿ ñïîðòîì, 
à ñàìå êàðàòå. Âîëîä³º ÷îðíèì 
ïîÿñîì, ìàº ïåðøèé äàí, º êàí-
äèäàòîì â ìàéñòðè ñïîðòó. Çà 
ñïîðòèâí³ äîñÿãíåííÿ îòðèìàâ 
46 ìåäàëåé.

Êîíòàêòíèé íîìåð ä³ëüíè÷íîãî: 
096–26–36–126 

Костянтин Плахотнік має 
5 років поліцейського 
стажу, але в дільничній 
справі новачок 

«Всі генерали починали з дільничних»

СВІТЛОФОР НА ПЕРЕХОДІ 
У МАХНІВЦІ ПОСТАВЛЯТЬ НЕ СКОРО
Не відступають  Після трагічної 
ДТП, що трапилася на трасі М-21, 
обурення махнівчан не вщухає. Люди 
повторно вийшли на акцію протесту 
і перекрили дорогу. Обласна влада 
обіцяє, що світлофор встановлять 
через два місяці. Чому проблему 
не можуть владнати раніше?

Îëåêñàíäð Ï³ùèê ïîÿñíèâ, 
ùî òðàñà Ì-21, ÿêà ïðîõîäèòü 
÷åðåç Ìàõí³âêó, ïåðåáóâàº 
íà áàëàíñ³ Ñëóæáè àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã, òîìó äëÿ òîãî, ùîá 
îðãàí³çóâàòè áåçïåêó ðóõó, ïî-
òð³áíî ðîçðîáèòè ïðîåêòíó äî-
êóìåíòàö³þ ³ ïðîéòè ïåâíó ïðî-
öåäóðó. Ëþäè âèìàãàëè, ùîá ¿ì 
íàçâàëè êîíêðåòí³ òåðì³íè, êîëè 
öå âñå áóäå çðîáëåíî.

— Öå ì³æíàðîäíà äîðîãà, òóò 
íåîáõ³äíå ïîãîäæåííÿ Ãîëîâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ íàö³îíàëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, — ñêàçàâ ²ãîð Àëåêñººâ, 
íà÷àëüíèê ñëóæáè àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã. — Êîëè ó ìåíå áóäå 
äîçâ³ë Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ òà 

Óêðàâòîäîðó — äâà ì³ñÿö³ ³ ÿ ïî-
ñòàâëþ ñâ³òëîôîð ç ïðîåêòíîþ 
äîêóìåíòàö³ºþ, ç³ âñ³ì.

ПЕРЕХІД ВИРІШИЛИ 
ПЕРЕНЕСТИ 

Ïîíåä³ëêîâ³é àêö³¿ ïðîòåñòó 
ïåðåäóâàëî äâà ãðîìàäñüêèõ ç³-
áðàííÿ. Ïåðøå ïðîâåëè 14 âå-
ðåñíÿ. Òîä³ âèð³øèëè íàïèñàòè 
çâåðíåííÿ äî â³äïîâ³äíèõ îðãà-
í³â âëàäè ç ïðîõàííÿì ïîñïðè-
ÿòè ó âñòàíîâëåíí³ ñâ³òëîôîðà. 
Ïîâòîðíî ãðîìàäà ñåëà ç³áðà-
ëàñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 18 âåðåñíÿ. 
Òîä³ çáèðàëè ï³äïèñè ñòîñîâíî 
òîãî, ùîá ïåðåíåñòè ï³øîõ³äíèé 
ïåðåõ³ä â ³íøå ì³ñöå ³ ïîñòàâè-
òè ñâ³òëîôîð. Ïðîòå äëÿ òîãî, 
ùîá éîãî âñòàíîâèòè, ïîòð³áíî 

ñïåðøó ðîçðîáèòè ïðîåêò.
— Óæå º îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ìàº 

éîãî âèãîòîâèòè. Âàðò³ñòü ïðî-
åêòó, ïëþñ ðîá³ò — ïðèáëèçíî 
600 òèñÿ÷, à òî ³ á³ëüøå. Òîìó 
äî öüîãî ìàº äîëó÷èòèñÿ ùå é 
ô³íàíñóâàííÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, 
íà ùî ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ðàçîì ³ç 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ äàëè ïîãîäæåí-
íÿ. Íà ñüîãîäí³ îáëäåðæàäì³í³-
ñòðàö³¿ òà ñëóæá³ àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã ï³äïèñè ³ç ïîãîäæåííÿì 
ïîòð³áí³ äëÿ òîãî, ùîá ïðîåêò 
ïî÷àâ ðîáèòèñÿ. ªäèíå, ùî çà-
ëèøèëîñÿ çàðàç — ïîãîäæåí-
íÿ ³ç Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ. 
Ñàìå öå âàì íàìàãàâñÿ ïîÿñíèòè 
Àëåêñººâ, — ñêàçàâ ìàõí³â÷àíàì 

²ãîð Áóëàâñüêèé.
Çàñòóïíèê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 

ÎÄÀ Îëåêñàíäð Ï³ùèê çàïåâ-
íèâ, ùî ç â³âòîðêà, 22 âåðåñ-
íÿ, ïî÷íóòü ïðîâîäèòè ðîáîòè 
ç îáëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíîãî 
ïåðåõîäó íà âèçíà÷åíîìó ì³ñö³ 
³ âñòàíîâëÿòü äîðîæí³ çíàêè. 
Ïàðàëåëüíî ç öèì ïî÷íåòüñÿ 
ïðîöåäóðà ï³äãîòîâêè äî âñòà-
íîâëåííÿ ñâ³òëîôîðà. Ï³ñëÿ 
ïîãîäæåííÿ ç íåîáõ³äíèìè 
óñòàíîâàìè, ðîçðîáêè ïðîåêòó 
òà âèä³ëåííÿ êîøò³â â³çüìóòüñÿ 
çà âñòàíîâëåííÿ. Òðèâàòèìå öå 
äâà ì³ñÿö³. Ï³ùèê ïîîá³öÿâ, ùî 
òðèìàòèìå ñèòóàö³þ íà îñîáèñ-
òîìó êîíòðîë³.

Ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ 
ç íåîáõ³äíèìè 
óñòàíîâàìè, ðîçðîáêè 
ïðîåêòó òà âèä³ëåííÿ 
êîøò³â â³çüìóòüñÿ çà 
âñòàíîâëåííÿ

У понеділок, 21 вересня, 
люди знову перекрили 
дорогу. В обидвох напрямках 
утворилися черги автомобілів
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ÊÎÍÔË²ÊÒ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ó ê³íö³ ïåðøî¿ äåêàäè âåðåñíÿ 
âæå áóëà ñïðîáà ðåéäåðñüêîãî 
çàõîïëåííÿ âðîæàþ öüîãî ïîëÿ 
ìèêîëà¿âñüêèìè ãàñòðîëåðàìè. 
Òîä³ êîìáàéíåðè àãðîô³ðìè 
«Ëàäà 205», ùî áàçóºòüñÿ ñ. Òå-
ðåõîâå Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó, 
ï³ä íàòèñêîì ïàéîâèê³â â³äìî-
âèëèñü çáèðàòè çåðíî. Àëå çà ÷àñ 
ñâîº¿ ðîáîòè «Ìàõàðèíåöüêî-
ìó àãðî» âîíè íàíåñëè çáèòê³â 
íà 200 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íà ùî, 
çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ï³äïðè-
ºìñòâà Ñåðã³ÿ Áåíåäè÷óêà, áóâ 
ñêëàäåíèé àêò ïðåäñòàâíèêîì 
Â³ííèöüêîãî äåïàðòàìåíòó.

ЗАБЛОКУВАЛИ КОМБАЙНИ 
Ó òðåòþ íåä³ëþ âåðåñíÿ, 

òîáòî 20 ÷èñëà, ôåðìåð, ìàþ-
÷è óõâàëó ñóäó, ìàâ ïðîâîäèòè 
çá³ð âðîæàþ ïàéîâèê³â «Ìàõà-
ðèíåöüêîãî àãðî» ³ ä³ëÿíêè, äå 
áóâ îáì³í ç àãðàðíîþ ô³ðìîþ 
«Ñ³ãíåò öåíòð». Ùî çíà÷èòü îá-
ì³í? Ñïðàâà â òîìó, ùî íà îä-
íîìó ïîë³ áóëè ïà¿ ñåëÿí, ÿê³ 
âõîäèëè ³ îáðîáëÿëèñÿ ð³çíèìè 
ô³ðìàìè. Ùîá íå áóëî ñèòóàö³¿, 

êîëè, íàïðèêëàä, ñåðåä êóêóðó-
äçÿíîãî ïîëÿ äâà ãåêòàðè çàñ³ÿâ 
³íøèé ôåðìåð ñîíÿøíèêîì ÷è 
ñîºþ, ôåðìåðè äîêóìåíòàëüíî 
îôîðìèëè àêò îáì³íó ä³ëÿíêàìè. 
Íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ âîíè çà-
ñ³âàëè çåìåëüí³ íàä³ëè, ÿê³ ðàí³-
øå áóëè â ³íøî¿ àãðàðíî¿ ô³ðìè. 
Ëþäè ñàì³ âèð³øèëè, êîìó âîíè 
äîâ³ðÿþòü îáðîáëÿòè ¿õí³ ïà¿, 
à àãðàð³¿ äîìîâèëèñü ïðî îáì³í 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê.

Òàê îò, 20 âåðåñíÿ Áåíåäè-
÷óê ìàâ çáèðàòè âðîæàé. Ò³ëü-
êè íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ. 
Ñïî÷àòêó ïðåäñòàâíèêè ïîë³ö³¿ 
â öåíòð³ ñåëà çàáëîêóâàëè âè-
õ³ä êîìáàéíàì ôåðìåðà íà ïîëå. 
Ï³ñëÿ âèâ÷åííÿ äîêóìåíò³â çå-
ìåëüíèõ ä³ëÿíîê ³ äåê³ëüêîõ òå-
ëåôîííèõ ïåðåìîâèí ñòðàæ³ ïî-
ðÿäêó äîçâîëèëè ìàøèíàì çåð-
íîçáîðó âè¿õàòè â ïîëå. Âåñü öåé 
ïðîöåñ, çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â, 
«êîíòðîëþâàâñÿ çâ³äêèñü çãîðè». 
Ùîá ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, ïðàâî-
îõîðîíö³ â³äõîäèëè â ñòîðîíó 
é êóäèñü òåëåôîíóâàëè. Ï³ñëÿ 
òåëåôîííèõ ïåðåìîâèí êîì-
áàéíàì äîçâîëèëè âçÿòè êóðñ 
äî ñîíÿõ³â.

СТІЛЬКИ СЛУЖБ ПОЛІЦІЇ ЩЕ 
НЕ БАЧИЛИ МАХАРИНЕЦЬКІ ПОЛЯ 
Битва за врожай  Якої тільки 
служби поліції не було на полі біля 
«дороги Бачинського» в Махаринцях 
у неділю, 20 вересня. На цьому полі 
місцевий фермер Сергій Бенедичук 
засіяв земельні наділи селян насінням 
соняшника. Тепер, коли прийшов час 
збирати врожай, за нього розпочалася 
битва, в яку втягнули поліцію 

«ЙОГО ХОЧУТЬ ДОВЕСТИ 
ДО БАНКРУТСТВА» 

Íà ïîë³ çàñòóïíèê ñë³ä÷îãî 
óïðàâë³ííÿ Îëåêñàíäð Á³ëèé, 
Ñåðã³é Áåíåäè÷óê òà êîìáàéíåð 
íàêðåñëèëè äâ³ ä³ëÿíêè çàãàëü-
íîþ ïëîùåþ 20 ãà ç 92 çàñ³ÿíèõ. 
Öå òèõ 20 ãåêòàð³â ïà¿â, ÿê³ çíà-
÷àòüñÿ â ô³ðì³ «Ìàõàðèíåöüêå 
àãðî». Íà ä³ëÿíö³, ÿê³ ïàéîâèêè 
ôîðìàëüíî â³ääàëè Áåíåäè÷óêó, 
àëå ïî íèõ äîñ³ íåìàº ð³øåííÿ 
ñóäó ùîäî ðîçðèâó ïàðòíåðñüêèõ 
â³äíîñèí ç êîìïàí³ºþ «Ñàíàãðî-
ñ³ä» òà çãàäàíî¿ ä³ëÿíêè îáì³íó ç 
ô³ðìîþ «Ñ³ãíåòð öåíòð», ïðåä-
ñòàâíèêè ïîë³ö³¿ çáèðàòè âðîæàé 
Áåíåäè÷óêó â³äìîâèëè.

Êîëè çàë³çí³ êîí³ êðåñëèëè 
íà ñîíÿøíèêîâîìó ëàí³ ãåîìå-
òðè÷í³ ô³ãóðè, òóäè ïðè¿õàëà 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Íàòàë³ÿ Âà-
ñèëþê. Âèéøîâøè ç àâò³âêè, 
âîíà çàïèòàëà ïðàâîîõîðîíö³â: 
«² íàâ³ùî ÿ âàì çíàäîáèëàñÿ?» 

— Ç «Ñ³ãíåòîì» ó Ñåðã³ÿ º 
äîãîâ³ð îáì³íó çåìåëüíèìè ä³-
ëÿíêàìè. Çàñ³âàâ ïîëå, ðîçêèäàâ 
äîáðèâà â³í ñàì, ùî º, òî º, — 
ñêàçàëà âîíà.

Ùî â³äáóâàºòüñÿ íà ïîë³, 
íå çìîãëè ñïî÷àòêó çðîçóì³òè 
ñàì³ ïàéîâèêè.

— Éäå ö³ëåíàïðàâëåíå çíè-
ùåííÿ ñåðåäíüîãî àãðàðíîãî 
á³çíåñó. «Ìàõàðèíåöüêå àãðî», 
ÿêå äîáðå ñòî¿òü íà ïëàâó, òðåáà 
êîìóñü äîâåñòè äî áàíêðóòñòâà. 
Ùîáè íå äàòè ôåðìåðó ç³áðàòè 
âðîæàé, ùîáè â³í íå ìàâ ìîæ-
ëèâîñò³ ðîçðàõóâàòèñÿ ç ïàéîâè-
êàìè ³ íå ì³ã çàñ³ÿòèñü íà íà-
ñòóïíèé ð³ê, — êàæóòü ñåëÿíè, 
ÿê³ òðîõè çíàéîì³ ç àãðàðíèì 

á³çíåñîì. — ² øêîäà, ùî ó÷àñòü 
ó öüîìó áåçëàä³ áåðå ðåôîðìîâà-
íà ïîë³ö³ÿ. ²íàêøå ÷èì ïîÿñíè-
òè, ùî íà ìàõàðèíåöüêîìó ïîë³ 
êåð³âíèöòâî Êîçÿòèíñüêî¿ ïî-
ë³ö³¿, ñïåöçàã³í ³ç Â³ííèö³, ñë³ä÷³ 
îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ òà ïîë³ö³ÿ 
ä³àëîãó. Äåÿê³ ïàéîâèêè íàâ³òü 
çäèâóâàëèñÿ, ùî òàêà ïîë³ö³ÿ º.

Â çàñòóïíèêà ñë³ä÷îãî óïðàâ-
ë³ííÿ ìè çàïèòàëè, ÿêó ì³ñ³þ 
â³í âèêîíóº íà ìàõàðèíåöüêîìó 
ïîë³?

— Ïîïåðåäæàþ çëî÷èí, — ñêà-
çàâ â³í.

— ² õòî òóò ç ïðèñóòí³õ éìî-
â³ðíèé çëî÷èíåöü? — çàïèòóºìî.

— Çëî÷èíåöü òóò íåâ³äîìà 
îñîáà.

Ùå ùîñü çàïèòóâàòè â ïî-
ë³öåéñüêèõ, ÿê³ áóëè â ïîë³, 
íå áóëî ñåíñó. Óñ³ âîíè áóëè 
âèêîíàâöÿìè ÷èéîãîñü íàêàçó.

«НАШІ ДОКУМЕНТИ ЇХ 
НЕ ВЛАШТОВУЮТЬ» 

Ñàì ôåðìåð ïðî ïîä³¿, ùî â³ä-
áóëèñÿ 20 âåðåñíÿ, ñêàçàâ íà-
ñòóïíå: «Ïàì’ÿòàºòå, ùî áóëî 
9 ÷èñëà, íàñ íå ïóñêàëè íà ïîëå? 
Ìè ïîêàçàëè ñâî¿ äîêóìåíòè, 
áàíäèòè ç ðåéäåðàìè ïîêàçóâà-
ëè ÿê³éñü ³íø³ äîêóìåíòè. Ìè 
ïîêàçàëè ä³éñí³ äîêóìåíòè, àëå 

íàø³ äîêóìåíòè ¿õ íå âëàøòîâó-
þòü, ïî÷èíàþòü ãîâîðèòè, ùî 
òðåáà äî÷åêàòèñÿ çàâòðà, ï³ñëÿ-
çàâòðà ³ ò. ä. Îðãàí³çóâàòè êîì-
áàéíè, ìàøèíè äëÿ âèâîçó çåð-
íà — öå íåëåãêà ñïðàâà. À âîíè 
çàòÿãóþòü. Öå æ âðîæàé, ó íüîãî 
º ñâî¿ ñðîêè. Ìè îáìîëîòèëè 
ò³ëüêè äâ³ ä³ëÿíêè, çà ÿê³ âîíè 
âæå í³÷îãî íå ìîæóòü ñêàçàòè. 
Äîçâîëèëè çìîëîòèòè ò³ëüêè 
äî 20 ãåêòàð³â. Öå äîçâîëåíî 
áóëî äëÿ òîãî, ùîáè ñêàçàòè 
«ìè í³ ïðè÷îìó, ùî éîãî — â³í 
ç³áðàâ». À ò³ ä³ëÿíêè, ÿê³ çíà-
õîäÿòüñÿ â Ñåñòðèí³âö³, ÿê³ ìè 
ìîæåìî ìîëîòèòè, íà ÿê³ â ìåíå 
º âñ³ äîêóìåíòè ³ íàïðÿìó çà-
êëþ÷åí³ ç ìî¿ì ï³äïðèºìñòâîì, 
íå äàþòü ìîëîòèòè.

— À ÿêà ïðè÷èíà â³äìîâè âàì 
ó çáîð³ âðîæàþ?

— Ïðè÷èíà ïðîñòà — ÿ ìàþ 
äîìîâëÿòèñÿ ç áàíäèòàìè. Áàí-
äèòè âèéøëè íà âåëèêèõ ÷è-
íîâíèê³â, à ò³ ÷èíîâíèêè íàì 
äèêòóþòü óìîâè. Ç êèì ìåí³ 
äîìîâëÿòèñü? Öå òå ñàìå, êîëè 
ÿ ïðèéäó íà âàø ãîðîä, ÿêèì âè 
îáì³íÿëèñÿ ³ç ñóñ³äîì. Òàê ñàìî 
ÿ íå ìîæó ìîëîòèòè ä³ëÿíêó, 
ÿêîþ îáì³íÿâñÿ ³ç «Ñ³ãíåò öåí-
òðîì». Çà ëîã³êîþ ïðàâîîõîðîí-
ö³â, ÿêùî òî ä³ëÿíêà «Ñ³ãíåòó», 
òî ÿ ìàþ ïðàâî ç³áðàòè êóêóðó-
äçó, ÿêó ïîñ³ÿâ «Ñ³ãíåò öåíòð» 
íà êîëèøí³é ìî¿é ä³ëÿíö³. Ïðà-
âîîõîðîíö³ ðîçóì³þòü, ùî çáèðà-
òè êóêóðóäçó íà ä³ëÿíö³ îáì³íó 
ÿ íå áóäó, à îò ìåí³, ÷èì íå ïðè-
â³ä çàáîðîíèòè? Ïîâíå áåçïðàâ’ÿ, 
ïîâíå ñâàâ³ëëÿ â íàø³é íàéá³ëüø 
ïðîãíèâø³é ñèñòåì³, ÿêà ó íàñ 
º, — ñêàçàâ ôåðìåð.

Голова села на дальньому плані спілкується з правоохоронцем 

Áåíåäè÷óê ìàâ 
çáèðàòè âðîæàé. 
Àëå â öåíòð³ ñåëà 
çàáëîêóâàëè âèõ³ä 
êîìáàéíàì ôåðìåðà 
íà ïîëå

Комбайни їдуть збирати врожай на ту ділянку, де їм 
дозволили це робити
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Що стосується претенден-
тів на пост голови інших 
об’єднаних територіальних 
громад Козятинщини, поки що 
відомо лише про двох кандида-
тів, які боротимуться за право 
очолити Глуховецьку ОТГ. Один 
з них — Олександр Амонс, ни-
нішній голова Глуховецької 
громади. Йде на вибори від 
партії «Європейська солідар-
ність». Брав участь у виборах 

2017 року, після того, як утво-
рилася Глуховецька ОТГ. Тоді 
теж йшов від партії «Солідар-
ність». До цього був головою 
Глуховецької селищної ради.
Інший кандидат — Катерина 
Райська. Вона йде на вибори 
від «Слуги народу». Працює 
головним спеціалістом Відді-
лу освіти, культури, молоді та 
спорту Глуховецької селищної 
ради.

Кандидати до інших ОТГ району 

ОЛЕНА УДВУД 

Ïîêè ùî ó åëåêòðîíí³é ñèñ-
òåì³ «Ì³ñöåâ³ âèáîðè» íåìàº 
³íôîðìàö³¿ ïðî ó÷àñíèê³â âè-
áîð÷èõ ïåðåãîí³â, àëå äåÿê³ 
ïàðò³¿ âæå ïóáë³÷íî îãîëîñè-
ëè ñâî¿õ êàíäèäàò³â íà ïîñàäè 
ãîë³â îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëü-
íèõ ãðîìàä. ² ÿêùî ðàí³øå ìè 
ëèøå çäîãàäóâàëèñÿ ïðî òå, õòî 
ç êîçÿòèí÷àí áàëîòóâàòèìåòü-
ñÿ íà î÷³ëüíèêà ÎÒÃ, òî ³ìåíà 
òðüîõ ïðåòåíäåíò³â âæå çíàºìî 
íàïåâíå.

Îäíà ç ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿêà 
îãîëîñèëà ñïèñîê êàíäèäàò³â, — 
«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìà-
íà». Äíÿìè â³äáóâñÿ îáëàñíèé 

ôîðóì «Êîæåí æèòåëü Â³ííè÷-
÷èíè âàæëèâèé», äå ïðåäñòàâèëè 
ïðåòåíäåíò³â íà ïîñò ãîë³â ÎÒÃ 
òà äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
òà îáëàñíî¿ ðàä. Ñåðåä êàíäè-
äàò³â — Òåòÿíà ªðìîëàºâà, ÿêà 
áîðîòèìåòüñÿ çà ïðàâî î÷îëèòè 
Êîçÿòèíñüêó îá’ºäíàíó òåðèòî-
ð³àëüíó ãðîìàäó.

Öå íå ïåðøà ¿¿ ó÷àñòü ó ì³ñ-
öåâèõ âèáîðàõ. Ï’ÿòü ðîê³â 
òîìó âîíà âæå ïîäàâàëà ñâîþ 
êàíäèäàòóðó íà ïîñò ì³ñüêîãî 
ãîëîâè. Éøëà íà âèáîðè ñàìî-
âèñóâàíöåì. Çà ðåçóëüòàòàìè ãî-
ëîñóâàííÿ, íàáðàëà 8,54 % ãîëî-
ñ³â, çàéíÿâøè øîñòó ñõîäèíêó 
ñåðåä êàíäèäàò³â. Äî ðå÷³, òîä³ 
¿é âäàëîñÿ îá³ãíàòè ïîïåðåäíüî-

ВІДОМІ ІМЕНА ТРЬОХ ПРЕТЕНДЕНТІВ 
НА ОЧІЛЬНИКА КОЗЯТИНСЬКОЇ ОТГ 
Волевиявлення  Деякі політичні 
сили вже оголосили своїх кандидатів 
на місцеві вибори, які відбудуться 
25 жовтня. Відтак стали відомі імена 
трьох козятинчан, які боротимуться 
за право головувати в нашій 
ОТГ. Розповідаємо, хто саме

ãî î÷³ëüíèêà ì³ñòà, Îëåêñàí-
äðà Ãâåëåñ³àí³, ÿêèé îïèíèâñÿ 
íà ñüîìîìó ì³ñö³.

Ðàí³øå Òåòÿíà ªðìîëàºâà 
áóëà êåð³âíèêîì â³ää³ëåííÿ 
«Óêðãàçáàíêó». Çã³äíî ç ³íôîð-
ìàö³ºþ ç àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
YouControl, çàñíîâíèöÿ àãðîï³ä-
ïðèºìñòâà «Ãàäîìåöüêå». Âîíî 
çàðåºñòðîâàíå ó ñåë³ Âåëèê³ Ãà-
äîìö³ Áåðäè÷³âñüêîãî ðàéîíó. 
Êð³ì òîãî, âîíà ãîëîâà ÎÑÁÁ 
«Âèííè÷åíêà, 43».

Ñâî¿ ñïèñêè îïðèëþäíèëà 
òàêîæ ïàðò³ÿ «ªâðîïåéñüêà ñî-
ë³äàðí³ñòü». Ñåðåä êàíäèäàò³â 
íà ïîñò ãîëîâè ÎÒÃ — ²ðèíà Êî-
ëåñíèê. Âîíà òåæ áîðîòèìåòüñÿ 
çà ïðàâî î÷îëèòè Êîçÿòèíñüêó 
ãðîìàäó. Â³äòàê ñåðåä êàíäèäàò³â 
ìàºìî âæå äâîõ æ³íîê.

²ðèíà Êîëåñíèê òåæ áðàëà 
ó÷àñòü ó âèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ 
ó 2015 ðîö³. Ùîïðàâäà, òîä³ 
ïîäàâàëà ñâîþ êàíäèäàòóðó 
íå íà ïîñàäó êîçÿòèíñüêîãî 
ì³ñüêîãî ãîëîâè, à íà äåïóòàòà 

îáëàñíî¿ ðàäè. Áóëà ó ñïèñêàõ 
ïàðò³¿ «Ñàìîïîì³÷». Ïðîéøëà 
äî Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 
7-ãî ñêëèêàííÿ.

Ìèíóëîãî ðîêó ²ðèíà Êîëåñ-
íèê áðàëà ó÷àñòü ó ïàðëàìåíò-
ñüêèõ âèáîðàõ. Âîíà áóëà îäíèì 
³ç 12 êàíäèäàò³â, ÿê³ áîðîëèñÿ 
çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåð-
åñè 13 îêðóãó ó Âåðõîâí³é Ðàä³. 
Éøëà íà âèáîðè â³ä ïàðò³¿ «Ãî-
ëîñ». Çà ï³äñóìêàìè ãîëîñóâàííÿ 
ñòàëà òðåòüîþ, ïîñòóïèâøèñü 
Þð³þ Ìàêñèìåíêó â³ä «Ñëóãè 
íàðîäó» òà Ïåòðó Þð÷èøèíó, 
ÿêîìó âäàëîñÿ ïðîéòè äî ðàäè 
âäðóãå.

Ðàí³øå ïðàöþâàëà ³íñïåêòî-
ðîì âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. 
Íàðàç³ âîíà ñòàðøèé ìåíåäæåð ç 
ë³íãâ³ñòèêè. ×îëîâ³ê ²ðèíè Êî-
ëåñíèê, Ïàâëî Ïîéäà, ïðàöþº 
ó Â³ííèöüê³é òåðèòîð³àëüí³é 
îðãàí³çàö³¿ ïàðò³¿ «ªâðîïåéñüêà 
ñîë³äàðí³ñòü», â³ä ÿêî¿ ²ðèíà éäå 
íà ì³ñöåâ³ âèáîðè.

Òðåò³é ïðåòåíäåíò íà ïîñò 
î÷³ëüíèêà Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ÎÒÃ éäå íà âèáîðè â³ä ïàð-
ò³¿ «Ñëóãà íàðîäó». Ïîë³òè÷íà 
ñèëà îïðèëþäíèëà ³ìåíà ñâî¿õ 
êàíäèäàò³â íà ñòîð³íö³ ó Ôåé-
ñáóê. Ñåðåä íèõ — Îëåêñàíäð 
Ïóçèð, íèí³øí³é î÷³ëüíèê íà-
øîãî ì³ñòà.

Íà ì³ñöåâ³ âèáîðè 2015 ðîêó 
éøîâ â³ä ïàðò³¿ «Âñåóêðà¿íñüêå 
îá’ºäíàííÿ «Áàòüê³âùèíà». Îá³é-
øîâ ñâîãî ïîïåðåäíèêà, Îëåê-
ñàíäðà Ãâåëåñ³àí³, ç³ çíà÷íèì 
â³äðèâîì ó 1 602 ãîëîñè. Ïåðåä 
öèì áóâ äåïóòàòîì ì³ñüêðàäè.

Åêîíîì³ñò-þðèñò çà îñâ³òîþ. 
Ïðàöþâàâ þðèñòîì, ïåâíèé ÷àñ 
çàéìàâñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Äî òîãî, ÿê ñòàòè 
î÷³ëüíèêîì ì³ñòà, áóâ ãåíåðàëü-
íèì äèðåêòîðîì ÒÎÂ Ë³çèíãîâà 
êîìïàí³ÿ «²íòåëåêò». Çã³äíî ç 
äåêëàðàö³ºþ çà 2019 çâ³òíèé 
ïåð³îä, äðóæèíà Îëåêñàíäðà 
Ïóçèðÿ, ²ðèíà, çàéìàºòüñÿ ï³ä-
ïðèºìíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Очільник нашого міста 
Олександр Пузир йде 
на вибори від «Слуги 
народу» 

Ірина Колесник 
балотується від 
партії «Європейська 
солідарність» 

Тетяну Єрмолаєву висуває 
партія «Українська 
стратегія Гройсмана» 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Éîãî ìàëè çàêðèòè ó ï’ÿòíèöþ, 
18 âåðåñíÿ, çðàíêó àëå çàêðèëè 
î 17.30. Ç³ ñë³â áóä³âåëüíèê³â 
ñòàëî â³äîìî, ùî ïðî¿çä ìîñòîì 
ïåðåêðèëè íà 8 ì³ñÿö³â. Íà çà-
ïèòàííÿ ïðåäñòàâíèêà ïðåñè, 
÷îìó òàê äîâãî ì³ñò ðåìîíòóâà-
òèìóòü, âîíè â³äïîâ³ëè, ùî ðî-
áîòè áóäóòü ïðîâîäèòèñü, íå ïå-
ðåêðèâàþ÷è ðóõ çàë³çíè÷íîãî 
òðàíñïîðòó. Ó âèïàäêàõ. êîëè 
áóä³âåëüíèêè áóäóòü çàìîâëÿòè 
«â³êíî» íà 4 ãîäèíè, äåÿê³ ïî-
¿çäè íà öåé ÷àñ áóäóòü êóðñóâàòè 
çà çì³íåíèì ìàðøðóòîì.

‘— Ùî çàì³íÿòü, êð³ì äîðîæ-

íüîãî íàñòèëó? — çàïèòàëè ìè 
ó áóä³âåëüíèê³â.

— Çí³ìåìî àáñîëþòíî âñå. Çà-
ëèøàòüñÿ ò³ëüêè çàë³çîáåòîíí³ 
îïîðè, — ñêàçàëè âîíè.

Ùå ñòàëî â³äîìî, ùî áóä³-
âåëüíèêè ïðàöþâàòèìóòü ò³ëüêè 
â äåííó ïîðó. Ìîæëèâî, ÿê òîãî 
âèìàãàòèìå ñèòóàö³ÿ, ïåðåéäóòü 
íà çì³ííî-äîáîâèé ðåæèì ðî-
áîòè.

Ùå ïîêè äîðîæí³é íàñòèë 
íå çíÿëè, íèì êîðèñòóâàëèñÿ 
â îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³ âåëî-
ñèïåäèñòè òà ï³øîõîäè. Êîëè 
íàñòèë çí³ìóòü ïîâí³ñòþ, äåÿ-
ê³ íàø³ çåìëÿêè äëÿ ïåðåõîäó 

÷åðåç êîë³¿ ïî÷íóòü âèêîðèñòî-
âóâàòè äåðåâ’ÿíèé òðàï, ÿêèé 
çðîáèëè äëÿ áóä³âåëüíèê³â, ³ 
ï³äóòü ÷åðåç êîë³¿. Äîäàìî, ùî 
÷åðåç êîë³¿ º ï³øîõ³äíèé ì³ñò ³ 
íå îäèí. Òîæ íå ñë³ä íàðàæàòè 
ñåáå íà íåáåçïåêó.

Ó â³âòîðîê, 22 âåðåñíÿ, ìîñ-
òîáóä³âåëüíèêè ïðèñòóïèëè 
äî çíÿòòÿ çàë³çîáåòîííèõ ïëèò. 
Íàéñêëàäí³ø³ ðîáîòè. çà ñëîâà-
ìè áóä³âåëüíèê³â, ùå ïîïåðåäó.

— Ðîç³áðàòè ì³ñò ÿêî¿ñü òî÷-
íîñò³ âçàãàë³ íå òðåáà, à âêëàñòè 
ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿ — òàì ïî-
òð³áíà âåëèêà òî÷í³ñòü, — ñêà-
çàëè âîíè.

Білоцерківський міст закрили для транспорту

Цей бетоновоз був останнім, який проїхав до закриття 
мосту на ремонт 

ÂÈÁÎÐÈ
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Районна комісія перевірила роботу Козятинського 
ВСП «Київське ТУ БМЕС АТ Укрзалізниця» 

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

Під керівництвом голови районної 
ради Віктора Слободянюка 21 вересня 
2020 року відбулось чергове засідання 
комісії техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій райдержад-
міністрації щодо проведення заходів 
з покращення якості питної води спо-
живачам міста Козятин і села Козятин.

Спеціальну комісію, створену на минулих 
засіданнях, було допущено до перевірки 
Козятинського ВСП «Київське ТУ БМЕС 
АТ Укрзалізниця» в частині обстеження 
технологічного обладнання з очищення 
та транспортування води.

Начальник Козятинського районного 
управління Держпродспоживслужби 
Віталій Кравець озвучив акт перевірки. 
Встановлено, що рівень водойми с. Мед-
ведівка на 1,2 м нижче технологічної по-
значки, але є не критичним, проточність 
низька. Відповідно до технологічних ре-
гламентів вода надходить на фільтрування 
до 17 резервуарів. На підприємстві вико-
ристовується одноступенева очистка, що 
в повній мірі не забезпечує якість води. 
При бакдослідженні води з контрольних 
точок мережі 5 з 10 проб не відповіда-
ють показникам. Інформація про аварії та 
відключення в мережах водопостачання 
не надається до районного управління 
Держпродспоживслужби. Проект про 
організацію зони санітарної охорони 
джерела водопостачання не розроблений. 
Комісією рекомендовано: в місці забору 
води провести очистку дна та його погли-
блення; технологія очистки води потребує 
заміни з урахуванням забрудненості, за-
міну фільтрувальних матеріалів на більш 
сучасні; орендарям водойм вище течії річ-
ки Гнилоп’ять при технологічній потребі 
необхідно спускати водойми; надавати 
до районного управління Держпрод-
споживслужби відомості про результати 
контролю безпечності та якості питної води 
з джерел водопостачання та мережі.

Районною владою отримано листа від 
Козятинського ВСП «КиЇвське ТУ БМЕС 
АТ Укрзалізниця» про необхідність спус-
ку водойм в с. Махнівка вище за течією, 
а також нарешті надані відповідні роз-
рахунки щодо об’ємів скиду води. Віктор 
Миколайович зазначив, що в даній ситуації 
водопостачальна організація мала б до-
кладати більших зусиль, зокрема, варто 
було б зустрітись з сільським головою, во-
докористувачем, обговорити необхідність 
спуску води. Також потрібно розглянути 
можливість спуску не лише на 2 водоймах 
в с. Махнівка, а й водойм вищого каскаду. 

Голова районної ради знову ж таки звернув 
увагу на зволікання у вирішенні даного пи-
тання, адже відповідні заходи можна було 
вжити ще минулого тижня і вже провести 
усі необхідні перемовини з орендарями.

Згідно з листом керівництва АТ «Укрза-
лізниця», вартість очистки водойми орієн-
товано складає за 1 га площі — 1–1,5 млн 
грн. За словами Віктора Слободянюка, 
якби питання вирішувалось своєчасно, 
то дана сума могла б становити 300 тис. 
грн, адже достатньо почистити лише місце 
безпосереднього забору води. Невеликих 
коштів потребує заміна насоса, що вико-
ристовується для промивання контактних 
освітлювачів — 70 тис. грн, а також внесення 
у водойму суспензії «Хлорелла» в кількості 
2 т. — 20 тис. грн. Тож ціна питання зовсім 
невелика. Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк наголосив, що керівництву водо-
постачальної організації слід звернути увагу 
на впровадження нових технології фільтрації 
води та використовувати якісніші матеріали.

На жаль, абсолютно бездіяльною в пи-
танні покращення якості води залиша-
ється міська влада, адже, за словами 
представника ВСП «Київське ТУ БМЕС АТ 
Укрзалізниця» Сергія Бойка, ніяких нарад 
з ініціативи міського керівництва не про-
водилось та фінансового забезпечення 
на виконання заходів з удосконалення 
очищення води та подачі її споживачам 
м. Козятин та с. Козятин не було.

Як зазначив голова районної ради Віктор 
Слободянюк, район готовий долучитись 
до покращення якості води, але шляхи 
фінансування має вишукати водопоста-
чальна організація.

За підсумками засідання комісія вирішила:
— Районній комісії з питань ТЕБ та НС 

звернутись до АТ «Укрзалізниця» стосовно 
фінансування Козятинського ВСП «КиЇв-
ське ТУ філії ЦБМЕС АТ Укрзалізниця» з 
метою забезпечення виконання заходів з 
удосконалення очищення води та подачі її 
споживачам м. Козятин, с. Козятин із водо-
сховища на р. Гнилоп’ять в с. Медведівка.

— Запропонувати керівництву Козятин-

ського ВСП «КиЇвське ТУ філії ЦБМЕС АТ 
Укрзалізниця» звернутись у вищестоящі 
органи, Козятинську районну раду, міську 
раду м. Козятин з проханням проведення 
фінансового забезпечення виконання за-
ходів з удосконалення очищення води та 
подачі її споживачам м. Козятин, с. Ко-
зятин із водосховища на р. Гнилоп’ять 
в с. Медведівка.

Районній комісії з питань ТЕБ та НС спіль-
но із водопостачальним підприємством 
терміново:

— Визначити шляхи співфінансування Ко-
зятинського ВСП «КиЇвське ТУ філії ЦБМЕС 
АТ Укрзалізниця» з районного та міського 
бюджетів для забезпечення вдосконалення 
очищення води та подачі її споживачам м. 
Козятин, с. Козятин із водосховища на р. 
Гнилоп’ять в с. Медведівка;

— Провести нараду з визначеними 
орендарями водойм вище за течією р. 
Гнилоп'ять стосовно виконання приспус-
кання водойм при технологічних потребах 
для поповнення водойми в с. Медведівка.

— Запропонувати Керівництву Козятин-
ського ВСП «КиЇвське ТУ філії ЦБМЕС АТ 
Укрзалізниця» терміново виконати наступ-
ні заходи: В місці забору води провести 
очистку дна водойми та його поглиблен-
ня; Збільшити кількість ступенів очистки 
води, заміну фільтрувальних матеріалів 
на більш сучасні; Пропонувати оренда-
рям водойм вище течії р. Гнилоп'ять при 
технологічних потребах приспускати водо-
йми; Розробити проект про організацію 
зони санітарної охорони джерела водо-
постачання в с. Медведівка, встановити 
до 25.09.2020 року знаки, що визначають 
межі зони санітарної охорони джерела во-
допостачання в с. Медведівка; надавати 
інформацію про аварії та відключення 
на мережі системи водопостачання, про 
результати виробничого контролю без-
печності та якості питної води з джерел 
водопостачання та мережі до районного 
управління Держпродспоживслужби; за-
безпечити вчасне проходження медичного 
огляду працівниками водоочисних споруд.

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

заступника керівника Калинів-
ської місцевої прокуратури, 

радника юстиції 
ПІВНЮКА Сергія 

Михайловича (28.09) 

спеціаліста 
відділу освіти 

ОЛЕКСЮК 
Олену Степанівну (30.09) 

Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, 
родинного благополуччя. Хай майбутнє дарує вам багато літ, 

сповнених радістю, добром та незабутніми враженнями. Нехай 
у всіх планах і починаннях вас супроводжують яскравий успіх 

і творчі перемоги, робота приносить тільки задоволення й 
щедрі результати, а кожен день буде плідним на нові відкриття і 

звершення в ім’я розбудови рідного краю.

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

ШАНОВНІ ВИХОВАТЕЛІ ТА ПРАЦІВНИКИ ДОШКІЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ КОЗЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ!

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом!
Професія працівника дошкільної освіти вимагає глибокої 

самовіддачі, значного терпіння та нескінченної любові до своєї 
справи. Виховання дітей на початку їхнього життєвого шляху — 

не просте завдання, але від його успішного вирішення залежить 
майже все наше майбутнє.

Бажаємо міцного здоров’я та успішного втілення творчих 
ініціатив. Нехай професіоналізм і набутий практичний досвід 
допомагають вам реалізовувати сучасні програми виховної 

роботи з дітьми. А життя буде сповнене незгасною енергією, 
любов’ю вихованців, підтримкою батьків та теплотою рідних.

ШАНОВНІ БІБЛІОТЕЧНІ ПРАЦІВНИКИ КОЗЯТИНЩИНИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського Дня 

бібліотек!
Сьогодні бібліотеки, зберігаючи традиції, удосконалюють 

свої послуги, дають можливість відвідувачам ознайомитися з 
духовною спадщиною нашої країни та одержати повноцінну 

інформацію. Без сумніву, бібліотеки були і залишаються 
найважливішими осередками культурного і просвітницького 

життя району.
Тож від щирого серця бажаємо процвітання нашим бібліотекам, 

а бібліотечним працівникам — натхнення і плідних звершень, 
міцного здоров’я і достатку, віри, надії, любові і мудрості 
у виконанні благородної місії на користь рідної України.

ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ!
30 вересня вся Україна відзначає День усиновлення — це свято 

людяності, милосердя, великодушності та доброти.
Це день радості тисяч і тисяч дівчаток та хлопчиків, які знайшли 

щастя у люблячих і турботливих родинах.
Висловлюємо щиру подяку людям із великим і чуйним серцем 

за любов до дітей, щоденну невтомну працю, терпіння й 
недоспані ночі, за тепло, яким вони зігрівають дітлахів у своїх 
родинах, даючи їм надію на щасливе дитинство і повноцінне 
майбутнє, вселяють у зболені дитячі серця і душі віру в життя, 
навчають дітей бути самодостатніми, мудрими, впевненими 

у собі, виховують їх достойними громадянами України.
Хай у ваших домівках завжди панують тепло і затишок, нехай 

прийняте вами рішення про усиновлення дитини стане одним із 
найкращих у житті! Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння 
та відвертість допоможуть вам у будівництві міцного довголіття 

власної родини!

29 ВЕРЕСНЯ — ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ 
Цього дня відзначається трагічна дата початку розстрілів євреїв 

Києва в урочищі Бабин Яр — злочину, що став символом 
Голокосту на теренах України.

Під час окупації Києва у 1941–1943 роках Бабин Яр став 
місцем масових розстрілів нацистами євреїв та ромів, 

військовополонених, підпільників, учасників українського 
націоналістичного руху опору, представників інших 

національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали 
«зайвими».

В день цих страшних роковин, маємо ще раз пригадати цю 
страшну сторінку нашої спільної історії, навчитися захищати 

себе та свої цінності й у жодному разі не допустити повернення 
на українську землю тоталітарних режимів та повторення таких 
гуманітарних катастроф, що стали уособленням злочинів проти 

людяності.

З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

заступник голови райдержадміністрації Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

Чотири автомобілі медичного спец-
транспорту минулого тижня урочисто 
вручені головним лікарям центрів пер-
винної медико-санітарної допомоги та 
амбулаторій загальної практики сімейної 
медицини Козятинського району (Корди-
шівка, Жежелів, Махнівка, Самгородок).

Ключі від автомобілів та документи про 
страхування транспорту вручили голова 
районної ради Віктор Слободянюк, за-
ступник голови районної ради Анатолій 
Задорожнюк, заступник голови райдер-

жадміністрації Ігор Булавський та голо-
вний лікар КП «Козятинський районний 
центр первинної медико-санітарної до-
помоги» Валентина Лобченко.

Голова районної ради Віктор Слободя-
нюк привітав працівників амбулаторій із 
цією приємною подією та побажав, щоб 
даний транспорт довго служив та діяв 
лише у профілактичних заходах. Віктор 
Слободянюк зазначив, що ці автомобілі 
працюватимуть на благо громад, які їх 
отримали, а також поінформував, що 

планується придбати ще три автомобілі 
для амбулаторій загальної практики сі-
мейної медицини Козятинського району.

4 новеньких спецавтомобілі отримала 
первинна медицина району 
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Немає іншої галузі яка була б так тісно 
пов’язана із забезпеченням комфортного 
проживання людей, життєдіяльності під-
приємств і установ, лікарень, шкіл і дитя-
чих садків. Благополуччя кожного будинку, 
кожної родини багато в чому залежить від 
надійності надання послуг, від професіона-
лізму і відповідальності людей, що працю-
ють у цій сфері.

Належну увагу за останні більш як 5 років 
сфері житлово-комунального господарства 
приділяє міська влада, яка започаткувала 
гарну практику — проведення якісного ка-
пітального ремонту доріг, облаштування та 
будівництво повноцінних тротуарів, вста-
новлення нових дорожніх знаків.

58 млн грн — 
на ремонт доріг 

Протягом 2016–2020 років з міського бю-
джету виділено майже 58 млн грн на ремонт 
дорожнього покриття. Щорічно збільшується 
площа капітальних та поточних робіт доріг.

Для підвищення безпеки дорожнього руху 
постійно виконуються роботи з нанесення 

дорожньої розмітки та встановлення до-
рожніх знаків.

Для забезпечення потреб маломобільних 
груп населення, з метою ремонту, дотриман-
ня вимог законодавства у сфері благоустрою 
під час ремонту та будівництва тротуарів, 
неабияка увага приділяється облаштуванню 
пандусів з використанням тактильної плитки 
на пішохідних переходах.

Об’єкти зовнішнього освітлення — 
нероздільна складова 
вулично–дорожньої мережі 

Витрати на утримання та реконструкцію 
мереж зовнішнього освітлення в 2016–
2020 рр. становили понад 4,1 млн грн.

Ремонти житлового фонду 
Проведено реконструкцію покрівлі жит-

лового будинку № 8 на вул. Героїв Май-
дану, площею 450 кв. м на суму близько 
600 тис. грн та капітальний ремонт покрівлі 
житлового будинку № 16 на вул. В. Велико-
го, площею 620 кв. м на суму 300 тис. грн.

Капітально відремонтовано покрівлі 4-х 

будинків на вул. Винниченка, на суму більше 
1 млн грн.

Проведено капітальний ремонт фасадів з 
утепленням житлових будинків:
 № 45 на вул. О. Кошового;
 № 52 на вул. Винниченка;
 № 4 на вул. Винниченка.
Вартували такі роботи міській скарбниці 

близько 775 тис. грн.

230 міських будівель — з аншлагами 
нового зразка 

Аншлаг — є не лише естетичною прикра-
сою, а ще й несе функціональне наванта-
ження, допомагаючи орієнтуватись у місті 
як звичайним городянам, так і спеціальним 
службам. Відсутність аншлагів на фасадах 
будинків, враховуючи ще й перейменування 
вулиць, досить значна проблема.

Загалом 230 міських будівель обладнані 
новими табличками з зазначенням назви 
вулиці та номера будинку.

Вартували аншлаги козятинській скарбниці 
близько 60 тис. грн.

Сміттєсортувальний комплекс — 
вирішення екологічного питання 

Восени 2019 року на сміттєсортувальній лі-
нії, будівництво якої тривало два роки, роз-
почався виробничий процес з сортування 
твердих побутових відходів. На реалізацію 
проекту з облаштування сміттєсортувально-
го комплексу було виділено більше 14 млн 
грн з міського бюджету та обласного еко-
логічного фонду.

В рамках запланованих заходів було при-
йнято велику кількість рішень в напрямку 
покращення стану збору та утилізації твер-
дих побутових відходів в Козятині. Зокрема, 

з міського бюджету було виділено кошти 
на придбання двох сучасних сміттєвозів.

У різних мікрорайонах міста з’явилися 
спеціалізовані сміттєві баки. Нині їх близь-
ко 200.

Також побудовано 9 контейнерних май-
данчиків, які розміщено на прибудинкових 
територіях багатоповерхівок.

Створення КП «Чисте місто» також від-
бувалося в рамках перспективного плану 
щодо збору та утилізації побутових відходів.

ЖКГ: Що змінилося в інфраструктурі міста 
Звіт міського голови Олександра Пузира. Сфера ЖКГ. Розвиток фізичної культури

Оголошення У вирі спортивних подій 
Виконавчий комітет Козятинської місь-

кої ради оголошує конкурс на заміщен-
ня вакантної посади службовця органів 
місцевого самоврядування:

адміністратора управління «Центр надан-
ня адміністративних послуг у м. Козятині» 
(на час відпустки для догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку осно-
вного працівника) — 1 посада.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної 
посади адміністратора управління «Центр на-
дання адміністративних послуг у м. Козятині» 
допускаються особи, які мають вищу освіту 
не нижче ступеня магістра, спеціаліста від-
повідного професійного спрямування; стаж 
роботи на службі в органах місцевого само-
врядування, на посадах державної служби 
або досвід роботи на посадах підприємств, 
установ та організацій, незалежно від форми 
власності, не менше 1 року; володіють знання-
ми основних програм роботи на комп’ютері; 
вільно володіють державною мовою і не до-
сягли граничного віку перебування на службі 
в органах місцевого самоврядування.

Документи для участі в конкурсі прийма-
ються протягом 30 днів з дня опублікування 
оголошення, за адресою: м. Козятин, вул. 
Героїв Майдану, 24.

Додаткову інформацію щодо проведення 
конкурсу можна отримати у службі персо-
налу за телефоном 2–01–85.

Популяризація різноманітних видів 
спорту, пропаганда здорового способу 
життя, розвиток фізичної культури та 
спорту серед мешканців міста — одне 
з пріоритетних завдань роботи міської 
влади, виконання яких знаходиться 
на контролі міського голови Олексан-
дра Пузира.

Для розвитку фізичної культури і спорту 
Козятин має мережу спортивних закладів, 
стадіон, басейн, спортивні майданчики. 
Сьогодні у місті культивується дванадцять 
видів спорту.

Для організації дитячо-юнацького спорту 
в місті задіяно дитячо-юнацьку спортивну 
школу. В даному закладі протягом минуло-
го року відбулось багато позитивних змін.

В 2016 році міська влада взяла на себе 
зобов’язання провести капітальний ремонт 
будівлі КДЮСШ, який вартував її скарбниці 
1,5 млн грн і на «відмінно» справилася з 
поставленим завданням. В травні 2018 році 
після капітального ремонту відбулось офі-
ційне відкриття КДЮСШ. Відремонтовані 
душові кабіни та туалетні кімнати, а також 
відремонтовано центральний вхід. Зазна-
ли реставрації стіни та підлога, повністю 
оновлені фойє та роздягальні. Зовні шко-
ла також почала змінювати свій вигляд 
на краще, встановлений вхідний тамбур, 
відремонтовано відкоси на вікнах, освітня 

установа отримала нову сучасну вивіску з 
назвою. Минулоріч було встановлено ко-
тельню на альтернативному паливі і сьогодні 
учні КДЮСШ мають можливості займатись 
в сучасних комфортних умовах — і це далеко 
не повний перелік покращень.

В 2019 році відповідно до державної 
Програми будівництва футбольних полів 
із штучним покриттям відбулося будівни-
цтво майданчика із штучним покриттям. 
Для цього з державного бюджету було ви-
ділено близько 700 тис. грн та міського — 
678 210 тис. грн.

Подбала міська влада і про проведення 
капітального ремонту з освітлення тери-
торії стадіону «Локомотив», виділивши 
протягом двох років близько 310 тис. грн.

Облаштування автостоянки вартувало 
міській скарбниці понад 410 тис. грн.

Протягом звітного періоду спортсмени 
міста брали активну участь в обласних 
змаганнях, чемпіонатах України та Європи.

Козятин постійно перебуває у вирі 
спортивного життя. Щороку проводяться 
турніри та першості міста з різних видів 
спорту. Протягом 2016–2019 років про-
водились XIV–XVII Спартакіади серед уста-
нов, підприємств, організацій з волейболу, 
шахів, шашок, футзалу, плавання, настіль-
ного тенісу, стрільби кульової.

Основним досягненням спортивної галузі 
є перемога серед міст обласного значен-
ня з олімпійських та неолімпійських видів 
спорту в 2018 та 2019 роках.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Ìèíóëîãî òèæíÿ â ×åðí³ãî-
â³ ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿-
íè ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè. Ó öèõ çìàãàííÿõ 
âçÿëà ó÷àñòü êîçÿòèí÷àíêà ²ííà 
Ãðå÷àíà. Ä³â÷èíà áóëà ºäèíîþ 
ïðåäñòàâíèöåþ Â³ííè÷÷èíè. 
Ùå ìàëè áóòè äâîº þíàê³â ç 
îáëàñíîãî öåíòðó. Àëå áàòüêè 
ñïîðòñìåí³â ÷åðåç åï³äåì³þ êî-
ðîíàâ³ðóñó íå â³äïóñòèëè ä³òåé 
íà çìàãàííÿ. Òîæ ïðîñëàâëÿòè 
íå ò³ëüêè Êîçÿòèíùèíó, àëå é 

îáëàñòü íà òàêèõ ïðåäñòàâíèöü-
êèõ çìàãàííÿõ ²íí³ äîâåëîñÿ 
îäí³é.

Ïî÷àòîê çìàãàíü áóâ òðîõè 
íåðâîâèì äëÿ íàøî¿ çåìëÿ÷êè. 
Àäæå ñåðåä ó÷àñíèê³â çìàãàíü 
áóëî íåìàëî ³ìåíèòèõ ìàéñòð³â 
òåí³ñó. Âîíà íàâ³òü òðîõè çëÿ-
êàëàñÿ òåí³ñèñò³â ç òèòóëàìè. 
Òà ùå é çìàãàííÿ ïðîõîäèëè 
çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ, é ²íí³ 
òðåáà áóëî çóñòð³òèñÿ ç íåîäíî-
ðàçîâèìè ïåðåìîæöÿìè òàêèõ 
ìàò÷³â.

Ïîòð³áí³ ñëîâà äëÿ ñïîðòñ-

ìåíêè çíàéøîâ ¿¿ òðåíåð Âî-
ëîäèìèð Øóëüãà òà ìàìà ²ííè, 
ïàí³ Íàòàë³ÿ, ÿêà áóëà ç äî÷êîþ. 
Â ðåçóëüòàò³ — ²ííà ñåðåä íàé-
êðàùèõ òåí³ñèñò³â Óêðà¿íè ïî-
ñ³ëà øîñòå ì³ñöå â îäèíî÷íîìó 
ðîçðÿä³.

— Êîçÿòèí÷àíêà íà öèõ çìà-
ãàííÿõ âèñòóïèëà ïðîñòî ÷óäî-
âî, — ñêàçàâ ¿¿ òðåíåð òåëåôîíîì 
ç ×åðí³ãîâà. — Ëèøå ïñèõîëîã³÷-
íèé ñòàí íå äîçâîëèâ ¿é äîñÿãòè 
á³ëüøîãî.

Ïðîòå, êîëè ïî÷àëèñÿ ïàðí³ 
ðîçðÿäè é íà ñïîðòñìåíêó âæå 

ìåíøå ïñèõîëîã³÷íî òèñëè ³ìåíà 
ó÷àñíèê³â, âîíà ç òåí³ñèñòêîþ ç 
²âàíî-Ôðàíê³âñüêà ïîñ³ëè òðåòº 
ì³ñöå.

Ï³ñëÿ ïðè¿çäó áðîíçîâî¿ ïðè-
çåðêè ç ×åðí³ãîâà, ìè çóñòð³ëèñÿ 
ç ¿¿ òðåíåðîì.

— Ðåçóëüòàòîì ²ííè ÿ çàäî-
âîëåíèé, — êàæå Âîëîäèìèð 
Øóëüãà. — Âîíà äàëà á³é óñ³ì 
áåç âèíÿòêó. Çâè÷àéíî, ìàé-
ñòðàì ñïîðòó âîíà ïðîãðàëà, 
àëå ñàì ôàêò, ùî âîíà âçÿëà 
ó÷àñòü ó òàêèõ çìàãàííÿõ, äî-
ðîãîãî êîøòóº.

Козятинчанка Інна Гречана — бронзовий 
призер чемпіонату України з тенісу

Інна Гречана на тренуванні 
перед поїздкою в Чернігів 
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Екологи та науковці притриму-
ються думки, що настав час еко-
номніше ставитися до води.
— У своєму природному стані 
річки мали природні механіз-
ми самовідновлення та само-
очищення, які відновлювали їх 
екологічний стан, тобто «омо-
лоджували». Під час весняної 
повені русло промивалось від 

мулу, який виносився у прибе-
режну смугу. Проте нині нега-
тивно впливають на еко систему 
річок водосховища, ГЕС та став-
ки. Для покращення екологіч-
ного стану річок кількість водо-
сховищ та ставків повинна бути 
зменшена, звичайно ж, за по-
годження з потребами місцевих 
громад. А щоб вода в колодязях 

не зникала, потрібно збільшити 
вплив місцевих громад на вста-
новлення лімітів на використан-
ня водних ресурсів в умовах 
їх дефіциту, — каже заступник 
директора Інституту екологічної 
безпеки та моніторингу довкіл-
ля Вінницького національного 
технічного університету, доцент 
Сергій Кватернюк.

Який вихід із ситуації?

ЛЕСЯ КЕСАРЧУК 

Ñòàðîñòà ñ³ë Íåïåä³âêà òà 
Ãóð³âö³ êàæå, ùî öå âïåðøå 
çà áàãàòî ðîê³â âîíà áà÷èòü òàêå 
îáì³ë³ííÿ ñòàâê³â.

— Â íàñ íà òåðèòîð³¿ ãðîìàäè 
çíàõîäèòüñÿ 11 âåëèêèõ ñòàâê³â. 
Äâà ç íèõ ïîâí³ñòþ âèñîõëè. 
Â Íåïåä³âö³ º ä³þ÷èé âîäîã³í 
³ ìè ðîáèìî âñ³ ìîæëèâ³ êðî-
êè ç ï³äêëþ÷åííÿ ñåëÿí. Ëþäè 
ïèøóòü çàÿâè ³ ìè ¿õ ï³äêëþ÷à-
ºìî, — êàæå ñòàðîñòà ñ³ë Íåïå-
ä³âêà òà Ãóð³âö³ Ãàëèíà Êîðí³-
þê. — Â ñåë³ Ãóð³âö³ — âåëèêà 
ïðîáëåìà ç ïèòíîþ âîäîþ. Çàðàç 
çä³éñíþºòüñÿ ï³äâ³ç âîäè äî òèõ 
ãîñïîäàðñòâ, äå ïîâí³ñòþ âèñî-
õëè êîëîäÿç³. Ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
êë³ìàò çì³íþºòüñÿ ³ òåïåð ïðî-
áëåìè ç âîäîþ ñòàþòü íà ïåð-
øèé ïëàí.

Äèðåêòîð ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêîãî ïèê³âåöüêîãî ðèáîâîä-
íîãî ï³äïðèºìñòâà á³äêàºòüñÿ, 
ùî îáì³ë³ëè ñòàâêè.

— Ö³é ñèòóàö³¿ ïîñïðèÿëà àíî-
ìàëüíî òåïëà çèìà, â³äñóòí³ñòü 
ñí³ãîâîãî ïîêðèâó òà äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ îïàä³â. Çà ñïåêîòíîãî 
òà ñóõîãî ë³òà — öå çàãðîçà äëÿ 
âîäîéì ðåã³îíó, — ãîâîðèòü Âî-
ëîäèìèð Êîâàëü. — Áàãàòî ñòàâ-
ê³â íåçàðèáëåíî. Òàì, äå ìàëà 
áóòè òîâàðíà ðèáà, íåìàº í³÷îãî. 
Öå ä³éñíî ñóìíà êàðòèíà.

Ëþäè çìóøåí³ ïðîáóðþâàòè 
ñâåðäëîâèíè. Çàñîõë³ ñòàâêè 
º ÷è íå â êîæíîìó ñåë³ íà-
øîãî ðàéîíó. Ç ïî÷àòêó ðîêó, 
çà äàíèìè óêðã³äðîìåòöåíòðó, 
â ÷åðâí³ âèïàëî 30% îïàä³â 
â³ä çàãàëüíî¿ íîðìè, à â ñåðï-
í³ 20–30% îïàä³â. Çàãàëîì ç 
ïî÷àòêó ðîêó â íàø³é îáëàñò³ 
âèïàëî ïðèáëèçíî 70% îïàä³â 
â³ä çàãàëüíî¿ íîðìè.

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

  Ó ðåäàêö³þ ãàçåòè «RIA-
Êîçÿòèí» çâåðíóâñÿ ìåøêàíåöü 
öåíòðó ì³ñòà. Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî 
íà òåðèòîð³þ êîëèøíüîãî êîë-
ãîñïó çâîçÿòü ëóøïèííÿ ñîíÿø-
íèêà òà â³äõîäè â³ä ïåðåðîáêè 
öüîãî ïðîäóêòó.

Êîëè ìè ïðè¿õàëè íà ì³ñöå ïî-
ä³¿, íà ïîäâ³ð’¿ çãàäàíîãî îá’ºêòà 
âîä³é áóëüäîçåðà ãîðíóâ ï³äãîðòà-
÷åì ëóøïèííÿ äî âåëèêîãî êàãà-
òó. Çàïèòóºìî ó íüîãî, äå çíàéòè 
ãîñïîäàðÿ âñüîãî öüîãî «äîáðà»?

— Íå çíàþ, — â³äïîâ³äàº 
òîé, — à ùî òðàïèëîñü? — âæå 
â³í íàñ çàïèòóº.

— Ñêàðæàòüñÿ ìåøêàíö³ âó-
ëèöü Ïîä³ëüñüêà ³ Ïèðîãîâà, 
ùî äîíîñèòüñÿ ¿ì íåïðèºìíèé 
àðîìàò â³ä ïåðåðîáêè.

— Òàê ñîíÿøíèêîâå ëóø-
ïèííÿ íå ñìåðäèòü, âè ïî¿äüòå 
òóäè, äå ÿ æèâó. Îò òàì ä³éñíî 
ñìåðäèòü, êîëè íóòðîù³ õóäîáè ³ 
ê³ñòêè íà ñîíö³ ëåæàòü ì³ñÿöÿìè.

— Êîëè âè äî íàñ çâåðòàëèñÿ, 
ìè ïåðåâ³ðÿëè áîéí³ ³ ïèñàëè 
ïðî íèõ ³ ïðî ñâèíàðíèê ïèñàëè. 
Êîëè òàì çíîâ ÿê³ñü íåãàðàç-
äè — òî ïðè¿äåìî.

— Äîáðå, — êàæå âîä³é, — 
ïðîâåäåìî çáîðè ç öüîãî ïðè-
âîäó ³ íà òîé ñõ³ä âàñ ïîêëè÷åìî.

Íà äîðîç³ á³ëÿ çâàëèùà ñî-
íÿøíèêîâîãî ëóøïèííÿ ç³áðà-
ëèñÿ ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³.

— ß ïåðåíåñëà ÷îòèðè ³íñóëü-
òè. Ó ìåíå õàòà òðåìòèòü, êîëè 
ò³ àâò³âêè îäíà çà îäíîþ ¿çäÿòü 
âèñèïàòè òå ëóøïèííÿ, ³ äèõàòè 
âàæêî â³ä òîãî ãíîþ, ÷è ùî âîíè 
òàì âîçÿòü, — ãîâîðèòü 72-ð³÷íà 
ïàí³ Êàòåðèíà.

— Òàê, äèõàòè ä³éñíî í³÷èì, — 
ï³äõîïëþº äóìêó ïåíñ³îíåðêè 
ïàí³ Í³íà ³ äîäàº: — Êîëè â³òåð 
çâ³äòè â³º, òî àæ â ãîðë³ ñòî¿òü.

Ó ñ³ëüñüê³é ðàä³ çíàþòü ïðî 
öþ ïðîáëåìó.

— Íàì ïðî öåé ôàêò, ùî 
íà òåðèòîð³þ êîëèøíüîãî òðàê-
òîðíîãî ñòàíó çâîçÿòü ëóøïèííÿ 
ñîíÿøíèêà, ñòàëî â³äîìî ùå ç 
êâ³òíÿ öüîãî ðîêó. Ìè õîò³ëè 
òóäè ï³òè. Àëå íà ò³é ä³ëÿíö³ 
º ïðèâàòíà âëàñí³ñòü ³ ìè òóäè 
ìîæåìî ïîòðàïèòè ò³ëüêè â ñó-
ïðîâîä³ ñï³âðîá³òíèêà ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàí³â, — êàæå î÷³ëü-
íèöÿ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè Òåòÿíà 
Êàòåðèçþê. — Ùå â êâ³òí³ ìè 

äàëè òàêèé çàïèò. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ îá³öÿëè, ùî ïðèéäóòü, 
îò ò³ëüêè ïîêè íå ä³éøëè. 
Ó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó òåõí³êó 
ëþäè âêëàäàëè âàó÷åðè. Ùîäî 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè òðàêòîðíîãî 
ñòàíó, òàê âîíà äîñ³ íàëåæèòü 
ñ³ëüñüê³é ðàä³, àëå ÿ ïîâòîðþþ: 
áåç ñóïðîâîäó ïðàâîîõîðîíö³â 
ìè òóäè íå ï³äåìî.

Ó ï’ÿòíèöþ, 18 âåðåñíÿ, ìè 
ïðèéøëè â ðàéâ³ää³ë Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ïîë³ö³¿, ùîá ä³çíàòè-
ñÿ, ÷îìó ñòðàæ³ ïîðÿäêó òàê ³ 
íå íàâ³äàëèñü äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè? Âèñëóõàâøè íàñ, 
æ³íêà â ïîë³öåéñüê³é ôîðì³ ñêà-
çàëà: «Ìè âàì íå ìîæåìî äàòè 
í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿, òîìó ùî ìè 
òðåòÿ ñòîðîíà êîíôë³êòó. Öå 
ãîëîâà ñ³ëüñüêî¿ ðàäè ïîâèííà 
ö³êàâèòèñü, ÿêå ð³øåííÿ áóëî 
ïðèéíÿòî ïðè ðîçãëÿä³ òîãî 
ïèòàííÿ. ß âïåâíåíà, ùî íà ¿¿ 
çàïèò â³äïîâ³äü º».

— ª — öå äîáðå, — ïîãîäæó-
ºìîñü ìè, — ò³ëüêè ÷îìó ïðî òó 
â³äïîâ³äü ãîëîâà ñåëà íå çíàº?

— Òîìó ùî âîíà íå ö³êàâèòü-
ñÿ òèì ïèòàííÿì, — â³äïîâ³ëà 
ïðàâîîõîðîíåöü.

А НА ДНІ КОЛОДЯЗЯ — ПУСТО 
Проблема  За це літо обміліли 
десятки місцевих ставків та колодязів. 
Через посуху значно, на метр-півтора, 
впав рівень грунтових вод. В селі 
Гурівці людям забезпечили підвіз води 
до господарств, бо в колодязях — пусто 

Засохлі ставки є майже в кожному селі району. 
Чимало ставків цього року ніхто не зариблював 

У селі Козятин «виросли» невідомо чиї гори 
соняшникового лушпиння

Власник цього добра, мабуть буде відомий 
в опалювальний сезон 
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На саджанці декоративних де-
рев: 29700 грн 
На рахунок «Зеленого дому» 
надійшло: 10750 грн 
З них на саджанці фрукто-
вих дерев: 8500 грн (яблуні 
по 50 грн, груші та сливи — 80) 
На залишок 2250 грн при-
дбали: 50 кг суперфосфату, 
80 пакетів біостимулятора-
укорінювача 
До надісланих козятинцями 
за останні тижні 200 грн зі-

брали самі додатково 8817 грн.
Роман Могильов закупив 3,7 кг 
гідрогелю на сумму 1507 грн.
Віталій Креденцер придбав 
250 л торфу на суму 650 грн.
Родини Сиваківських і Волоши-
них оплатили 3000 грн за до-
ставку саджанців з Ботанічного 
саду.
Разом з колегами з компа-
нії «UGL» закупили 4 літри 
укорінювача «Радіфарм» 
на 3660 грн.

Всього зібрали:

ÃÐÎÌÀÄÀ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ïîçàäó âñ³ îðãàí³çàö³éí³, ô³-
íàíñîâ³ òà çàêóï³âåëüí³ ïèòàí-
íÿ. ²í³ö³àòîðè òà êîîðäèíàòîðè 
àêö³¿ #500 äåðåâ äëÿ Êîçÿòèíà 
âæå ä³éøëè äî êóëüì³íàö³¿. 
Çàëèøèâñÿ îñòàíí³é, àëå äóæå 
âàæëèâèé ³ â³äïîâ³äàëüíèé 
êðîê — äîïîìîãòè âèñàäèòè 
ñàäæàíö³. ² òóò í³ÿê íå îá³éòèñÿ 
áåç àêòèâíèõ ìåøêàíö³â ì³ñòà. 
Àäæå ô³çè÷íà ñèëà â ö³é ñïðàâ³ 
âêðàé íåîáõ³äíà.

Ïðîâåäåííÿ ñóáîòíèêà ïëà-
íóþòü â äâà åòàïè. Â ï'ÿòíèöþ, 
25 âåðåñíÿ, î 9.00 â³ä ìàãàçèíó 
«Çåëåíèé Ä³ì» îòðèìàþòü ñà-
äæàíö³ ôðóêòîâèõ äåðåâ, ÿê³ 
ðîçâåçóòü ïî øêîëàõ. Òàêîæ 
â ï'ÿòíèöþ ââå÷åð³ ìàþòü äî-
ñòàâèòè ñàäæàíö³ ç Áîòàí³÷íî-
ãî ñàäó. ̄ õ ÷àñòèíó âèâàíòàæàòü 
íà òåðèòîð³¿ áàçè «×èñòîãî ì³ñ-
òà» òà íà çàë³çíè÷íîìó âîêçàë³. 
Â ñóáîòó, 26 âåðåñíÿ, äî 8.00 âè-
âåçóòü òîðô òà çàñîáè çàõèñòó 
íà âóëèöþ Êóëèê³âñüêîãî. À 
äî 9.00 ïëàíóþòü âèâåçòè ñà-
äæàíö³ íà ì³ñöÿ ïîñàäêè. Äàë³ 
ïðèâåçóòü âîäó äëÿ ïîëèâó.

— Ìàþ íàä ³þ,  ùî ç 

10.00 äî 11.00 ðàçîì ç âîëîíòå-
ðàìè çàê³í÷èìî ï³äãîòîâêó ÿì òà 
ïðèñòóïèìî äî ï³äñèïêè ãðóíòó, 
çàñîá³â çàõèñòó ³ áåçïîñåðåäíüî 
ïîñàäêè ñàäæàíö³â, — êàæå êî-
îðäèíàòîð òà ³í³ö³àòîð àêö³¿ 
Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé. — Ïðîøó 
ïðèéòè íàì íà äîïîìîãó íåáàé-
äóæèõ êîçÿòèíö³â. Ïîòð³áí³ ëî-
ïàòè òà âåëèêå áàæàííÿ çðîáè-
òè ùîñü êîðèñíå. Çàïðîøóºìî 
ïðèºäíàòèñü äî ñï³ëüíî¿ ñïðàâè.

ПІДГОТУВАЛИ МІСЦЯ 
ВИСАДКИ 

— Ìèíóëî¿ ñóáîòè ìè ðàçîì 
ç ïðåäñòàâíèêîì ì³ñüêðàäè 
Îëåíîþ Øàöüêîþ, ïðîéøëè 
ïî ìàéáóòí³õ ì³ñöÿõ âèñàäêè, äëÿ 
òîãî, ùîá ðîçì³òèòè ïîñàäêîâ³ 
ÿìè, ïåðåâ³ðèòè, ÷è íå áóäå ïðè 
öüîìó ïîøêîäæåíî êîìóí³êà-
ö³¿, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ñèâàê³â-
ñüêèé. — Íà ì³ñö³ ïîñàäêè 15 êà-
òàëüï, ïî îäí³é ë³í³¿ ç ³ñíóþ÷èìè 
äåðåâàìè, õëîïö³ ç ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ñèëà Ëþäåé» îäðà-
çó æ âèêîïàëè ïîñàäêîâ³ ÿìè. 
Ãðóíò äëÿ äåðåâ âîëîãèé òà 
ëåãêèé. Äÿêóþ çà ïîðàäó ì³ñöÿ 
íà÷àëüíèêà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí-1 
Ìèõàéëó Áóðàâñüêîìó.

«ПОТРІБНІ ЛОПАТИ ТА ВЕЛИКЕ 
БАЖАННЯ ЗРОБИТИ ЩОСЬ КОРИСНЕ» 
Спільна справа  Вже цієї 
суботи, 26 вересня, у Козятині 
проведуть озеленення — висадять 
265 дерев. Козятин прикрашатимуть 
100 саджанців різних видів бузку, 
15 катальп та 10 гінкго білоба. А ще 
в місті ростимуть 140 фруктових дерев, 
серед них груші, яблуні і сливи

Äàë³ íà çàïëàíîâàíîìó ì³ñö³ 
âèñàäêè áóçêó ïðîâåëè ðîçì³òêó, 
ðîçïî÷àâøè ï³äêîïóâàííÿ ÿì. Òà 
íå ï³øëî. Àäæå òóò âèÿâèëè, ùî 
â á³ëüøîñò³ ì³ñöü çàãëèáèòèñü 
ïîíàä 20 ñàíòèìåòð³â íåìîæëè-
âî — îäíå êàì³ííÿ. Òîìó âèñàäêó 
áóçêó ïåðåíåñóòü â ³íøå ì³ñöå.

— Ìè â³äìîâèëèñü â³ä âèñàäêè 
íà ä³ëüíèö³ á³ëÿ ó÷èëèùà, íà-
âïðîòè ìàãàçèíó «Ãîñïîäàðî÷êà». 
Îñê³ëüêè ôàêòè÷íî êîæíà äðóãà 
ÿìà íåïðîáèâíà. Íà ãëèáèí³ ñàí-
òèìåòð³â 30 çàëèøêè áåòîííèõ 
ïëèò, êàì'ÿíèõ ãëèá, — ïðîäî-
âæóº Ñåðã³é. — Àëåÿ, ÿê ïîëàìà-
íèé ãðåá³íåöü, âèãëÿäó íå ìàòè-
ìå. Òîìó, ðîçïóñòèâøè ëþäåé, 
âèð³øèëè ï³ä³áðàòè ³íøå ì³ñöå. 
ªäèíèì, íà ìîþ äóìêó ì³ñöåì, 
äå ìîæíà ðîçì³ñòèòè àëåþ ³ 
äå íå ïðîêëàäåí³ êîìóí³êàö³¿, 
º óçá³÷÷ÿ âóëèö³ Êàòóêîâà (â³ä 
ïåðåõîäêè äî àâòîñòàíö³¿ â ñòî-
ðîíó òóíåëÿ). Òîìó, íåçâàæàþ÷è 
íà òåæ âàæêèé äëÿ ïîñàäêè ãðóíò, 
çâåðíóâñÿ äî Ìèõàéëà Áóðàâ-
ñüêîãî äîçâîëèòè, à äî ó÷àñíèê³â 
ïðîåêòó ³ ì³ñüêðàäè äîïîìîãòè 
ó âèñàäö³ àëå¿ ç 40 ñàäæàíö³â á³-
ëîãî áóçêó ñàìå òàì.

Öüîãî æ äíÿ Ñåðã³é, çàðÿäèâ-
øèñü ï³äòðèìêîþ ñâîãî 67-ð³÷-
íîãî òàòà Âîëîäèìèðà, íà â³ä-
ñòàí³ 3 ìåòðè âèêîïàëè, ÷è â³-
ðí³øå âèäîâáàëè, ëîìîì 37 ÿì 
ç 40. ×àñòèíó ïîâíîðîçì³ðíèõ, 
ðåøòó — íà ãëèáèíó äî 40 ñì, 
ÿê³ çãîäîì áóäóòü ùå ïîãëèáëåí³.

Äîäàìî, ùî â ö³ ÿìè áóäóòü 
íàñèïàòè ãðóíò, ÿêèé ïðèâåçëè 
ïðàö³âíèêè ç «×èñòîãî ì³ñòà». 
Äîäàäóòü â íüîãî äåðåâíèé ïîï³ë 
òà ïî 200 ãðàì³â ñóïåðôîñôàòó 
äëÿ ï³äêîðìêè. À ùå ïî 6 ë³òð³â 
òîðôó, äëÿ ðîçïóøåííÿ ãðóíòó 
òà ïîäâ³éíó íîðìó ã³äðîãåëþ, 
çàñîáó äëÿ óòðèìàííÿ âîëîãè.

— Êîðåíåâèùà êîæíîãî ñà-
äæàíöÿ ìè âèìî÷èìî â ðîç÷èí³ 
îäíîãî ç íàéêðàùèõ á³îñòèìó-
ëÿòîð³â «Ðàä³ôàðì», — çàóâàæóº 
Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé. — Òàêîæ 
êîìóíàëüíèêè îá³öÿþòü ðåãó-
ëÿðíèé ï³ñëÿïîñàäêîâèé ïîëèâ. 
Â³òàë³é Êðåäåíöåð, îäèí ç ó÷àñ-
íèê³â àêö³¿, âèäàñòü ïðåäñòàâíè-
êàì øê³ë ñàäæàíö³ ôðóêòîâèõ 
äåðåâ òà ïðèãîòîâëåí³ íàìè ñó-
ïåðôîñôàò, á³îñòèìóëÿòîð ðîñòó 
òà ã³äðîãåëü.

До озеленення Козятина долучився 67-річний 
Володимир Сиваківський. Разом з сином він викопав 
37 ям для посадки дерев 

ДЕ САДИТИМУТЬ 
Ïåðåä âèñàäêîþ äåðåâ Êîçÿ-

òèí ïîä³ëèëè íà ÷îòèðè ëîêàö³¿ 
³ âèçíà÷èëèñü, â ÿê³é ÷àñòèí³ 
ì³ñòà ùî ñàäèòè. Òàêîæ îáðà-
ëè ëþäèíó, ÿêà â³äïîâ³äàòèìå 
çà ñâîþ ä³ëüíèöþ.

Ëîêàö³ÿ #1 — çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë, ïðèâîêçàëüíà ïëîùà, 
òåðèòîð³ÿ âîêçàëó (êîîðäèíà-
òîð Â³êòîð³ÿ Õîìàíåöü). Òóò 
ïîñàäÿòü 20 ñàäæàíö³â ðîæåâî-
ãî áóçêó.

Ëîêàö³ÿ #2 — âóëèöÿ Äîâæåí-
êà (ðàéîí Çàãîòïóíêòó â ñòîðî-
íó ïðîõ³äíî¿ ì'ÿñîêîìá³íàòó). 
Êîîðäèíàòîð — Âàäèì Ðîæóê. 
Íà ö³é ä³ëÿíö³ âèñàäÿòü 15 ñà-
äæàíö³â êàòàëüï. 10 ñàäæàíö³â 
Ã³íêãî Á³ëîáà áóäóòü ïåðåäàí³ 
øêîëàì ì³ñòà, ñ. Êîçÿòèí, òà 
Çàë³çíè÷íîãî.

Ëîêàö³ÿ #3 Êîçÿòèí-2 (Çà-
ë³çíè÷íå) òåðèòîð³ÿ øêîëè. Òóò 
êîîðäèíàòîð ²ðèíà Êîëåñíèê. 

Ïëàíóþòü âèñàäèòè 20 ñàäæàí-
ö³â áóçêó.

Ëîêàö³ÿ #4 — øêîëà ³íòåðíàò-
ã³ìíàç³ÿ. Êîîðäèíàòîð — Â³òàë³é 
Êðåäåíöåð.

Ìàþòü ñàäèòè 20 ñàäæàíö³â 
áóçêó (ïîñàäêîâèé ðåçåðâ). ² ëî-
êàö³ÿ #5 ä³ëüíèöÿ âóëèö³ Êàòó-
êîâà (â³ä çàë. ïåðåõîäó â ñòîðîíó 
òóíåëÿ). Êîîðäèíàòîð — Ñåðã³é 
Ñèâàê³âñüêèé. Òóò òåæ áóäå áóçîê 
(40 ñàäæàíö³â). Äîäàìî, ùî òåõ-
í³÷íà êîîðäèíàö³ÿ, çàáåçïå÷åííÿ 
òðàíñïîðòîì, ïîëèâîì, íàãàëüí³ 
ïèòàííÿ çà ìåðîì ì³ñòà Îëåêñàí-
äðîì Ïóçèðåì, ÿêèé òàêîæ ïî-
ãîäèâñÿ áóòè ïðîñòî âîëîíòåðîì.

Îêð³ì öüîãî, çàòâåðäèëè ïåðå-
ë³ê øê³ë, êóäè òàêîæ äëÿ âèñàäêè 
ïåðåäàäóòü ñàäæàíö³. Öå øêîëè, 
¹ 2 (10 øòóê), ¹ 3 (3 äåêîðà-
òèâíèõ), ¹ 4 — (10 øòóê),¹ 5 — 
(20 øòóê), ¹ 6 — (20 äåêîðà-
òèâíèõ), ¹ 9 — (50 øòóê) òà 
³íòåðíàò-ã³ìíàç³ÿ — (50 øòóê).

Ïåðåä âèñàäêîþ 
äåðåâ Êîçÿòèí 
ïîä³ëèëè íà ÷îòèðè 
ëîêàö³¿ ³ âèçíà÷èëèñü, 
â ÿê³é ÷àñòèí³ ì³ñòà 
ùî ñàäèòè 

На допомогу перед суботником прийшли 
і хлопці з громадської організації 
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ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Òðàäèö³éíà íàøà ìàíäð³âêà 
äîðîãàìè Êîçÿòèíùèíè ïî÷à-
ëàñÿ ç âóëèö³ Îëåãà Êîøîâî-
ãî. Òàì ì³ñüêà ðàäà ïîñòàâèëà 
êðèøêè ëþê³â íà íàéá³ëüø 
íåáåçïå÷í³ êàíàë³çàö³éí³ êîëî-
äÿç³. Ç âóëèö³ Êîøîâîãî ïåðå-
áðàëèñÿ äî Á³ëîöåðê³âñüêîãî 
ìîñòó. Òàì òðèâàþòü ðîáîòè ç³ 
çí³ìàííÿ ïîëîòíà ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè òà çàë³çîáåòîííèõ ïëèò.

Çà¿õàëè â ë³ñîñìóãó, ùî á³ëÿ 
Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òðàñè. Ãàðíà 
áóëà á òóò çîíà â³äïî÷èíêó, 
ÿêáè äåïóòàòè öüîãî îêðóãó 
îðãàí³çóâàëè ñóáîòíèê ç³ çáîðó 
ñì³òòÿ â ë³ñîñìóç³. ßêùî äëÿ íà-
ðîäíèõ îáðàíö³â ïðèáèðàòè öþ 
òåðèòîð³þ, öå ùîñü íîâå, òî ïî-
ö³êàâòåñü, ÿê öå ðîáëÿòü äåïóòà-
òè Êîçÿòèíñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, 
ïðèáèðàþ÷è ë³ñîñìóãè á³ëÿ äî-
ð³ã. Ïîö³êàâòåñÿ, ÿê ïðèáèðàþòü 
ñâî¿ âîäîéìè ðèáàëêè òîâàðèñòâ 
«Òðîôåé» ³ «Äæåðåëî». Ðèáàëêè 
äâ³÷³ íà ð³ê ïðîâîäÿòü ñóáîòíèêè 
ç³ çáîðó ñì³òòÿ.

Ïî¿õàëè íà âóëèöþ Êðèâîíî-
ñà. Òàì çà ðîçïîâ³ääþ íåáàé-
äóæîãî äî áåçïåêè ãðîìàäÿí 
êîçÿòèí÷àíèíà º òðóõëÿâèé 
ñòîâï, ó ÿêîìó ïîñåëèëèñÿ ãî-
ðîáö³. Íà ìîìåíò íàøîãî â³çèòó, 
ãîðîáö³ êóäèñü ïîõîâàëèñÿ. Òîæ 
ñôîòîãðàôóâàëè ñòîâïà áåç ïî-
ñåëåíö³â.

Íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà åíåðãå-

òèêè òðóõëÿâ³ ñòîâïè çàì³íþâà-
ëè íîâèìè. Òåïåð ïàí³ Íàä³ÿ 
ìîæå äîâøå â³äïî÷èòè. ¯é óæå 
íå äîâåäåòüñÿ ç ñàìîãî ðàíêó 
éòè äî ñòîâïà é ï³äì³òàòè òðóõó.

À ùå íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà 
ïîáà÷èëè ö³êàâèé êàäð. Òàì 
ìàéñòåð ç óòåïëåííÿ êâàðòèð 
çà äîïîìîãîþ ìîòóçîê ³ ï³äéîì-
íî¿ ëåá³äêè äîáèðàâñÿ äî ì³ñöÿ, 
ÿêå ìàº óòåïëþâàòè íà òðåòüîìó 
ïîâåðñ³.

Ç âóëèö³ Ìàòðîñîâà íàâ³äà-
ëèñü ó Ìàõàðèíåöüêèé ë³ñ. 
Ó ë³ñ³ òèõî. Õòî æ òóäè ñóíåòü-
ñÿ, êîëè íà ïîë³ ÷åðãóº ïîë³ö³ÿ? 
Äÿêóºìî ñòðàæàì ïîðÿäêó, âîíè 
â ö³ äí³ äåê³ëüêà äåðåâ â³ä ÷îð-
íèõ ë³ñîðóá³â âáåðåãëè.

Íà âè¿çä³ ç ë³ñó ïîì³òèëè á³ëÿ 
äîðîãè ÷îòèðè ì³øêè ç³ ñì³òòÿì. 
Äî êîãî çâåðíóòèñÿ, ùîá òå ñì³ò-
òÿ ïðèáðàëè, íàâ³òü íå çíàºìî. 
Çâåðíóòèñü äî ì³ñüêî¿ ðàäè — 
íå ìàºìî ï³äñòàâ. Çâåðíóòèñÿ 
äî ñ³ëüñüêî¿ Ìàõàðèíåöüêî¿ — 
òàê ñì³òòÿ òå íå ò³ëüêè çà ìåæàìè 
ñåëà, à é çà ë³ñîì. Äîáðå, ùî 
íå æáóðíóëè ò³ ì³øêè êóäè ïîïà-

Козятин у фото  Щотижня ми 
об’їжджаємо Козятин і околиці 
в пошуках цікавих кадрів. Цього разу 
на очі потрапили купи сміття, нові 
стовпи, побачили, як ремонтують дороги 
та розважаються козятинчани 

— Управлінням житлово-комунального гос-
подарства було виграно тендер на освіт-
лення вулиць, на яких не було освітлення. 
Паралельно ЖКГ має відновити освітлен-
ня на електролініях, які мали освітлення, 
тільки з різних причин воно було част-
ково припинено, — розповів начальник 
Управління житлово-комунального гос-
подарства Євгеній Малащук. — На даний 
момент вже визначені підрядники, які 
проводять ремонт лінії електропередач 
по місту Козятин. На сьогоднішній день 
по місту проводиться поточний ремонт 
обслуговування. Ви можете спостерігати 
ситуацію, коли деякі підстанції працюють 
вдень і можуть не працювати ввечері. Це 
підрядник усуває недоліки. Зокрема, вну-
трішнє замикання світильників, які були 

демонтовані за гарантією, також заміна 
автоматів, які вийшли з ладу в зв’язку з 
перенахлистами або перенапругою. Також 
йде поточна заміна і ремонт ліній електро-
передач на вулицях, на яких освітлення 
майже взагалі було відсутнє і є перелік 
вулиць, які в плані поточних ремонтів.
— Ви можете ті вулиці назвати?
— Так, можу. Це на вулиці 8-а Гвардійська 
проводилась заміна опор РЕМом. Це при-
звело до того, що були демонтовані наші старі 
ліхтарі і це потребувало оновлення освітлен-
ня. Вулиця 8-а Гвардійська — вся ЛЕД-лінія 
працює. Також були неодноразові звернення 
громадян вулиці Некрасова. На даний мо-
мент вже проведені відновлювані роботи, 
вулиця освітлюється. Вулиця Шептицького — 
вже виконані роботи. Вулиця Грушевсько-

го — до перехрестя з вулицею Шмідта вже з 
освітленням. Також далі в планах відновлення 
освітлення на вулиці Героїв Майдану — від 
вулиці Куликівського до Богемії. Там РЕМівці 
ставили нові опори і натягували кабелі.Там 
також буде відновлене освітлення на пере-
хресті П. Орлика. Освітлення там є, але з 
перебоями. Буде ЛЕД-освітлення.
Також наступні по роботах до виконання 
такі вулиці як О Кошового, Зоряна, Черво-
ної Калини, провулок Деповський, вулиця 
Джерельна, Сербіна, провулок Луговий, 
Ватутіна, Мазепи, вулиця Перемоги, про-
вулок Кондрацького, Вишневий, вулиця 
Винниченка. Буде відновлено в місцях, де 
немає освітлення. Вулиця 9-го Січня і також 
всі вулиці, які примикають до вулиці Івана 
Франка буде встановлено по 1 ліхтарю. 

Тобто з цього ми маємо бачити, що май-
же кожен мікрорайон міста, скажем так, 
буде почутий до відповідних програм і з 
підтримкою депутатів будемо намагатися 
максимально ті мікрорайони засвітити.
— А підрядники, які мають виконувати 
роботи, в які можуть вкладатися терміни?
— Я думаю, що дані роботи будуть завер-
шені через місяць-півтора. Роботи вже 
розпочато і вони вже 5 вулиць зробили.
— Чи встановлять хоча б один ліхтар на вулиці 
Д. Нечая і інших вулицях цього мікрорайону?
— В проекті тільки вулиця Червоної Калини. 
Але ми намагатимемося зробити освіт-
лення до переїзду через залізницю, щоб 
в подальшому зробити освітлення і на інші 
вулиці мікрорайону Білої Казарми, — сказав 
начальник ЖКГ.

Де відремонтують ліхтарі 

ëî, à ñêëàëè á³ëÿ äîðîãè â íàä³¿, 
ùî éîãî ì³øêè òàêè õòîñü çàáåðå. 
Àëå ñêîð³ø çà âñå òîé íåïîòð³á 
÷îòèðèëàï³ ïîðîçäèðàþòü.

Íà âóëèö³ ²âàíà Ôðàíêà ëóíàº 
ìóçèêà, à ì³ñöåâ³ æèòåë³ ñëóõà-
þòü ñï³â âîêàë³ñòà Âàëåíòèíà 
Ñòîëÿð÷óêà. Â³í ïðèáóâ íà îêî-
ëèöþ ì³ñòà íà çàïðîøåííÿ îä-

íîãî ç êàíäèäàò³â íà ïîñàäó 
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Íà íàøó äóìêó, 
â öüîìó êîíöåðò³ ïåðåäâèáîð-
÷îãî õîäó íåìàº. Âîíà âñ³ ï'ÿòü 
ðîê³â ñâîãî äåïóòàòñòâà âëàøòî-
âóâàëà ñâî¿ì âèáîðöÿì ðîçâàãè.

Äîðîãó â³ä ïåðå¿çäó äî «Öè-
ãàíñüêîãî õóòîðà» ðåìîíòóº 
ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü. ¯çäèòü 

äîðîãîþ áàãàòî õòî, à ðåìîíòóº 
â³í îäèí.

Äàë³ — ÷åðåç ïåðå¿çä ³ ìè çíîâ 
îïèíèëèñÿ ó öåíòð³. Çàö³êàâè-
ëà íàñ åëåêòðîë³í³ÿ íà âóëèö³ 
Ìàòðîñîâà. Òîæ ç åíåðãåòè÷íèì 
ïèòàííÿì ìè ïî¿õàëè äî çàñòóï-
íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè ç ÆÊÃ 
ªâãåíà Ìàëàùóêà.

Ç âóëèö³ Ìàòðîñîâà 
íàâ³äàëèñü ó 
Ìàõàðèíåöüêèé ë³ñ. Ó 
ë³ñ³ òèõî. Õòî æ òóäè 
ñóíåòüñÿ, êîëè íà ïîë³ 
÷åðãóº ïîë³ö³ÿ?

ПРОГУЛЯНКА ЗАВЕРШИЛАСЬ 
У КАБІНЕТІ НАЧАЛЬНИКА ЖКГ 

«Гуманний» чоловік не викинув сміття 
куди попало, а залишив у полі

На вулиці Героїв Майдану міняють ліхтарі

Такий безлад в лісосмузі біля 
Білоцерківської траси

Такий вигляд має Білоцерківський міст 
22 вересня
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ÐÎÁÎÒÀ
  Ï³äðîá³òîê â Êîçÿòèí³ äëÿ ÷îëîâ³ê³â â³êîì äî 40 ð., ñàäîâî - ãîðîäí³ 

ðîáîòè, ê³ëüêà äí³â íà òèæäåíü, â³ä 30 ãðí./ãîä. 067-388-29-77 
ï³ñëÿ 19:00

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

  Ïîòð³áåí êóõàð êîíäèòåð. 067-791-11-73
  Ïîòð³áåí ïåðóêàð òà ìàéñòåð ìàí³êþðó. 067-791-11-73
  Ð³çíîðîáî÷³. Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ëþäåé áåç êâàë³ô³êàö³¿ äëÿ 

ðîáîòè íà çàâîäàõ òà ñêëàäàõ â ×åõ³¿. Çï ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ. Íàø 
ñàéò - www.euroworkcentre.com.ua. Ë³ö. ÌÑÏÓ ¹1743 â³ä 6.11.2017. 
067-240-22-28, 093-428-22-28 

  Ôåðìåðè, òðàêòîðèñòè â Ëèòâó íà ôåðìó. Òåðì³íîâî! Îñîáèñòà 
ñï³âáåñ³äà ç ðîáîòîäàâöåì. Çï ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.Îô³ö³éíå ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ. Íàø ñàéò - www.euroworkcentre.com.ua. Ë³ö. ÌÑÏÓ 
¹1743 â³ä 6.11.2017. 067-240-22-28, 093-428-22-28 

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, 
Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü, Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 067-430-0280

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

  Äåíü í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-8500ãðí. ç ïîäàòêàìè. 
067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
  Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
  Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38
  Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè. 

ßê³ñíî, ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25
  Óòåïëåííÿ áóäèíê³â, íàíåñåííÿ äåêîðàòèâíî¿ øòóêàòóðêè, ñàéäèíã, 

âàãîíêà, îòêîñè âíóòð³øí³ òà íàðóæí³. Äîñâ³ä ðîáîòè. 098-980-41-38
  Âñ³ âèäè ðåìîíòó. 098-928-29-29
  Óêëàäêà òðîòóàðíî¿ ïëèòêè â³áðîìàøèíîþ. Âñòàíîâëåííÿ çàáîð³â òà 

âîð³ò ç ìåòàëîïðîô³ëþ òà ¿õ âèãîòîâëåííÿ. Ôóíäàìåíòè, ñòÿæêà ïîë³â, 
ðåìîíò òà ïîêp³âëÿ äàõ³â. Âñ³ âèäè çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò.  063-736-44-94

ÏÐÎÄÀÌ
  2-õ ÿðóñíà êðîâàòü ç ìàòðàöîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  DVD Samsung, òåïëîâåíòèëÿòîð íàñò³ííèé ç ïóëüòîì, äèâàí 2-õ ñïàëü-

íèé. 063-276-07-38
  Áàìáóêîâà ïàëüìà 40 ñì. 200 ãðí., õëîðîô³òóì, êàëàíõîº, íåäîðîãî. 

096-449-01-02
  Áàíêè á/ó (1 ë., 2 ë., 3 ë.), êëåéîíêà íà òêàíèí³, áàê í/æ 50 ë., åëåêòðî 

äóõîâêà á/ó, ñåðâ³ç êàâîâèé, êèëèì, êàñòðþëÿ, òåëåâ³çîð. 063-744-29-92
  Áàíêè á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 3-õ ë., 1.5 ë., 1. ë., 0.5 ë. 093-551-45-26
  Áåíçîêîñà íîâà, áåíçîëèïà á/ó 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà íîâèé, 

áîëãàðêà íà 180 êðóã, äðåëü, ïðîô. ôåí, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³, âî-
äÿíèé íàñîñ, åë.îá³ãð³âà÷³ âñå íîâå, ßâà-350, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 
ð., ïàÿëüíà ëàìïà íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., åëåêòðîçâàðêà òðàíñ-
ôîðìàòîðíà. 068-216-34-20

  Áè÷êà òà òåëè÷êó ò³ëüêè íà óòðèìàííÿ, ïðîõàííÿ ìÿñíèê³â íå òóðáóâàòè, 
¿äÿòü âñå ï³äðÿä, 3 ì³ñ. òà 4 ì³ñ. 073-793-55-95

  Á³ãîâà äîð³æêà wnq 1000A:  1 ì* 50* 1.40, ñò³ë êîìï`þòåðíèé 140* 84* 
130*. 093-124-57-80

  Á³äîí ìîëî÷íèé, ñò³ë êóõîíèé ðîçêëàäíèé, øàôà-òðèäâåðíà, òåëåâ³çîð 
Ïàíàñîí³ê 21« . 063-830-07-07

  Âàííó çàë³çíó íîâó 170*70. 093-548-56-87

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

096-177-84-84

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

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

Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А, 
20 кв.м. площа магазину. 

067-444-20-19, 063-452-00-00
Продається ванна кутова Монтана 

170 х 105 + панель + сифон + ніжки нова. 
097-712-96-61, 063-829-39-09

Кваліфікований охороник надає послуги 
сторожа (денного та нічного) 

по місту та району. 093-091-65-97

Продаються поросята мясної породи 
вагою 12-13 кг., с.Йосипівка. 
096-729-02-72, 093-052-07-47

  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé 2 000 ãðí. 093-375-06-61
  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè 3 300 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 000 ãðí., ñêëàä-

íèé ìàíãàë 350 ãðí. 063-752-09-18
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé. 098-817-67-36
  Â³äðà, êàñòðþë³, ñêîðîâàðêà, åë.ïëèòêà, êèï’ÿòèëüíèê, ì³øêè, ÷åðïàêè 

í/æ, ãóñÿòíèöÿ, ëåçâ³ÿ, õîëîäèëüíèê, áî÷êè, ñò³ë òóìáà. 063-744-29-92
  Â³ç ê³ííèé äåðåâÿíèé, íîâèé, ñ.Ìàõí³âêà. 096-267-37-80 Ñëàâ³ê
  Âîðîòà ãàðàæí³ äåøåâî, ðîçì³ð ñòàíäàðòíèé. 097-249-13-75
  Âóã³ëëÿ ÀÊ, äðîâà ð³çàí³. 098-289-95-75, 093-090-95-65
  Âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà 15 ñîò. 073-

429-56-52
  Âóã³ëëÿ. 063-032-97-18
  Ãàçîâà ïëèòà «ÂÅÊÎ» 60 ñì. øèðèíà  â õîðîøîìó ñòàí³. 097-690-30-42, 

063-258-89-10
  Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, êóðòêà 

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

  Ãàðáóçè 3-4 òîííè 1.20 ãðí./êã., êàðòîïëÿ âåëèêà 1 òîííà, ñ.Ìàõàðèíö³. 
096-450-95-16, 097-776-24-16

  Ãàðáóçè ñ.Êîçÿòèí, êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-058-41-21, 097-628-48-13
  Ãàðáóçè, êàðòîïëþ âåëèêó, äð³áíó. 097-485-61-55
  Ãàðáóçè, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ãàðáóçè. 063-468-47-73, 067-760-76-39
  Ãí³é - ïåðåãí³é íåäîðîãî, â³ä êðîë³â. 097-793-55-95
  Ãí³é - ïåðåãí³é, ñ.Іâàíê³âö³. 097-555-10-06
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç ïîëîñàìè ñêëà 2õ80, áåç 

êîðîáêè ç íàë³÷íèêàìè. 063-46-26-120
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, áàãàòî ôóíêö³îíàëüíèé, àäàïòîð (áðè÷êà) äî 

ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì + áîðòèêè, ñò³ëü÷èê ç ñòîëèêîì äëÿ ãîäóâàí-

íÿ. 067-251-12-34, 063-695-34-29
  Äèòÿ÷å ë³æêî, ìëèí çåðíîâèé, òà÷êà îäíîêîëåñíà, ñò³ë ïèñüìîâèé, ñòî-

ëåøíÿ äóáîâà íîâà 3 øò. 067-319-91-24
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äð³áíó êàðòîïëþ íåäîðîãî! 067-457-36-49, 093-730-98-74
  Äðîâà âåðáà ð³çàí³, êîëîäêè, ñ.Íåïåä³âêà âóë.Ìèðà 68. 097-283-33-48
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Äðîâà, âóëèêè, ìîí³òîð 17« ëåä. 067-445-75-52
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³ 

äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 

097-523-09-50
  Çåì. ä³ë-êó, 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-

392-93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49 
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí³. 800 ì. â³ä öåðêâè, ãàðíå çàòèøíå 

ì³ñöå. 063-46-26-120
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.5 ãà ïðèâàòèçîâàíà. 063-320-32-07
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ì³íþ, ñ.Òèòóñ³âêà. 097-577-26-86
  Çèìîâà ðåçèíà íà çàë³çíèõ äèñêàõ 175/65/14 -3 000 ãðí.,òèòàíîâ³ äèñêè 

15/5/112 - 3 200 ãðí., êàðòîïëÿ äð³áíà - 2 ãðí. 096-080-90-49
  Êàëîðèôåð 3-õ ôàçíèé 1 800 ãðí.  2øò., øêàô åëåêòðîçá³ðêà 3-õ ôàçíèé 

1 800 ãðí., ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é 2-õ ôàçíèé 1 800 ãðí. 093-766-46-80
  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íåâó, ñ³íî ëþöåðíè. 063-680-02-29
  Êàðòîïëþ äð³áíó- 15 ãðí. â³äðî, êàðòîïëþ âåëèêó- 9 ãðí. çà 1 êã. (ðî-

æåâà). 096-291-25-78
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 063-874-12-59
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 098-376-17-65
  Êàðòîïëþ õîðîøó, äð³áíó, íåäîðîãî. 093-731-89-41
  Êàðòîïëÿ Áåëà Ðîñà âåëèêà òà íàñ³íåâà ãàðíà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà, âåëèêà 8 ãðí., ì³ëêà 2 ãðí. 067-199-86-20, 

068-491-60-04
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà. 093-030-06-98
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàñ³íåâà (æîâòà òà ðîæåâà). 097-311-96-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà (ðàííÿ òà ï³çíÿ) òà äð³áíà. 068-071-98-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 2.50 ãðí./1 êã. 067-662-26-42
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 50 â³äåð, ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà). 097-

966-45-67, 096-094-45-09
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 70 â³äåð, 2 ãðí./1 êã. 096-701-31-96, 093-187-80-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà òà ñòîëîâèé áóðÿê, ì.Êîçÿòèí. 068-007-21-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî, ì.Êîçÿòèí. 093-133-46-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí. 093-852-61-08, 096-935-53-13
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 ì³øê³â 1.50 ãðí., ôàðêîï äî Ðåíî Êåíãî 2004 ð. 700 

ãðí., íîâ³ ÷îõëè Ðåíî Êåíãî 1 200 ãðí. 093-010-67-89, 098-526-34-02
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà íåäîðîãî. 096-702-96-43
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà ñåðåäíÿ. 067-250-89-11, 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ìîðêâà. 093-375-06-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-518-35-30
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 2 ãðí./1 êã. 067-889-51-89
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà Ì³íåâðà, ðàííÿ, âèñîêîâðîæàéíà 5 ãðí./1 êã., ì³ëêà 30 

ãðí. â³äðî, ÷àñíèê çèìîâèé Ëþáàøà 35 ãðí./1 êã., ñ³íî ñàäêîâå, îïðèñêóâà÷ 
æóê³â ³ äåðåâ íà àêóìóëÿòîð³ 12 ë. íîâèé, àêóìóëÿòîð äëÿ îïðèñêóâà÷à 
íîâèé 12 Â, âîäÿíèé íàñîñ äëÿ ïîëèâó. 068-216-34-20

  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà íåäîðîãî, ãðóø³ ï³çí³, ñìà÷í³. 093-013-31-79, 099-
220-10-58

  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó 1 000 ãðí. 063-367-81-72
  Êîáèëà ðîáî÷à 13 ðîê³â, ñ.Æóðáèíö³. 096-899-48-63
  Êîáèëà ðîáî÷à. 068-000-41-95
  Êîáèëó ç âîçîì. 098-348-29-92
  Êîçà ä³éíà, ñïîê³éíà. 098-080-13-09, 063-257-60-41, 063-383-47-63
  Êîçà, êîçåíÿòà. 096-414-22-45
  Êîçëèê õîðîøî¿ ïîðîäè. 097-587-17-37
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Êîçî÷êà ä³éíà. 068-592-09-10
  Êîçó ä³éíó õîðîøî¿ ïîðîäè, ñ. Ìèõàéëèí. 063-398-53-34
  Êîçó. 068-171-19-16
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë â íîðìàëüíîìó ñòàí³, äèâàí êîðè÷íåâîãî êîëüîðó äóæå 

ãàðíèé, îá³äí³é ñò³ë ñêëÿíèé â ãàðíîìó ñòàí³. 093-402-72-77, 093-548-53-84
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë, êàðòîïëÿ äð³áíà, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê. 067-264-80-29
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 093-885-18-76
  Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 067-462-87-91, 063-024-41-68
  Êîðîâà ç 3-ò³ì òåëÿì, ÷îðíîðÿáà, ñ. Êîçÿòèí. 063-289-04-35, 093-815-

27-90, 096-904-95-16
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà. 096-363-08-40
  Êîðîâà ñ.Ìèêîëà¿âêà. 093-233-39-94
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 6 òåëÿì 4 ì³ñ. º ïàñïîðò. 098-546-04-24
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà 4 ì³ñ. òåëÿì. 073-326-41-56
  Êîñòþìè ðîáî÷³ õ/á, ôóôàéêà, äæèíñè, êóðòêè, ðîáî÷³ ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè 

íîâ³, ïîñóä, äèâàí, òåíè, ðþêçàêè, øâåéíà ìàøèíêà, êîòåë «Òèòàí», ëîæêè 
àëþì., öåãëà á³ëà, çàë³çî îöèíêîâàíå. 096-412-34-14

  Êîòåë ãàçîâèé «Âóëêàí», áåçäèìîõîäíèé, 1-êîíòóðíèé íîâèé, àêâàð³óì 
300 ë. 097-509-27-40

  Êîòåë ãàçîâèé, âîêîíòóðíèé, äèìîõîäíèé, á/â Âàéëàíò, â ãàðíîìó ñòàí³. 
093-831-76-92

  Ë³æêî äóáîâå 2-õ. ïîâ. 4000 ãðí., íîâèé òâåðäîïàëèâíèé êîòåë ÊÑ-16, 4 
500 ãðí., ë³æêî äåðåâ`ÿíå ï³âòîðà÷íå 1 500 ãðí. 2 øò., íîâà ïàíåëü êðèø³ 
ÂÀÇ-2121, 2 000 ãðí. 096-803-39-75

  Ëþñòðà íà 5 ôëàêîí³â, ñò³ë äåðåâÿíèé, â³øàëêà â ïðèõîæó, ï³äñòàâêà 
ï³ä âàçîíè, áàíêè 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., ñò³ëåöü, òóìáî÷êà 1 ³ 2 äâåðíà. 093-
498-00-69

  Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà á/ó JAGUAR, í³æ òî÷åíèé,  
äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ íåäîðîãî. 093-831-77-40, 097-900-04-23

  Ìåáåëüíà ñò³íêà, ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë 

- òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
  Ì³ëêó êàðòîïëþ ñ. Іâàíê³âö³. 098-047-35-45
  Ìîëîêî äîìàøíº ñìà÷íå, ñèð æèðíèé òà íå æèðíèé, ñìåòàíó ð³çíó, 

ìîæëèâà äîñòàâêà, íåäîðîãî. 063-719-63-76
  Îâåöü ð³çíîãî â³êó íà ðîçâ³ä òà ìÿñî, áàðàíè ïîñòðèæåí³ òà êàñòðîâàí³ ç 

äèòèíñòâà. 096-969-45-99 Іãîð.
  Îäÿã, âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêà 5,6,7 ðîê³â. 093-596-41-56, 098-597-08-78
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 

093-756-39-33
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 063-629-75-80
  Ï³äâàë â áóäèíêó ïî âóë.Êàòóêîâà 29., äà÷íèé ó÷àñòîê ð-í Ñîñîíîê, 

096-686-17-88
  Ïîðîñÿòà âºòíàìñüêî¿ ïîðîäè, ñ.Ïëÿõîâà. 063-856-73-82
  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíî¿ ïîðîäè. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ïîð³ñíà ñâèíÿ, ïøåíèöÿ, äðîâà. 068-760-50-75
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ãí³é - ïåðåãí³é. 098-656-92-41, 098-222-24-04
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 068-760-50-75
  Ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë»  âåðõíÿ çàãðóçêà á/ó â ðåìîíò³ íå áóëà, äðåëü 

åëåêòðè÷íà ÑÐÑÐ. 096-307-00-73 Àííà

  Ïøåíèöÿ íàñ³íåâà âèñîêîâðîæàéíèé ñîðò «Ïîäîëÿíêà» 2 ðåïðîäóêö³ÿ. 
063-934-26-12, 068-024-76-83

  Ïøåíèöÿ, êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 097-436-73-95
  Ïøåíèöÿ, ïîðîñÿòà ìàë³. 067-319-08-49
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðóæüå ÀÒÀ-ARMS HEO-12, â äåðåâå, â îòë. ñîñòîÿíèè. 063-346-30-50
  Ñàäæàíö³ ñîðòîâîãî âèíîãðàäó. 097-297-81-71
  Ñàäæàíö³ òîíêîøêóðîãî ãîð³õà 200 øò., íåäîðîãî, ìàñëî ïåðåðîá. 40 ë., 

3-õ æèëüíèé ì³äíèé ïðîâ³ä áðîíüîâàíèé, ðàìè äëÿ òåïëèö³, ðåø³òêè äëÿ 
êðîë³â, íóòð³é. 093-940-96-11, 099-675-67-79, 068-334-66-72

  Ñâàðêà Êåíòàâð ÑÂ-2500, áîëãàðêà Ìàê³òî, ïåðôîðàòîð ÁÎØ, ìîòî-ïèëà 
Øòèëü, âñå íîâå. 097-238-27-51

  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

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà äîâæ. 4 ì. 093-940-89-32, 097-990-99-41
  Ñò³íêà íîâà. 063-398-61-09 Îëÿ
  Ñò³íêà, êð³ñëà, 4 êèëèìè, øâ. ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòî-êð³ñëî, ïèëîñîñ 

Ðàêåòà, çàíàâ³ñêè, ãàðäèíè, êóõíÿ - ïåíàë, ñàìîâàð, ñò³ëåöü - òóàëåò äëÿ 
³íâàë³ä³â. 097-147-84-88

  Òåëèöþ 8 ì³ñ. ò³ëüíà. 067-896-28-24
  Òåëèöþ ò³ëüíó (3 ì³ñ.) â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-448-69-23
  Òåëè÷êó 6 ì³ñ. ãîëóáè-ïàâè÷³. 097-756-75-89
  Òèòàíîâû äèñêè á/â R-14 dsl ÂÀÇ 2110-12, íåäîðîãî. 096-815-38-07
  Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
  Òþêè ëþöåðíè òà ñ³íà. 068-759-80-17 Â³òàë³é
  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Òþêè ñîëîìè, ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-926-10-12, 093-732-43-13
  Òþêè ÿ÷ì³íí³, äîñòàâêà. 097-431-45-86
  Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ 

äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Õîëîäèëüíèê «Äíåïð» ðîáî÷èé. 063-026-30-86
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Àòëàíò, ïàðèêè, ë³êóâàëüíèé âàçîí Êàëàíõîé 

òà ³íø³ âàçîíè. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Õîëîäèëüíèê ÂÅÊÎ 3 500 ãðí., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 900 ãðí. 093-143-74-84
  Öèáóëÿ òèêàíêà çèìîâà: Ñåíøóé, Ãðèôîí, Øåêñï³ð, Òðîé, Ðàäàð. 068-

023-69-98
  Öèðêóëÿðêà 380 Âò ïîòóæíà, ñåéô çàë³çíèé 300 ãðí., êâ³òè Ðîçà êàâîâà, 

ô³êóñ 80 ãðí. âåëèêèé. 2-23-74, 067-368-56-14
  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé 

åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43
  Øâåéíó ìàøèíó ðó÷íó, øâåéíó ìàøèíó íîæíó, òðþìî (òðèëÿæ), 2 äèâàíè 

ðîçêëàäí³ â äîáðîìó ñòàí³. 067-251-12-34, 063-695-34-29
  Øîòëàíäñüêèõ â³ñëîâóõèõ òà ïðÿìîâóõèõ êîøåíÿò, âåñåë³ òà ãðàéëèâ³, 

ãîëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî àáî îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95
  Øòàõåòè äóáîâ³ 1.8 âèñîòà 40 øò., êîíòåéíåð, äçåðêàëà 3 øò., 1.3 õ 35 

íîâ³. 097-978-21-88
  ß÷ì³íü 1 òîííà 4 000 ãðí. 073-182-19-74
  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
  Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., 27.5 êâ.ì. 066-306-77-35
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 31 êâ.16. 093-563-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 

5/5. 067-466-75-40
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ï.Îðëèêà 1/2, ìîæëèâèé âàð³àíò äîáóäîâè. 

063-392-93-20, 098-974-29-35
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 50 êâ.ì. çàã. ïëîùà, 

ìîæëèâèé âàð³àíò äîáóäîâè, âóë.Ï.Îðëèêà. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 

âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., 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

  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, öåíòð, 2/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ãàðàæ. 098-275-88-85

  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 ôðóêòîâèé ñàä, âñÿ òåðèòîð³ÿ îãîðîæåíà, êîðîíà â³ðóñ íå äî-
áåðåòüñÿ. 097-791-28-63

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209 êâ..ì. æèòëîâà 101.6 
êâ.ì. çåìåëüíà ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà ÷è îáì³í íà 
1-2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-0186-181, 067-58-36-894      

  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., çàã. ïëîùà 160.8 êâ.ì., æèëà 86 .5 êâ.ì., º ãàðàæ 18.5 
êâ.ì., ïîãð³á 12.5 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, êîðèäîð, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, íà 
â³êíàõ ãðàòè, ñàðàé, 36 ñîò. ãîðîäà, ñàä, ãàç., 2 êðèíèö³. 096-412-34-14

  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 65 êâ.ì., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, º ãàç, âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà, àñôàëüòîâàíî, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ 6 õ 7, ãîðîä 10 ñîò. 
067-273-71-65

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), 10 ñîò. çåìë³, 
ãàðàæ ç ÿìîþ, ñàðàé, ïîãð³á, àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äî-
ïëàòîþ. 2-23-74, 067-368-56-14

  Áóäèíîê 78 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòðàëüíà âîäà, ãàç, ï³÷íå îïà-
ëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 2 ñàðà¿, º ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, 50 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ñ.Íåïåä³âêà. 096-610-81-00, 093-366-00-08
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Áóäèíîê 97 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 18 
ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà. 098-676-25-96

  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 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 â ñ. Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàçîâå òà ï³÷íå, ñàä, ãîðîä, ä³ë-êà 32 ñîò. 093-520-76-06

  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì, º âñ³ çðó÷íîñò³. 098-597-08-78, 
093-596-41-56 

  Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìí., ö/êàíàë³çàö³ÿ 
òà âîäîã³í, â áóäèíêó âàííà, òóàëåò, íà âñå âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, 54 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ãàç, âàííà, âîäà, 
ãàðíèé ðåìîíò, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çàáîð æåñòü, ³íòåðíåò, 6 ñîò. 
çåìë³, ÿáëóí³, êóù³, óñå ïðèâàòèç., ìîæëèâèé îáì³í. 093-937-65-00

  Áóäèíîê âóë.Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
ãàðàæ, ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà àáî îáì³í íà êâàðòèðó (ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè). 
063-692-96-12, 063-692-96-11

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

  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííÿ, âå-
ðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. 
áóä³âë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-056-19-78

  Áóäèíîê ãàçèô. ç ãîñï. áóäûâëÿìè, ãàðàæ. ñ. Êîçÿòèí, âóë. Äóáûíûíà, 
19. 063-296-29-70, 068-053-47-49

  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 

34. 067-271-67-99
  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. 
093-058-78-43

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

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè, 112 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, 
êëàäîâêè, ãàç. îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 067-913-90-84

  Áóäèíîê ìîæëèâî ï³ä äà÷ó ç ãàçîì, ä³ëÿíêà 40 ñîò. 063-289-05-51, 
097-149-46-33

  Áóäèíîê ïî «Ïîë³ ä³â» 99,5 êâ.ì., ãà, âîäà, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àáî 
îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. 2-3 ïîâ.. 063520-78-71

  Áóäèíîê ïðèâàò. ì.Êîçÿòèí, âóë.Äæåðåëüíà 116, ïîãð³á, ãàç. 063-069-
64-68, 098-476-07-40

  Áóäèíîê ïðèâàòíèé âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 116. 067-997-19-18, 
097-296-56-87

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

  Áóäèíîê ñ.Âåëèêå, 96 êâ.ì., óòåïëåíèé, ãàç, âàííà, áîéëåð, ñàíâóçîë, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 2 â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ íà 2 â³ää³ëåííÿ, 
ëüîõ, íàäâ³ðíèé òóàëåò, ë³òí³é äóø, âèõ³ä äî ñòàâó, 096-688-30-47, 095-
471-00-52

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

  Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ç ìåáëÿìè, º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïî âóëèö³ ïðîâåäåíèé âîäîïðîâ³ä, 25 
ñîò. ãîðîäà, íåïîäàë³ê ñòàâîê. 063-296-92-18

  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà, âóë.Ë³ñîâà 7. 063-350-72-36
  Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ âóë.Íîâèé Ñâ³ò 14. 096-841-03-16
  Áóäèíîê ñ.Іâàíê³âö³ òåðì³íîâî (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 

çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ïîðó÷ ë³ñ, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìîæëèâî íà âèïëàòó.  
068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 80 êâ.ì., 5 ê³ìíàò, 10 ñîò. ãîðîäà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿ-
ìè, êóõíÿ âåëèêà, òóàëåò, âàííà, âîäà - ãàðÿ÷à, õîëîäíà, ãàðàæ, 2 ñàäêè, 
íàâêîëî îãîðîäæåíî. 073-058-41-21, 097-628-48-13

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 
ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 
ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 
16 ãà. 098-499-08-59

  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, õë³â, ëüîõ, çåìëÿ 0.45 ãà ïðèâàòèç. 093-766-63-07
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., â áóäèíêó ãàç, ñâ³òëî, âñ³ 

ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíà íîâà êàíàë³çàö³ÿ, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàç. îïàëåííÿ, º 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 097-302-85-55

  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà (á³ëÿ àâòîáóñíî¿ çóïèíêè). 067-838-81-21
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 096-295-09-54
  Áóäèíîê ñòàðèé òà íîâèé íà çåì. ä³ë-ö³, ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 

093-016-07-53
  Áóäèíîê ñòàðèé, â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, â ñ Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, 

ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. 
Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê, º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. 
æèâíîñò³.  097-60-57-822

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

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, öåãëÿí³: 
ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò. çåìë³, öåíòð, âóë.Ì³÷óð³íà 
ì.Êîçÿòèí. 067-409-35-37

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç îïàëåííÿ, âîäà, 3 ñàðà¿, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 25 
ñîò., º äîêóìåíòè. 063-523-80-94, 098-651-42-66

  Áóäèíîê, Äæåðåëüíà, 88 (áóâøà Ê³ðîâà) ç ìåáëÿìè. 063-346-30-50
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà (Ïëàíîâèé), çåìëÿ 4 ñîò. ïðèâàòèç., áóäèíîê 

öåãëÿíèé ç ìàñàíäðîþ, öåãëÿíèé òóàëåò, ñàäîê ôðóêòîâèìè äåðåâàìè. 
067-662-26-42 Ìèêîëà

  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
  Ï³â áóäèíêó ãàçèô. ïî âóë. Ìàòðîñîâà, 118, øàôà, êîìîä, âîäîâ³ä, 

áîéëåð, âàííà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ñîò. 096-412-00-53
  Ï³â áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, º ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà, 

çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1. 067-198-70-95, 063-
645-62-28

  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé (ï³ä îäíèì äàõîì), 
ïîãð³á, 0.50 ãà çåìë³. 097-756-61-98

  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñêëîïàêå-

òè, ìåáë³, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 

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

  ×àñòèíà áóäèíêó ð-í ðèíêà Õë³áîäàð, øâåéíà ìàøèíêà íîâà, æàðî÷íèé 
øêàô. 063-020-88-40

  ×àñòèíà áóäèíêó. 096-971-19-73

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Àóä³ À80 ÷îðíà, 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-627-51-49
  ÂÀÇ 2102 1983 ð.â., ã/á, 5 ÊÏÏ, áåæåâà. 096-174-17-63, 063-537-70-95
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-407-68-40, 

066-673-50-18
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëü-

íèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
  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

  Äåî Ñåíñ 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèíÿ, ãàðíèé ñòàí. 093-095-17-57, 
096-737-40-40

  ÌÒ-11 òåðì³íîâî, 5 000 ãðí. 098-817-67-36
  Îïåëü Âåêòðà À 1.6, êîë³ð ô³îëåòîâèé, 1993 ð.â. 096-570-42-21
  Ôîðä Ñ³ºðà, ðåìîíòó íå ïîòðåáóº, áåíçèí + ãàçîâà óñòàíîâêà. 0903-

445-84-37 Ñàøà

ÊÓÏËÞ
  Áëîê ðàêóøíÿêà, öåãëó ÷åðâîíó òà á³ëó ñèë³êàòíó. 067-955-87-89
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ 

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

  Âóã³ëëÿ. 097-346-50-08
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîí-

êè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Åëåêòðî-äâèãóí 1.1 - 1.5 ÊâÒ. 068-592-09-10
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-149-12-94
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêó òà äð³áíó, áóðÿêè , ãàðáóçè. 063-398-52-10, 097-793-55-95
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæ-

ëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìëèíè, åëåêòðî-

äâèãóíè, ìîòî-êóëüòèâàòîðè.  068-216-34-20

480280

479500

479498 479500

478611
479723

  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè ñòàð³ òà ñòàðà òåõí³êà. 068-365-84-69, 093-359-
35-63 Íåëÿ

  Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè 1.5 ë. òà 2-õ ë. äîðîãî. 073-793-55-95
  Ïîðîñÿ â³ä 30 äî 100 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ðîçêëàäóøêó ÷àñ³â ÑÑÑÐ. 063-280-43-28
  Ôîðìà ïðîâ³äíèêà æ³íî÷à òà ñîðî÷êè, ð. 54-56. 068-663-25-78
  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, 

îðäåíè, ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 
067-161-61-62

  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. íà 1-ê³ìí. 063-782-63-59
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé ÷îëîâ³÷èé íà æ³íî÷èé. 097-722-16-07, 073-161-

68-33
  Ê³ííèé â³ç â äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29

Ð²ÇÍÅ
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì êîøåíÿò, ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 063-462-61-91, 

096-886-25-27
  Â äîáð³ ðóêè â³ääàì êîòåíÿòà õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà, êîòåíÿòêî ä³â÷èíêó 

ñòåðèë³çóºìî çà â³êîì. 063-784-17-03

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà íà ³ìÒÿ Іïïîë³òîâ Àðòåì Àíàòîë³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Âòðà÷åíî àòåñòàò ñåð³ÿ ÂÍ  ¹33968545 òà äîäàòîê  ¹12ÀÒ513808 ïðî 
ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ÑÇÎØ  ¹4 І-ІІІ 
ñò. Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ó 2008 ð. íà ³ìÿ Íå÷èïîðóê Ñâÿòîñëàâ Ñåðã³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì

  Ãàðíå ä³â÷àòêî øóêàº ëþáëÿ÷ó ðîäèíó ³ çàòèøíó äîì³âêó, äóæå ëàã³äíà 
ìóðêîòóøêà. 063-605-92-04

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³. 097-710-21-05
  Çäàì 2-õ ê³ì. êâ. 1 ïîâ. ÷àñòè÷íî ç ìåáëÿìè, âóë Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 

7. 067-772-36-78
  Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-328-43-98
  Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60ì2-300ì2 067-

430-02-80
  Çäàì â îðåíäó òåïëèé ê³ðï³÷íèé ãàðàæ íå äîðîãî 6*3.8*1.85, áëèçüêî äî 

öåíòðà ì³ñòà. 093-548-56-87
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó â öåíòð³. Ì³ñòî Êîçÿòèí, âóë Ãåðî¿â 

Ìàéäàíó 15. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Çäàì ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ð-í Äåïî. 068-951-87-17
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó íåâåëèêó, îïàëåííÿ ãàç. 063-320-98-35
  Ñ³ì`ÿ âèíàéìå æèòëî (2-õ êì. êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè).

Ïîðÿäí³ñòü ³ ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 063-526-46-50 
  Ñ³ìÿ âèíàéìå ÷àñòèíó áóäèíêó â ñ.Êîçÿòèí àáî ì.Êîçÿòèí. 063-944-11-

87, 098-872-81-04
  Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèêóïó. 

097-587-35-27
  Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ âíóòð³øí³õ ðîá³ò íà áàëêîí³ òà ëîäæè¿. 063-280-43-28
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ÍÀØ² ËÞÄÈ

ОВЕН 
Імовірний успіх на службі, 
якого ви зовсім не очікува-
ли. У ділових контактах про-
явіть обережність, не можна 
виключати обман. 

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня ви будете вияв-
ляти в собі все нові таланти, 
перебуваючи на піку своєї 
форми і працездатності. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете забезпечені сим-
патією і підтримкою друзів і 
однодумців. Так що ви скоро 
досягнете бажаної мети. Вашу 
працю гідно оцінять, ви отри-
маєте солідний прибуток.

РАК 
Ви з легкістю досягнете 
успіху і в роботі, і в особис-
тому житті. Головне — бути 
уважнішими до нових ідей, 
навіть якщо вони здаються 
абсурдними.

ЛЕВ 
Якщо ви всією душею за-
цікавлені в просуванні своєї 
кар'єри, то цього тижня по-
трібно багато працювати.

ДІВА 
Ви будете схильні до деякого 
снобізму. Постарайтеся бути 
тактовніше. Інакше життя 
поставить вас на місце. 

ТЕРЕЗИ 
Ви сповнені нових ідей і 
натхненно будуєте плани 
на майбутнє, проте не за-
будьте обговорити їх з 
близькими людьми.

СКОРПІОН 
Жити вам стане приємно і 
радісно. Все задумане здій-
сниться, якщо ви спокійно 
і чітко будете робити свою 
справу і йти до мети. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень нелегкий, хоча 
ніяких особливих непри-
ємностей він не обіцяє. Буде 
багато спілкування, зна-
йомств, важливих зустрічей.

КОЗЕРІГ 
На службі у вас зараз відбу-
ваються важливі і сприятливі 
для вас події, ви маєте всі 
шанси відзначитися.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня багато планів, 
пов'язаних з роботою, 
вдасться втілити в життя. 

РИБИ 
Ваших сил і авторитету 
вистачило б на багато, але 
не варто розпорошуватися.

ГОРОСКОП 
НА 24-30 ВЕРЕСНЯ

РЕКЛАМА

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 29 ÂÅÐÅÑÍß

  + 15 0Ñ    + 16 0Ñ
  + 13 0Ñ    + 14 0Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 28 ÂÅÐÅÑÍß

  + 7 0Ñ    + 11 0Ñ
  + 17 0Ñ    + 21 0Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 26 ÂÅÐÅÑÍß

  + 15 0Ñ    + 17 0Ñ
  + 17 0Ñ    + 25 0Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 25 ÂÅÐÅÑÍß

  + 12 0Ñ    + 14 0Ñ
  + 16 0Ñ    + 24 0Ñ

ÍÅÄІËß, 27 ÂÅÐÅÑÍß

  + 17 0Ñ     + 19 0Ñ
  + 17 0Ñ    + 21 0Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 24 ÂÅÐÅÑÍß

  + 9 0Ñ    + 13 0Ñ
  + 15 0Ñ    + 22 0Ñ

Погода у Козятині 480282

ОЛЕНА УДВУД 

Ìàéæå ð³ê ï³ñëÿ ïåðøî¿ âè-
ñòàâêè Îëåíà Ñëîáîäÿíþê ïðà-
öþâàëà íàä íîâîþ êîëåêö³ºþ. 
Äî ñòâîðåííÿ ëÿëüîê â åòí³÷íî-
ìó ñòèë³ ¿¿ ï³äøòîâõíóëè äðóç³.

— Âîíè çàïèòàëè, ÷è áóäó 
ÿ ðîáèòè ëÿëüîê â íàö³îíàëü-
íèõ âáðàííÿõ, — çãàäóº æ³í-
êà. — ß ñêàçàëà, ùî ÿ íå íà-
ñò³ëüêè ïðîôåñ³îíàë, ùîá ðî-
áèòè â íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³, 
àëå åòí³÷í³ åëåìåíòè ñïðîáóþ 
ïåðåäàòè. ß øóêàëà ñåðâåòêè, 
øóêàëà ³äå¿ ³ îò ó ìåíå âèéøëè 
òàê³ ëÿëüêè. ß íå ïðåòåíäóþ 
íà àâòåíòè÷í³ñòü êîñòþì³â. Öå 
ëèøå ìîÿ ôàíòàç³ÿ.

Ïåðøîþ ó êîëåêö³¿ ç’ÿâèëàñÿ 
ëÿëüêà «Ìàòåðèíñüêå áëàãîñëî-
âåííÿ». Âîíà óîñîáëþº ìàò³ð, 
ÿêà áëàãîñëîâëÿº ñâîþ äî÷êó 
íà øëþá. Ùå òóò º ãîñïîäèíÿ, 
ÿêà ïðèéìàº ãîñòåé. Ïàííî÷-
êà, ÿêà âèäàº äî÷êó çàì³æ. Äâ³ 
íàðå÷åí³, ÿê³ çóñòð³÷àþòü ñâî¿õ 
ñóäæåíèõ. Âîíè âáðàí³ ó ñâÿò-
êîâèé îäÿã òà â³íî÷êè. Æ³íêà-
çíàõàðêà, ùî ïîâåðòàºòüñÿ ç ë³ñó 
ç êîøèêîì, ïîâíèì òðàâ.

Ñåðåä ðîá³ò â åòí³÷íîìó ñòèë³ 
íå ëèøå óêðà¿íñüê³ ìîòèâè. Ùå 
òóò º êðàñóíÿ ó âáðàíí³ ç ïîëü-
ñüêèìè åëåìåíòàìè. ¯¿ Îëåíà 
çðîáèëà íà çàìîâëåííÿ äðóç³â.

ПАННОЧКИ У КАПЕЛЮШКАХ 
ßê âè âæå çðîçóì³ëè, êîæíà 

ëÿëüêà — öå íå ïðîñòî îáðàç, 
âîíà íà÷å ãåðî¿íÿ îêðåìî¿ ³ñòî-
ð³¿. Êð³ì åòíî ëÿëüîê ìàéñòðèíÿ 

òàêîæ ìàº êîëåêö³þ â³íòàæíèõ.
— Öå âñå ôàíòàç³éí³ ïàííî÷-

êè, ÿêèõ ìåí³ çàõîò³ëîñÿ îäÿãíó-
òè â êàïåëþøêè, êîìóñü ñóìî÷-
êó, êîìóñü ïàðàñîëüêó â ðóêè 
äàòè. ß ôàíòàçóâàëà íà ð³çí³ 
âàð³àö³¿. Ìîæëèâî, âîíè â ìåíå 
íå òàê³ ìîíóìåíòàëüí³, òðîø-
êè ëåãêîâàæí³. Òîìó ùî äåÿê³ 
ó ìåíå â êîðîòêèõ ñï³äíè÷êàõ, 
ë³òí³õ. Áî á³ëüø³ñòü ç íèõ ÿ ðî-
áèëà íàâåñí³ ³ âë³òêó, — ïðîäî-
âæóº êîçÿòèí÷àíêà.

Îñ³íí³ êðàñóí³ òóò òåæ º. ̄ õíº 
âáðàííÿ ó òåìíèõ òîíàõ. Òà öå 
íå ïðîñòî ÷îðíà ñåðâåòêà. Îëåíà 
êàæå, ùî ó íàñ íå âåëèêèé âèá³ð 
ñåðâåòîê, òîìó ÷àñîì äîâîäèòüñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè òåõí³êó äåêó-
ïàæó ÷è àêðèëîâ³ ôàðáè, ùîá 
íàäàòè ñóêí³ áàæàíîãî âèãëÿäó. 
Ðîçìàëüîâóâàòè ñåðâåòêè Îëåí³ 
äîïîìàãàº ñåñòðà Îëüãà.

Äëÿ òîãî, àáè âèãîòîâèòè 
êàðêàñíó ïàïåðîâó ëÿëüêó, ìàé-
ñòðèí³ íåîáõ³äí³ ëèøå ñåðâåòêà, 
ïðîâîëîêà òà êëåé ÏÂÀ. Êàðêàñ 
âèãîòîâëÿºòüñÿ ç äðîòó. Ïîò³ì 
íà íüîãî «âäÿãàºòüñÿ» ïàïåðî-
âà ñóêíÿ. Äåÿê³ äð³áí³ åëåìåíòè 
Îëåíà ðîáèòü ç ïàïåðó.

— Âîíà ìîæå áóòè çà âå÷³ð 
çðîáëåíà, à ìîæå âèíîøóâàòèñÿ 
ì³ñÿöÿìè. Çàëåæíî â³ä íàñòðîþ 
ëÿëüêè. Áî â ìåíå çàâæäè º áà-
æàííÿ ¿õ ðîáèòè. À âîíà ìîæå 
õîò³òè ðîáèòèñÿ ³ íå õîò³òè ðî-
áèòèñÿ, — ñì³ºòüñÿ ìàéñòðè-
íÿ. — ß êîëèñü ñì³ÿëàñÿ, êîëè 
õóäîæíèêè êàçàëè: êàðòèíà õî÷å 
áóòè íàìàëüîâàíà ÷è íå õî÷å, 
òî âèÿâèëîñÿ, ùî ìî¿ ëÿëüêè 

ОЛЕНА СЛОБОДЯНЮК 
РОБИТЬ ЛЯЛЬКИ З СЕРВЕТОК 
Талант  Майстриня Олена 
Слободянюк створює каркасні паперові 
ляльки. У її руках звичайний дріт та 
серветка перетворюються у тендітних 
красунь, які наче застигли у танці. Кожна 
лялька — це частина історії. Де жінка 
черпає натхнення і як їй вдається робити 
таку красу з підручних матеріалів?

òåæ ìîæóòü ìàòè áàæàííÿ. À òàê 
äîñèòü øâèäêî âîíè ðîáëÿòüñÿ. 
Êîëè º ÷àñ, òî ìîæíà âñþ í³÷ 
ïðîâåñòè ³ áóäå ãîòîâî.

ДЛЯ КОГОСЬ ТАКА ЛЯЛЬКА — 
ОБЕРІГ 

Íà ö³é âèñòàâö³ ïðåäñòàâëå-
íî ïîíàä 20 ëÿëüîê. Óñ³ âîíè 
âò³ëþþòü æ³íî÷³ îáðàçè. Õî÷à 
Îëåíà ìàº ó ïëàíàõ çðîáèòè êî-
ëåêö³þ ÷îëîâ³ê³â. Àëå íàä íèìè 
òðåáà ÷èìàëî ïîãðàòèñÿ, áî, ÿê 
êàæå ñàìà ìàéñòðèíÿ, ñåðâåòêà-
ìè ëåãøå ïåðåäàòè æ³íî÷ó òåí-
ä³òí³ñòü, í³æ ÷îëîâ³÷ó ìóæí³ñòü. 

— Ùå ìàþ áàæàííÿ çðîáèòè 
ñåð³þ êàçêîâèõ ôåé. Òîìó ùî 
ó ìåíå âæå º á³ëà ñí³ãîâà ôåÿ, ³ 
ùå îäíà. ß ¿õ òóò íå âèñòàâëÿ-
ëà, òîìó ùî âîíè â êîìïîçèö³þ 
íå âõîäÿòü. Öå áóëà á òðåòÿ ë³í³ÿ 
ó ö³é âèñòàâö³, — äîäàº Îëåíà.

×àñòèíó ñâî¿õ ëÿëüîê ìàé-
ñòðèíÿ âèãîòîâëÿº íà ïðîäàæ, 
÷àñòèíó äàðóº äðóçÿì. Äëÿ êî-

ãîñü ðîáîòè Îëåíè íàâ³òü ñòàþòü 
îáåðåãàìè. Íàïðèêëàä, ëÿëüêà 
ó ëàâàíäîâèõ òîíàõ, ÿêó âîíà 
âèãîòîâèëà ï³ä ñòèëü âåñ³ëëÿ.

— Âîíà íå ïðîñòî ç âåñ³ëëÿ, 
âîíà áóëà îáåðåãîì äëÿ ìàëåíü-
êîãî õëîï÷èêà. Âîíà âèêîíàëà 
ñâîþ ñïðàâó ³ çàâ³òàëà â ãîñò³ 
äî ³íøèõ ïàííî÷îê, — êàæå 
Òåòÿíà ßêîâëºâà, âëàñíèöÿ 
ëÿëüêè.

— Ïàí³ Îëåíà ðîáèòü ëÿëüêè, 
ÿê³, ìåí³ çäàºòüñÿ, õàðàêòåðí³ 
äëÿ íàøîãî ì³ñòà. Òîìó ùî òóò 
íå íàñò³ëüêè âóçëîâà åòíî-ëÿëü-
êà áóëà ðîçâèíåíà. Òóò ãðàëèñÿ 
ëÿëüêàìè ä³â÷àòêà, àëå ÿ, íàïðè-
êëàä, ðîáèëà ëÿëüêè ç êóêóðó-
äçè. À òàêà ëÿëüêà ïåðåäàº íà-
ñòð³é ³, â ïðèíöèï³, ëÿëüêà — öå 
îáåð³ã, — ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè 
äèçàéíåð Òåòÿíà Êóë³ø.

Âèñòàâêó ìîæíà â³äâ³äàòè 
ó Ìóçå¿ ³ñòîð³¿ ì³ñòà äî 7 æîâ-
òíÿ, çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 15. Âõ³ä â³ëüíèé. 

Це вінтажна пані. 
Оформити її вбрання Олені 
допомагала сестра Ольга 

Олена Слободянюк 
робить ляльок із серветок 
і проволоки. У її доробку є 
казкові феї, вінтажні панночки, 
та ляльки в етно-стилі 

Лялька «Материнське 
благословення». Вона стала 
першою у етно-колекції 


