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 У Козятині 
зареєстрували 
дев’ять кандидатів 
на посаду міського 
голови 

 Хто всі ці люди 
і чому серед них 
немає нинішнього 
очільника міста

с. 6

Свої кандидатури подало десятеро козятинчан, проте поки що зареєстрували лише дев’ятьох. На минулих виборах 2015 року кандидатів було 14

КАНДИДАТІВ У МЕРИ
ЛИШЕ ДЕВ’ЯТЬ. ПОКИ ЩО

РЕКЛАМА

479595480809
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ÍÎÂÈÍÈ

Хроніка 
коронавірусу 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ìàºìî 24 ï³äòâåðäæåíèõ 
âèïàäêè çàõâîðþâàííÿ 
íà COVID-19. Ñåðåä çàõâî-
ð³ëèõ º ñòóäåíòè, ïðàöþþ÷³ 
êîçÿòèí÷àíè òà ìåøêàíö³ 
ðàéîíó, à òàêîæ ïðàö³â-
íèêè ìåäè÷íî¿ ñôåðè. 
Çðîñòàº ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
íà êîðîíàâ³ðóñ ó Ìàõí³âö³.
Ó ï’ÿòíèöþ, 25 âåðåñíÿ, 
ìè ïåðåòíóëè ïîçíà÷êó 
200. Òîãî äíÿ äîäàëîñÿ 
ï’ÿòü íîâèõ âèïàäê³â. Çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ â³ä 
ïî÷àòêó åï³äåì³¿ ñòàíîì 
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 30 âå-
ðåñíÿ, ñòàíîâèòü 215.
Ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â 
Êîçÿòèí ïåðåáóâàâ ó «ïî-
ìàðàí÷åâ³é» êàðàíòèíí³é 
çîí³. Ó ïîíåä³ëîê, 28 âå-
ðåñíÿ, ì³ñòî â³äíåñëè 
äî «æîâòî¿» êàðàíòèííî¿ 
çîíè. Ðàéîí äîñ³ ïåðåáó-
âàº ó «æîâò³é» çîí³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Âîëîäè-
ìèðà Ãèáàëà, çàâ³äóâà÷à 
ñåêòîðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñòà-
íîì íà â³âòîðîê, 29 âåðåñ-
íÿ, áóëî 80 àêòèâíèõ õâî-
ðèõ. ²ç íèõ 13 ãîñï³òàë³-
çîâàí³. Âîíè ïåðåáóâàþòü 
â ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË.

За Самгородком 
впало дерево 
 Ó íåä³ëþ, 27 âåðåñíÿ, 
ðÿòóâàëüíèêè ë³êâ³äóâàëè 
íàñë³äêè íåãîäè ó Â³ííèö³ 
òà òðüîõ ðàéîíàõ îáëàñò³. 
Äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó 
«101» íàä³éøëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî òå, ùî âíàñë³-
äîê ñèëüíîãî ïîðèâó â³òðó 
çà ìåæàìè Ñàìãîðîäêà, 
ùî íà Êîçÿòèíùèí³, 
íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó äî-
ðîãè âïàëî äåðåâî.
Ïðèáóâøè íà ì³ñöå âè-
êëèêó, á³éö³ ÄÏÐ×-11 
çà äîïîìîãîþ ñïåöîáëàä-
íàííÿ ïîð³çàëè ñòîâáóð 
äåðåâà òà ïðèáðàëè ã³ëëÿ 
ç àâòîøëÿõó, — éäåòüñÿ 
â ïîâ³äîìëåíí³ ðÿòóâàëü-
íèê³â.
Íàñë³äêè íåãîäè ë³êâ³äî-
âóâàëè 16 ðîá³òíèê³â îñî-
áîâîãî ñêëàäó ÃÓ ÄÑÍÑ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
Òîãî æ äíÿ â³òåð âàëèâ 
äåðåâà ó Íåìèð³âñüêîìó ³ 
Â³ííèöüêîìó ðàéîíàõ òà 
ó ì³ñò³ Â³ííèö³. Ðÿòóâàëü-
íèêè îïåðàòèâíî ïðèáóëè 
íà âèêëèêè òà ë³êâ³äóâàëè 
íàñë³äêè íåãîäè.

КОРОТКОКОРОТКО

Назва навчального 
закладу

Місце в 
обласному 
рейтингу 

2020

Місце в 
обласному 
рейтингу 

2019

У порівнянні 
з минулим 

роком

МІСЬКІ ШКОЛИ

1 Школа-ліцей 53 60 ↑ 7

2 Школа №1 59 22 ↓ 37

3 Школа №5 67 59 ↓ 8

4 Школа №2 92 211 ↑ 119

5 Школа №3 355 188 ↓ 167

РАЙОННІ ШКОЛИ

1 Широкогребельський ЗНВК 46 204 ↑ 158

2 Безіменський ЗНВК 52 251 ↑ 199

3 Йосипівський ЗНВК 64 151 ↑ 87

4 Сестринівський ЗНВК 80 224 ↑ 144

5 Вернигородоцький ЗНВК 98 291 ↑ 193

6 Бродецький ЗНВК 112 257 ↑ 145

Назва навчального 
закладу
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обласному 
рейтингу 

2020
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обласному 
рейтингу 
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У порівнянні 
з минулим 

роком

7 Вівсяницький ЗНВК 139 183 ↑ 44

8 Кордишівська СЗОШ 142 немає немає

9 Білопільський ЗНВК 143 177 ↑ 34

10 Жежелівський ЗНВК 173 немає немає

11 Глуховецька СЗОШ 174 266 ↑ 92

12
Школа-гімназія-дитячий 
садок ім. В. Підгорбунського

181 167 ↓ 14

13 Козятинський ЗНВК № 9 197 169 ↓ 28

14 Дубовомахаринецький ЗНВК 242 176 ↓ 66

15 Миколаївський ЗНВК 253 немає немає

16 Зозулинецький ЗНВК 265 288 ↑ 23

17 Самгородоцький ЗНВК 292 314 ↑ 22

18 Махаринецька СЗОШ 331 329 ↓ 2

19 Непедівський ЗНВК 336 160 ↓ 176

ОЛЕНА УДВУД 

Ïîðòàë osvita.ua ñêëàâ ðåéòèíã 
øê³ë Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çà ðå-
çóëüòàòàìè ÇÍÎ-2020. Äî íüîãî 
óâ³éøëî 362 çàêëàäè. Ðåéòèíã 
ñêëàäåíèé íà ï³äñòàâ³ ñåðåäíüî-
ãî çíà÷åííÿ áàë³â çîâí³øíüîãî 
íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ, îòðè-
ìàíèõ ó÷àñíèêàìè òåñòóâàííÿ 
ç óñ³õ ïðåäìåò³â ÇÍÎ, òà ç óðà-
õóâàííÿì çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ñêëàäåíèõ òåñò³â âèïóñêíèêàìè 
êîæíî¿ øêîëè.

Öüîãîð³÷ ë³äåðîì ñòàëà øêîëà 
ó ñåë³ Ïàâë³âêà Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó. Òàêîæ äî ïåðøî¿ òð³éêè 
óâ³éøëè äâà íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
ç Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.

Ñåðåä íàøèõ øê³ë ó îáëàñíî-
ìó ðåéòèíãó íàéêðàù³ ðåçóëü-
òàòè ìàº íàâ÷àëüíèé çàêëàä 
íå ì³ñòà, à ðàéîíó. Öå çàãàëü-
íîîñâ³òí³é íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé 
êîìïëåêñ ó Øèðîê³é Ãðåáë³. Â³í 
íà 46 ì³ñö³ ñåðåä óñ³õ øê³ë Â³-
ííè÷÷èíè.

Îá³ãíàâ ì³ñüê³ ùå îäèí ðà-
éîííèé çàêëàä îñâ³òè — Áåç-
³ìåíñüêà øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäî-
÷îê. Âîíà â îáëàñíîìó ðåéòèíãó 
íà 52 ì³ñö³.

Çàóâàæèìî, ùî ó ÒÎÏ³, ñêëà-
äåíîìó ïîðòàëîì, ìè íå çíà-
éøëè íèçêè íàøèõ çàêëàä³â. 
Äî ïðèêëàäó, ó ðåéòèíãó â³äñóòí³ 
øêîëà-äèòÿ÷èé ñàäîê ¹ 6, ùî 
ó ñìò Çàë³çíè÷íå, íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ó Ôëîð³àí³âö³ ³ ùå äå-
ê³ëüêà øê³ë ðàéîíó.

МІСЬКІ ШКОЛИ 
Ïåðåéä³ìî äî ðåéòèíãó ì³ñü-

êèõ øê³ë. Ïî÷íåìî ç îñòàííüî-
ãî, ï’ÿòîãî ì³ñöÿ. Íà íüîìó îïè-
íèëàñÿ øêîëà ¹ 3. Â îáëàñíîìó 
ðåéòèíãó âîíà ïîñ³äàº 355 ñõî-
äèíêó. Òóò ñåðåäí³é áàë ÇÍÎ 
ñêëàâ 84,5.

Íà êðîê áëèæ÷å äî òð³é-
êè ë³äåð³â îïèíèëàñÿ øêîëà 
¹ 2. Ñåðåä øê³ë îáëàñò³ âîíà 
íà 92 ì³ñö³. Òóò ñåðåäí³é áàë 
òåñòóâàííÿ — 136,6.

Òð³éêó ë³äåð³â â³äêðèâàº øêî-
ëà ¹ 5. Â îáëàñíîìó ðåéòèíãó 
âîíà ñòàëà 67-ìîþ. Ñåðåäí³é áàë 
âèïóñêíèê³â, ÿê³ ñêëàäàëè ÇÍÎ, 
ñòàíîâèòü 141.

Çà êðîê äî ïåðåìîãè îïè-
íèëàñÿ ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà 
¹ 1. Â îáëàñíîìó ðåéòèíãó 
âîíà íà 59 ì³ñö³. Òóò ñåðåäí³é 
áàë — 140,5.

РЕЙТИНГ НАШИХ ШКІЛ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО-2020 
Освіта  Оприлюднили рейтинг шкіл 
області за результатами проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. 
Яка серед міських шкіл найкраща, а яка 
має найгірші результати? І чи втримався 
на першому місці лідер минулого року?

Ë³äåðîì ñåðåä ì³ñüêèõ çà-
êëàä³â îñâ³òè º øêîëà-ë³öåé. 
Â îáëàñíîìó ðåéòèíãó âîíà 
íà 53 ì³ñö³. Òóò ñåðåäí³é áàë 
ÇÍÎ ñêëàâ 142,8.

Ðåéòèíã íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
ðàéîíó ìè â³äîáðàçèëè ó òà-
áëèö³.

У ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМ 
РОКОМ 

Ìèíóëîãî ðîêó ìè âæå ðîáè-
ëè ïîä³áíèé ðåéòèíã. Òîä³ ë³äå-
ðîì áóëà øêîëà ¹ 1. Öüîãîð³÷ 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä îïèíèâñÿ 
íà äðóãîìó ì³ñö³.

Íàòîì³ñòü øêîëà-ë³öåé ï³ä-

íÿëàñÿ îäðàçó íà äâ³ ñõîäèíêè, 
áî çà ðåéòèíãîì ÇÍÎ-2019 áóëà 
òðåòüîþ.

Øêîëà ¹ 2 çíà÷íî ïîêðàùèëà 
ñâî¿ ðåçóëüòàòè. Ìèíóëîãî ðîêó 
âîíà áóëà íà ï’ÿò³é ñõîäèíö³ ³ 
çàéìàëà â îáëàñíîìó ðåéòèí-
ãó 211 ì³ñöå. Öüîãî ðîêó ñåðåä 
øê³ë ì³ñòà ñòàëà ÷åòâåðòîþ ³ 
óâ³éøëà â ïåðøó ñîòíþ øê³ë 
îáëàñò³.

Íàòîì³ñòü øêîëà ¹ 3 òðîõè 
çäàëà ïîçèö³¿. Ó 2019-ìó âîíà 
áóëà ÷åòâåðòîþ ñåðåä øê³ë ì³ñòà 
³ ïîñ³äàëà 188 ñõîäèíêó â îáëàñ-
ò³. Öüîãîð³÷ — 5 ì³ñöå ó ì³ñüêî-
ìó ³ 335 â îáëàñíîìó ðåéòèíãó.

КРАЩІ ШКОЛИ КОЗЯТИНА І РАЙОНУ 

Школа-ліцей за результатами ЗНО перша серед міських. 
Минулого року вона була на третій сходинці
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ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ìè ñêëàëè ïåðåë³ê çàïèòàíü 
ñòîñîâíî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ 
íà çèìîâèé ïåð³îä. Ïîö³êàâèëè-
ñÿ, ÷è º ÿê³ñü çì³íè ³ ÿê ïîäàòè 
äîêóìåíòè, àäæå ïîêè çàãàëüíî-
íàö³îíàëüíèé êàðàíòèí íå çàê³í-
÷èâñÿ. Â³äïîâ³â íà íàø³ çàïèòàí-
íÿ íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñîö³àëüíèõ 
äîïîìîã Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ²ãîð Ìàøòàëåð. Âîäíî-
÷àñ â³í íàãîëîøóº íà òîìó, ùî 
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó ùå ö³ëèé ì³ñÿöü, òîìó ìîæóòü 
áóòè ïåâí³ çì³íè.

— Êîìó ïðèçíà÷àòü ñóáñèä³þ 
àâòîìàòè÷íî íà çèìîâèé ïåð³îä?

— Àâòîìàòè÷íî áóäå ïðèçíà-
÷åíî âñ³ì, õòî äî öüîãî îòðèìó-
âàâ ñóáñèä³þ. Âèêëþ÷åííÿ ñòà-
íîâëÿòü ëèøå ò³, ó êîãî â³äáóëèñÿ 

çì³íè ó ñêëàä³ ñ³ì’¿ ÷è çá³ëüøè-
ëàñÿ æèòëîâà ïëîùà. Òàê³ ëþäè 
ïîäàþòüñÿ íà æèòëîâó êîì³ñ³þ. 
¯ì òðåáà ïðèéòè ³ ïîäàòè ïî-
íîâîìó çàÿâó-äåêëàðàö³þ.

— ×è º ÿê³ñü çì³íè ó íàðàõó-
âàíí³ ñóáñèä³¿?

— Í³, çì³í íåìàº. Àëå ñóìà 
ñóáñèä³¿ çàëåæèòü â³ä ö³íè 
íà ãàç. Ó æîâòí³ âîíà âæå ñòà-
íîâèòèìå 6,69 ãðèâí³.

— Ùî âðàõîâóºòüñÿ äëÿ íà-
ðàõóâàííÿ ñóáñèä³é?

— Äîõ³ä óñ³õ ÷ëåí³â ñ³ì’¿.
— ×è âðàõîâóþòüñÿ ñþäè ï³ëü-

ãè ÷è ³íø³ ñîö³àëüí³ äîïîìîãè?
— Í³. Âèõîäèòü òàê, ùî ëþ-

äèíà îòðèìóº àáî ï³ëüãè, àáî 
ñóáñèä³þ. ßêùî ëþäèíà ñóáñè-
ä³àíò, òî âîíà íå îòðèìóº ï³ëüãó.

— Ç ÿêèõ ïðè÷èí ìîæóòü â³ä-
ìîâèòè ó ïðèçíà÷åíí³ ñóáñèä³¿?

— Òàêîãî íåìàº. Ìîæå áóòè 

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

 Íåä³ëüíèì ðàíêîì, 27 âåðåñ-
íÿ, êîëè ïàäàâ äîù, íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» çà-
òåëåôîíóâàëà ìåøêàíêà íàøîãî 
ì³ñòà Âàëåíòèíà Ñóøêî. Âîíà 
ïîâ³äîìèëà, ùî õî÷å ïîêàçàòè 
æóðíàë³ñòàì ñèòóàö³þ, â ÿê³é 
âîíà îïèíÿºòüñÿ ï³ñëÿ êîæíîãî 
ïðîëèâíîãî äîùó.

Íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ íåìàº âè-
õ³äíèõ, íàêèíóëè äîùîâèê òà 
é ïî¿õàëè.

¯çäè äî Âàëåíòèíè Ïåòð³âíè, 
ÿêà ïðîæèâàº íà âóëèö³ Ñêëÿðî-
âà, 37, õâèëèí äåñÿòü. Çà ÷àñ, ùî 
¿õàëè, äîù ñòèõ. Àëå çàëèøèëè-
ñÿ éîãî íàñë³äêè. Âîäà ç âóëèö³ 
Ñêëÿðîâà ÷àñòêîâî ïîïàäàº â äâ³ð 
ïàí³ Âàëåíòèíè. Ñò³êàº äî íå¿ 
âîäà é ç âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ 
ï³äçåìíèì âîäîñòîêîì. Îò ò³ëü-
êè ï³äçåìíà êîìóí³êàö³ÿ íå ìàº 
óìîâíèõ ïóíêòó À ³ ïóíêòó Á, 
âîíà ïåðåðèâàºòüñÿ ìàéæå á³ëÿ 
âîð³ò Âàëåíòèíè Ïåòð³âíè. Äàë³ 
âîäà òå÷å ãðóíòîâèì êàíàëîì. Âñ³ 

öåëîôàíîâ³ ïàêåòè, îïàëå ëèñòÿ 
äåðåâ, âñå, ùî ï³äõîïëþº òå÷³ÿ 
íà âóëèö³, âñå ïîòðàïëÿº ïåíñ³î-
íåðö³ ï³ä õàòó. ×àñòèíà ñì³òòÿ òàê 
³ çàëèøàºòüñÿ â òîìó áåçõèòð³ñ-
íîìó âîäîñòîêó, ÿêèé ïðîðèëè 
íåâ³äîìî çà ÿêî¿ âëàäè. Òîä³øí³ 
ìóæ³ ì³ñòà, ìàáóòü áóëè çà ôàõîì 
åêîíîì³ñòàìè ³ ïîðàõóâàëè, ùî 
âîäîñòîê ìîæíà ïðîêëàñòè ò³ëüêè 
äî ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, à ëþäè 
ó ñåáå ï³ä íîñîì íå áóäóòü òåðï³-
òè êàíàë³çàö³þ ³ çà âëàñí³ êîøòè 
âîäîñòîê ñàì³ äàë³ ïðîâåäóòü.

— Ç òèõ, õòî â³äâ³â â³ä ñåáå 
ñò³÷í³ âîäè, çíàéøîâñÿ ò³ëüêè 
îäèí, — êàæå ïåíñ³îíåðêà. — Â³í 
ìîðÿê äàëüíüîãî ïëàâàííÿ. Â³í 
çíàéøîâ çàéâ³ êîøòè, à ÿ òîé 
âîäîñòîê çà ùî ïðîâåäó? Ó ìåíå 
êîæåí ðàç âèíèêàº ô³íàíñîâà 
ïðîáëåìà, ÿê ñò³÷íó êàíàâó 
ïî÷èñòèòè. Êîëè öå êîøòóâà-
ëî 50 ãðèâåíü ÷è ñòî, ÿ ìîãëà 
â³ä³ðâàòè â³ä ñâîº¿ ïåíñ³¿. Êîëè 
ñòàëî 500, òåæ ïîãîäèëàñü. Çà-
ðàç çà 500 ³ ìîâè íåìàº. Ìîëî-

ä³ õëîïö³, ÿê³ ïðèéøëè êàíàâó 
÷èñòèòè, êàæóòü — òàêà ðîáîòà 
íå ìåíøå òèñÿ÷³ êîøòóº.

— À âè ó ì³ñüêó ðàäó ç ïðè-
âîäó öüîãî ñò³÷íîãî êàíàëó çâåð-
òàëèñÿ?

— ß íå ò³ëüêè çâåðòàëàñÿ, 
ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâó Îëåêñàíäðà 
Ïóçèðà ñþäè ïðèâåëà. Â³í äàâ 
ïðàö³âíèê³â, ùîá òó êàíàâó 
ïî÷èñòèëè. Òàê âîíè âåñü òîé 
íåïîòð³á ñêèäàëè ìåí³ íà ãðÿä-
êó, äå ïîì³äîðè ðîñòóòü. Íàâ³ùî 
òàêà ðîáîòà, ùîá ìåí³ â òàêîìó 
â³ö³ ç ãðÿäêè òå ñì³òòÿ âèíîñè-
òè? — êàæå ãîñïîäèíÿ áóäèíêó 
âóëèö³ Ñêëÿðîâà, 37.

— Ñüîãîäí³ ïðîéøëà íåâåëè÷-
êà çëèâà, à ùî ó âàñ ðîáèòüñÿ, 
êîëè éäóòü òðèâàë³ äîù³?

— Áà÷èòå, — ïîêàçóº õàòó ñâî-
º¿ ñóñ³äêè. — Âîëîã³ ñò³íè çíèçó 
äî âåðõó. Êîëè éäóòü òðèâàë³ 
äîù³ ³ â ìåíå õàòà òàêà. Áåç ÷î-
á³ò íå ìîæíà âèéòè íà âóëèöþ. 
ßêáè íà äâîð³ íå áóëî â³äìîñò-
êè — òî â õàò³ áóëî á ïîâíî âîäè.

Після кожного дощу у Валентини Сушко – клопоти

ЗИМОВА СУБСИДІЯ-2020. КОМУ 
ПЕРЕПРИЗНАЧАТЬ АВТОМАТИЧНО?
Актуально  Вже за місяць почнеться 
опалювальний сезон, а це означає, що 
скоро треба буде оформляти субсидію. 
Чи доведеться подавати документи 
повторно, якщо ви вже отримували 
допомогу минулого року? Що потрібно, 
щоб оформити субсидію вперше? 
І чи треба записуватися перед тим, 
щоб подати документи?

ïðèçíà÷åíà íóëüîâà ñóáñèä³ÿ, 
ÿêùî, íàïðèêëàä, ïåðåâèùåíèé 
ñóêóïíèé äîõ³ä.

— Ùî ïîòð³áíî, ÿêùî ëþäèíà 
õî÷å îôîðìèòè ñóáñèä³þ âïåðøå?

— Ïîäàòè àáî åëåêòðîííó çà-
ÿâó, àáî ïðèéòè äî íàñ ³ ïîäàòè 
çàÿâó-äåêëàðàö³þ. Õî÷à åëåêòðî-
ííó çàÿâó íàì ùå íå ïîäàâàëè.

— ×è ïîòð³áíî çàïèñóâàòèñÿ 
ïåðåä òèì, ÿê ïðèéòè ïîäàâàòè 
çàÿâó?

— Ïîêè íåìàº ÷åðãè, òî ìè 
ïðîñòî ïðèéìàºìî áåç çàïèñó.

— Ùîá îôîðìèòè ñóáñèä³þ, 
òðåáà çâåðíóòèñÿ íå â ïðîçîðèé 
îô³ñ (ÖÍÀÏ), à äî Óïðàâë³ííÿ 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè?

— Òàê, ïîêè òàê. Ó ïîäàëü-
øîìó, êîëè áóäå óòâîðåíî ÎÒÃ, 
ïðèéîì äîêóìåíò³â áóäå çä³é-
ñíþâàòèñÿ ó ÖÍÀÏ³.

— Êîëè ëþäèíà âïåðøå ïîäàº 
ñóáñèä³þ, îêð³ì çàÿâè ¿é ïîòð³áí³ 
ùå ÿê³ñü äîêóìåíòè?

— Ïîòð³áíî ìàòè ç ñîáîþ àáî-
íåíòñüê³ êíèæêè äëÿ òîãî, ùîá 
íàïèñàòè çàÿâó-äåêëàðàö³þ òà 
íîìåð áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó. ² 
õîðîøèé íàñòð³é.

Óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíî¿ ïî-
ë³òèêè ðîçòàøîâàíå çà àäðå-
ñîþ: âóëèöÿ Âèííè÷åíêà, 56 
(áóä³âëÿ êîëèøíüî¿ òîâàðíî¿ 
ñòàíö³¿). Ïðàöþº ç 8 äî 17.15, 
ó ï’ÿòíèöþ — ç 8 äî 15 ãîäèíè. 
Îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13 äî 14 ãî-
äèíè. Òåëåôîí â³ää³ëó ñîö³àëü-
íèõ äîïîìîã: 2–19–86.

Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися 
до відділу соціальних допомог Управління соціальної 
політики міської ради. Він розташований у будівлі 
колишньої товарної станції на вулиці Винниченка 

Стічну канаву Валентині Сушко доводиться прочищати 
двічі на рік: як розвесниться і восени
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ÍÎÂÈÍÈ

РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА ПАРТІЇ 

«РІДНЕ МІСТО»

Ãîëîâà êîçÿòèíñüêî¿ ïàðò³¿ «Ð³äíå 
ì³ñòî» Ìàð³ÿ Ìóäðà ç³ ñâîºþ äîñâ³ä-
÷åíîþ êîìàíäîþ îáëàãîðîäæóº äëÿ 
ì³ñòÿí òåðèòîð³þ äëÿ ìàéáóòíüîãî 
ñêâåðó. Ä³ëÿíêà â öåíòð³ Êîçÿòèíà, ùî 
çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³ 
(á³ëÿ òàíêà) ç áîëîòÿíîãî òà çàõàðàùå-
íîãî ì³ñöÿ ïåðåðîñòàº â êîìôîðòíèé 

òà êðàñèâèé ñêâåð. Òàêîãî â Êîçÿòèí³ 
ùå íå áóëî. Êàçêîâ³ ôîíòàíè, çðó÷í³ 
ëàâî÷êè, íåéìîâ³ðí³ ôîòîçîíè, àëå¿, 
ñêóëüïòóðè, çåëåí³ çîíè äëÿ â³äïî÷èí-
êó — âñå öå âæå âò³ëþºòüñÿ â æèòòÿ. 
Ïðî òå, ÿê áóëî ³ ÿê áóäå, ðîçïîâ³äà-
ºìî äàë³

— Öå çàáóòå Áîãîì ³ ëþäüìè ì³ñöå ìè 
âèð³øèëè îáëàãîðîäèòè, àáè ìåøêàíö³ 
òà ãîñò³ Êîçÿòèíà ìàëè ñâ³é çàòèøíèé 
êóòî÷îê. Àäæå äëÿ òîãî, ùîá â³äïî÷è-
òè òà íàñîëîäèòèñÿ êðàñîþ, çðîáèòè 
ÿñêðàâ³ ôîòîñâ³òëèíè íå îáîâ'ÿçêîâî 
¿õàòè â ³íøå ì³ñòî, — ðîçïîâ³äàº Ìà-
ð³ÿ Ìóäðà. — Êîëèñü ï³ä ÷àñ â³éíè 
íà öüîìó ì³ñö³ ðîçðèâàëèñü àâ³àö³éí³ 
ñíàðÿäè, â³ä ÿêèõ çàëèøèëèñü äâîìå-
òðîâ³ âîðîíêè. Ðàí³øå â ö³é ì³ñöèí³ 
ñòîÿëè æèòëîâ³ áóäèíêè, äå ïîñò³éíî 
ñòîÿëà âîäà. Ï³äëîãà ³ ñò³íè áóëè ìî-
êðèìè â³ä âîëîãè. Ç ÷àñîì ¿õ âèçíàëè 
íåïðèäàòíèìè äëÿ æèòëà, à çåìëþ âè-
ñòàâèëè íà ïðîäàæ. ² ÿ, ç³ ñâî¿ì áðàòîì 
Ãåííàä³ºì, ¿¿ ïðèäáàëè.

Ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ âèÿâèëîñü íå ç 
ëåãêèõ. Äëÿ òîãî, ùîá çàñèïàòè ÿìè òà 
âñ³ íåð³âíîñò³ â çåìë³, âèâåçëè á³ëüøå 

400 ÊàìÀÇ³â áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ, ÿêå 
ôàêòè÷íî áåçêîøòîâíå, àëå ïîñëóãè 
îäíîãî ÊàìÀÇà âàðòóþòü 300 ãðèâåíü. 
Òàêîæ âèâåçëè 40 ìàøèí çåìë³. Áàãàòî 
çóñèëü ï³øëî íà áîðîòüáó ç òàìòåø-
í³ìè áóð'ÿíàìè, ñòàðèìè äåðåâàìè òà 
êîð÷àêàìè.

— Ìè ïðèäáàëè 20 ñîòîê çåìë³ ³ ùå 
ïðî 5 ñîòîê òåðèòîð³¿ äîìîâèëèñü ç ì³ñ-
öåâèìè ðåì³âöÿìè, àáè ³ ¿õ òåðèòîð³þ 
îáëàãîðîäèòè, — êàæå Ìàð³ÿ. — Ïëà-
íóâàëè çàê³í÷èòè áëàãîóñòð³é ðàí³øå. 
Àëå íà âñ³ ö³ çàñèïàííÿ òà òðàìáóâàííÿ 
ï³øëî áàãàòî ÷àñó. Àäæå âèâåçòè çåìëþ, 
öå îäíå, à ÷åêàòè, ïîêè âîíà âëÿæåòü-
ñÿ — äðóãå.

Òà âåëè÷åçíó ÷àñòèíó ç çàïëàíîâà-
íîãî âæå çðîáëåíî. À ñàìå, çàêóïèëè 
òðîòóàðíó ïëèòêó, êóïèëè ôîíòàíè, 
ëàâî÷êè, ë³õòàð³ â ñòèë³ ñòàðîãî ì³ñ-
òà ç êîâàíèìè åëåìåíòàìè, áóäóòü 
ñêóëüïòóðè, ôîòîçîíè äëÿ ìîëîäÿò 
³ íå ò³ëüêè. Âæå âèëèò³ ïàòð³îòè÷í³ 
ë³òåðè ç áåòîíó ç ëîãîòèïîì «ß ëþ-
áëþ Êîçÿòèí». Ïîïåðåäó ùå áàãàòî 
ñþðïðèç³â.

— Íàñàäèìî áàãàòî õâîéíèõ êóù³â, 

òàêèõ ÿê ÿë³âö³, íàïðèêëàä, âîíè äóæå 
ãàðíî î÷èùàþòü ïîâ³òðÿ ³ êîðèñí³ äëÿ 
äèõàííÿ. Îáîâ’ÿçêîâî áóäå ãàçîí òà 
êëóìáè ç êâ³òàìè, — ïðîäîâæóº Ìàð³ÿ 
Ìóäðà. — Ìè õî÷åìî, ùîá öå ì³ñöå 
ñòàëî ñïðàâæí³ì ðàºì äëÿ êîçÿòèí÷àí.

Марія Мудра: «Робота в сквері кипить. 
Вже закупили фонтани»
БЛОГ

На цьому місці буде сквер для 
козятинців

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ êîçÿòèí-
÷àíè, ùî æèâóòü â ïðèâàòíèõ 
áóäèíêàõ òà ï³äêëþ÷åí³ äî ïî-
ñëóã íàéïîøèðåí³øî¿ ³íòåð-
íåò-ìåðåæ³ «Äîìà Íåò», ïî÷àëè 
îòðèìóâàòè íà ñâî¿ ìîá³ëüí³ ñìñ 
ïðî çì³íè â òàðèôíîìó ïëàí³. 
Öå âæå âäðóãå öüîãî ðîêó.

«Øàíîâíèé àáîíåíò, ïîâ³-
äîìëÿºìî âàì ïðî çì³íè àáî-
íåíòñüêî¿ ïëàòè. Ç ïåðøîãî 
æîâòíÿ 2020 ðîêó âàø òàðèô 
çà 100 Ìá³ò/ñ ñòàíîâèòèìå 
240 ãðèâåíü». Òàêó ñìñêó îòðè-
ìàëî ÷è íå ï³â Êîçÿòèíà, ïðè-
÷îìó íå ò³ëüêè ì³ñòà, àëå é ñåëà.

— ßê ò³ëüêè ï³äêëþ÷èëè 
íàì ³íòåðíåò, ðîê³â 6–7 òîìó, 
ïî÷àòêîâà âàðò³ñòü ñêëàäàëà 
ëèøå 150 ãðèâåíü, ïîò³ì çðîñëà 
äî 170, ï³çí³øå äî 200, à çàðàç 

êîøòóº âæå 240 ãðí, — ðîçïî-
â³äàº æèòåëüêà ñåëà Êîçÿòèíà 
²ðèíà. — ß ðîçóì³þ, ùî âñå äî-
ðîæ÷àº ³ ö³íè çðîñòàþòü, àëå æ 
íå íàñò³ëüêè. Òèì á³ëüøå, ÿê 
ñòàëî â³äîìî â³ä êîðèñòóâà÷³â 
âñåñâ³òíüî¿ ìåðåæ³, ³íòåðíåò çäî-
ðîæ÷àâ ëèøå äëÿ êîðèñòóâà÷³â 
äîìàøíüîãî ³íòåðíåòó Êîçÿòèí-
ñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³.

²íòåðíåò-êîìïàí³é â Êîçÿòèí³ 
íå òàê ³ áàãàòî. ¯õ ìîæíà ïîðà-
õóâàòè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè. 
À ÿêùî ìîâà éäå ïðî ÿê³ñòü, 
òî á³ëüøà ïîëîâèíà íå äîòÿãóº 
äî ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ. Çàì³ñòü 
îá³öÿíèõ 50–100 Ìá³ò/ñ çà ôàê-
òîì ìàºìî íà 20 ÷è 30 îäèíèöü 
ìåíøå.

— À ùî ðîáèòè, êîëè â íàñ 
íåìàº âèáîðó? — ïðîäîâæóº 
ïàí³ ²ðèíà. — Çì³íèòè ïðîâàé-

ЧОМУ ПОДОРОЖЧАВ ІНТЕРНЕТ 
Гроші  Один з найпопулярніших 
інтернет-провайдерів у Козятині «Дома 
Нет» з першого жовтня подорожчав 
на 40 гривень. Консультанти компанії 
пояснюють таке здорожчання 
підвищенням цін за оренду електроопор. Чи 
для всіх користувачів мережі піднімається 
тариф — дізнавалися наші журналісти 

äåðà íå ìîæåìî, àäæå ë³í³þ äëÿ 
íàñ ïðîâåëè ò³ëüêè «Äîìà Íåò». 
Îò âîíè òåïåð ³ êîðèñòóþòüñÿ 
ìîíîïîëüíèì ïðàâîì íå ï³äâè-
ùóþ÷è ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóãè, 
çá³ëüøóþòü ¿¿ âàðò³ñòü.

Ùîá ðîç³áðàòèñÿ, ÷è âñ³ì êî-
ðèñòóâà÷àì ï³äíÿëè ïëàòó çà ³í-
òåðíåò, ìè îïèòàëè äåê³ëüêîõ 
êîçÿòèí÷àí, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ó êâàðòèðàõ. Âèÿâèëîñü, ùî äëÿ 
íèõ òàðèô çàëèøèâñÿ áåç çì³í. 
Â ñåðåäíüîìó çà ì³ñÿöü âèõîäèòü 
140–150 ãðèâåíü.

×îìó òàê,  ñïðîáóâàëè 
ç'ÿñóâàòè ó êîíñóëüòàíòà êîì-
ïàí³¿. 

— Ïî êîçÿòèíñüêîìó ðåã³-
îíó ï³äíÿòòÿ âàðòîñò³ òàðèôó 
ïîâ'ÿçàíå ç òèì, ùî ÐÅÌ ï³äâè-
ùèâ ö³íó çà îðåíäó åëåêòðîîïîð. 
Òîæ êîìïàí³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåí-
íÿ çá³ëüøèòè òàðèô íà 40 ãðí. 
Áóäåìî ïðàöþâàòè íàä ïîêðà-
ùåííÿì ÿêîñò³, çàêóïëÿºìî íîâå 
îáëàäíàííÿ, — ïîÿñíèâ íàì ìå-
íåäæåð Îëåêñàíäð.

Íàìàãàëèñü òàêîæ ç'ÿñóâàòè 
ïîçèö³þ êîìïàí³¿ «Åíåðà Â³-
ííèöÿ» òåëåôîíîì, ÿêèé íàì 
ëþá’ÿçíî íàäàëè â êîë-öåíòð³ 
«Â³ííèöÿîáëåíåðãî», ùîá 
ç’ÿñóâàòè, ÷è çðîñëà âàðò³ñòü 
îðåíäè åëåêòðîîïîð, ùîá ïî-
ð³âíÿòè â³äñîòêè çäîðîæ÷àííÿ. 
Òà íîìåð ïîñò³éíî çàéíÿòèé.

ßê ïèøóòü â ïðîâ³äíèõ óêðà-

¿íñüêèõ ÇÌ², ïðè÷èíà ïîäî-
ðîæ÷àííÿ ìåðåæ³ â òîìó, ùî 
³íòåðíåò-êàáåë³ ïðîâàéäåðè 
ðîçì³ùóþòü íà åëåêòðîîïîðàõ. 
Ðîçì³ð îðåíäíî¿ ïëàòè çà íèõ 
ïðèâ’ÿçàíèé äî ì³í³ìàëêè, ÿê 
ïðî öå ñêàçàíî â çàêîí³ Óêðà¿íè 
«Ïðî äîñòóï äî îá’ºêò³â áóä³â-
íèöòâà, òðàíñïîðòó, åëåêòðî-
åíåðãåòèêè ç ìåòîþ ðîçâèòêó 
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ìåðåæ». 
Îñê³ëüêè ì³í³ìàëêà â íàø³é 
êðà¿í³ ï³äí³ìàºòüñÿ, òî ï³äâè-
ùóâàòèñÿ áóäå ³ âàðò³ñòü îðåíäè, 
à çíà÷èòü, âàðò³ñòü ³íòåðíåòó äëÿ 
ïðîâàéäåð³â. ² â ïåðøó ÷åðãó ïî-

äîðîæ÷àííÿ òîðêíåòüñÿ àáîíåí-
ò³â ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³, òîìó ùî 
òàì ìàã³ñòðàëüí³ êàáåë³ íàáàãàòî 
äîâø³, í³æ ó ì³ñò³, äå íàñåëåííÿ 
ðîçòàøîâàíî á³ëüø êîìïàêòíî. 
Òîæ æèòåëÿì áàãàòîïîâåðõ³âîê 
ïîêè ùî ìîæíà äèõàòè ñïîê³é-
íî, òà øâèäøå çà âñå — íåíà-
äîâãî, ö³íè íåçàáàðîì çðîñòóòü ³ 
ó íèõ. Íàì çàëèøàºòüñÿ ÷åêàòè 
êðàùèõ ÷àñ³â òà á³ëüø íàä³éíîãî 
ïðîâàéäåðà, ÿêèé çàéäå íà íàø 
ðèíîê ç ðåàëüíîþ ö³íîþ, ñòà-
á³ëüíîþ ÿê³ñòþ òà êðàùîþ ïðî-
ïîçèö³ºþ íà ðèíêó. À ðàíî ÷è 
ï³çíî öå îáîâ’ÿçêîâî ñòàíåòüñÿ.

Вартість інтернет-послуги складала 150 гривень, потім 
зросла до 170, пізніше до 200, а зараз коштує вже 240
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ÃÐÎÌÀÄÀ

— Особисто я радий, що вда-
лось об'єднати людей різних 
політсил. Ми, козятинці, думаю 
показали приклад, шо можна 
не гризтись, а щось робити 
разом, навіть перед вибора-
ми. Дякуючи Богу і людям, 
в п'ятницю та суботу ми ви-
садили переважну більшість 
з 265 саджанців. Невелику 
частину біля школи досадили 
в понеділок. Сподіваюсь, що 
шкільні садочки порадують 
дітей, а декоративні дерева — 
жителів громади гарним цвітом 
і чистим повітрям. Надзвичай-
но вразили «ДОМівці». Вони 
зламали мої стереотипи про 
особливих людей. Ми просто 
робимо з ними неправильне 

порівняння на підставі склад-
них задач. Але з простими 
вони справляються на рівних 
або і краще. Дякую всім, хто 
прийшов допомогти висади-
ти саджанці і закінчити почату 
справу Дякую вам, друзі, за під-
тримку! Спільна праця об'єднує! 
Для цього проекту найкраще 
підходять рядки з вірша Ліни 
Костенко:
…Не знаю я, що буде після нас, 
в які природа убереться шати.
Єдиний, хто не втомлюється, — час.
А ми живі, нам треба поспішати.
Зробити щось, лишити по собі, 
а ми, нічого, — пройдемо, як тіні, 
щоб тільки неба очі голубі 
цю землю завжди бачили 
в цвітінні…

Сергій Сиваківський: «Дякую усім!»

ІРИНА ШЕВЧУК, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ñóáîòíèê, ÿê ³ ïëàíóâàëè îð-
ãàí³çàòîðè àêö³¿, ïðîâåëè â äâà 
åòàïè. Ó ï’ÿòíèöþ íà òåðèòî-
ð³¿ êîçÿòèíñüêîãî çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó (íà êëóìá³ ç³ ñòîðîíè 
Øåïåò³âñüêî¿ ïëàòôîðìè) âè-
ñàäèëè 20 ñàäæàíö³â ðîæåâîãî 
áóçêó, ñîðòó «Áîãäàí Õìåëü-
íèöüêèé». Êîîðäèíàòîðîì ö³º¿ 
ëîêàö³¿ îçåëåíåííÿ áóëà Â³êòîð³ÿ 
Õîìàíåöü.

— Êåð³âíèöòâî âîêçàëó âè-
ñëîâëþº ïîäÿêó çà áóçêîâèé 
äàðóíîê òà äîïîìîãó ó âèñàäö³ 
Ñåðã³þ Ñèâàê³âñüêîìó, ²ðèí³ 
Êîëåñíèê òà ¿¿ êîìàíä³, — êàæå 
Â³êòîð³ÿ. — Ïðàö³âíèêè âîêçà-
ëó ñòàíö³¿ Êîçÿòèí âçÿëè ó÷àñòü 
â îçåëåíåíí³ íàøîãî ì³ñòà òà 
ïðîâåëè ðîáîòó ç âèñàäêè äåðåâ 
ï³ä êåð³âíèöòâîì íà÷àëüíèêà 
âîêçàëó ñòàíö³¿ Êîçÿòèí Àíà-
òîë³ÿ ×àáàíà òà çà äîïîìîãîþ 
ïðàö³âíèê³â âîêçàëó Ç³íà¿äè 
Êóï÷óê, Àíäð³ÿ Êâàø³, Âàñèëÿ 
Áàëüøàíåêà, Ëþáîâ³ Øïàòê³â-
ñüêî¿, Êàòåðèíè Øåâ÷óê, Îëüãè 
Ïèñüìåííî¿.

Ïðàö³âíèêè âîêçàëó âïðàâíî 
ñïðàöþâàëè. Äåðåâöÿòà âèñàäè-
ëè â ëåãê³é àòìîñôåð³ òà ç ïî-
çèòèâîì. Áóçîê ñòàíå ãàðíîþ 
îêðàñîþ äëÿ â³äâ³äóâà÷³â âîêçàëó 
òà éîãî ïàñàæèð³â.

Ó ñóáîòó, 26 âåðåñíÿ, Ñåðã³é 
Ñèâàê³âñüêèé òà êîìïàí³ÿ ïðî-
äîâæèëè ïîñàäêîâó àêö³þ. Íà âó-
ëèö³ Äîâæåíêà âèñàäèëè 16 êà-
òàëüï, à íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî 
âèñàäèëè 43 äåðåâà-êóù³ áóçêó 
á³ëîãî «Ìàäàì Êàçèìèð Ïåð’º». 
Äî ðå÷³, öåé ã³áðèä âèðîñòèâ 
ôðàíöóçüêèé ñàä³âíèê Â³êòîð 
Ëåìóàí ³ íàçâàâ éîãî íà ÷åñòü 
äðóæèíè ïðåçèäåíòà Ôðàíö³¿ 
Æàíà Ïîëÿ Êàçèì³ðà Ïåð’º.

— ßêùî â áóçêó çâè÷àéíîìó 
â îêðåì³é êâ³òö³ ÷îòèðè ïåëþñò-
êè, òî â ìàäàì Ïåð’º ¿õ â ñåðåä-
íüîìó 16. Äóæå ãàðíå ³ äóõìÿíå, — 
ðîçêàçàëè ïðåäñòàâíèêè ïèòîì-
íèêà, çâ³äêè ïðèâåçëè äåðåâà.

Øèðîêîëèñò³ êàòàëüïè äî-
â³ðèëè ñàäèòè ãðóï³ ï³ä êåð³â-
íèöòâîì Âàäèìà Ðîæóêà. Êîëè 
ìè ïðè¿õàëè, õëîïö³ ñèä³ëè á³ëÿ 
äåðåâ â î÷³êóâàíí³ ï³äâîçó âîäè. 
Çàïèòóºìî Âàäèìà: «Äåðåâà âæå 
ïîñàäèëè?»

— Í³, — â³äïîâ³äàº â³í, — äå-
ðåâà ò³ëüêè â ëóíêè ïîñòàâèëè. 
Â òàêó ñóõó çåìëþ ñïî÷àòêó òðå-
áà âîäè íàëèòè.

Íà âóëèö³ Êóëèê³âñüêîãî, ÿê 
êàæóòü, ç³áðàâñÿ âåñü öâ³ò ïî-
ñàäêîâî¿ àêö³¿. Ãîëîâíèé îðãà-
í³çàòîð Ñåðã³é Ñèâàê³âñüêèé, 
Â³òàë³é Êðåäåíöåð ç äðóæèíîþ 
Þëåþ, Îëåã Ï’ÿâêà ç Îëåêñ³ºì 
Êàðàòººâèì òà ³íø³ àêòèâ³ñòè.

ПРИЙШЛИ З ЛОПАТАМИ 
ТА ГАРНИМ НАСТРОЄМ 
Спільна справа  Минулі вихідні для 
Козятина були досить плідними. Активні 
мешканці міста об'єдналися в озелененні 
Козятина. Все як має бути — підготували 
ями для посадки, підживили землю, 
висадили саджанці. А наступного дня 
фінальну крапку поставив рясний дощ…

Â³òàë³é Êðåäåíöåð, ÿêîìó âè-
ïàëà ä³ëÿíêà ïîñàäêè íà âóëèö³ 
Êóëèê³âñüêîãî, êàæå, ùî âèíè-
êëà ïðîáëåìà ç êîïàííÿì ëóíîê.

— Òàì á³ëÿ çàë³çíèö³ ãðóíòó 
íåìàº, îäíå êàì³ííÿ. Íàâ³òü 
áóëà äóìêà â³äìîâèòèñü íà âó-
ëèö³ Êóëèê³âñüêîãî ñàäèòè, 
àëå íàì íà äîïîìîãó ïðèéøîâ 
ï³äïðèºìåöü Âîëîäèìèð Êî-
âàëüñüêèé. ÿêèé ïðèâ³ç ïðè÷³ï 
äîáðîòíîãî ÷îðíîçåìó, — ðîç-
ïîâ³äàº Â³òàë³é. — Ìè çà äî-
ïîìîãîþ ëîìà çá³ëüøèëè ðîç-
ì³ðè ëóíîê ³ çàñèïàëè êîð³ííÿ 
äåðåâ õîðîøèì ãðóíòîì. Ó íàñ 
íå âì³ñòèëîñÿ íà Êóëèê³âñüêîãî 
÷îòèðè êóù³ áóçêó, ìè ¿õ âè-
ñàäèëè ó 3-³é øêîë³ 

Ìè çàïèòàëè ë³ñîïàòîëîãà, ùî 
â³í äóìàº ïðî äàíó àêö³þ?

— ß â ³íòåðíåò³ ÷èòàâ, ùî îð-
ãàí³çàòîðè âèñàäêè ñàäæàíö³â 
êèäàëè â ëóíêè ïîï³ë, ñóïåôîñ-
ôàòó äëÿ ï³äêîðìêè òà ïîäâ³éíó 
íîðìó ã³äðîãåëþ. Öå âåëèêèé 
ïëþñ ³ äîïîìîãà äåðåâàì ïåðå-
æèòè ïåðåñàäêó. Ò³ëüêè ñàìà 
ïîñàäêà äåðåâ ïðîâåäåíà äóæå 
çàðàíî. Òðåáà áóëî ïî÷åêàòè 
õî÷à á ùå ç ì³ñÿöü. Çà ðåçóëüòàò 
ïîñàäêè ÿ í³÷îãî íå ìîæó ñêà-
çàòè. Òðåáà äî÷åêàòèñÿ âåñíè, 
òîä³ âñå ñòàíå ÿñíî. Äóìàþ, ùî 
ñàäæàíö³ ç äîáðå ðîçâèíåíîþ 
êîðåíåâîþ ñèñòåìîþ âèæèâóòü. 
Ðàçîì ç òèì, íåñâîº÷àñíà ïîñàä-
êà äåðåâ çàâæäè ìàº îäèí ô³íàë, 
ÿêèé ðîçö³íþºòüñÿ ÿê 50 íà 50.

Â³òàë³é Êðåäåíöåð, 
ÿêîìó âèïàëà ä³ëÿíêà 
ïîñàäêè íà âóëèö³ 
Êóëèê³âñüêîãî, êàæå, 
ùî âèíèêëà ïðîáëåìà 
ç êîïàííÿì ëóíîê 

Працівники вокзалу підключилися 
до озеленення Мама й син Гаврилюки прийшли садити дерева З водою виручили рятувальники 

Козятинчан об’єднала спільна справа
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ÂÈÁÎÐÈ

ІРИНА КОЛЕСНИК, 33 РОКИ
Народилась і мешкає у Козятині. Працює 
старшим менеджером у фізичної особи-
підприємця Олени Самойлової. Депутатка 
Вінницької обласної ради 7-го скликання. 
Чоловік Павло працює у Вінницькій тери-
торіальній організації партії «Європейська 
солідарність». Брала участь у виборах 
у 2015 та 2019 роках. П’ять років тому 
балотувалася до обласної ради від партії 
«Самопоміч». Минулого року пробувала 
пройти до Верховної Ради — подавала 
свою кандидатуру на народного депутата 
від 13 округу від політсили «Голос». Цьо-
го разу йде на вибори від політичної сили 
«Європейська солідарність».

ХТО ВОНИ, КАНДИДАТИ 
НА ГОЛОВУ КОЗЯТИНСЬКОЇ ОТГ 

ОЛЕНА УДВУД 

Íà âèáîðàõ, ÿê³ â³äáóäóòüñÿ 25 æîâòíÿ, 
îáèðàòèìåìî íîâîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó. 
Ñâî¿ êàíäèäàòóðè ïîäàëî äåñÿòåðî êî-
çÿòèí÷àí, ïðîòå ïîêè ùî çàðåºñòðóâà-
ëè ëèøå äåâ’ÿòüîõ. Íà ìèíóëèõ âèáîðàõ 

2015 ðîêó êàíäèäàò³â áóëî äåùî á³ëü-
øå — òîä³ çà ïðàâî î÷îëþâàòè ãðîìàäó 
áîðîëîñÿ 14 êîçÿòèí÷àí.

Öüîãîð³÷ ñ³ìîõ êàíäèäàò³â âèñóâàþòü 
ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, äâîº éäóòü íà âèáîðè 
ñàìîâèñóâàíöÿìè. Ñåðåä ïðåòåíäåíò³â 
íà ïîñò ì³ñüêîãî ãîëîâè ëèøå òðîº æ³íîê.

Одного з кандидатів на міського голову 
поки не зареєстрували. Це Олександр 
Пузир, нинішній очільник нашого міста. 
Територіальна виборча комісія відмо-
вилася реєструвати його, мотивуючи це 
тим, що міський голова ніби-то пере-
буває у лавах партії «Батьківщина», але 
балотується від «Слуги народу», хоча він 

написав заяву на вихід з «Батьківщини» 
ще у червні цього року. Рішення тери-
торіальної виборчої комісії оскаржили 
у Вінницькому окружному суді. Коли 
верстався номер, стало відомо, що за-
сідання відбулося. Суд зобов’язав ТВК 
зареєструвати Олександра Пузиря кан-
дидатом на посаду міського голови.

Десятий кандидат 

Волевиявлення  За інформацією територіальної 
виборчої комісії, станом на середу, 30 вересня, 
маємо дев’ять зареєстрованих кандидатів на посаду 
міського голови Козятина. Розповідаємо, хто вони

ТЕТЯНА ЄРМОЛАЄВА, 46 РОКІВ
Уродженка села Непедівка, проживає у Ко-
зятині. Фінансовий директор приватного 
підприємства «Гадомецьке». Голова ОСББ 
«Винниченка, 43». Чоловік займається під-
приємницькою діяльністю. У 2015 році вже 
балотувалася на посаду Козятинського голо-
ви. Тоді йшла на вибори самовисуванцем. 
За підсумками підрахунку голосів стала шос-
тою, набравши 8,54 % «за». Цього разу йде 
на вибори від політичної сили «Українська 
стратегія Гройсмана».

ГЕННАДІЙ ТКАЧУК, 49 РОКІВ
Правоохоронець. Довгий час працював 
у Козятинському відділку поліції, протягом 
2013–2017 років був його очільником. 
Нині працює заступником начальника 
Управління злочинів та протидії торгівлею 
людьми Головного управління нацполіції 
у Вінницькій області. Керує футбольною 
командою «Моноліт». Йде на вибори са-
мовисуванцем. Участі у двох попередніх 
виборчих перегонах у 2015 і 2010 роках 
не брав.

ЛЮДМИЛА КУЛИКІВСЬКА, 46 РОКІВ
Уродженка Сестринівки, нині мешкає у Ко-
зятині. Завідувачка садочка № 2. Депутат-
ка Вінницької обласної ради. Брала участь 
у виборах у 2015 році. Балотувалася до Ві-
нницької обласної ради від партії «Укроп». 
Нині йде на вибори від політичної сили 
«Пропозиція».

ВАЛЕРІЙ СЄЧКО, 54 РОКИ
Пенсіонер. Працював у Козятинському місь-
крайонному суді протягом 22 років. Спер-
шу був суддею, потім заступником голови. 
Останні 6 років очолював суд. У серпні цього 
року пішов у відставку. Йде на вибори само-
висуванцем. Участі у виборчих перегонах 
2015 року не брав.

ВАДИМ РОЖУК, 32 РОКИ
Народився і проживає у Козятині. Підприє-
мець. Голова ОСББ «Грушевського, 74». Без-
партійний. Йде на вибори від партії «Сила 
людей». Брав участь у виборчих перегонах 
2015 року. П’ять років тому теж балотував-
ся на міського голову від тієї ж політичної 
сили. Став третім, набравши 10,06 % голо-
сів. Пройшов до міської ради як депутат, 
але склав свої повноваження у 2018 році.

ВАСИЛЬ ДЖАМАН, 47 РОКІВ
Уродженець Бердичева, нині мешкає 
у Козятині. Тимчасово не працює. Згідно 
з декларацією за 2019 рік, раніше був го-
ловним спеціалістом відділу Державного 
реєстру виборців міської ради. Дружина 
Тетяна працює у центральній районній лі-
карні. Безпартійний. Йде на вибори само-
висуванцем. Участі у попередніх виборчих 
перегонах 2015 року не брав.

СЕРГІЙ МАТВІЮК, 41 РІК
Народився і проживає у Козятині. Підпри-
ємець, депутат Козятинської міської ради. 
Дружина Олена теж займається підприєм-
ницької діяльністю. Брав участь у виборах 
2015 року. Балотувався до міської ради від 
партії «Батьківщина». На цьогорічні вибори 
йде від тієї ж партії.

ВІКТОР СЛОБОДЯНЮК, 54 РОКИ
Уродженець Флоріанівки, проживає у Ко-
зятині. Голова Козятинської районної ради. 
Дружині Аллі належать фермерське госпо-
дарство «Влад» та торговий дім «Совва». 
Брав участь у виборах 2015 року. Балотувався 
до районної ради від «Аграрної партії». За-
раз йде на вибори від політсили «Наш край».
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Відбулась 38 позачергова сесія районної ради

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

28 вересня 2020 року під керівництвом голови 
районної ради Віктора Слободянюка відбулась 
38 позачергова сесія районної ради 7 скликання.

Перед початком засідання Віктор Миколайович по-
інформував депутатський корпус щодо ряду важливих 
питань.

ЩОДО ПРОДАЖУ РАЙОННОГО БУДИНКУ 
КУЛЬТУРИ

Нагадаємо, що рішенням 37 сесії 7 скликання Козятин-
ської районної ради від 15 вересня 2020 року депутати 
затвердили протокол від 08.09.2020 про результати 
електронного аукціону з продажу об’єкта малої при-
ватизації спільної комунальної власності територіальних 
громад сіл та селища Козятинського району – будівлі 
районного будинку культури з прибудовами та будівлі 
гаража. На жаль, деякі особи та ЗМІ вирішили вико-
ристати дане питання у політичних іграх, поширюючи 
безпідставні звинувачення у незаконному продажу.

Віктор Слободянюк наголосив, що за будівлю, яка 
вже майже 15 років перебуває в аварійному стані і не 
використовувалась за призначенням, вдалось отрима-
ти 3 000 001,00 грн. Дані кошти будуть розподілені 
на сесії та спрямовані на будівництво відділення екс-
треної медичної допомоги районної лікарні, а також 
на проведення ремонтів будинків культури територі-
альних громад району. Вигоду від продажу отримає 
і міська влада, адже земля знаходиться у її власності. 
В подальшому саме міське керівництво врегульову-
ватиме усі питання подальшого будівництва і отри-
муватиме орендну плату за земельну ділянку. Голова 
ради закликав присутніх у своїх судженнях керуватись 
об’єктивними фактами, замість того, щоб створювати 
суспільний резонанс з нічого.

Наразі триває активна інвентаризація усього майна. 
В. Слободянюк наголосив, що потрібно докласти мак-
симум зусиль, щоб залишити якомога більше майна в 
підпорядкуванні органів місцевого самоврядування, 
а не передавати його правонаступнику – Хмільниць-
кій районній раді. Майно буде не приватизоване, а 
передане у власність громад.

Дані питання будуть виноситись на розгляд подаль-
ших сесій районної ради.

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ У М. КОЗЯТИН 
ТА С. КОЗЯТИН НА КОНТРОЛІ

Голова районної ради Віктор Слободянюк зазначив, 
що було проведено 3 засідання районної комісії з пи-
тань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій 
щодо проведення заходів з покращення якості питної 
води споживачам міста Козятин і села Козятин. За сло-
вами Віктора Миколайовича, керівництво водопоста-
чальної організації самоусунулось від виконання своїх 
службових обов’язків. Тривалий час на підприємстві 
нічого не робилось для покращення водопостачання. 
Спеціальну комісію лише з третього разу нарешті було 
допущено до перевірки Козятинського ВСП «Київське 
ТУ БМЕС АТ Укрзалізниця» в частині обстеження техно-
логічного обладнання з очищення та транспортування 
води. На підприємстві використовується одноступенева 
очистка, що в повній мірі не забезпечує якість води.

За інформацією начальника управління ВСП «Київ-
ське ТУ БМЕС АТ Укрзалізниця» Миколи Кравця, два 
фільтри наразі вже замінено, планується заміна ще 
двох, вживаються відповідні заходи з очистки, зо-
крема, вирішується питання фільтрування води через 
деревне вугілля. Буде закуплено суспензія «Хлорелла». 
Найближчим часом запланована очистка водойми в 
с. Медведівка в місці забору води. Ніякої реакції та 
допомоги від міської ради немає, хоча даною про-
блемою має перейматись саме міське керівництво.

Віктор Слободянюк наголосив, що буде вжито усіх 
можливих заходів для покращення водопостачання.

ПРАКТИЧНО ЗАВЕРШЕНО РЕМОНТ ДИТЯЧОГО 
ВІДДІЛЕННЯ

Голова районної ради Віктор Слободянюк подякував 
аграріям, які долучились до проведення ремонтних 
робіт дитячого відділення Козятинської ЦРЛ. Зокре-
ма за кошти благодійників, які ніколи не залишались 
осторонь будівництва та проведення ремонтів у со-
ціальних закладах, будуть придбані нові меблі до 
дитячого відділення.

Перед початком розгляду порядку денного голова 
районної ради та заступник голови райдержадміні-
страції привітали із днем народження присутнього 
на засіданні сесії заступника керівника Калинівської 
місцевої прокуратури Вінницької області Півнюка Сергія 
Михайловича.

На розгляд сесії було винесено п’ять питань порядку 
денного, які попередньо обговорювались на засіданні 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів, комуналь-
ного майна, економічного і соціального розвитку та 
Президії районної ради.

На початку депутати затвердили протокол від 
15.09.2020 про результати електронного аукціону 
з продажу об’єкта малої приватизації спільної кому-
нальної власності територіальних громад сіл та селища 
Козятинського району – будівлі гаража, за адресою: 
Вінницька область, м. Козятин, вул. Пушкіна, 16.

Другим та третім питаннями було прийнято рішен-
ня про надання згоди на прийняття та про прийняття 
чотирьох автомобілів медичного спецтранспорту 
RENO-DUSTER для амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини Козятинського району (Кордишівка, 
Жежелів, Махнівка, Самгородок).

Також депутати затвердили план розвитку Комуналь-
ного підприємства «Козятинська центральна районна лі-
карня Козятинської районної ради» на 2020-2022 роки.

На завершення було прийнято рішення щодо по-
рушення клопотання перед Управлінням культури та 
мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації 
про присвоєння почесного звання «Заслужений праців-
ник культури України» Петрушкевич Антоніні Кирилівні, 
керівнику народного аматорського вокального гурту 
«Калина» Махнівського сільського клубу, відомій в 
області поетесі, піснярці, гумористці.

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

голову правління ТОВ «Україна» с. Кордишівка
СТРАТІЙЧУКА Михайла Никоновича (01.10)

Зичимо повсякчас відчувати енергію життя, надійну 
підтримку рідної землі, цілющу бадьорість рос, 
безкраю радість високого неба й теплий вогонь 
людської вдячності. Міцного вам здоров'я, всіх 

Божих ласк і земних щедрот!

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

директора КУ «Козятинський районний Трудовий архів»
ІЩУК Тетяну Вікторівну (02.10)

начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації

ГНАТЮКА Володимира Миколайовича (03.10)

білопільського сільського голову
ЯКИМЧУКА Віктора Миколайовича (03.10)

Хай нові сторінки вашого життя заповнюються 
високими досягненнями, цікавими справами та 
яскравими зустрічами, у вашому домі панують 

мир і добро, мудрість та взаєморозуміння. Щиро 
зичимо міцного здоров’я, реалізації планів та 

сподівань!

1 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНІВ ТА ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ

Коли щасливе кожне покоління, щасливе і 
суспільство. Перший день жовтня присвячений 

найстаршому поколінню, яке зберігає культуру та 
традиції, виховало й «поставило на ноги» дітей, 

тішиться онуками й правнуками. 
Більшість із цих людей вже не працює на роботі, 

але ще дасть фору молодим у веденні домашнього 
господарства, приготуванні смачних страв або 
в художній самодіяльності, у рибальстві чи в 

шаховій партії.
Мудрість життя лягла сріблом на волосся, але не 

зникла молодість душі. Ваш життєвий і професійний 
досвід – цінне надбання, яким ви залюбки готові 
поділитися. Ваші цікаві історії варті, щоб про них 

писали книги та знімали фільми.
Щиро зичимо вам життєлюбства, енергійності, 

міцного здоров’я та гарного самопочуття, розуміння 
й ніжної турботи близьких на многая і благая літа!

ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ!
Вітаємо педагогічні колективи, усіх, хто причетний 

до подвижницької справи виховання, плекання 
молодої парості нового покоління, з Днем 

працівників освіти!
Своє серце ви віддали дітям. І якщо витримали 

непросте випробування школою, не зійшли з 
учительської стежини, – то ви дійсно ентузіасти 
своєї справи, адже не кожному під силу нести 

вчительський хрест, вечори проводячи за перевіркою 
зошитів та підготовкою уроків і чужим дітям 

приділяючи чи не більше часу, ніж своїм власним.
Кажуть, що батьки народжують дитину, 

а педагоги – її душу.
Вклоняючись перед вашою відданою працею, щиро 
зичимо вам здоров’я й натхнення, творчого горіння 

на довгі щасливі літа, вдячних учнів, які й через 
роки теплим словом згадуватимуть Учителя, за його 

взірцем звірятимуть своє життя.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК

голова райдержадміністрації 
Костянтин ПОПЕРЕЧНИЙ

Козятинська райдержадміністрація та Козятинська 
районна рада висловлюють глибокі співчуття 

голові Кордишівської сільської ради Байді Івану 
Миколайовичу з приводу непоправної втрати – 
смерті матері Байди Олександри Максимівни. 

Царство їй Небесне та вічна пам’ять.
Голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

Голова райдержадміністрації Костянтин 
ПОПЕРЕЧНИЙ

29 вересня виповнилось 154 роки з дня 
народження Михайла Грушевського. 

Він був професором історії, організатором укра-
їнської науки, публіцистом, головою Центральної 
Ради (1917-1918), академіком.

Політичний і державний діяч, який відіграв провід-
ну роль у творенні Української незалежної держави. 
Вчений, який подарував своєму народові історію, 
без чого неможливо усвідомити себе як націю. 

Голова районної ради Віктор Слободянюк, заступ-

ник голови районної ради Анатолій Задорожнюк, 
керівники комунальних установ та підприємств 
приїхали до с. Сестринівка, аби вшанувати пам’ять 
видатної особистості М. Грушевського та разом з 
сільським головою Анатолієм Левчуком, учнями 
Сестринівського ЗНВК поклали квіти до пам’ятника 
М. Грушевському, розташованому біля школи.

Творча спадщина Михайла Сергійовича на-
раховує близько двох тисяч праць з історії, іс-
торіографії, соціології, літератури, етнографії, 

археології, фольклору. Він показав, що еволюція 
людства, попри всі складнощі, має тенденцію до 
встановлення справедливого демократичного 
ладу. Очоливши Центральну Раду, він був глибо-
ко переконаний, що нова українська державність 
має базуватися на принципах демократії і закону. 
Своєю працею М. Грушевський закладав міцні 
підвалини української державності. Саме Грушев-
ський вписав українців в історію, за його пропо-
зицією гербом УНР було затверджено тризуб.

У серпні поточного року голова районної Віктор 
Слободянюк проводив виїзні прийом громадян 
в селах району.

У с. Сигнал громада озвучила найболючіше питання — 
проблему із водопостачанням у селі, а саме: відсут-
ність погодження документів на буріння артезіанської 
свердловини та отримання дозволу на початок робіт.

Як розповів місцевий активіст, проблема з водопос-
тачанням виникла ще у 2000 році. Вода у домівках є 
лише вранці та ввечері і тільки на перших поверхах. 
У криницях також води нема. Проектно–кошторисна 
документація на буріння свердловини перероблялась 
вже 3 рази, на що з сільського бюджету виділили біль-

ше 200 тис. грн. Тривалий час документація знахо-
дилась на погодженні в будівельній інспекції у Києві.

Вислухавши усіх, голова районної ради Віктор Слобо-
дянюк взяв на себе зобов’язання вирішити проблему 
з водою. На даний час за сприяння Віктора Мико-
лайовича отримано необхідні дозвільні документи 
на будівництво свердловини. Тож найближчим часом 
замовник робіт зможе розпочати роботи з будівни-
цтва, аби якнайшвидше кожна домівка у селі була 
забезпечена водою.

В с. Пиковець жителі скаржились на стан центральної 
сільської дороги.

Голова районної ради взяв дане питання на контр-

оль. Тож наразі філією «Козятинський райавтодор» 
проведено ямковий ремонт ділянки дороги протяж-
ністю 2 км — від автомобільної дороги Кременець — 
Біла Церква до с. Пиковець. Роботи проводились 
за кошти державного дорожнього фонду та місцевого 
агропідприємства — загальна сума 258 тис. грн. Роз-
почато ямковий ремонт дороги Пиковець-Пустоха.

Також вирішено питання з магазином райспожив-
спілки в с.Пиковець. За домовленістю з її керівником 
Василем Михайловим, магазин буде передано у влас-
ність сільської громади, яка в подальшому викорис-
товуватиме його для своїх потреб.

На Козятинщині відзначили 154-у річницю 
з дня народження Михайла Грушевського

Позитивні зрушення за підсумками виїзних прийомів 
голови районної ради Віктора Слободянюка
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У соціально-культурному просторі нашого 
міста освіта займає особливе місце. Козя-
тинська міська рада приділяє значну увагу 
забезпеченню належного матеріального 
рівня закладів освіти та потреб навчально-
виховного процесу. Це ті інвестиції, без яких 
не можливий поступ як нашого міста, так і 
держави в цілому.

П’ять останніх років стали надзвичайно 
ефективними у розвитку галузі освіти. 
Пріоритетними напрямками фінансування 
були заходи з енергозбереження, заміни 
систем теплопостачання, ремонти покрі-
вель, актових, спортивних залів, санвузлів, 
харчоблоків та заміна в них технологічного 
обладнання на нове, оновлення обідніх за-
лів у школах та садочках та інші роботи, 
спрямовані на створення відповідних сані-
тарно-гігієнічних та безпечних умов.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Всього за 5 років на капітальні ремонти 

закладів дошкільної освіти з міського бю-
джету було виділено 3 млн 385 тис. грн. 
За ці кошти встановлено новий дах, відре-
монтовано кухню та харчоблок (відповідно 
до вимог ХАСП), розпочато роботи з онов-
лення фасаду ЗДО №2, відремонтовано 
покриття над овочесховищем та відмостку 
в ЗДО №4, оновлено фасад, замінено дах, 
встановлено новий паркан та капітально 
відремонтовано кухню (відповідно до ви-
мог ХАСП) у дитячому садочку №6, від-
ремонтовані внутрішні приміщення усіх 
дошкільних закладів.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
У місті здійснюють свою діяльність 6 закла-

дів загальної середньої освіти комунальної 
форми власності.

Про рівень освіти, який надають наші шко-
ли, свідчать не лише результати ЗНО, облас-
них, Всеукраїнських конкурсів та олімпіад, 
але й довіра батьківської громади, адже 
значно виріс контингент учнів (в школах 
навчаються не лише діти міста, а все більше 
доїжджають з навколишніх сіл).

Збільшилась і кількість дітей, і кількість 
класів. Так у 2020-21 році в ліцеї-школі 
відкрито 4 перших класи, у школі №2 – 2 
десятих класи.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Основні засади реформи шкільної освіти 

викладено в Концепції Нової української 

школи, яка активно впроваджується з 2018 
року.

Якщо у 2016 н. р. в місті працювало 2 
класи за науково-педагогічним проектом 
«Інтелект України», то сьогодні працюють 
уже 7 класів, «На крилах успіху» - 4 класи. 
Ключові зміни стосуються підходів до на-
вчання та змісту освіти, створення нового 
освітнього середовища.

У закладах освіти оновлюється матеріаль-
но-технічна база. Три роки поспіль з місько-
го бюджету на створення нового освітнього 
середовища виділяється 500 тис. грн (1 
млн 500 тис. за 3 роки). Початкова школа 
кардинально змінюється: усі класи забезпе-
чені новими сучасними меблями, технікою, 
дидактично-роздатковими матеріалами.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
У закладах освіти почала впроваджуватися 

система контролю за якістю харчових про-
дуктів. НАССР - міжнародна система, яка 
ідентифікує, оцінює та контролює небезпеч-
ні фактори, що є визначальними для без-
печності харчових продуктів. Впровадження 
даної системи в дошкільних закладах та 
школах є обов’язковою умовою для гарантії 

безпечного харчування дітей.
Змінюють свій вигляд їдальні та кухні. Уріз-

номанітнюють зовнішній вигляд та меню 
буфети, в усіх закладах встановлені апарати 
напоїв на молочній основі.

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Із  метою створення комфортних умов для 
навчання та виховання підростаючого по-
коління Козятина та стабільного функціону-
вання закладів освіти щороку проводяться 
капітальні та поточні ремонти приміщень, 
модернізується матеріально-технічна база. 
За 5 останніх років з міського бюджету на ці 
потреби витрачено 19 млн 365 тис. грн (12

млн 800 тис. – капітальні видатки, 6 млн 
565 тис. – поточні видатки та придбання 
матеріальних цінностей).

За ці кошти замінені на енергозберігаючі 
вікна в усіх закладах загальної середньої 
освіти, відремонтовано покрівлі в ЗШ №2, 
ліцеї, ЗНВК №6, ЗШ №3, оновлено фасади 
ЗШ №3 та 2, облаштовано новий вхід до 
ЗНВК №6, ресурсні кімнати.

Запрацювали 3 кабінети математики (СШ 
№1, ліцей, ЗШ №5), сформовано освіт-

нє середовище Нової української школи, 
закуплено комп’ютерні класи в СШ №1, 
ліцей, ЗШ №3, оновлено комп’ютерне та 
мультимедійне обладнання, придбано ін-
терактивні дошки тощо (таблиця 2).

Заклади освіти міста оновлюються, зміню-
ються, осучаснюються. В нових комфортних 
умовах навчаються учні: світлі класи, ігрові, 
рекреаційні зони, яскраві коридори при-
ваблюють наймолодших школярів.

У комунальному закладі «Навчально-
виховний комплекс І-ІІІ ст. «ліцей-школа» 
відкрився Інтелект-хаб (сучасний кабінет 
математики), вартістю 360 тис. грн. Кабі-
нет оснащений п’ятнадцятьма ноутбуками, 
багатофункціональним пристроєм Epson, 
сканером, мультимедійним проектором та 
маркерною дошкою, ліцензійним програм-
ним забезпеченням та повним комплектом 
унаочнення. Запрацював тут і лінгафонний 
кабінет.

Впроваджуються енергозберігаючі тех-
нології шляхом переведення котелень на 
альтернативні види палива (ЗШ №3, ЗДО 
№4, ЦДЮТ, КДЮСШ).

Станом на 20.12.2019 року здійснено 
утеплення частини фасаду ЗДО №2.

В усіх закладах дошкільної, загальної се-
редньої та позашкільної освіти працюють 
питні «осмоси», а в СШ №1 за кошти місь-
кого голови встановлено станцію очистки 
води. Ця робота і надалі буде продовжу-
ватись.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Сьогодні система освіти міста Козятина 

відповідає потребам територіальної гро-
мади та забезпечує право усіх дітей на 
доступну дошкільну, загальну середню та 
позашкільну освіту. У закладах освіти міста 
активно ведеться робота щодо інтеграції 
дітей з особливими освітніми потребами 
шляхом організації індивідуального та ін-
клюзивного навчання:

функціонує 1 дитячий садок, який має 4 
групи спеціального призначення (2 - з по-
рушенням зору і 2 - з порушенням мови); 
у ЗДО №2, ЗДО №3, ЗДО №5 та ЗДО №6 
працюють 8 інклюзивних групи, в яких вихо-
вуються 9 дітей з особливими освітніми по-
требами; у школах відкрито 8 інклюзивних 
класів, де здобувають освіту 8 учнів з ООП.

В 4 закладах освіти (СШ №1, ЗШ №2 та 
ЗШ №3, ліцеї-школі) обладнано ресурсні 
кімнати.

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР КОЗЯТИНА
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Спеціально організований освітній про-
стір дає змогу кожній дитині реалізувати 
своє право на освіту, максимально роз-
крити освітній і особистісний потенціал 
та подолати бар’єри соціалізації, адже 
навчання у ресурсній кімнаті базується на 
індивідуальних потребах кожного учня, має 
на меті залучення, або перехід дитини до 
звичайного класу, спрямоване на усунення 
факторів, що перешкоджають навчанню у 
загальноосвітньому класі.

01.09.2018 року свою роботу розпочав 
Інклюзивно-ресурсний центр, який працює 
на повну силу.

Цього року обладнане ще одне примі-
щення – кабінет реабілітації.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ТА 
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Змінилися підходи до організації поза-

шкільної освіти в місті. Десятками років на 
позашкілля не зверталася увага, тому при-
міщення Комплексної спортивної школи 
та Центру дитячої та юнацької творчості 
знаходились у незадовільному стані.

В травні 2018 року урочисто відкрито 
оновлену Комплексну дитячо-юнацьку 
спортивну школу. Роботи розпочалися 
ще у 2015 році, коли були замінені на 
енргозберігаючі вікна в будівлі (400 тис. 
грн) та проведено ремонт даху (100 тис. 
грн). Після цього роботи було зупинено 
через брак фінансування.

2016 року міська рада взяла на себе 
зобов’язання провести капітальний ре-
монт будівлі КДЮСШ.

З міського бюджету було виділено 282 
тис. грн на реставрацію стелі та стін, а 
також 420 тис. грн на ремонт підлоги. У 
2018 році додатково виділено 180 тис. 

грн на ремонт фойє та роздягалень. Всього 
на капітальний ремонт КДЮСШ витра-
чено 1 млн 570 тис. грн. А в 2019 році 
було встановлено котельню на альтерна-
тивному паливі і сьогодні учні КДЮСШ 
мають можливості займатись в сучасних 
комфортних умовах.

2016 - 2020 роки збагатили наше місто 
спортивними та ігровими комплексами на 
суму більше 1,5 млн грн. Дані спортив-
но-ігрові комплекси розміщені в парковій 
зоні та прибудинкових територіях, усіх за-
кладах дошкільної та загальної середньої 
освіти.

Не зважаючи все-таки на недостатнє 
фінансування ремонтів та придбання в 
Центрі дитячої та юнацької творчості, його 
наповнення, освітній простір, безумовно, 
зазнав разючих змін: ремонтуються класні 
кімнати, вбиральні, коридори.
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ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА ШЕВЧУК 

Ïðîôåñ³éíî çàéìàòèñÿ ñîáà-
êàìè Îëåêñàíäð Øêëÿðñüêèé 
ïî÷àâ ê³ëüêà ðîê³â òîìó, êîëè 
ïðàöþâàâ ç íèìè â äîðîæíüîìó 
ðîçïë³äíèêó ñëóæáîâèõ ñîáàê 
Óêðçàë³çíèö³. Ïîò³ì çàê³í÷èâ 
êóðñè ïðè Ê³íîëîã³÷í³é ñï³ëö³ 
Óêðà¿íè. Îòðèìàâ êâàë³ô³êàö³þ 
³íñòðóêòîðà-ê³íîëîãà ñîáàê ç 
ðîáî÷èõ ÿêîñòåé. ª â³äïîâ³äíà 
ë³öåíç³ÿ òà ïîñâ³ä÷åííÿ.

Îëåêñàíäð ìàº óëþáëåíè-
öþ — äâîð³÷íó ð³çåíøíàóöåðêó 
Äåì³ — âîëîäàðêó ð³çíîìàí³òíèõ 
íàãîðîä òà êóáê³â.

— Äåì³ — áåçäîãàííà «ñòî-
ðîæîâêà», — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð. — Íà âèñòàâêàõ ïîñò³é-
íî îòðèìóº îö³íêó «â³äì³ííî». 
ª êàíäèäàòîì â þí³ ÷åìï³îíè 
Óêðà¿íè. Âäîìà º ñïåö³àëüíèé 
êóòî÷îê, äå ñòîÿòü ¿¿ íàãîðîäè 
ì³æíàðîäíèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ 
âèñòàâîê.

Òà çàéìàòèñÿ ëèøå ñâî¿ì ïñîì 

Îëåêñàíäðó áóëî ìàëî. Äâà ðîêè 
òîìó â³í çàïî÷àòêóâàâ â Êîçÿ-
òèí³ øêîëó îõîðîíè òà ñëóõ-
íÿíîñò³ ñîáàê «Master guard». 
Íàðàç³ òàì íàâ÷àºòüñÿ 20 ñîáàê 
ð³çíèõ ïîð³ä — â³ä ñëóæáîâèõ 
ïñ³â ð³çåíøíàóöåð³â ³ ñòàôôîðä-
øèðñüêèõ òåð’ºð³â äî äåêîðàòèâ-
íèõ, òàêèõ ÿê ï³í÷åð ³ øï³ö. 
Ãîñïîäàð³ ñâî¿õ óëþáëåíö³â òóäè 
ïðèâîäÿòü ç âåëè÷åçíèì çàäîâî-
ëåííÿì, àäæå áà÷àòü ðåçóëüòàòè. 
Ñîáàêè ñòàþòü ðîçóìí³øèìè, 
êóëüòóðí³øèìè, âïðàâíî âèêî-
íóþòü êîìàíäè. Òà çàéìàþòüñÿ 
ïñè íå ó â³äïîâ³äíèõ äëÿ òîãî 
óìîâàõ. Íà êîëèøíüîìó âàí-
òàæíîìó äâîð³, ùî çíàõîäèòüñÿ 
íà Âèííè÷åíêà, 62.

— Ìè âëàñíèìè ñèëàìè, ÿê 
ìîãëè òàì âñå îáëàøòóâàëè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — Çðî-
áèëè áàçó äëÿ òðåíóâàíü. Êîëè 
âàíòàæíèé äâ³ð íå ïðàöþº, 
òî ìè çàéìàºìîñü, àëå âñå îäíî 
³íêîëè çàâàíòàæåííÿ áóâàþòü ³ 
òîä³ íàì íåìà äå ä³òèñü. Íàìà-

СОБАКИ Є, А МІСЦЯ 
ДЛЯ НИХ НЕМАЄ 
Ініціатива  У Козятині вже близько 
двох років діє школа охорони та 
слухняності собак «Master guard». Тут 
собакам «вкладає мізки» козятинчанин, 
ліцензований інструктор-кінолог 
Олександр Шклярський. Нещодавно 
в нашому місті вперше відбувся іспит 
«Собака-компаньйон». Розповідаємо, що 
це за змагання, хто став переможцем та 
що хочуть козятинські «собаколюби»?

ãàëèñü ïðîáèòè øëÿõè â ì³ñü-
ê³é ðàä³, àëå òî çåìë³ íåìàº, 
òî ì³ñöÿ…

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, ³äå-
àëüíèì ì³ñöåì äëÿ ñîáà÷èõ íà-
â÷àíü º ì³ñüêèé ñòàä³îí. Âåëèêà 
òåðèòîð³ÿ äëÿ öüîãî íå ïîòð³áíà. 
Âèñòà÷èòü ³ îáãîðîäæåíîãî ñ³ò-
êîþ êëàïòèêà çåìë³ 20/30. Ê³íî-
ëîã âïåâíåíèé, ùî áàæàþ÷èõ 
áóäå áàãàòî. Àäæå äîñòàòíüî áóäå 
ïðîñòî ïðèéòè òóäè ç ïñîì òà 
âèãóëÿòè éîãî.

— Ïîëîâèíà ìî¿õ çíàéîìèõ õî-
äèòü ç ñîáàêàìè äî ë³öåþ-øêî-
ëè — ¿õ çâ³äòè ãàíÿþòü. Éäóòü 
íà äðóãèé çàïàñíèé ñòàä³îí, 
òàì ñâî¿ êîìïàí³¿, òåæ ñîáàêó 
íå âèãóëÿºø. Òèêàþòñÿ ïî ì³ñ-
òó, — êàæå Îëåêñàíäð. — À ñîáàêó 
òðåáà â³äïóñòèòè, ùîá âîíà ìî-
ãëà ïîá³ãàòè ³ ïðè öüîìó í³êîìó 
íå çàâàæàòè. Äóæå ñïîä³âàºìîñü, 
ùî íàñ ïî÷óþòü, ïðî÷èòàþòü ³ 
ïðèéìóòü äî óâàãè óñ³ ïîáàæàííÿ.

Цієї неділі, 27 вересня, впер-
ше в нашому місті влаштували 
справжній іспит «Собака-ком-
паньйон» (національний). Ві-
нницькі судді перевіряли псів 
на знання основних команд по-
ведінки в місті — «сидіти», «лежа-
ти», «витримка» (якщо господар 
залишає пса, він повинен сидіти і 
чекати його), «рух поміж людей», 
«апорт» та «відношення до на-
мордника».
— Іспит іде від осередку Кіно-
логічної спілки України у Ві-
нницькій області, — розповідає 
Олександр Шклярський. — Я по-

дав заявку, потім чекав підтвер-
дження — все за процедурою. 
Знайшов спонсорів, які надали 
корми для собак, кубки, медалі, 
одним словом все, що необхід-
но для змагань. Це був перший 
екзамен для наших улюбленців, 
з яким всі впорались і довели, 
що вони чемні і слухняні, вміють 
поводити себе в місті. На жаль, 
ми не афішували цю подію, бо 
поки в місті немає майданчика 
для проведення такого роду за-
ходів. Але в подальшому будемо 
залучати всіх бажаючих спробу-
вати свої сили.

Отже, переможцем з собакою 
породи різеншнауцер (кличка 
Яра) став Олександр Арсенюк. 
Другу сходинку посіла Галина 
Кравенко, зі своєю улюблени-
цею Нікою, породи мітельшна-
уцер. На третьому місці опини-
лися Олександр Шклярський та 
різеншнауцер Демі. Четверту 
сходинку посів В’ячеслав Гайдар, 
зі своїм Векторем, породи Кане 
Корсо. П'яте місце з однаковою 
кількістю балів розділили Мари-
на Дабіжа з лабрадором-ретрі-
вером за кличкою Альф і Юлія 
Буригіна з мітельшнауцер Ніколь.

Перший іспит для козятинських собак 

Візьміть тварину у родину
Ïóõíàñòèêàì øóêàþòü ãîñïî-

äàð³â. Â³ääàþòü áåçêîøòîâíî, 
àëå ëèøå ó äîáð³ ðóêè. ßêùî âè 
ãîòîâ³ ï³êëóâàòèñÿ ïðî îäíîãî 
ç öèõ ìàëþê³â, òåëåôîíóéòå çà 
íîìåðîì (063)-605-92-04.

Чемні та 
слухняні 
собаки здали 
свій перший 
екзамен.
Переможці 
отримали 
свої кубки 
та призи 

Маленька захисниця

Чорний красунчик

Кароока тигрюля

Руда красуня

Ласкава муркотуля

Пухнаста мишоловка

Зеленоока аристократка Грайлива дівчинка
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ОЛЕНА УДВУД 

Ïëîùà Ãåðî¿â Ìàéäàíó íà-
áóëà âèãëÿäó, ñõîæîãî íà ñó-
÷àñíèé, ìàéæå 60 ðîê³â òîìó. 
Ñàìå òîä³ ïðîâåëè ðîáîòè ç ¿¿ 
âïîðÿäêóâàííÿ. Â³äòîä³ âîíà 
äåùî çì³íèëà ñâ³é âèãëÿä. Õî÷à, 
çà ñâ³ä÷åííÿìè ñòàðîæèë³â, êî-
ëèñü öþ òåðèòîð³þ çàéìàëî ñó-
ö³ëüíå áîëîòî. Ïðî öå éäåòüñÿ 
ó ñïîãàäàõ íàøèõ ñòàðîæèë³â, 
ÿê³ ³ñòîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà çíà-
éøëà ó ì³ñüêîìó àðõ³â³.

«Íà ïëîù³ ó öåíòð³ ì³ñòà 
áóäèíê³â íå áóëî, áóëà ïóñò-
êà — áîëîòî. Ìè, ä³òè, õîäèëè 
ïîëþâàòè ïàëêàìè íà äèêèõ 
êà÷îê. Òåðèòîð³ÿ òåïåð³øíüîãî 
Êîçÿòèíà, ïî÷èíàþ÷è â³ä âîê-
çàëó äî ïëîù³, ê³íîòåàòð «Ìèð» 
(ñó÷àñíèé áóäèíîê êóëüòóðè — 
àâò.), ïàðê Ïóøê³íà, õë³áçàâîä ³ 
äàë³, âñÿ öÿ òåðèòîð³ÿ áóëà çà-
áîëî÷åíà ³ ð³ñ êîìèø çðîñòîì 
ç ëþäèíó. Òóò áóëî äóæå áàãàòî 
äè÷èíè. ßêùî õóäîáà âèïàäêîâî 
çàõîäèëà â êîìèø, òî ¿¿ ìîæíà 
áóëî âèòÿãíóòè ëèøå çà äîïîìî-
ãîþ ìîòóçîê. Öÿ òåðèòîð³ÿ âè-
êîðèñòîâóâàëàñÿ ÿê ñì³òíèê», — 
çãàäóâàâ Ãðèãîð³é Ìèõàëüñüêèé.

Öå ï³äòâåðäæóº ³ ñòàðà êàð-
òà Êîçÿòèíà, ÿêó ìè çíàéøëè 
â ìåðåæ³. Íà òåðèòîð³¿, äå ñó÷àñ-
í³ ïëîùà ³ ïàðê, ä³éñíî í³÷îãî 
íå ïîçíà÷åíî.

Áëèæ÷å äî ê³íöÿ Õ²Õ ñòîë³òòÿ 
áîëîòî çàñèïàëè øëàêîì ³ óòâî-
ðèâñÿ âåëèêèé ìàéäàí. Â³í çà-

éìàâ òåðèòîð³þ ñó÷àñíèõ ïëîù³ ³ 
ïàðêó. Öåé ìàéäàí íàçâàëè «Áà-
çàðíîþ ïëîùåþ». Ðàç íà òèæ-
äåíü, ùî÷åòâåðãà áóâ áàçàðíèé 
äåíü, íà ÿêîìó ëþäè ïðîäàâàëè 
ñâ³é êðàì.

Íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ íà Áà-
çàðí³é ïëîù³ ïî÷àëè áóäóâàòè 
ïåðø³ ñïîðóäè. Òàê ïðîäîâæè-
ëèñÿ ñó÷àñí³ âóëèö³ Ãðóøåâ-
ñüêîãî òà Ãåðî¿â Ìàéäàíó, ÿê³ 
êîëèñü íàçèâàëèñÿ Ïîøòîâà ³ 
Äðàãóíñüêà. Ö³ áóä³âë³ ïåðåð³çà-
ëè Áàçàðíó ïëîùó íàâï³ë. Â³äòàê 
ç’ÿâèëèñÿ âåðõíÿ ïëîùà (íèí³ 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó) òà íèæíÿ — 
òåðèòîð³ÿ ïàðêó.

Âèíèêàº ëîã³÷íå ïèòàííÿ — 
äå æ òîä³ áóëà öåíòðàëüíà ïëîùà 
ì³ñòà? Àäæå êîçÿòèí÷àíè ìàëè 
äåñü çáèðàòèñÿ ³ ïðîâîäèòè ñâÿ-
òà. Òàêå ì³ñöå áóëî íåïîäàë³ê 
âîêçàëó — ïîáëèçó áóä³âåëü 
ïðîäîâîëü÷îãî ïóíêòó. Íèí³ öå 
çàêðèòà òåðèòîð³ÿ çà êîëèøí³ì 
áàíêîì «Åêñïðåñ». Êîëèñü âîíà 
íàçèâàëàñÿ «×åðâîíà ïëîùà». 
Òóò ïðîâîäèëè äåìîíñòðàö³¿, ì³-
òèíãè, çáîðè. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
òóò çáèðàëèñÿ ï³îíåðè. Äî ðå÷³, 
õîäèòè äî ×åðâîíî¿ ïëîù³ ¿ì 
áóëî íåäàëåêî, àäæå Áóäèíîê 
ï³îíåð³â ðîçòàøîâóâàâñÿ íà âó-
ëèö³ Âèííè÷åíêà, çîâñ³ì áëèçü-
êî äî çàë³çíè÷íîãî ìîñòó.

ОСЕРЕДОК ПОЦІНОВУВАЧІВ 
КІНО 

Êîçÿòèí÷àíè äîáðå ïàì’ÿòàþòü, 
ùî ñó÷àñíèé áóäèíîê êóëüòóðè 

ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ ПЛОЩА 
ВПРОДОВЖ РОКІВ 
Мандрівка у минуле  Центральна 
площа нашого міста роками носила 
ім’я Леніна. Шість років тому знесли і 
його пам’ятник, і перейменували сам 
майдан. Понад півтора століття тому 
тут було непролазне болото. 
А в роки Другої світової — братська 
могила, де ховали солдатів

êîëèñü áóâ ê³íîòåàòðîì, ÿêîìó 
äàëè ïðîìîâèñòó íàçâó «Ìèð». 
Ó 80-èõ ðîêàõ òóò êðóòèëè ³í-
ä³éñüê³ ô³ëüìè òà ³íø³ ñòð³÷êè, 
ïîïóëÿðí³ ó Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³. 
Òà öå áóâ íå ïåðøèé ê³íîòåàòð, 
ÿêèé ç’ÿâèâñÿ â ðàéîí³ ïëîù³.

Ó 1890 ðîö³ çâåëè ³ëþç³îí 
«Åêñïðåñ». Òàê êîëèñü íàçèâàëè 
ê³íîòåàòðè. Ñüîãîäí³ öå áóä³âëÿ 
Ðàéîííîãî áóäèíêó êóëüòóðè. 
Òðîõè á³ëüøå, í³æ çà 10 ðîê³â 
ó ì³ñò³ ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí ê³íî-
òåàòð — «Åõî». Â³í ðîçòàøîâó-
âàâñÿ íà ïëîù³. Íèí³ íà òîìó 
ì³ñö³ ïðèì³ùåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.

«Åêñïðåñ» çáåð³ãñÿ äî íàøèõ 
äí³â. Êîëè çíèê ³ëþç³îí «Åõî» — 
íåâ³äîìî. Ó äîïîâ³ä³ 1923 ðîêó, 
ÿêîþ ç íàìè ïîä³ëèëàñÿ äèðåê-
òîð Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Ë³ë³ÿ 
Ìàêàðåâè÷, çãàäóºòüñÿ ïðî ÷î-
òèðè çàêëàäè êóëüòóðè ó ì³ñò³. 
Ïåðøèé ç íèõ — Öåíòðàëüíèé 
îá’ºäíàíèé êëóá, ðîçòàøîâó-
âàâñÿ íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà, 
çðóéíîâàíèé ï³ä ÷àñ â³éíè. 
Äðóãèé — Àóäèòîð³ÿ, ñó÷àñíèé 
Áóäèíîê íàóêè ³ òåõí³êè ñòàíö³¿ 
Êîçÿòèí, ùî ì³ñöåâ³ íàçèâàþòü 
ÆÄÊ. Òðåò³é — ñ³ëüáóäèíîê, 
ÿêèé òèì÷àñîâî ðîçì³ùóâàâñÿ 

ó âèùåçãàäàíîìó ³ëþç³îí³ «Åêñ-
ïðåñ». ×åòâåðòèé — áóäèíîê 
âñåîáó÷à. Ñòîñîâíî íüîãî ó äî-
ïîâ³ä³ âêàçàíî, ùî â³í ïåðåáóâàâ 
ó ñòàí³ îðãàí³çàö³¿.

«Ðàéîííèé êëóá ïðèçîâíèê³â 
ç ïðèëåãëèì äî íüîãî ìàéäàí÷è-
êîì (ñïîðòèâíèì) áóäå îáëàä-
íàíèé ³ çàâåðøåíèé äî 10 ëèï-
íÿ», — éäåòüñÿ ó äîïîâ³ä³.

Ìîæëèâî, áóäèíîê âñåîáó÷à 
îáëàäíàëè íà áàç³ ê³íîòåàòðó 
«Åõî». Òà â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, 
íàâ³òü ÿêùî ³ëþç³îí ïðî³ñíóâàâ 
äî ïî÷àòêó 40-èõ, â³í, øâèäøå 
çà âñå, áóâ çðóéíîâàíèé â ðîêè 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, àäæå òîä³ 
öåíòð ì³ñòà ïîñò³éíî çàçíàâàâ 
áîìáàðäóâàíü.

МОГИЛА СОЛДАТІВ 
ЗА КІНОТЕАТРОМ 

Ï³ñëÿ â³éíè Êîçÿòèí ñòî-
ÿâ ó ðó¿íàõ. ² ÿêùî ì³ñüêèé 
ñêâåð âçÿëèñÿ óïîðÿäêîâóâàòè 
ïðàêòè÷íî îäðàçó ³ â³äêðèëè 
ó 1946 ðîö³, òî çà ïëîùó âçÿ-
ëèñÿ àæ ó 60-èõ.

Ðàí³øå íà öåíòðàëüí³é ïëîù³ 

áóëà áðàòñüêà ìîãèëà. Òàì ïî-
õîâàëè ñîëäàò³â, ùî çàãèíóëè 
ó áîÿõ ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Ó 1947 ðîö³ ¿¿ îáíåñëè 
äåðåâ’ÿíîþ îãîðîæåþ ³ ïîñòàâèëè 
ïàì’ÿòíèé çíàê. Âîíà ðîçòàøîâó-
âàëàñÿ íà òåðèòîð³¿ çà ñó÷àñíèì 
áóäèíêîì êóëüòóðè. Ïîä³áíà ìî-
ãèëà áóëà ó ì³ñüêîìó ñêâåð³ — òàì 
áóëè ïîõîâàí³ çåí³òíèö³.

Êîëè âçÿëèñÿ çà ïëîùó, 
ó 1960 ðîö³ âèð³øèëè ïåðåíå-
ñòè îñòàíêè âî¿í³â ç áðàòñüêî¿ 
ìîãèëè ó ñêâåð íà âóëèö³ 8-³é 
Ãâàðä³éñüê³é, ùî íà ÏÐÁ. Ðàçîì 
ç òèì ïåðåïîõîâàëè ³ çåí³òíèöü 
ç ì³ñüêîãî ïàðêó.

Çãîäîì ïî÷àëè ðîáîòè ç óïî-
ðÿäêóâàííÿ ïëîù³. Âëàäà çà-
ïëàíóâàëà çâåñòè òóò âåëèêèé 
ñó÷àñíèé ê³íîòåàòð. Äî éîãî 
áóä³âíèöòâà äîëó÷àëèñÿ ó÷í³ 
çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà. Áëèæ-
÷å äî ñåðåäèíè 60-èõ ïåðåä 
ê³íîòåàòðîì ç’ÿâèâñÿ ôîíòàí. 
Ñüîãîäí³ éîãî ìîæíà ïîáà÷èòè 
ëèøå íà ñòàðèõ ôîòîãðàô³ÿõ. Öå 
áóâ îäèí ³ç ÷èñëåííèõ âîäîãðà¿â 
íàøîãî ì³ñòà.

Колись площа Героїв Майдану 
була кінцевою зупинкою гро-
мадського транспорту. На розі 
вулиць Пилипа Орлика та Героїв 
Майдану тут стояв круглий ма-
газинчик, де продавали хліб.
Площа носила ім’я Леніна. Бо 
окрім фонтану тут ще стояв 
пам’ятник Леніну, який проіс-
нував значно довше за водо-
грай. Бронзовий пам’ятник 
знесли лише шість років тому. 
Тоді країною пройшла хвиля 
«ленінопадів», яка не оминула 

і Козятин. Спершу від пам’ятника 
залишилися лише основа і ноги. 
Певний час вони так і стояли по-
серед площі. Згодом залишки 
демонтували.
Після ленінопаду центральні 
площу та вулицю переймену-
вали в Героїв Майдану.
За перейменування решти ву-
лиць взялися дещо пізніше.
Сьогодні на площі немає ані 
фонтанів, ані монументів. Є зе-
лені зони, де ростуть ялинки і 
райські яблука, лавки, музична 

парасолька. Будинок культури, 
колишній кінотеатр «Мир», від-
реставрували. Бо років десять 
тому навіть фасад був у жахли-
вому стані, не кажучи вже про 
будівлю всередині. Нині тут гар-
ний глядацький зал та сучасне 
фойє, яке можна використову-
вати як виставкову залу. А на сті-
ні, що виходить на першу школу, 
мурал «Бути воїном — жити ві-
чно», де увіковічнили імена усіх 
наших воїнів-земляків, яких ми 
втратили на сході країни.

Площа сьогодні 

Такий вигляд має площа сьогодні

Колись тут був фонтан. Щоправда, стояв він не довго
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²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Íà ðîç³ âóëèöü Ãåðî¿â Ìàéäà-
íó ³ Ì³÷óð³íà âèñî÷³º ïàì’ÿòíèê 
Ìèõàéëó Ãðóøåâñüêîìó. Ãðà-
í³òíèé ìîíóìåíò — òâîð³í-
íÿ ðóê êè¿âñüêîãî ñêóëüïòîðà 
Âàëåíòèíà Çíîáà. Öå îäèí ³ç 
18 ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåíèõ 
íà ÷åñòü î÷³ëüíèêà Öåíòðàëüíî¿ 
Ðàäè ÓÍÐ. Éîãî â³äêðèëè ó íà-
øîìó ì³ñò³ 16 ðîê³â òîìó. Ìî-
íóìåíò çîáðàæàº Ãðóøåâñüêîãî, 
ùî ïðèñÿãàº íà â³ðí³ñòü Óêðà¿í³. 
Îäíà éîãî ðóêà — íà êíèãàõ, 
³íøó òðèìàº á³ëÿ ñåðöÿ.

Â³äîìèé ³ñòîðèê ³ ïîë³òèê íà-
ðîäèâñÿ 29 âåðåñíÿ 1866 ðîêó 
ó ì³ñòå÷êó Õîëì, íèí³ öå Ïîëü-
ùà. Äîñèòü äàëåêî â³ä Êîçÿòèíà. 
Òî ùî æ ïîâ’ÿçóº éîãî ç íàøèì 
ì³ñòîì?

Ãðóøåâñüêèé ìàº çâ’ÿçîê 
íå ñò³ëüêè ç Êîçÿòèíîì, ñê³ëü-
êè ç Ñåñòðèí³âêîþ, ùî çà 7 ê³-
ëîìåòð³â â³ä íàñ. Ó öüîìó ñåë³ 
íàðîäèëàñÿ éîãî ìàìà — Ãëà-
ô³ðà Îïîêîâà. Öå áàòüê³âùèíà 
éîãî áàáóñ³, Àííè Ñàð÷èíñüêî¿, 

äðóæèíè ä³äà Ãðóøåâñüêîãî, Çà-
õàð³ÿ Îïîêîâà.

Çàõàð³é áóâ øàíîâàíîþ ó ñåë³ 
ëþäèíîþ, ïðàâèâ ó ì³ñöåâ³é 
öåðêâ³. Éîãî çà æèòòÿ íàãîðî-
äèëè äâîìà îðäåíàìè Ñâÿòî¿ 
Àííè, áðîíçîâèì õðåñòîì, îðäå-
íîì Ñâÿòîãî ð³âíîàïîñòîëüíîãî 
êíÿçÿ Âîëîäèìèðà.

Ìåøêàëè ä³äóñü ³ áàáóñÿ 
Ìèõàéëà Ãðóøåâñüêîãî ó õàò³ 
á³ëÿ öåðêâè. Ñüîãîäí³ òàì îá-
ëàøòóâàëè ìóçåé. ×àñ â³ä ÷àñó 
Ãðóøåâñüêèé íàâ³äóâàâñÿ äî Ñå-
ñòðèí³âêè äî ðîäè÷³â. Ïðî öå 
â³í ïèñàâ ó ñâîºìó ùîäåííèêó.

«² êîëè ÿ âñå-òàêè ëþáèâ Ñå-
ñòðèí³âêó íåçâè÷àéíî, ñòðàøåí-
íî ìð³ÿâ ïðî íå¿ é ëèíóâ äóøåþ 
äî íå¿ ö³ëèìè äåñÿòèë³òòÿìè 
ìîãî æèòòÿ, òî ñå áóëî òîìó, ùî 
ÿê-íå-ÿê ñå áóâ âëàñòèâî îäèíî-
êèé ïóíêò, äå ÿ ì³ã çâ’ÿçóâàòèñü 
ç óêðà¿íñüêîþ ñòèõ³ºþ, äîòèêà-
òèñÿ äî óêðà¿íñüêî¿ çåìë³, äî ¿¿ 
ïðèðîäè, äî ¿¿ êóëüòóðè, íå ââà-
æàþ÷è íà âñ³ äåôåêòè òèõ ôîðì, 
â êîòðèõ âèñòóïàëà ñÿ ñòèõ³ÿ. Ñå 
òàê, ÿê ïîáîæíèé õðèñòèÿíèí 

ІРИНА ШЕВЧУК

 Ó ïîïåðåäí³õ ïóáë³êàö³ÿõ ìè 
ïîçíàéîìèëè ÷èòà÷³â ç ä³ëüíè÷-
íèìè Ìàõí³âñüêî¿ òà Ñàìãîðî-
äîöüêî¿ àäì³íçîí. Ðîçïîâ³ëè ïðî 
íàñåëåí³ ïóíêòè ¿õ îáñëóãîâóâàí-
íÿ, êîíòàêòí³ òåëåôîíè òà õîá³. 
Ïåðåõîäèìî äî Á³ëîï³ëüñüêî¿. 
Çíàéîìòåñü, âàø ä³ëüíè÷íèé 
Ìèêîëà Äçþáà. Çà äîòðèìàí-
íÿì ïðàâîïîðÿäêó ñë³äêóº âæå 
14 ðîê³â. Ó éîãî îáñëóãîâóâàíí³ 
Ìàõàðèíö³, Ñåñòðèí³âêà, Íåïå-
ä³âêà, Ãóð³âö³, Ïóçèðêè, Ïàíà-
ñ³âêà, Äåðæàí³âêà, Êàøïåð³âêà, 
Á³ëîï³ëëÿ òà Ñåëèùå. Éîãî êîí-
òàêòè: 097-75-90-502.

Ìèêîëà Àíàòîë³éîâè÷ Äçþáà 
íàðîäèâñÿ 25 ñ³÷íÿ 1985 ðîêó â 

ñåë³ Ìàõàðèíö³. Íàðàç³ ïðîæè-
âàº â Êîçÿòèí³. Ï³ñëÿ øêîëè, â 
2002 ðîö³ âñòóïèâ äî Õàðê³âñüêî-
ãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Ï³ñëÿ íà-
â÷àííÿ â³äðàçó âëàøòóâàâñÿ äî 
êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿. 
Ä³ëüíè÷íèì ïî÷àâ ïðàöþâàòè ç 
2006 ðîêó ³ âæå òðè ðîêè, ÿê íà-
çíà÷èëè ñòàðøèì ä³ëüíè÷íèì.

— Äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â 
ï³øîâ, áî ïîäîáàºòüñÿ ñïðàâåä-
ëèâ³ñòü ³ â³ä÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñ-
ò³, — ðîçïîâ³äàº ãàçåò³ Ìèêîëà 
Äçþáà. — Ðîáîòà ä³ëüíè÷íîãî 
äîâîë³ áóäåííà. Ñâîãî ÷àñó â ïå-
ðåâàæí³é á³ëüøîñò³ íà ä³ëüíèö³ 
áóëà ïðîáëåìà ç êðàä³æêàìè. Íà-
ïðèêëàä, â òàêèõ ñåëàõ ÿê Ñå-

ñòðèí³âêà, Ìàõàðèíö³. Òà ìè ç 
öèì åôåêòèâíî áîðîëèñÿ ³ íàðàç³ 
ñèòóàö³ÿ êàðäèíàëüíî çì³íèëàñÿ. 
Êðàä³æîê çíà÷íî ïîìåíøàëî.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè Äçþáè, íà 
éîãî òåðèòîð³ÿõ îáñëóãîâóâàííÿ 
íà îáë³êó ðàí³øå ñóäèìèõ çíà-
õîäèòüñÿ â³ñ³ì îñ³á. Ó ñâ³é ÷àñ, 
êîëè Ìèêîëà ò³ëüêè ïðèñòóïèâ 
äî ðîáîòè, ¿õ áóëî âòðè÷³ á³ëüøå. 
Ïðè÷îìó áóëî 30 îñ³á, ÿê³ çíà-
õîäèëèñü ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ 30 ³ á³ëüøå ðîê³â. Íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü, âñå á³ëüø-ìåíø 
ñïîê³éíî.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è ÷àñòî âè¿æ-
äæàº íà í³÷í³ âèêëèêè, ä³ëüíè÷-
íèé â³äïîâ³â, ùî ç ðåôîðìóâàí-
íÿì ïîë³ö³¿, ðîáîòà ä³ëüíè÷íèõ, 

ïðèíàéìí³ â í³÷íèé ÷àñ, òð³øêè 
ðîçâàíòàæèëàñÿ. Àäæå ö³ëîäî-
áîâî ïðàöþº ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà 
ãðóïà. Îêð³ì öüîãî º ³íñïåêòî-
ðè ãðóïè ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, ÿê³ âè¿æäæàþòü íà âè-
êëèêè.

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî Ìèêîëà 
Äçþáà ôàíàò ñâîº¿ ðîáîòè, àäæå 
íàâ³òü ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ, 
ëþáèòü ÷èòàòè êíèãè ç äåòåê-
òèâíèìè ³ñòîð³ÿìè, íàïðèêëàä, 
Ñò³âåíà Ê³íãà.

Íàðàç³ Ìèêîëà ðîçëó÷åíèé. 
Ìàº ñåìèð³÷íó äîíüêó.

—  Âñ³ì çäîðîâ’ÿ òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ â ðîäèíàõ, — íà ê³íåöü 
áåñ³äè ïîáàæàâ íàøèì ÷èòà÷àì 
Ìèêîëà Äçþáà.

ЩО ПОВ’ЯЗУЄ МИХАЙЛА 
ГРУШЕВСЬКОГО З КОЗЯТИНОМ?
Історія  У вівторок, 29 вересня, Україна 
святкує 154-ту річницю від дня народження 
відомого історика, голови Центральної 
ради Української Народної Республіки 
Михайла Грушевського. З цієї нагоди 
представники міської влади поклали квіти 
до пам’ятника політичному діячу. Що 
пов’язує Грушевського з Козятином?

â³ä÷óâàâ âñþ ñâÿò³ñòü öåðêâè é 
¿¿ òà¿í, íå ââàæàþ÷è íà âñ³ äå-
ôåêòè ÷è íàâ³òü íåã³äí³ñòü òèõ 
ñëóã öåðêâè, ùî òèõ òà¿í éîìó 
óä³ëÿþòü», — ïèñàâ ïðî íàøó 
Ñåñòðèí³âêó Ìèõàéëî Ãðóøåâ-
ñüêèé ó ñâî¿õ «Ñïîìèíàõ».

Ùî ñòîñóºòüñÿ Êîçÿòèíà, 
òî òóò Ãðóøåâñüêèé áóâàâ ëèøå 
ïðî¿çäîì. Äî ñëîâà, â³í ââàæàâ, 
ùî ðîçâèòîê íàøîãî ì³ñòà ñïðè-
÷èíèâ çàíåïàä ìàëî¿ Áàòüê³â-
ùèíè éîãî ìàòåð³ é áàáóñ³.

«Êîëè â 1870-õ ðîêàõ â ñóñ³ä-
í³ì Êîçÿòèí³, â³ää³ëåí³ì â³ä Ñå-
ñòðèí³âêè ò³ëüêè ë³ñîì, ç’ÿâèâñü 
âàæíèé çàë³çíè÷íèé âóçîë, â³í 
çàðàç æå ïîòÿãíóâ äî ñåáå ñå-
ñòðèí³âñüêó ëþäí³ñòü ³ îñîáëèâî 
îòñ³ íå äóæå ïðèâ’ÿçàí³ äî ð³ëë³ 
¿¿ åëåìåíòè. ×îëîâ³êè ïîòÿãíóëè 
äî çàë³çíè÷íî¿ ñëóæáè, ï³øëè 
â áóäíèêè, ìàç÷èêè, ðîá³òíèêè, 
ñòîðîæ³, êîíäóêòîðè ³ ò. ä. (æ³íêè 
é ä³òè çàéíÿëèñü çáèðàííÿì ÿã³ä ³ 
ãðèá³â, ïî÷àëè ïåêòè õë³á, íîñèòè 
ìîëîêî ³ ò. ä., ³ â ì³ðó òîãî, ÿê Êî-
çÿòèí âèðîñòàâ ôàêòè÷íî íà ì³ñ-
òå÷êî àáî ì³ñòî, Ñåñòðèí³âêà 
íàáèðàëà õàðàêòåðó ï³äì³ñüêîãî. 
Â 1876 ð. ñå áóëî ùå â ïî÷àòêàõ, 
ïîò³ì, â ï³çí³øèõ ðîêàõ ÿ áà÷èâ 
ñåé ïðîöåñ óæå â ïîâí³ì ðîçâè-
òêó», — éäåòüñÿ ó «Ñïîìèíàõ».

Микола Дзюба: «Подобається 
відчуття справедливості»

Микола Дзюба: «Свого часу 
на дільниці була проблема з 
крадіжками. Зараз ситуація 
кардинально змінилася»

Пам'ятник відкрили 16 років тому. Монумент зображає 
Грушевського, що присягає на вірність Україні

Ãðóøåâñüêèé ââàæàâ, 
ùî ðîçâèòîê íàøîãî 
ì³ñòà ñïðè÷èíèâ 
çàíåïàä ìàëî¿ 
Áàòüê³âùèíè éîãî 
ìàòåð³ é áàáóñ³
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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

  Òðåáóþòñÿ ìîäåëè íà ìàíèêþð è ãåëåâîå ïîêðûòèå. 093-836-90-
23, 097-677-21-69

  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 çàïðîøóºòüñÿ êîïà÷ íà êëàäîâèùå, áåç øê³äëèâèõ çâè-
÷îê. 096-983-27-99, 093-942-17-87

  Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü (ç/ï â³ä 450 ãðí â 
äåíü)   098-634-12-45 ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà âàõòó)   098-
634-12-45 Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå ðîáîòè - ì. 
Ôàñò³â Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³ ç 8.00 äî 17.00 ãîä.

  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

  Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ:  Îïåðàòîð-êàñèð, 
Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà, Ïðîäàâåöü, Ð³çíîðîáî÷èé. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 
7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). 0674300280

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

  Âèêîíàþ ÿê³ñíî: ñòÿæêó, øòóêàòóðêó, åëåêòðèêó, ï³äâ³ñíó ñòåëþ, 
ìàëÿðí³ ðîáîòè, ëàì³íàò, ïëèòêó. 068-004-80-38 Àðòóð

ÏÐÎÄÀÌ
  1 ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðà, ïèëêà 2-õ ðó÷íà äëÿ ð³çêè äðîâ. 067-584-

85-58
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-775-07-92
  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

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

  Áëåíäåð âèð. Ïîëüøà. 063-418-31-52
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ñòîâáè õìåëüîâ³, àðìàòóðà 16 ìì., ïëóã ïî çàï÷à-

ñòèíàì. 097-506-21-62
  Âåëîðàìà, çàäíº êîëåñî, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20 ìì; ðåëüñè 12, 24, 

äîâæ. 1ì 60ñì., äîñêè äóáîâ³, îñèêà, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ. 067-889-49-67, 
063-486-01-79, 093-031-24-52

  Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè 3 300 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 000 ãðí., ñêëàä-
íèé ìàíãàë 350 ãðí. 063-752-09-18

  Âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà 15 ñîò. 073-
429-56-52

  Âóã³ëëÿ. 063-032-97-18
  Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò á/ó 60 õ 60 â ðîáî÷îìó ñòàí³, êèëèì 2 õ 3. 097-

612-77-28
  Ãàðáóçè 1 êã., ñòîëîâèé áóðÿê, ìîðêâà. 097-659-58-52
  Ãàðáóçè ñ.Êîçÿòèí, êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-058-41-21, 097-628-48-13

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

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

093-052-07-47

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 частину будинку вул.Сікорського 
3/3, газ, вода, світло. 063-025-65-21

Продам Дрова твердих порід з доставкою. 
063-960-26-33

Здам в оренду офісне приміщення, в центрі 
міста, вул.Незалежності. 093-766-78-49

Продам терміново шкаф - купе б/у, майже 
новий, стан ідеальний, без дефектів, висота 

2.41, ширина 2.30, глуина 65. 096-743-54-35

Здам приміщення в центрі, навпроти сто-
матології, під офіс або магазин, площею 

23 кв. 063-992-02-90

  Ãàðáóçè, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ãàðáóçè. 067-944-42-65
  Ãí³é - ïåðåãí³é íåäîðîãî, â³ä êðîë³â. 097-793-55-95
  Ãí³é - ïåðåãí³é ñ.Іâàíê³âö³. 097-555-10-06
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-569-62-94
  Ãí³é ïåðåãí³é, ñ.Іâàíê³âö³. 098-833-89-81
  Ãðàáë³ ïðèöåïí³ äî òðàêòîðà àáî ìîòîáëîêà íà 5 ñîíå÷îê. 097-619-21-03
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç ïîëîñàìè ñêëà 2õ80, áåç 

êîðîáêè ç íàë³÷íèêàìè. 063-46-26-120
  Äâóõ ïîâåðõîâå ë³æêî ³ äâà ìàòðàöà. 098-783-31-54
  Äåðåâà òîíêîøêóðîãî ãîð³õà 200 øò. 1-íî ³ 2-õ ð³÷íèõ íåäîðîãî, êàðòîïëÿ 

äð³áíà, êàáà÷êè ñòèãë³, ìàñëî ïåðåðîá. 50 ë., 3-õ æèëüíèé ì³äíèé ïðîâ³ä 
50 ì., âåëîñèïåäí³ êîëåñà. 093-940-96-11, 099-675-67-79, 068-334-66-72

  Äèâàí ðîçêëàäíèé ñòàíäàðòíèé, ïîäâ³éíå â³êíî çàñò³êëåíå, ïðîñò³ ëîæêè. 
093-997-94-80

  Ä³éíà êîçà õîðîøî¿ ïîðîäè Ëàìàíøà ñ.Ìèõàéëèí. 063-398-53-34 Íàäÿ
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Åëåêòðî ìîòîð 1500 îá.=3 Êâ., ìîòî-òðàêòîð 20 ë.ñ.=Ôîðòå, çàäí³é ì³ñò 

ìîòî-òðàêòîðà Ôîðòå. 067-493-22-16
  Åëåêòðîçâàðêà «êåíòàâð» ÑÂ-250 ÀÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ, Áîëãàðêà 

«Ìàê³òà», ìîòîïèëà «Øò³ëü». Âñå íîâå. 097-238-27-51
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì, º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóäìàòåð³àëè, âñ³ 

äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-552-27-63
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., â Êîçÿòèí³, âóë.Âèãîâñüêîãî, ïðîäàæ â³ä âëàñíèêà. 

097-523-09-50
  Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-

392-93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí³, 800 ì. â³ä öåðêâè, ãàðíå çàòèøíå 

ì³ñöå. 063-46-26-120
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ì³íþ, ñ.Òèòóñ³âêà. 097-577-26-86
  Çèìîâèé êîñòþì Óêðçàë³çíèö³. 063-418-31-52
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà, ÷àñíèê. 093-030-06-98 
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà (ðàííÿ òà ï³çíÿ) òà äð³áíà. 068-071-98-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 2 ãðí./1 êã. 063-215-11-07
  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 78 â³äåð. 063-591-87-90
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, áóðÿê ñòîëîâèé, ì.Êîçÿòèí. 068-007-21-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî. 063-874-12-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Êîçÿòèí. 093-852-61-08, 096-935-53-13
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-857-04-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð, ìåäîãîíêà í/æ 4 ðàìêè âåëèêà, ñåðâ³ç ñòîëîâèé 

6 ïåðñîí ðàäÿíñüêèé, íàá³ð ëîæêè, âèäåëêè - ïîñåðåáðåí³. 093-849-93-36
  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. 067-457-36-49, 093-730-98-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà ñåðåäíÿ. 067-250-89-11, 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-518-35-30
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-536-51-37, 098-090-29-22
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-467-88-61
  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 ñîòðîâà íåäîðîãî, ÿáëóêà, ãðóø³ ï³çí³õ ñîðò³â. 093-013-31-79, 
099-220-10-58

  Êàðòîïëÿ. 097-618-69-42
  Êàñòðþëÿ åìàë³ðîâàíà á/ó 40 ë., áà÷îê ç í/æ ç êðèøêîþ íåäîðîãî, àïà-

ðàò ñàìîãîíî÷íèé ì³äíèé, âåëîñèïåäè ÷îëîâ³÷èé, æ³íî÷èé Ñàëþò ïî 1 000 
ãðí., òåíè ì³äí³ 0.5 êÂÒ íîâ³. 093-017-48-48, 098-272-82-53

480845
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  Êèëèì 2 õ 3 ì. íàòóðàëüíèé, öåíòð. 098-102-68-62, 093-893-98-11
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó 1 000 ãðí. 063-367-81-72
  Êîáèëà ðîáî÷à ñ.Æóðáèíö³. 098-480-54-43
  Êîáèëó ç âîçîì. 098-348-29-92
  Êîçà ä³éíà, ñïîê³éíà. 098-080-13-09, 063-257-60-41, 063-383-47-63
  Êîçî÷êà ä³éíà. 068-592-09-10
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë, êàðòîïëÿ äð³áíà, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê. 067-264-80-29
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 097-448-11-15, 097-512-47-72
  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 ìîëîäà, äîáðà, ìîëî÷íà. 063-648-20-99
  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
  Êîðîâè 3 øò. íà âèá³ð, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-360-76-79
  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

  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, êîíüêè äëÿ äàõó. 096-412-34-14

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

  Êîòåë ãàçîâèé, äèìîõîäíèé Äàíêî, êîëîíêà ãàçîâà äèìîõîäíà Berreta, 
òðóáè ä³àì.50, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 096-304-87-10 Â³òàë³é

  Êîòåë Òèòàí, òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà, ëîæêè àëþì. 
íîâ³, ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè ðîáî÷³ íîâ³, ðþêçàêè, òàð³ëêè, ïîðòôåëü ÷îë. 
øê³ðÿíèé, åëåêòðî ï³÷êà äëÿ îá³ãð³âó. 096-412-34-14

  Êðîëåíÿòà, êð³ëü 9 ì³ñ. íà ðîçâ³ä ïðîñòî¿, õîðîøî¿ ïîðîäè. 096-561-
68-94

  Êðîë³ 3 ì³ñ. 250 ãðí., ïðèâèò³ òà ïðîïîºí³. 098-359-26-52
  Êóð÷à áðîëëåðà ÊÎÁÁ-500. 097-354-76-66
  Êóñêè îöèíê. òðóá 15, 20, 25, 40 ìì., øâåëåð 12 e2,30, êóñêè ïðîâîëîêè 

ä³àì.8 àðìàòóðè, ïîëîñà 25 ìì. 063-736-47-19
  Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà á/ó JAGUAR, äëÿ äîìàø-

íüîãî êîðèñòóâàííÿ (í³æ òî÷åíèé), 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
  Ìîëîêî äîìàøíº ñìà÷íå, ñèð æèðíèé òà íå æèðíèé, ñìåòàíó ð³çíó, 

ìîæëèâà äîñòàâêà, íåäîðîãî. 063-719-63-76
  Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ñêðèíÿ, á³ëà ãëèíà, 

øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, ñò³ë âóëèöÿ. 067-889-49-67, 
063-486-01-79, 093-031-24-52

  Îäÿã, âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêà 5,6,7 ðîê³â. 093-596-41-56, 098-597-08-78
  Îïðèñêóâà÷ òðàêòîðíèé íà 400 ë. â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-619-21-03
  Îô³ñí³ ìåáë³. 096-10-700-47
  Ïàíåë³ êåðàìç³òîáåòîíí³ 4 øò. ð.6.00 õ 1.2 õ 0.6 ì. 067-430-79-37, 

093-756-39-33
  Ïàðèêè, ïîäàðóþ âàçîíè Êàëàíõîé òà ³íø³. 093-884-86-66, 068-209-91-37

  Ïåðåãí³é ç êîð³â. 098-538-93-13
  Ï³äâàë â áóäèíêó ïî âóë.Êàòóêîâà 29., äà÷íèé ó÷àñòîê ð-í Ñîñîíîê, 

096-686-17-88
  Ïëàçìîâèé òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê» 42 äþéìà, ³äåàëüíèé ñòàí. 063-279-

23-16, 096-641-61-19
  Ïëèòà ãàçîâà «ÂÅÊÎ» øèðèíà 60 ñì. â õîðîøîìó ñòàí³, âèòÿæêà 60 ñì. 

097-690-30-42, 063-258-89-10
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ïîð³ñíà ñâèíÿ, ïøåíèöÿ, äðîâà. 068-760-50-75
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ. 096-179-35-82
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-253-85-75
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 068-760-50-75
  Ïðàëüíà ìàøèíà Â³ðïóë á/ó, âåðõíÿ çàãðóçêà, 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
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðóæüå ÀÒÀ-ARMS HEO-12, â äåðåâå, â îòë. ñîñòîÿíèè. 063-346-30-50
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà äîâæ. 4 ì. 093-940-89-32, 097-990-99-41
  Ñò³íêà íîâà. 063-398-61-09 Îëÿ
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-192-55-72
  Òåëè÷êà 6 ì³ñ. 096-014-42-21
  Òåëè÷êó 6 ì³ñ. ãîëóáè-ïàâè÷³. 097-756-75-89
  Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
  Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ 

äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Õîëîäèëüíèê ÂÅÊÎ 3 500 ãðí. 063-966-65-11
  Öåãëà ñåë³êàòíà á³ëà, íåäîðîãî. 063-320-13-80 Â³êòîð
  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
  Øâåéíå âèðîáíè÷å îáëàäíàííÿ äëÿ öåõó, óìèâàëüíèê êâàäðàòíèé 

åìàë³ðîâàíèé. 093-058-78-43
  Øîòëàíäñüêèõ â³ñëîâóõèõ òà ïðÿìîâóõèõ êîøåíÿò, âåñåë³ òà ãðàéëèâ³, 

ãîëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî àáî îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95
  Øïàëè çàë³çîáåòîíí³. 067-378-28-22
  Øòàõåòè äóáîâ³ 1.8 ñì. 40 øò., êîíòåéíåð. 097-978-21-88
  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., º ïîãð³á, ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  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., 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, àñôàëüòîâàíà, 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

  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 
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480801

480797

480801

480826

  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, ãà-
ðàæ, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5 ñîò. ãîðîäó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20

  Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà 45. 067-738-14-03
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 

096-394-91-37
  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.Ñóâîðîâà 115. 097-147-84-88
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 

âàííÿ, âåðàíäà, 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 æèëèé ãàç., 10 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Äåïîâñüêèé 2. 063-646-35-
22, 063-462-60-29

  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.Õàðê³âñüêà. 063-875-33-04, 063-260-
07-59

  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 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 ïî «Ïîëå ÷óäåñ» 99,5 êâ.ì., ãàç, âîäà, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-
ñòóä³ÿ, àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. 2-3 ïîâ. 063-520-78-71

  Áóäèíîê ïî âóë. Ìåíäåëåºâà, 72 êâ.ì. 063-279-23-16, 098-132-22-58
  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. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 

çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ. Êîðäèø³âêà, âîäà öåíòðàë³çîâàíà òà êðèíè÷íà, îïàëåííÿ 

ãàç+ï³÷íå, ãîðîä, ñàä, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 70 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³ â 

áóäèíêó. 068-176-43-38
  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 â öåíòð³ ñåëà. 097-978-21-88
  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÷-
íîñòÿìè, 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, âóë.Öåíòðàëüíà 47, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., âèõîäèòü 
äî ñòàâêà. 093-849-93-36

  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, êðèíèöÿ, âîäîã³í íà 
ïîäâ³ð¿, ïøåíèöÿ 2 òîííè. 096-802-40-21

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

  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.Ñåñòðèí³âêà,  60 ñîò. çåìë³.  098-253-85-75
  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 ñ.Ìàõí³âêà, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîðîä. 
067-121-80-27

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïåðåìîãà,ãàç, ñâ³òëî, ñàäîê, âåëèêèé ãîðîä. 
067-958-40-74

  Áóäèíîê, Äæåðåëüíà, 88 (áóâøà Ê³ðîâà) ç ìåáëÿìè. 063-346-30-50
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 9 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà 500 ì., á³ëÿ êîëèøíüîãî ñòðåëü-

áèùà, íåäîðîãî. 067-430-51-19
  Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà 118, 3 ê³ìíàòè, 54 êâ.ì., âîäîïðîâ³ä, ãàç, 

êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, íîâèé çàáîð, ãîðîä 4 ñîò., 
ì/ï â³êíà, âàííà, áîéëåð, á³äîí 4 â³äðà, êàí³ñòðà. 096-412-00-53

  Ï³â áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, º ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâ-
êà, 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, 

ñêëîïàêåòè, ìåáë³, øâåéíà ìàøèíêà, ïðàëüíà ìàøèíêà. 098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó. 096-971-19-73
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç ìåáëÿìè, ïëîùåþ 72 êâ. ì., 3 ê³ìí, êóõíÿ, ñàí-

âóçîë ñóì³ñíèé, ãàç, öåíòðàë³ç. âîäîïîñòà÷àííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàäîê. 096-429-87-28, 063-624-12-07

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  Àóä³ À80 ÷îðíà, 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-627-51-49
  ÂÀÇ 21043 2005 ð.â., ñèí³é. 097-455-59-55
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåí-

òðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
  ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåí-

òðàëüíèé 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

  Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà, ãîëîâêà áëîêà Âîëãà. 067-754-44-65
  Ìîïåä Ìóñòàíã 2015 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³, áåç äîêóìåíò³â. 097-

978-21-88
  Ìîòîáëîê Êåíòàâð 10 ë.ñ., íîâèé, ç åëåêòðî ñòàðòåðîì, âîçäóøíå 

îõîëîäæåííÿ, ôðåçà 1ì40ñì. 093-925-93-80
  Îïåëü Âåêòðà À 1.6, êîë³ð ô³îëåòîâèé, 1993 ð.â. 096-570-42-21
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 28. 098-303-21-13, 068-127-32-90

ÊÓÏËÞ
  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 

êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
  Ãàðáóçè 200-300 êã., áî÷êè çàë³çí³ 1-2 íà 200 ë. 2-30-43, 097-255-

51-60
  Åëåêòðî-äâèãóí 1.1 - 1.5 ÊâÒ. 068-592-09-10
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêó òà äð³áíó, áóðÿêè , ãàðáóçè. 063-398-52-10, 097-

793-55-95
  Êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³. 063-289-04-90
  Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, 

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

òðî-äâèãóíè, ìîòî-êóëüòèâàòîðè.  068-216-34-20
  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
  ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåò-

êè, 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 ãàðàæà â Êèºâ³ íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³. 093-461-82-10
  2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êèºâ³ (ì.Äèì³¿âñüêà) íà áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí íà 

îêîëèö³. 098-247-55-17
  2-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. 063-782-63-59
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 068-519-07-04

Ð²ÇÍÅ
  Â äîáð³ ðóêè â³ääàì êîòåíÿòà õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà, êîòåíÿòêî ä³â÷èíêó 

ñòåðèë³çóºìî çà â³êîì. 063-784-17-03
  Â³ääàìî â äîáð³ ðóêè, ãàðí³ êîøåíÿòà, º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, 3-õ 

êîë³ðíà ä³â÷èíêà äóæå  ìèëà é ãàðíà, ÷îðí³ ä³â÷àòêà é õëîï÷èê âèõîâàí³ 
- º ùå áàãàòî ³íøèõ íà âàøèé ñìàê. 063-605-92-04

  Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó. 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Ãàðíå ä³â÷àòêî øóêàº ëþáëÿ÷ó ðîäèíó ³ çàòèøíó äîì³âêó, äóæå ëàã³äíà 

ìóðêîòóøêà. 063-605-92-04
  Äîðîãî çàêóïîâóþ çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ. 067-430-02-80
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³. 097-710-21-05
  Çäàì 2-õ ê³ìí êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ð-í³ Äåïî. 

068-042-03-34, 063-784-38-75
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-692-87-15
  Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò. ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-328-

43-98
  Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60ì2-300 ì2. 

0674300280
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ.ì., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí 

âóë.Ã.Ìàéäàíó 15 (íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó «Ïàí Åêîíîì»). 097-449-53-
71, 063-319-56-31

  Ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ç ìîæëèâ³ñòþ ïîäàëüøîãî âèêóïó. 
097-587-35-27
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ÑÏÎÐÒ

ОВЕН 
Підготуйтеся до насиченого і 
досить напруженого тижня. 
Запорукою успішного ходу 
справ стане з'єднання прак-
тичної хватки зі здоровим 
честолюбством. 

ТЕЛЕЦЬ 
Не все бажане реалізується, 
але не варто впадати від 
цього в розпач і зневіру. Де-
пресія не помічник у справах.

БЛИЗНЮКИ 
Будьте уважні до нової 
інформації, вам можуть 
зробити цікаву і вигідну 
пропозицію. 

РАК 
Стосунки з колегами будуть 
хорошими і конструктивни-
ми. Спільна справа об'єднає 
вас і усуне розбіжності.

ЛЕВ 
Не варто поспішати, спроба 
подолати перешкоду з на-
скоку може привести лише 
до травм — як фізичних, так і 
моральних. 

ДІВА 
Вирішальне значення для 
просування вперед, до по-
трібної вам мети, буде грати 
інформація, тільки переко-
найтеся в її достовірності. 

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня на перший 
план можуть вийти про-
блеми кар'єри. Головне — 
не ризикувати і не пускатися 
в авантюри. 

СКОРПІОН 
Ваші ідеї принесуть вам 
значний дохід. Можна навіть 
розраховувати на миттєві ре-
зультати і більший прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви зможете зайняти активну 
позицію і добитися успіху 
в будь-якій сфері діяльності, 
але є небезпека підхопити 
зіркову хворобу. 

КОЗЕРІГ 
Бажано, щоб зростання 
вашої активності не пере-
творювалося на імітацію 
бурхливої   діяльності. 

ВОДОЛІЙ 
На роботі успіх може 
супроводжувати вас, якщо 
ви не будете розмінюватися 
на дрібниці. 

РИБИ 
Не переступайте межі, 
інакше ваш авторитет може 
похитнутися. Не піддавайте-
ся на провокації.

ГОРОСКОП 
НА 1-6 ЖОВТНЯ

РЕКЛАМА

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 6 ÆÎÂÒÍß

  + 16°Ñ    + 17°Ñ
  + 17°Ñ    + 22°Ñ

ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 5 ÆÎÂÒÍß

  + 14°Ñ    + 16°Ñ
  + 16°Ñ    + 23°Ñ

ÑÓÁÎÒÀ, 3 ÆÎÂÒÍß

  + 11°Ñ    + 12°Ñ
  + 13°Ñ    + 20°Ñ

Ï'ßÒÍÈÖß, 2 ÆÎÂÒÍß

  + 12°Ñ    + 13°Ñ
  + 16°Ñ    + 17°Ñ

ÍÅÄІËß, 4 ÆÎÂÒÍß

  + 14°Ñ     + 17°Ñ
  + 16°Ñ    + 22°Ñ

×ÅÒÂÅÐ, 1 ÆÎÂÒÍß

  + 12°Ñ    + 13°Ñ
  + 16°Ñ    + 17°Ñ

Погода у Козятині 480282

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ç ñàìîãî ïî÷àòêó ãðè ³í³ö³àòè-
âîþ çàâîëîä³ëè ãîñïîäàð³ ïîëÿ. 
Âîíè á³ëüøó ÷àñòèíó ³ãðîâîãî 
÷àñó òðèìàëè êîíòðîëü íàä 
ì’ÿ÷åì. Êðàùèìè ìîíîë³òîâö³ 
áóëè â îðãàí³çàö³¿ àòàêè. Ó äå-
ê³ëüêîõ åï³çîäàõ ãîñïîäàð³ ïîëÿ 
âèâîäèëè íàïàäíèê³â ñâîº¿ êî-
ìàíäè íà óäàðí³ ïîçèö³¿ ³ áóëè 

áëèçüê³ äî òîãî, ùîá â³äêðèòè 
ðàõóíîê. Àëå â êîæíîìó òàêîìó 
ìîìåíò³ áðàêóâàëî ÷è òî÷íîãî 
óäàðó, ÷àñòêè âåç³ííÿ, ÷è ÿêî¿ñü 
ìèò³, ùîá çàìêíóòè ïðîñòð³ëüíó 
ïåðåäà÷ó íà âîðîòà ïðîòèâíèêà.

Îãîâòàâøèñü â³ä ñòàðòîâî-
ãî íàòèñêó, ãîñò³ ñòàëè òðîõè 
êîíòðàòàêóâàòè. Äî íåáåçïå÷íèõ 
ìîìåíò³â íå äîõîäèëî, àëå ãðó 
â³ä ñâî¿õ âîð³ò îðë³âö³ â³äñóíóëè.

«МОНОЛІТ» ПОДАРУВАВ 
«ОРЛІВЦІ» НІЧИЮ 

Футбол  У суботу на Козятинському 
стадіоні «Локомотив» відбувся 
футбольний матч 2-го туру обласної 
першості у вищій лізі. До гравців 
Козятинського «Моноліта» приїхав 
володар кубка області минулого 
сезону команда «Орлівка» 

Стандартне положення біля воріт гостей Невеличкі футбольні хитрощі, щоб потягнути час 

Áëèæ÷å äî çàâåðøåííÿ ïåð-
øî¿ ïîëîâèíè çóñòð³÷³ ìîíîë³-
ò³âöÿì âäàëàñÿ ôëàíãîâà àòàêà 
ç ïðîñòð³ëîì äî âîð³ò. Ì‘ÿ÷ 
çíàéøîâ ãîëîâó Îëåêñ³ÿ Ìàê-
ñèìåíêà. Â³í ³ âêîëîòèâ øê³ðÿíó 
êóëüêó â ñ³òêó âîð³ò. Ãîñïîäàð³ 
ïîëÿ ìîãëè ùå ðàç çàáèòè òà 
â öüîìó ìàò÷³ âîíè áóëè ïî-
ñïîðòèâíîìó ìèðîëþáèâèìè. 
Ïåðøà ñîðîêàï’ÿòèõâèëèíêà òàê 
³ çàâåðøèëàñü ç ðàõóíêîì 1:0.

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó 
íà ïîë³ áóëà ð³âíà ãðà. Íàãîäè 
â³äçíà÷èòèñü ìàëè îáèäâ³ êî-
ìàíäè. Ïîò³ì ³ãðîâà ïåðåâàãà 
çíîâ ïåðåéøëà äî «Ìîíîë³òà». 
Âîíè õîò³ëè âèâåñòè ôîðâàð-
äà íà ïîáà÷åííÿ ç ãîëê³ïåðîì, 
òà â îñòàííþ ìèòü ñóïåðíèê, 
çàñòîñîâóþ÷è äð³áíèé ³ íå çî-
âñ³ì äð³áíèé ôîë, ë³êâ³äîâóâàâ 
çàãðîçè. Åï³çîäè÷íî ñàì³ ìî-
íîë³òîâö³ çàõîïëþâàëèñü ³íäè-

â³äóàëüíîþ ãðîþ. Êîëè çäàâà-
ëîñÿ, ùî äðóãèé ãîë íàçð³âàº, 
ôóòáîë³ñòè «Îðë³âêè» ïðîâåëè 
êîíòðàòàêó ³ íàáëèçèëèñü äî âî-
ð³ò. Â áîðîòüá³ çà ì’ÿ÷ âïàâ ãðà-
âåöü ãîñòüîâî¿ êîìàíäè ³ àðá³òð 
ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçäóì³â âêàçàâ 
íà òî÷êó. Äî ðåôåð³ ïðåòåíç³é 
í³ÿêèõ, ñàì çàõèñíèê «Ìîíî-
ë³òà» â òîìó åï³çîä³ âèçíàâ, ùî 
êîíòàêò ç íàïàäíèêîì «Îðë³â-
êè» ó íüîãî áóâ.

Îäèíàäöÿòèìåòðîâèé Ôåë³êñ 
Ìèðàíäà ïðîáèâ íà ñèëó ³ íà òà-
áëî çàãîð³ëèñÿ äâ³ îäèíè÷êè.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðàõóíîê ñòàâ 
ð³âíèé, «Ìîíîë³ò» çà ³íåðö³ºþ 
ùå òðîõè àòàêóâàâ òà íà ïîâíî-
ö³íí³ àòàêè âæå íå áóëî ìîðàëü-
íèõ ñèë. «Îðë³âêà» í³÷èéíèì 
ðåçóëüòàòîì çàäîâîëåíà. «Ìîíî-
ë³ò» ãðàâ íà ïåðåìîãó, à îòðèìàâ 
â ðåçóëüòàò³ í³÷èþ. Öå ñïîðò, 
ó íüîìó ³ íå òàêå áóâàº.


