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ЗАБРАЛИ ЛІЧИЛЬНИК

НА ПОВІРКУ І НЕ ПОВЕРНУЛИ
Лічильник, який господарі купували за власні
кошти, працівники електромережі забрали на
повірку і не повернули
X — Коли ми поїхали його забирати, нам його
не віддали, мотивуючи це тим, що він стоїть
на балансі РЕСу, бо вони його обслуговували,
— розповідає Катерина. — Ну то вибачте, я ж
купувала його за свої кошти!
X Як це пояснюють у РЕМі і що робити у такому
випадку?
с. 5
X
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КОРОТКО
Не забудьте
перевести
годинник
 Ó í³÷ ç 24 íà 25 æîâòíÿ
î 4 ãîäèí³ ðàíêó ñòð³ëêè
ãîäèííèê³â ïîòð³áíî ïåðåâåñòè íà ãîäèíó íàçàä.
Ïåðåõ³ä íà ë³òí³é ³ çèìîâèé ÷àñ â³äáóâàºòüñÿ çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â ¹509 â³ä 1996
ðîêó. Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ
º åêîíîì³ÿ åëåêòðîåíåðã³¿
³ âèêîðèñòàííÿ ñâ³òëî¿
ïîðè äîáè ïî ìàêñèìóìó.
Çàçíà÷èìî, öüîãî ðîêó
ó íåä³ëþ, 25 æîâòíÿ, â
Óêðà¿í³ â³äáóäóòüñÿ ÷åðãîâ³ ì³ñöåâ³ âèáîðè 2020.
Ïîâåðòàòè ñòð³ëêè ãîäèííèêà äâ³÷³ íà ð³ê âèð³øèëè ó Âåëèêîáðèòàí³¿
ùå â 1908 ðîö³. Àíãë³éö³
çàïðîâàäèëè öþ òðàäèö³þ
ç ìåòîþ á³ëüø ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ñâ³òëî¿
ïîðè äîáè. Ó êîëèøíüîìó ÑÐÑÐ, â òîìó ÷èñë³
é Óêðà¿í³, ïî÷àëè ïåðåâîäèòè ãîäèííèêè àæ â
1981-ìó.
Íàðàç³ ïåðåõ³ä íà çèìîâèé
³ ë³òí³é ÷àñ çä³éñíþþòü ó
ïîíàä 110 êðà¿íàõ ñâ³òó.
Îäíàê âë³òêó 2018 â ªÑ
ïðîéøëî ãîëîñóâàííÿ
ç ïðèâîäó äîö³ëüíîñò³
ïåðåâåäåííÿ ñòð³ëîê, çà
ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóëî
ïðèéíÿòî ð³øåííÿ, ùî
ï³ñëÿ êâ³òíÿ 2019 êîæíà
êðà¿íà áóäå ñàìà âèð³øóâàòè, ÷è ì³íÿòè ¿é ÷àñ
÷è í³, îñê³ëüêè çàãàëüíèõ
ðåêîìåíäàö³é â³ä ªâðîïàðëàìåíòó âæå íå áóäå.

Ліжка для
«ковідних»
хворих

 Íà 49-³é ïîçà÷åðãîâ³é
ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 16
æîâòíÿ, ì³ñüêà ðàäà ï³äòðèìàëà ð³øåííÿ âèêîíêîìó «Ïðî çàáåçïå÷åííÿ
ñòàö³îíàðíîãî ë³êóâàííÿ
òà ä³àãíîñòèêè êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè».
ßê â³äîìî ç òåêñòó
ð³øåííÿ, íà áàç³ Ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ ï³äãîòóþòü
30 ë³æîê äëÿ ë³êóâàííÿ
õâîðèõ íà COVID-19,
ïðîâåäóòü ïîòî÷íèé
ðåìîíò êèñíåâî¿ ñèñòåìè
òà îáëàäíàþòü íîâ³ òî÷êè
äîñòóïó. Òàêîæ ïëàíóþòü
ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèòè
²ÔÀ-òåñòóâàííÿ ñåðåä
ïðàö³âíèê³â ì³ñüêèõ
ìåäè÷íèõ êîìóíàëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ.

ÍÎÂÈÍÈ
RIA-Ê, ×åòâåð, 22 æîâòíÿ 2020

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ЯК У КОЗЯТИНІ ПОЧАВСЯ
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН
Гріємось?  «Із 15 жовтня
в житловому фонді міста та інших
будівлях розпочався опалювальний
сезон». Така інформація зазначена
на сайті козятинської міської ради. Її
активно коментували козятинці. Казали,
що це лише на папері. Коли ж запустили
котельні в Козятині і чи скрізь тепло?
ІРИНА ШЕВЧУК

Ó ð³øåíí³ ì³ñüêîãî ãîëîâè
éäåòüñÿ ïðî ïî÷àòîê îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó äëÿ âëàñíèê³â
áóäèíê³â òà êâàðòèð ç ³íäèâ³äóàëüíèì îïàëåííÿì â ì³ñò³ Êîçÿòèí ç 15 æîâòíÿ 2020 ðîêó.
Òàêîæ çàçíà÷åíî, ùî îá’ºêòè
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíî¿ ñôåðè,
áþäæåòí³ óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿
òà ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí ïðè
ñò³éêîìó çíèæåíí³ ñåðåäíüîäîáîâî¿ òåìïåðàòóðè äî +8 Ñ òà
ï³äòðèìóâàòè ðåæèì ðîáîòè
êîòåëåíü â³äïîâ³äíî äî çîâí³øíüî¿ òåìïåðàòóðè ïîâ³òðÿ.
À â çàêëàäàõ îñâ³òè, ÿê³ îáëàäíàí³ ³íäèâ³äóàëüíèì ãàçîâèì
îïàëåííÿì, ïóñòÿòü òåïëî, ïî÷èíàþ÷è ç 15 æîâòíÿ, â³äïîâ³äíî
äî ïîäàíî¿ óïðàâë³ííÿì îñâ³òè
òà ñïîðòó ì³ñüêî¿ ðàäè çàÿâè.
Òà ÷è öå òàê? Ó âàéáåð-ãðóï³
«RIA-Êîçÿòèí» íàøà ÷èòà÷-

êà Ñâ³òëàíà íàïèñàëà: «×îìó
íå ï³äí³ìàºòüñÿ ïèòàííÿ îïàëåííÿ â Êîçÿòèí³? Ä³òè â ñàäî÷êàõ
ìåðçóòü. Çàáèðàºìî ¿õ ç ëüîäÿíèìè ðóêàìè ³ íîãàìè. ² öå ïðè
òîìó, ùî çàðàç ñåçîí â³ðóñ³â. Öå
çíóùàííÿ íàä ä³òüìè». Äî öüîãî ïàí³ Ñâ³òëàíà äîäàëà ê³ëüêà
ñâ³òëèí, äå âèäíî, ùî ñòàíîì
íà 19 æîâòíÿ êîòåëüí³ (á³ëÿ ïåðøîãî ñàäî÷êà òà ÖÐË) çàêðèò³.
Çà êîìåíòàðåì ìè çâåðíóëèñÿ
äî çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè,
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà
ªâãåíà Ìàëàùóêà.
— Ó Êîçÿòèí³ îïàëþâàëüíèé
ñåçîí ðîçïî÷àâñÿ îô³ö³éíî ç ïîíåä³ëêà, 19 æîâòíÿ. Øêîëè çàêðèò³
íà êàí³êóëè, à ïî ñàäî÷êàõ òåïëî
ïóñòèëè â³äïîâ³äíî äî çâåðíåííÿ
êåð³âíèê³â. Â³ä îñâ³òè º çàãàëüíèé
ëèñò. Â÷îðà (19 æîâòíÿ) ìåí³ â³äçâîíèëèñÿ, ùî ó âñ³õ äîøê³ëüíèõ
çàêëàäàõ çàïóñòèëè òåïëî. Â³äáóëàñÿ ïðîöåäóðà ðîçïëîìáóâàííÿ

Затопили.
З котелень
у Козятині
пішов дим

ãàçîâèõ êîòë³â, ñïðàöþâàëà ãàçêîíòîðà. Â îñíîâíîìó ïî ñàäî÷êàõ
â íàñ ³íäèâ³äóàëüí³ òåïëîïóíêòè ³
ãàçîâ³ êîòëè, òàì ïðîáëåì íå áóëî.
Í³ÿêèõ çàóâàæåíü íåìàº. Àâàð³éíà
ñèòóàö³ÿ áóëà íà êîòåëüí³ íà âóëèö³ Ì³÷óð³íà, áóëà ïðîáëåìà, ïðîâîäèëèñÿ ã³äðàâë³÷í³ âèïðîáóâàííÿ ³ çíàéøëè âèò³ê âîäè. Ï³äêëþ÷èëèñÿ êîìóíàëüí³ ï³äïðèºìñòâà ç
òåïëîïîñòà÷àëüíèêîì. Íàðàç³ âñå
çíàõîäèòüñÿ íà ñòàä³¿ âèð³øåííÿ.
Òàêîæ áóëè çàóâàæåííÿ êîçÿòèí÷àí ùîäî õîëîäíå÷³ â Êîçÿòèíñüê³é ÖÐË. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Îëåêñàíäðà Êðàâ÷óêà, ñòàíîì íà ðàíîê 20 æîâòíÿ
êîòåëüíà ùå íå ïðàöþâàëà.
— Ë³êàðíÿ äî îïàëåííÿ ãîòîâà, çàïîâíåíà ñèñòåìà îïàëþâàëüíà, ÷åêàºìî ³ ïðîñèìî íà ¿¿

ââ³ìêíåííÿ, òîìó ùî â ïðèì³ùåííÿõ õîëîäíî. Àêò ââîäó ï³äïèñàíèé åêñïåðòàìè òà ñïåö³àë³ñòàìè. Ìè ãîòîâ³ ïðèéíÿòè
òåïëî. Çàóâàæó, ùî â ë³êàðíÿõ
æäàòè +8 íà âóëèö³, öå áåçãëóçäî, òèì ïà÷å, ùî ëþäè ëåæàòü ç
ïíåâìîí³ÿìè, ä³òêè ìàë³.
Êîëè ìàòåð³àë ãîòóâàâñÿ
äî ïóáë³êàö³¿ (20 æîâòíÿ â îá³äíþ ãîäèíó), íàì ñòàëî â³äîìî,
ùî ç òðóáè êîòåëüí³, ÿêà îïàëþº
ÖÐË, ì³ñüêèé òåðöåíòð òà øêîëó
¹ 2, ï³øîâ äèì. Âèÿâëÿºòüñÿ,
òàì ïåðåâ³ðÿëè òèñê òà ïðîâîäèëè ðîáîòè ç òåñòóâàííÿ. ²
âæå íàñòóïíîãî äíÿ, 21 æîâòíÿ,
â ë³êàðíþ ïóñòèëè òåïëî.
— Â ë³êàðí³ âñå ñïðàâíå, áàòàðå¿ âæå òåïë³, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Êðàâ÷óê.

Володимир Білоус: «На дільниці кожен день»
Çà ïîðÿäêîì ó Êîçÿòèí³ äèâëÿòüñÿ òðîº ä³ëüíè÷íèõ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿.
Ìèíóëîãî ðàçó ìè ðîçïîâ³äàëè ïðî Àíäð³ÿ ×îðíåíüêîãî,
ÿêèé ïðàöþº íà ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, Òàëèìîí³âö³ òà ðàéîí³
ÏÐÁ. Éäåìî áëèæ÷å äî öåíòðó.
Çíàéîìòåñü, âàø ä³ëüíè÷íèé
Âîëîäèìèð Á³ëîóñ.
Ó éîãî çîíó îáñëóãîâóâàííÿ
âõîäèòü ðàéîí ðèíêó «Êîëãîñïíèé», Âîäîêà÷êà, ðàéîí ÎÐÑÓ
(âóëèöÿ Äîâæåíêà) òà ñìò Çàë³çíè÷íå.
— Îòàê ÿê âóëèöÿ Íåçàëåæíîñò³ ðîçä³ëÿº ì³ñòî íàâï³ë, âñå,
ùî çíàõîäèòüñÿ ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, ÿêùî äèâèòèñÿ â ñòîðîíó òàíêà — öå ìîÿ ä³ëüíèöÿ, —
ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð. — ßêùî
áðàòè çà ê³ëüê³ñòþ íàñåëåííÿ,
òî öå 1/3 ìåøêàíö³â Êîçÿòèíà.
Âîëîäèìèð Á³ëîóñ — êîð³ííèé êîçÿòèí÷àíèí. Íàðîäèâñÿ

Стати правоохоронцем
для Володимира було
мрією дитинства. Наразі
він обслуговує третину
козятинчан
29 ÷åðâíÿ 1982 ðîêó.
Íàâ÷àâñÿ â Êîçÿòèíñüê³é
øêîë³ ¹ 9. Ó 1999 ðîö³ âñòóïèâ
ó Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò âíóòð³øí³õ ñïðàâ. Çà ôàõîì â³í þðèñò-

ïðàâîçíàâåöü. Ðîáîòó ó ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ ðîçïî÷àâ ç
2005 ðîêó. Ñïî÷àòêó ïðàöþâàâ
ä³ëüíè÷íèì â Ïîãðåáèù³, à ïîò³ì ó 2010 ðîö³, çà âëàñíîþ ³í³ö³àòèâîþ, ïåðåâ³âñÿ äî Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿.
— Â ïîë³ö³þ ï³øîâ, áî â³ä÷óâàâ ñåáå òóò íà ì³ñö³, — êàæå
Âîëîäèìèð. — Ëþáëþ, ùîá áóëî
âñå ïðàâèëüíî ³ ñïðàâåäëèâî.
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî öå áóëà ìîÿ
ìð³ÿ äèòèíñòâà.
Çà ñëîâàìè ä³ëüíè÷íîãî,
â éîãî çîí³ îáñëóãîâóâàííÿ
íà îáë³êó º îñîáè, ÿê³ â÷èíÿþòü äîìàøíº íàñèëüñòâî. Çàðàç
¿õ íå á³ëüøå äåñÿòêà. Ðàí³øå
ñóäèìèõ — á³ëüøå 5. Òàêîæ º
äâà àäì³ííàãëÿäíèõ, òîáòî îñ³á,
çà ÿêèìè ïîòð³áåí ïîñèëåíèé
êîíòðîëü. Ö³ êîçÿòèí÷àíè ìàþòü â³äì³÷àòèñÿ ó ïîë³ö³¿, ç
íèìè ïðîâîäÿòü ïðîô³ëàêòè÷í³
ðîáîòè.

— Íà ä³ëüíèö³ ÿ êîæåí äåíü,
ìî¿ êîíòàêòè çíàþòü (063–61–
79–406), — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð
Á³ëîóñ. — Äî íàé÷àñò³øèõ çëî÷èí³â âõîäÿòü êðàä³æêè. Â öüîìó
ðîö³ áóëè ³ íàðêîçëî÷èíè. Ç ñåêòîðîì ïðåâåíö³¿ ìè ¿õ ðîçêðèëè.
Âîëîäèìèð Á³ëîóñ ìàº äðóæèíó. Âîíà ïðàöþº â ñôåð³
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ðàçîì
âèõîâóþòü äâîõ ä³òåé — äîíüêó
Îêñàíó (2007 ðîêó íàðîäæåííÿ)
òà ñèíà Ìèðîñëàâà (2011).
— Ìîº õîá³, öå ðîäèíà.
Ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ íàìàãàþñÿ á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèòè ç
ð³äíèìè, — êàæå ä³ëüíè÷íèé. —
Õî÷ó ïîáàæàòè íàøèì ìåøêàíöÿì áóòè á³ëüø ëþäÿíèìè,
äî âñüîãî ñòàâèòèñÿ ç ðîçóì³ííÿì ³ íå ò³ëüêè äèâèòèñÿ, ùî
õòîñü ïîãàíèé ÷è õîðîøèé, à é
çâåðòàòè óâàãó íà ñåáå. Áóäüòå
â³äïîâ³äàëüíèìè ³ ï³äòðèìóéòå
îäèí îäíîãî
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«Партію Вінничан» створив наш земляк,
козятинчанин Микола Філонов
ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ
Êîçÿòèíó çàâæäè áóëî
êèì ïèøàòèñü, òóò íàðîäèëèñü
³ ñôîðìóâàëèñü áàãàòî óñï³øíèõ îñîáèñòîñòåé.
Îñü ³ íà ïîë³òè÷íîìó îë³ìï³ Óêðà¿íè
â öüîìó ðîö³ ç’ÿâèëàñü ïåðøà ³ ºäèíà
ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ, çàñíîâíèêîì ÿêî¿
ñòàâ óðîäæåíåöü Êîçÿòèíà — Ìèêîëà
Ô³ëîíîâ.
Â³í íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ â íàøîìó ì³ñò³.
Òóò æèëè éîãî áàòüêè, ðîäîì ç Êîçÿòèíà ³ éîãî äðóæèíà Àííà Ô³ëîíîâà òà
¿¿ ðîäèíà. Çàê³í÷èâ ÇÎØ ¹ 1 òà íàøó
ìóçè÷íó øêîëó. Ï³ñëÿ 9-ãî êëàñó âñòóïèâ äî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó Â³ííèö³.
Ìàº ïåäàãîã³÷íó òà åêîíîì³÷íó
îñâ³òó. Çàéìàâñÿ ï³äïðèºìíèöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ, çãîäîì ñòàâ çàñíîâíèêîì
òà êåð³âíèêîì íèçêè ì³ñöåâèõ òà âñåóêðà¿íñüêèõ ÇÌ². Ìàº äîñâ³ä äåðæàâíî¿
ñëóæáè — ïðàöþâàâ ðàäíèêîì ãóáåðíàòîð³â Â³ííè÷÷èíè (2014–2017 ðîêè).
Ïðîæèâàº ó Â³ííèö³. ×àñòî áóâàº â íàøîìó ì³ñò³.
Áàãàòî õòî ç êîçÿòèí÷àí ïàì’ÿòàº âèáîðè 2012 ðîêó, êîëè ïðè âëàä³ â êðà¿í³
áóâ ðåæèì ßíóêîâè÷à òà «ïàðò³ÿ ðåã³îí³â». Íà òèõ âèáîðàõ Ìèêîëà Ô³ëîíîâ
áàëîòóâàâñÿ ñàìîâèñóâàíöåì äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïî íàøîìó 13 îêðóãó ³ ïîïðè øàëåíèé òèñê âëàäè òà òðàäèö³éí³
ìåòîäè áîðîòüáè «á³ëî-áëàêèòíèõ» ç
êîíêóðåíòàìè, â³í òîä³ â³äêèíóâ âëàñí³

ïîë³òè÷í³ àìá³ö³¿ ³ ï³äòðèìàâ êàíäèäàòà â³ä «Îá’ºäíàíî¿ îïîçèö³¿» Ìèêîëó
Êàòåðèí÷óêà, íà êîðèñòü ÿêîãî çíÿâ
ñâîþ êàíäèäàòóðó ³ ïóáë³÷íî ï³äòðèìàâ,
ùîá óíåìîæëèâèòè ïåðåìîãó íà îêðóç³
ïðîâëàäíîãî êàíäèäàòà Ïåòðà Þð÷èøèíà. Òîä³ ïåðåìîãëà îïîçèö³ÿ. ² íå ïðîãðàâ Êîçÿòèí. À âæå çãîäîì á³çíåñìåí
ç Õì³ëüíèêà Þð÷èøèí âçÿâ ðåâàíø,
«âèãðàâ» âèáîðè äî ïàðëàìåíòó, ÿê âèãðàâ, òî âæå ³íøå ïèòàííÿ, à ùå ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí ïðèºäíàëè äî Õì³ëüíèêà, à ì³ñòî Êîçÿòèí
âòðàòèëî ñòàòóñ ðàéîííîãî öåíòðó.
×è ñòàëîñü áè òàêå ïðèìóñîâå
îá’ºäíàííÿ, ÿêùî á íà âèáîðàõ äî Âåð-

õîâíî¿ Ðàäè Êîçÿòèíùèíà îáðàëà áè
Êàòåðèí÷óêà, ÷è íàøîãî çåìëÿêà Ô³ëîíîâà, ó ðàç³ éîãî áàëîòóâàííÿ? Ïåðåêîíàí³, ùî Êîçÿòèí íå âòðàòèâ áè
ñòàòóñ ðàéîííîãî öåíòðó.
À òåïåð äàâàéòå ïîñòàâèìî ñîá³ ïèòàííÿ. À ÿê³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ñüîãîäí³
áàëîòóþòüñÿ äî Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿
òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè?
Õòî ¿õ ë³äåðè, äå âîíè íàðîäèëèñü,
äå âîíè ïðîæèâàþòü? ×è¿ ³íòåðåñè ¿ì
ö³êàâ³? Êèºâà, Ëüâîâà, Äîíåöüêà, Âîëèí³, ×åðí³ãîâà, Îäåñè, Êðèâîãî Ðîãó?
Õòîñü ç ë³äåð³â öèõ ïàðò³é í³êîëè
íå áóâ ³ íå ïðè¿äå â Êîçÿòèí, íàâ³òü
íà âèáîðàõ. Îêðåì³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè,

íàïðèêëàä, âèõ³äö³ ç «95 êâàðòàëó»,
ëèøå âèñì³þâàëè íàøå ì³ñòî ³ íàçèâàëè éîãî «Êîçëÿòèí» ó ñâî¿é ãóìîðèñòè÷í³é ïåðåäà÷³. Âñ³ âîíè áóäóòü äáàòè
ïðî ñâî¿ îñîáèñò³ ³íòåðåñè, ³íòåðåñè
ñâîº¿ ïàðò³¿, àáî ò³º¿ òåðèòîð³¿, äå âîíè
íàðîäèëèñü, ÷è ïðîæèâàþòü.
² ëèøå çàñíîâíèê òà ãîëîâà «Ïàðò³¿
Â³ííè÷àí» — íàø çåìëÿê Ìèêîëà Ô³ëîíîâ, ÿêèé íàðîäèâñÿ, æèâå ³ áóäå æèòè
íà Â³ííè÷÷èí³ ³ éîãî êîìàíäà «Ïàðò³¿
Â³ííè÷àí» — öå íàøà ºäèíà ìîæëèâ³ñòü ëîá³þâàòè òà â³äñòîþâàòè ³íòåðåñè
íå ò³ëüêè íàøî¿ ð³äíî¿ îáëàñò³, à é íàøîãî ì³ñòà, òà âæå êîëèøíüîãî ðàéîíó.
Íå äàðìà ãàñëî «Ïàðò³¿ Â³ííè÷àí»
íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ — «Íàì òóò æèòè».
Ç öèì æå ãàñëîì áàëîòóâàâñÿ êîçÿòèí÷àíèèí ó Âåðõîâíó Ðàäó â 2012 ðîö³,
òîä³ íå âñ³ éîãî çðîçóì³ëè, ìîæëèâî
çàðàç, ï³ñëÿ âñüîãî ùî ñòàëîñü ç íàøèì ì³ñòîì òà ðàéîíîì, öåé çàêëèê
íå ò³ëüêè ïî÷óþòü, à é óñâ³äîìëÿòü òà
ï³äòðèìàþòü âñ³ êîçÿòèí÷àíèíè? Áî,
çðåøòîþ, á³ëüø³ñòü ïîë³òè÷íèõ ãàñòðîëåð³â çàáóäóòü ïðî Êîçÿòèíùèíó íà íàñòóïíèé äåíü ï³ñëÿ âèáîð³â, áàãàòî ç
íèõ íàâ³òü «äÿêóþ» íå ñêàæóòü çà íàø³
ãîëîñè, à ÍÀÌ Ç ÂÀÌÈ ÒÓÒ ÆÈÒÈ!
25 æîâòíÿ ó âñ³õ áþëåòåíÿõ ãîëîñóºìî
çà ñåáå, çà Êîçÿòèí ³ çà ïåðøó ì³ñöåâó
ïàðò³þ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çà «Ïàðò³þ
Â³ííè÷àí»!
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Водне питання і передача місту ЖДК:
остання сесія міськради перед виборами
ОЛЕНА УДВУД

 Ó ï’ÿòíèöþ, 16 æîâòíÿ, â³äáóëàñÿ 49 ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè
ñüîìîãî ñêëèêàííÿ. Äåïóòàòè
ó òàêîìó ñêëàä³ ç³áðàëèñÿ âîñòàííº. Íà çàñ³äàííÿ ïðèéøëî
23 îáðàíö³ ç 33-îõ.
Íà ïî÷àòêó ñåñ³¿ âðó÷èëè äåïóòàòñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ Îëåêñ³þ
Êîñòþêó, ÿêèé çàì³íèâ ó ñåñ³éí³é çàë³ ñâîãî êîëåãó Ñåðã³ÿ
Ñè÷à. Ïîò³ì ïåðåéøëè äî ôîðìóâàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî.
Ñåðã³é Ìàòâ³þê çàïðîïîíóâàâ
âêëþ÷èòè äî ïîðÿäêó äåííîãî
çâåðíåííÿ ïðî íå çàïåðå÷åííÿ
ïðèéíÿòòÿ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü âîäîãîíó, ÿêèé íàëåæèòü
çàë³çíèö³. Öÿ ïðîïîçèö³ÿ âèêëèêàëà ñåðåä äåïóòàò³â æâàâå îáãîâîðåííÿ. ªâãåí³é Áóðàâñüêèé
ñêàçàâ, ùî áðàòè âîäîã³í íà áàëàíñ ì³ñòà — âåëèêå íàâàíòàæåííÿ äëÿ áþäæåòó. Ôåä³ð Êðîïèâà çàóâàæèâ, ùî óñ³ îá’ºêòè,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ çàë³çíèö³, ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ áóäóòü

ïåðåäàí³ ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü
äî 2023 ðîêó.
Âñå æ ïèòàííÿ âêëþ÷èëè
äî ïîðÿäêó äåííîãî. Êîëè ïåðåéøëè äî îáãîâîðåííÿ ïåðåä
ãîëîñóâàííÿì, ó äåïóòàò³â âèíèêëà íèçêà çàïèòàíü.
— ×è º ëèñò-çâåðíåííÿ â³ä
«Óêðçàë³çíèö³» ïðî òå, ùî âîíè
äàþòü çãîäó íà ïåðåäà÷ó? ×è º
îô³ö³éíå çâåðíåííÿ äî íàñ? —
çàïèòàâ Äìèòðî Áåðíàòîâè÷.
Íà ùî ì³ñüêèé ãîëîâà Îëåêñàíäð Ïóçèð â³äïîâ³â, ùî òàêîãî
çâåðíåííÿ íåìàº, õî÷à ì³ñüêà
ðàäà âæå ïðèéìàëà ð³øåííÿ ïðî
³í³ö³þâàííÿ ïåðåäà÷³ âîäîãîíó
â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ³ íàâ³òü
íàïðàâèëà êîï³þ íà â³äïîâ³äíèé
ï³äðîçä³ë çàë³çíèö³, ïðîòå äîñ³
æîäíî¿ â³äïîâ³ä³ òàê ³ íå áóëî.
Ö³êàâèëî äåïóòàò³â ³ òå, ÿêèì
áóäå òàðèô íà âîäó, ÿêùî âîäîã³í â³çüìóòü íà áàëàíñ ì³ñüêîãî
áþäæåòó. Íà ùî Îëåêñàíäð Ïóçèð â³äïîâ³â, ùî òî÷íî íå íèæ÷èé, í³æ çàðàç.

— ßêùî ìè â³çüìåìî íà áàëàíñ ì³ñòà âîäîã³í, ìè éîãî
íå âèòÿãíåìî. Ïî-ïåðøå, öå
ì³íóñ 4,5 ì³ëüéîíà ùîð³÷íèõ
âèòðàò. Ïî-äðóãå, ÿêùî ìè
âêëàäåìî êîøòè â ìîäåðí³çàö³þ ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ
(ïîì³íÿòè íàñîñè ³ òðóáè ïî÷àòè ì³íÿòè), öå, â ñâîþ ÷åðãó
ïðèçâåäå äî çá³ëüøåííÿ òàðèôó, — ïîÿñíèâ î÷³ëüíèê ì³ñòà. — Ïðè ôîðìóâàíí³ áþäæåòó
íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïîâèíí³
ïîáà÷èòè, ÿêèé áóäå ñôîðìîâàíèé áþäæåò. Òîìó ùî íåâèêîíàííÿ áþäæåòó çà íàñë³äêàìè öüîãî ðîêó — 28 ì³ëüéîí³â.
Ó íàñ áþäæåò ðîçâèòêó öüîãî
ðîêó — 12 ì³ëüéîí³â. Ö³ êîøòè
ìè ïëàíóâàëè âêëàñòè â òðîòóàðè, îñâ³òëåííÿ ³, â òîìó ÷èñë³,
âîäîïîñòà÷àííÿ, î÷èñíó ñèñòåìó, ïî øêîëàõ ìè ïëàíóâàëè
ñòàâèòè ñòàíö³¿ î÷èñòêè âîäè,
àëå ìàºìî äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó
äåô³öèò 28 ì³ëüéîí³â. Òîáòî,
áþäæåòó ðîçâèòêó ó íàñ íåìàº,

ìè ùå é çàëèøèëèñÿ âèíí³.
Òàêîæ ì³ñüêèé ãîëîâà çàçíà÷èâ, ùî ìè ìàºìî ïî÷àòè
ïîñòóïîâå áóä³âíèöòâî íîâîãî âîäîãîíó ïàðàëåëüíî ç âæå
³ñíóþ÷èì, à öå ìîæëèâî ëèøå
çà óìîâè ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç
äåðæàâíîãî áþäæåòó.
Ï³ñëÿ öüîãî çà÷èòàëè ñàì ïðîåêò ð³øåííÿ äåïóòàòà Ñåðã³ÿ
Ìàòâ³þêà:
«Íàäàòè ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»
çãîäó íà ïðèéíÿòòÿ ö³ë³ñíîãî
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó ñèñòåìè
âîäîïîñòà÷àííÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ùî ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ âèðîáíè÷îãî ï³äðîçä³ëó
Êè¿âñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ô³ë³¿
Öåíòðó áóä³âåëüíî-ìîíòàæíèõ
ðîá³ò òà åêñïëóàòàö³é áóä³âåëü
³ ñïîðóä» ÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ»,
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ â îñîá³ Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,
âèêîíàâ÷îìó êîì³òåòó ñòâîðèòè
êîì³ñ³þ ç ïðèéíÿòòÿ ö³ë³ñíîãî
ìàéíîâîãî êîìïëåêñó âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ â êî-

ìóíàëüíó âëàñí³ñòü òà íàäàòè
àêòè ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³, çàòâåðäæåí³ íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè».
— À âîíè çâåðíóëèñÿ äî íàñ
ïðî ïåðåäà÷ó? — çàïèòàâ Ôåä³ð
Êðîïèâà. Íà ùî ì³ñüêèé ãîëîâà
â³äïîâ³â — í³.
Ïèòàííÿ ïîñòàâèëè íà ãîëîñóâàííÿ, àëå ð³øåííÿ íå ïðèéíÿëè. Ïðîòå äåïóòàòè ï³äòðèìàëè
ïðîïîçèö³þ çâåðíóòèñÿ äî Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â ³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ç ïðîõàííÿì âêëþ÷èòè äî áþäæåòó Óêðà¿íè íà íàñòóïíèé
ð³ê ñóáâåíö³þ äëÿ íàøîãî ì³ñòà
íà áóä³âíèöòâî íîâîãî âîäîãîíó.
Öå ïèòàííÿ íàáðàëî íåîáõ³äíó
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â.
Òàêîæ îáðàíö³ ïðîãîëîñóâàëè
çà ð³øåííÿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó, âíåñëè çì³íè äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó òà âèð³øèëè íèçêó
ìàéíîâèõ ïèòàíü. Çîêðåìà,
âçÿëè íà áàëàíñ ì³ñòà Áóäèíîê
íàóêè ³ òåõí³êè çàë³çíè÷íèê³â,
ùî ñåðåä êîçÿòèí÷àí á³ëüøå
â³äîìèé ÿê ÆÄÊ.
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ПРЕДСТАВНИКІВ ЯКИХ ПРОФЕСІЙ
НАЙБІЛЬШЕ СЕРЕД КАНДИДАТІВ
Хто ці люди?  За місце у міській
раді боротимуться 307 претендентів.
Вони не лише представляють
різні політичні сили, а й працюють
у різних сферах. Ми порівняли,
кого серед кандидатів найбільше —
залізничників, банкірів, підприємців
чи представників інших професій
ОЛЕНА УДВУД

Êîçÿòèí — ì³ñòî çàë³çíè÷íèê³â, àëå ñåðåä êàíäèäàò³â
ó äåïóòàòè íàøî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
íàéá³ëüøå ïðàö³âíèê³â çîâñ³ì
³íøî¿ ñôåðè — ìåäè÷íî¿. Äî ö³º¿
êàòåãîð³¿ ïîòðàïèëè íå ëèøå
ë³êàð³, à âñ³, ÷èº ì³ñöå ðîáîòè — áóäü-ÿêèé çàêëàä îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ. ×àñòêà ïðàö³âíèê³â
ìåäè÷íî¿ ñôåðè ñêëàäàº 15 %.
Öå 46 îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü ó ë³êàðíÿõ (íå ëèøå Êîçÿòèíñüêèõ),
öåíòðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ôåëüäøåðñüêèõ ïóíêòàõ.
Äðóãó ñõîäèíêó ïîñ³äàþòü ï³äïðèºìö³. Ñåðåä çàðåºñòðîâàíèõ

êàíäèäàò³â 45 îñ³á ìàþòü ñâ³é
á³çíåñ.
Òðåò³ çà ÷èñåëüí³ñòþ — çàë³çíè÷íèêè. Ñåðåä òèõ, õòî õî÷å
îòðèìàòè äåïóòàòñüêèé ìàíäàò,
42 ëþäèíè ïðàöþº ó ð³çíèõ çàë³çíè÷íèõ îðãàí³çàö³ÿõ: ÄÍ-2,
ÊÒÓ, Ø×-3, ÍÎÄÕÀ, Ò×-3,
Â×ÄÅ òà ³íøèõ.
Òðîõè ìåíøå ñåðåä êàíäèäàò³â
îñâ³òÿí — 33. Íå äóìàéòå, ùî
öå ëèøå â÷èòåë³. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ óâ³éøëè ïðàö³âíèêè øê³ë,
äèòÿ÷èõ ñàäê³â, ³íêëþçèâíî-ðåñóðñíîãî öåíòðó íåçàëåæíî â³ä
ïîñàäè. Òîáòî, ³ âèõîâàòåë³, ³
â÷èòåë³, ³ ä³ëîâîäè.
Ï’ÿòå ì³ñöå ñåðåä êàíäèäàò³â — òèì÷àñîâî áåçðîá³òí³. ¯õ
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працівники міської ради

46

працівники медичної сфери

32
33

тимчасово безробітні
працівники сфери освіти

45

підприємці
працівники ЗМІ

2
42

залізничники
священики

2
14

пенсіонери
керівники і директори
компаній, установ, товариств

17
3

працівники банківської сфери
працівники районної ради

2
10

працівники РДА

28

працівники інших сфер
голови ОСББ

3

студенти
працівники сільрад

íà îäíîãî ìåíøå, í³æ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè — 32.
Âåëèêó ÷àñòêó çàéìàþòü ïðàö³âíèêè ³íøèõ ñôåð. ¯õ ñåðåä
êàíäèäàò³â 28. Ñåðåä íèõ ïðàö³âíèêè ðàéàâòîäîðó, îïåðàòîðè, ñîðòóâàëüíèêè, àäâîêàòè,

У Перемозі сталося моторошне
ДТП. Водій в реанімації
АНАСТАСІЯ КВІТКА

 Çà ³íôîðìàö³ºþ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿, ÄÒÏ
òðàïèëàñü 21 æîâòíÿ.
— Ðóõàþ÷èñü àâòîäîðîãîþ
Æèòîìèð-Â³ííèöÿ â ñåë³ Ïåðåìîãà âîä³é àâòîìîá³ëÿ Hyundai,
æèòåëü Æèòîìèðà, ïåðåòíóâøè ñóö³ëüíó ë³í³þ äîðîæíüî¿
ðîçì³òêè, ïî÷àâ çä³éñíþâàòè

ìàíåâð îáãîíó òà ç³òêíóâñÿ ç
àâòîìîá³ëåì ÂÀÇ, ÿêèé ðóõàâñÿ ïîïåðåäó â ïîïóòíîìó
íàïðÿìêó òà ìàâ íàì³ð çä³éñíèòè ïîâîðîò âë³âî. Âíàñë³äîê
ÄÒÏ âîä³é (ùî çä³éñíèâ îáãîí)
îòðèìàâ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ,
äîñòàâëåíèé â Êîçÿòèíñüêó
ÖÐË, — ïðîêîìåíòóâàëà ãàçåò³ ñòàðøèé ³íñïåêòîð ñåêòîðó

Від удару Hyundai перекинувся

ìîí³òîðèíãó, ëåéòåíàíò ïîë³ö³¿
Òåòÿíà Êî÷íåâñüêà.
Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ âîä³é
Hyundai ç ìíîæèííèìè ïåðåëîìàìè òà ïîë³òðàâìîþ ãîñï³òàë³çîâàíèé ó ðåàí³ìàö³éíå
â³ää³ëåííÿ ë³êàðí³. 26-ð³÷íèé
âîä³é «ÂÀÇà», æèòåëü îäíîãî
ç ñ³ë Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó,
íå ïîñòðàæäàâ.
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íîòàð³óñè, ïðîäàâö³, êåð³âíèêè
ãóðòê³â, áóõãàëòåðè, ïðàö³âíèêè á³áë³îòåê, äåðæãåîêàäàñòðó
òà ôîíäó ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ. ² öå ùå íå ïîâíèé ïåðåë³ê.
Íàéìåíøå ñåðåä êàíäèäàò³â

ñâÿùåíèê³â, ïðàö³âíèê³â ÇÌ²
òà ðàéîííî¿ ðàäè — ïî 2 ïðåäñòàâíèêè. À îò ïðàö³âíèê³â ì³ñüêî¿ ðàäè çàðåºñòðóâàëîñÿ äåùî
á³ëüøå — 15.
Ðåøòó âè ìîæåòå ïîáà÷èòè
ó ïîð³âíÿëüí³é ä³àãðàì³.

Ще одна смерть
від коронавірусу
ОЛЕНА УДВУД, В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Ê³ëüê³ñòü
õâîðèõ
íà COVID-19 ïåðåâàëèëà çà òðè ñîòí³. Ñòàíîì
íà 11 ðàíêó ñåðåäè, 21 æîâòíÿ,
íà Êîçÿòèíùèí³ çàô³êñóâàëè
309 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ
íà êîðîíàâ³ðóñ. Òàê³ äàí³ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó
ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü
ÌÎÇ. Çà îñòàíí³é òèæäåíü äîäàëîñÿ 43 âèïàäêè. Íàéá³ëüøà
¿õ ê³ëüê³ñòü áóëà çàô³êñîâàíà
20 æîâòíÿ. Òîãî äíÿ ç Â³ííèö³
ïðèéøëî 14 ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ÏËÐ-òåñòóâàííÿ.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ñåêòîðó öèâ³ëüíîãî çàõèñòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì íà â³âòîðîê,
20 æîâòíÿ, çàïîâíþâàí³ñòü
ë³æîê Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË äëÿ
õâîðèõ ç COVID-19 òà ç ï³äîçðîþ íà COVID-19 ñêëàäàëà
47% (³ç 75 ë³æîê áóëî çàéíÿòî
35). Ó òåðàïåâòè÷íîìó â³ää³ëåíí³ Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË ç ä³àãíîçîì ïíåâìîí³ÿ ïåðåáóâàâ
21 õâîðèé, òðè â ðåàí³ìàö³¿,
àìáóëàòîðíî ç öèì ä³àãíîçîì

ë³êóâàëîñÿ 40 ëþäåé.
Ìàºìî ùå îäíó íåâò³øíó
íîâèíó — çà òèæäåíü äîäàâñÿ
ùå îäèí ëåòàëüíèé âèïàäîê.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Êîçÿòèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ëàáîðàòîðíèõ äîñë³äæåíü, ïîìåð
78-ð³÷íèé ìåøêàíåöü îäíîãî ³ç
ñ³ë Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Ïðî
öå ñòàëî â³äîìî ó ï’ÿòíèöþ,
16 æîâòíÿ. ×îëîâ³ê òàê ³ íå äî÷åêàâñÿ ðåçóëüòàò³â òåñòó ÏËÐäîñë³äæåíü. Âîíè ïðèéøëè
âæå, êîëè õâîðîãî íå ñòàëî. Öå
âæå ï’ÿòèé ìåøêàíåöü Êîçÿòèíùèíè, ÿêèé íå âïîðàâñÿ ç
õâîðîáîþ.
Òèæäåíü òîìó ³ ì³ñòî, ³ ðàéîí ïåðåáóâàëè ó «æîâò³é»
êàðàíòèíí³é çîí³. Ïðîòå ÷åðåç ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿, ç ïîíåä³ëêà, 19 æîâòíÿ, Êîçÿòèí
ïîòðàïèâ äî «ïîìàðàí÷åâî¿».
×åðåç öå øêîëÿð³â ì³ñòà â³äïðàâèëè íà êàí³êóëè ðàí³øå — ç ïîíåä³ëêà, 19 æîâòíÿ.
Òîä³ ÿê ñïåðøó øêîëè ì³ñòà
ïëàíóâàëè ï³òè íà êàí³êóëè
22 æîâòíÿ.
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РЕМІВЦІ ЗАБРАЛИ ЛІЧИЛЬНИК
НА ПОВІРКУ І НЕ ПОВЕРНУЛИ
Ситуація  До редакції газети «RIAКозятин» звернулася мешканка села
Сокілець Катерина Лесик. Жінка
розповіла, що під час заміни лічильника
електроенергії старий прилад забрали
на повірку, але повертати відмовилися.
Мовляв, він на балансі Електромережі,
хоча жінка стверджує, що купувала
лічильник за власні кошти. Як це пояснюють
у РЕМі і що робити у такому випадку?
ОЛЕНА УДВУД

Ñ³ì ðîê³â òîìó Êàòåðèíà
ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ïîñòàâèëè
ó ïðèâàòíîìó áóäèíêó îäíîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê. Ïðèëàä
ïîäðóææÿ ïðèäáàëî çà âëàñí³
êîøòè. Íåùîäàâíî äî áóäèíêó
ïåðå¿õàëà æèòè ìàìà Êàòåðèíè.
Âèòðàò åëåêòðîåíåðã³¿ ñòàëî
á³ëüøå, äî òîãî æ, åëåêòðèêà íå äåøåâà, òîæ ïîäðóææÿ
Ëåñèê³â âèð³øèëî çàì³íèòè
çâè÷àéíèé îäíîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê íà íîâèé — äâîòàðèôíèé, ÿêèé â íàðîä³ ùå ÷àñòî
íàçèâàþòü «äâîôàçíèé». Òàêèé
ïðèëàä îêðåìî ðàõóº åëåêòðîåíåðã³þ, âèêîðèñòàíó âäåíü, ³
îêðåìî — âíî÷³. Ïðè÷îìó í³÷í³
ê³ëîâàòè êîøòóþòü äåùî äåøåâøå.
Íîâèé ë³÷èëüíèê Êàòåðèíà ç
÷îëîâ³êîì òåæ ïðèäáàëè çà ñâ³é
ðàõóíîê. Âèêëèêàëè ÐÅÌ³âö³â,
ùîá ïðîâåñòè çàì³íó ïðèëàäó.
Ó ñåðåäó, 7 æîâòíÿ, ïðàö³âíèêè
åëåêòðîìåðåæ³ ïðè¿õàëè äî áóäèíêó, çíÿëè ñòàðèé ë³÷èëüíèê
³ âñòàíîâèëè íîâèé, äâîòàðèôíèé. À ñòàðèé ïðèëàä çàáðàëè ç
ñîáîþ. Ñêàçàëè, ùî éîãî òðåáà
ïåðåâ³ðèòè ³ ïîïðîñèëè íàñòóï-

íîãî äíÿ çà¿õàòè äî Åëåêòðîìåðåæ³ é çàáðàòè.
— Êîëè ìè ïî¿õàëè éîãî çàáèðàòè, íàì éîãî íå â³ääàëè, ìîòèâóþ÷è öå òèì, ùî â³í ñòî¿òü
íà áàëàíñ³ ÐÅÑó, áî âîíè éîãî
îáñëóãîâóâàëè, — ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà. — Íó òî âèáà÷òå, ÿ æ êóïóâàëà éîãî çà ñâî¿ êîøòè! Öå æ
íå òîé ë³÷èëüíèê, ÿêèé ùå áóâ
ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè âñòàíîâëåíèé
³ éîãî çàáðàëè íà ñâî¿ ïîòðåáè.

«×îìó âîíè éîãî
çàáðàëè? Áî â³í ó
íèõ íà áàëàíñ³? Íó
òî ìîæóòü çíÿòè ç
áàëàíñó — ìè íîâèé
ë³÷èëüíèê ïîñòàâèëè»
Öå íàø îñîáèñòèé ë³÷èëüíèê,
êóïëåíèé çà íàø³ êîøòè. ×îìó
âîíè éîãî çàáðàëè? Áî â³í ó íèõ
íà áàëàíñ³? Íó òàê ñàìî ìîæóòü
çíÿòè ç áàëàíñó — âæå ìè íîâèé
ë³÷èëüíèê ïîñòàâèëè.
Ó Êîçÿòèíñüê³é åëåêòðîìåðåæ³
ðàäÿòü ó òàêîìó âèïàäêó ïîâòîðíî çâåðíóòèñÿ äî êåð³âíèöòâà
³ ïîêàçàòè êâèòàíö³þ, ÿêà ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî ë³÷èëü-

Після заміни лічильника старий прилад забрали на повірку і не повернули.
Хоча Катерина Лесик стверджує, що купувала старий лічильник за власні кошти
íèê ä³éñíî ïðèäáàâ ñïîæèâà÷.
— Òàê, óñ³ ë³÷èëüíèêè ÿê³
âñòàíîâëåí³ ó ñïîæèâà÷³â, ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ÐÅÌó. Ìè
¿õ áåçêîøòîâíî ì³íÿºìî, ðîáèìî
¿õ òåõí³÷íó ïåðåâ³ðêó ³ æîäíèõ
çàòðàò ñïîæèâà÷ ó òàêîìó âèïàäêó íå íåñå. Öå ò³ ë³÷èëüíèêè, ÿê³ íà íàøîìó áàëàíñ³. Òîé
ë³÷èëüíèê, ÿêèé âîíà âæå çàðàç
ïðèäáàëà, â³í ëèøàºòüñÿ íà ¿¿
ðàõóíêó. Ó ðàç³, ÿêùî â³í âèéäå
ç ëàäó, ìè éîãî ¿é ïîâåðòàºìî,
âîíà çäàº éîãî íà ðåìîíò òóäè,
äå âîíà éîãî ïðèäáàëà, à çàì³ñòü
öüîãî ìè ñòàâèìî íà öåé ïåð³îä
ñâ³é ë³÷èëüíèê, — ïîÿñíþº ²ãîð
Óðñîâ, çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç
ðîçïîä³ëó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿
ÑÎ «Êîçÿòèíñüê³ åëåêòðè÷í³
ìåðåæ³».

У якому випадку потрібно міняти лічильник?
Як пояснюють у Козятинській
електромережі, заміна лічильника може бути планова і позапланова. Планову роблять
тоді, коли у приладу вийшов
термін державної повірки. Він
окремий для кожного лічильника і може складати 4, 8, 16,
20 років тощо. Термін повірки
контролюють спеціалісти РЕМу
і коли він спливає, лічильник
міняють безкоштовно.
Позапланова заміна відбувається
за бажанням споживача. Наприклад, якщо ви хочете поставити
замість звичайного лічильника
двотарифний. У такому разі споживач сам купує лічильник, а за-

міну проводять за його кошти.
Вартість заміни залежить від
відстані до споживача.
Щоб провести позапланову
заміну, попередньо потрібно
звернутися до Електромережі
та узгодити, який саме тип і
марка лічильника вам найбільше підходить. Після цього
придбати прилад і написати
заяву на заміну.
Також лічильник можуть замінити, якщо споживач має скарги на роботу приладу. У такому
разі проводиться перевірка і
якщо лічильник виявиться несправним, його замінять безкоштовно.

Що радить адвокат?
Юрій Криворучко, адвокат Шевченківської колегії адвокатів міста Києва каже,
що працівники Електромережі не мають
права не віддавати лічильник, придбаний
за кошти абонента.
Документом, який підтверджує, що лічильник належить саме вам, може бути
квитанція чи чек, а також технічний паспорт, у якому серія і номер лічильника
співпадають із серією і номером лічильника, який вилучили. Подальші дії залежать від того, чи підписував власник
лічильника акт приймання-передачі, коли
прилад вилучали.
Якщо такий акт є, треба дивитися, що
в ньому написано. Якщо у документі зазначено, що лічильник взяли на повірку

і вказано строк, до якого прилад буде
перебувати в Електромережі, після закінчення цього терміну треба написати
заяву до РЕМу з вимогою повернути вашу
власність і додати до заяви копію квитанції, чека чи технічного паспорта.
— Бажано копію завірити, — продовжує
Юрій Криворучко. — Якщо це в селі, це
може зробити сільський голова. Також
можна підписати угоду з адвокатом і він
матиме право посвідчувати тотожність документів, які перебувають у його провадженні. Або у нотаріуса. Але якщо справа
не доходить до правоохоронних органів,
то можна спочатку дати читабельну ксерокопію.
За законом «Про звернення грома-

дян» на розгляд простих питань дається
15 днів, на розгляд складних — 30. Але
в будь-якому випадку на 5 день після подання заяви вам мають повідомити, які
дії будуть здійснені, якщо на цей момент
перевірка ще не закінчена.
Якщо акту приймання-передачі немає,
тут усе дещо складніше, адже немає
прямого доказу, що лічильник у вас
справді вилучили конкретні працівники РЕМу. У такому випадку адвокат теж
радить написати заяву до Електромережі. В описовій частині вказати, якого числа і ким була проведена заміна
лічильника, причину заміни, вказати
початкові значення нового лічильника
і останні значення старого, прописати

марку та серію нового лічильника, суму,
сплачену за нього, інформацію з квитанції чи чека, який це підтверджує (номер,
дату, тощо). З абзацу вказати, що старий
лічильник належить вам на праві власності і ви розпоряджаєтеся ним на свій
розсуд, тому незаконне його неповернення тягне за собою наслідки, такі як
звернення до суду та інших правоохоронних органів.
Заяву треба зареєструвати, щоб на ній поставили штамп і вказали вхідний номер.
Якщо лічильник не віддадуть через кілька
днів, адвокат радить робити копію заяви,
звертатися до суду і вже на суді доводити,
що лічильник належить вам і ви хочете
його повернути.
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Соціальний захист населення —
пріоритетне завдання міської влади
Одним з пріоритетних напрямків
діяльності міської ради був і є соціальний захист населення, над яким
серед декількох структурних підрозділів міської ради безпосередньо
працювало управління соціальної
політики, що складається із 6 відділів, кожен з яких діє за своїми напрямками діяльності.
НА ЛІКУВАННЯ
ВАЖКОХВОРИХ КОЗЯТИНЧАН —
БЛИЗЬКО 3 МЛН ГРН
Протягом 2016 — І півріччя 2020 років
за наданням матеріальної допомоги на потреби комплексного, багатовартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності звернулось — 737 громадян міста.
Котрим з міського бюджету було виділено
близько 3 млн грн.

МАЙЖЕ 5 МЛН ГРН —
НА МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ
ГОРОДЯНАМ
З депутатського фонду міської ради протягом 2016 — І півріччя 2020 років було надано матеріальну допомогу 1356 жителям
міста на суму майже 1 млн 500 тис. грн.
З фонду міського голови надано матеріальну допомогу більше як 3000 громадян
на суму 2 млн 400 тис. грн.
БЛИЗЬКО 218 МЛН ГРН НАРАХОВАНО
НА ФІНАНСУВАННЯ ПІЛЬГ МІСТЯНАМ
Станом на 1 липня 2020 року в Єдиному
державному реєстрі пільговиків зареєстровано 5701 житель, яким було нараховано
лише в І півріччі 2020 року пільг на суму
3 млн 200 тис. грн.
За звітний період було проведено 31 333 нарахувань субсидій на житлово-комунальні
послуги на суму майже 197 млн грн.

Засоби індивідуального захисту
для членів ДВК та ТВК придбали
за кошти міського бюджету
Для членів дільничних виборчих комісій та територіальної виборчої комісії придбано необхідні
засоби індивідуального захисту.
Козятинська міська влада забезпечила членів ДВК та ТВК під
час волевиявлення громадян на

виборах 2020-го року засобами
індивідуального захисту.
На виділені кошти придбано
захисні маски, рукавички, антисептики, безконтактні термометри та засоби для дезінфекції
поверхонь.

Майже 1 млн 400 тис. гривень —
для бійців АТО та їхніх сімей
Протягом 2016 — І півріччя
2020 років на виконання завдань міської програми «Про
підтримку учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та сімей загиблих
учасників антитерористичної операції, які потребують
соціального захисту на 2016–
2020 роки» було виділено
майже 1 млн 400 тисяч грн.
Близько 90 тис. грн було надано грошової допомоги родинам
загиблих та померлих учасників
АТО на облаштування монументів героям.
З метою патріотичного виховання, загального розвитку підростаючого покоління, а також особливої
уваги щодо соціальної підтримки
родинам учасників АТО, для дітей
військовослужбовців було органі-

зовано цікаві та пізнавальні екскурсії, поїздки на новорічні вистави
в м. Київ та м. Вінницю.
Також діти цієї категорії були
охоплені оздоровчим відпочинком.
Згідно з базою даних сектору з роботи та соціальної підтримки воїнів
АТО та членів їх сімей, на території
міста проживають 292 учасники
АТО/ООС, дітей захисників налічується 256, з них 106 — отримали
посвідчення дитини учасника АТО.
В місті триває безстрокова волонтерська акція «Допомагаючи — перемагаємо». В рамках
меморандуму про співпрацю з
військово-цивільною адміністрацією міста Авдіївка (Донецька
обл.) міська рада сприяє в організації оздоровлення дітей з
колишніх окупованих територій.

За 2016–2019 роки та І півріччя 2020 року
загальна сума сягає близько 218 млн грн.
300 ТИС. ГРН — НА ПАЛАТИ ДЛЯ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ВОЇНІВ АТО ТА
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
У грудні 2017 року в лікарні відновного
лікування (нині міська лікарня) відбулося
відкриття двох капітально відремонтованих
палат для учасників АТО. Отож, в наших демобілізованих захисників з’явилася можливість отримувати не лише якісне лікування
(а це — і медикаментозна терапія, і класне
фізіотерапевтичне лікування, і допомога
медичного психолога), а ще і лікуватись
в комфортних безбар’єрних умовах.
На ремонт палат для АТОвців витратили
близько трьохсот тисяч гривень.
Сума для лікарні — непосильна. Однак
беззаперечна фінансова підтримка міської
влади надала змогу створити належні умо-

ви для реабілітації військовослужбовців.
Спеціалізовані палати багаті на простір,
мають нові меблі, сучасні телевізори, встановлено спеціальні ліжка з ортопедичними
матрацами, створено комфортні умови, які
необхідні для процесу реабілітації бійців.
Крім того, наявні окремі санвузли, які обладнанні оснащенням, враховуючи можливі проблеми при пересуванні.
Козятинська міська рада визначає одним
із нагальних питань соціального та економічного розвитку міста — забезпечення
належного медичного обслуговування
козятинчан.

Турбота про людей поважного віку
У кожної людини в житті настає
період поважного віку. Справлятися
з проблемами, неможливістю організувати побут і дозвілля літніх
людей покликані працівники Козятинського міського територіального
центру соціального обслуговування. Бути поруч із громадянами похилого віку, особами з інвалідністю,
знати їхні конкретні потреби і всіляко допомагати, зробити життя
громадян кращим — саме у цьому
вбачає своє гуманне покликання
колектив міського терцентру.
Cтаном на 01.01.2020 року працівниками територіального центру
взято на облік 2108 громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа
осіб працездатного віку на період
до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).
Протягом 2016–2020 років в соціальному закладі зроблено наступне:
 капітальний ремонт даху будівлі;
 проведена вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищного приміщення;

 замінено вікна на металопластикові;
 реконструйована система опалення;
 встановлено системи відеоспостереження, пожежної сигналізації
та оповіщення при пожежі;
 замінено огорожу території;
 проведено ремонт фойє, коридору І поверху, актової зали, харчоблоку, перукарні, комп’ютерного
класу, кабінету швеї, комори;
 придбано столи для їдальні,
пральні машини, холодильне обладнання, меблі, телевізори, багатофункціональні ліжка, обігрівачі
UFO для відділення стаціонарного
догляду, акустичні системи для актової зали;
 обладнано комп’ютерний клас;
 закуплено велосипеди, спецодяг та взуття для соцпрацівників.
Таким чином, матеріально-технічна
база оснащена на належному рівні.
Громадяни поважного віку у закладі мають можливість отримати
послуги перукаря, швейної май-

стерні, скористатися послугами
прокату реабілітаційних засобів.
Адаптуватися до сучасних умов
життя літнім людям Козятина допомагає спеціально створений для
них «Університет третього віку», мета
якого — збереження взаємодії з соціальним середовищем людей, що
готуються до виходу на пенсію або
вже мають статус пенсіонера, залучення їх до активного суспільного
життя.
«Університет третього віку» включає факультети: «Комп’ютерна
грамотність», «Школа здоров’я»,
«Мистецький», творчі гуртки та
інше.
З нагоди свят для підопічних та
гостей в установі організовуються
та проводяться вітальні концерти
за участю творчих колективів міста
та хору ради ветеранів «Прометей».
Міська влада і зокрема міський
голова Олександр Пузир завжди
переймаються потребами працівників та підопічних територіального
центру.

Правоохоронці Козятина готові забезпечити
чесні й прозорі вибори 25 жовтня
Відбулася робоча нарада керівників правоохоронних органів та
силових відомств Козятина.
В нараді взяли участь очільники
Козятинського відділення поліції
Роман Андрущак, міжрайонного
відділу управління СБУ у Вінницькій області Володимир Богданов,
начальник Калинівського міжрайонного відділення прокуратури
у Вінницькій області Сергій Півнюк,
Козятинського районного сектору
ГУДС НС України у Вінницькій області Дмитро Світлишин, міський
голова Олександр Пузир та його

заступник Євген Малащук.
Основним і єдиним питанням
порядку денного наради було забезпечення громадського порядку
на всій території краю під час голосування мешканців міста та Козятинського району на місцевих виборах
25 жовтня.
У день виборів буде залучено
правоохоронців та представників
громадськості.
Учасники наради, керівники відомств запевнили міського голову
в тому, що вони та підпорядковані їм
підрозділи, як і вся правоохоронна

система України, були, є і залишаються поза політикою.
«Ми не втручаємося у виборчий
процес. Ми готові до забезпечення публічного порядку та безпеки
громадян в Козятині та районі нашої відповідальності. Ми готові забезпечити дотримання законності
виборчого процесу в межах визначених відповідним законодавством.
Ми готові забезпечити законні, і прозорі вибори міського голови Козятина
та депутатів відповідних рад незалежно від їх політичної приналежності», —
наголосили учасники наради.
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У ДИТЯЧОМУ ВІДДІЛЕННІ КОЗЯТИНСЬКОЇ
ЦРЛ ПРОВЕДЕНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
21 жовтня у Козятинській
центральній районній лікарні
відбулось урочисте відкриття дитячого відділення після завершення капітального
ремонту. Ремонт проведено
на першому поверсі відділення, де розміщується 15 інфекційних ліжок для діток.
На символічних урочистостях
з нагоди завершення ремонтних
робіт були присутні голова районної ради Віктор Слободянюк,
заступник голови Анатолій Задорожнюк, заступник головного лікаря районної лікарні Ігор
Грубеляс, аграрії, медичний
персонал.
Сучасний ремонт допоміг
отримати більш комфортні умови для маленьких пацієнтів. Було
облаштовано плиткою та обладнано маніпуляційну, санвузол, підлогу всього відділення,
встановлено нові двері, замінено
електрообладнання та систему
освітлення, відремонтовано та
оздоблено стіни відділення, замінено меблі. Ремонт проведено
у 7 одно- та тримісних палатах.
В кожній палаті облаштовано
санвузол.
Ремонт дитячого відділення
здійснений на основі залучення коштів із районного бюджету — 450 тис. грн, власних коштів
лікарні та фінансової допомоги
аграріїв Козятинського району.
Варто зазначити, що ремонт
дитячого відділення було розпочато за ініціативи голови район-

ної ради Віктора Слободянюка.
Віктор Миколайович постійно
контролював хід проведення
ремонту та його якість, а також
долучився власними коштами.
— Ми повинні працювати
для того, щоб у наших дітей
було все найкраще. Дякую
усім, хто доклав своїх зусиль
та об’єднався заради гарної
справи, — зазначив Віктор Слободянюк. — Місяць тому тут ще
тривав ремонт. Зараз уже бачимо, що все доведено до ладу.
Приклад співфінансування громади та меценатів важливий,
оскільки завдяки таким підходам буде змога якісно та швидко привести до ладу заклади
соціально-гуманітарної сфери. Ремонт у цьому дитячому
відділенні зроблено зі смаком,
гарно і по-господарськи. Тому
спільно можемо реалізовувати
такі надзвичайно важливі для
людей проекти.
Заступник головного лікаря
районної лікарні Ігор Грубеляс
щиро подякував усім, хто не залишається осторонь та завжди
допомагає закладу. Зазначив,
що усі плани вдалось втілити завдяки районній раді, соціально
небайдужому бізнесу та звичайно колективу лікарні. Ігор Петрович висловив переконання, що
за наявності такої згуртованої
підтримки вдасться завершити
ремонт другого поверху дитячого
відділення.
Районна рада дякує аграрі-

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Козятинського сільського голову
КАТЕРЕЗЮК Тетяну Миколаївну (24.10)
секретаря Куманівської сільської ради
НАУМЕНКО Ірину Борисівну (27.10)
депутата районної ради
СТЕЦЮКА Сергія Григоровича (28.10)
Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного
благополуччя, сили і наснаги у роботі. Нехай
завжди збуваються всі ваші мрії і бажання, а
затишок рідної оселі надійно захищає від усіляких
негараздів. Нехай родинне тепло, людська
вдячність та пошана будуть вірними супутниками на
довгій дорозі вашого життя.
З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Костянтин
ПОПЕРЕЧНИЙ

ям, які фінансово долучились
до проведення ремонту:
 Харенку Михайлу Анатолійовичу, СФГ «Подільське»;
 Шнайдруку Станіславу Васильовичу, СФГ «Шар»;
 Рибаку Миколі Станіславовичу, СВК «Маяк»;
 Рибаку Юрію Станіславовичу, ТОВ «Рикон»;
 Вакулюку Василю Степановичу, СФГ «Ранок-В»;
 Ліневичу Валерію Станіславовичу, СВК «Вівсянецький»;
 Слободянюк Аллі Григорівні,
СФГ «Влад»;
 Ливуну Леоніду Васильовичу, СВК «Кашперівський»;
 Шубовичу Володимиру Івановичу, СТОВ «Вернигородоцьке»;
 Шашкову Володимиру Івановичу, СВК «Білопільський»;
 Сеніченку Миколі Івановичу,
СТОВ «Хлібороб»;
 Панасюку Олександру Івановичу, СФГ «Олімп»;
 Христюку Сергію Івановичу,
ТОВ «Поличенецьке Агро»;
 Білінському Станіславу Болеславовичу, СФГ «Стас»;
 Торопу Олександру Васильовичу, СТОВ «СФГПН «Поділля»;
 Сагайді Віктору Івановичу,
ТОВ «Агродім-Іва»;
 Дроздовичу Анатолію Едуардовичу, ФГ «Ніка-Д»;
 Кирилюку Марку Івановичу,
ТОВ «Вікторія Грей»;
 Демидюку Василю Яковичу,
СФГ «Лоза».

ШАНОВНІ АВТОМОБІЛІСТИ ТА
ПРАЦІВНИКИ ДОРОЖНЬОГО
ГОСПОДАРСТВА РАЙОНУ!

28 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ
ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД
НАЦИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

Прийміть найщиріші вітання з нагоди
професійного свята!
Сучасне життя, господарську діяльність
та побут кожної людини сьогодні важко
уявити без автомобільного транспорту. У
цій важливій сфері економіки трудиться
численна армія професіоналів, праця яких
багато в чому визначає функціонування всіх
галузей господарства району, життєдіяльність
населених пунктів.
Автомобіліст – професія особлива і водночас
дуже напружена, що вимагає високої фізичної та
емоційної самовіддачі, професіоналізму.
Бажаємо, щоб ваша праця, шановні автомобілісти
і дорожники, приносила вам радість та
задоволення, а кожен день, проведений за
кермом, відкривав перед вами нові перспективи.
Щастя, добробуту та нових трудових здобутків!

Українці ніколи не забудуть про цю сторінку історії,
про неймовірно велику ціну, яку заплатив наш
народ за право бути вільним. Ми завжди будемо
пишатися подвигом борців за свободу Батьківщини.
Цього дня ми схиляємо голови перед світлою
пам’яттю тих, хто ціною власного життя зупинив
ворога, засвідчуємо глибоку повагу всім,
хто в жорстоких боях виборював свободу і
незалежність Батьківщини, мужньо чинив опір
ворогу у підпіллі, самовіддано трудився в тилу.
Сьогодні у нелегкий для країни час, коли
зовнішній агресор провадить свої загарбницькі
плани на сході нашої країни, подвиг ветеранів
додає сил та наснаги у нинішній боротьбі за
відстоювання незалежної та суверенної України.
Шановні ветерани! Прийміть найщиріші
побажання міцного здоров'я, довгих років життя,
любові та уваги рідних, добробуту і благополуччя.

З повагою,
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Костянтин ПОПЕРЕЧНИЙ
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ПОРАНИВ ПАЛЬЦІ, АЛЕ ВИТЯГНУВ
Риболовля  Володимир Гришин
днями впіймав в ставку щуку вагою
майже 8 кілограмів. Каже, зараз найбільш
сприятлива пора для ловлі цього хижака
ЛЕСЯ КЕСАРЧУК

Âîëîäèìèð Ãðèøèí ðèáàëèòü
ç äèòèíñòâà. Ñïåðøó â÷èâñÿ
íà çâè÷àéíèõ ë³ùèíîâèõ âóäî÷êàõ. Çãîäîì ç’ÿâèëèñÿ áàìáóêîâ³, à ïîò³ì â³í â³äêëàâ êîøòè íà òåëåñêîï³÷íó. Íà éîãî
ãà÷îê ëîâèëàñü ðèáà âàãîþ — 2,
3, 4 ê³ëîãðàìè. Ðèáàëèòü ÷îëîâ³ê â áóäü-ÿêó ïîðó ðîêó ³ ïîãîäó, íàâ³òü â äîù. Ç éîãî ñë³â,
íà áóäü-ÿêîìó ñòàâêó ìîæíà
çíàéòè àêòèâíó ðèáó.
— Öå ì³é îñîáèñòèé ðåêîðä —
ùóêà âàãîþ 7 ê³ëîãðàì 500 ãðàì³â, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð
Ãðèøèí. — Ìåí³ ïîùàñòèëî.
Ëîâèâ íà ìàõí³âñüêîìó âîäîñõîâèù³. Ñïåðøó ÿ äîâãî õîäèâ,
çàêèäàâ âóäî÷êè ³ îáèðàâ ì³ñöå,

äå áóäå êëþâàòè. Çì³íèâ ê³ëüêà
òî÷îê íà áåðåç³. Çàêèäàþ — í³÷îãî íå êëþº, øóêàþ ³íøå ì³ñöå. Ùóêó ÿ âï³éìàâ, ñàìå òàì
äå áóëà íåâåëè÷êà ÿìà ³ âèõ³ä ç
ÿìè. Çàêèíóâ ñï³í³íã ³ ïîì³òèâ,
ùî â ìåíå ðàïòîâî çíèêëà ïðèìàíêà. ß ëîâëþ çàðàç íà ñèë³êîíîâ³ ïðèìàíêè: âîáëåðè ³ áëåøí³. Ùóêà â³äðàçó ïîêàçàëà ñâ³é
õàðàêòåð, çëàìàëà ìåí³ ñï³í³íã,
àëå ÿ ¿¿ ä³ñòàâ íàâ³òü ³ç çëàìàíèì ñï³í³íãîì. Áëèæ÷å äî áåðåãà, ùîá âîíà íå ç³ðâàëàñü, îáõîïèâ ¿¿ ðóêàìè çà ñïèíó, àëå
âîíà áóëà øèðîêà. Áóëî äóæå
íåçðó÷íî òÿãíóòè. ß çàïóñòèâ
ïàëüöÿ ï³ä çÿáðà ³ òàê âèòÿãíóâ
íà áåðåã çóáàñòó õèæà÷êó. Ïîðàíèâñÿ òð³øêè, àëå ä³ñòàâ.
Ðèáàëêà ãîâîðèòü, ùî ñàìå

âîñåíè ùóêè äóæå àêòèâí³ ³
âîíè êîìôîðòíî ñåáå ïî÷óâàþòü
çà òåìïåðàòóð âîäè 10–12 ãðàäóñ³â. Çà âèãëÿäîì ¿é ïðèáëèçíî
9–10 ðîê³â.
— Çàðàç ùóêè ïîëþþòü
íà áóäü-ÿêó çäîáè÷. Öå ìîæå
áóòè ñëàáêà ïîðàíåíà ðèáà.

«Ñàìå âîñåíè
ùóêè äóæå àêòèâí³.
Âîíè êîìôîðòíî
ñåáå ïî÷óâàþòü çà
òåìïåðàòóð âîäè 1012 ãðàäóñ³â»
Âîíà íàìàãàºòüñÿ íå ïðîïóñêàòè ïðèìàíêè, â òîìó ÷èñë³
÷åðâ'ÿêà, ÷è äð³áíó ðèáó. Ùå
ùóêè ïîëþáëÿþòü ñ³ðó ïîõìóðó ïîãîäó. Ç íàñòàííÿì çèìîâèõ
õîëîä³â ùóêà ìåíø àêòèâíà,
òîìó øàíñè ¿¿ âï³éìàòè ìåíø³, — äîäàº ðèáàëêà.
Ñâ³é òðîôåé Âîëîäèìèð ðîçä³ëèâ ì³æ ð³äíèìè. Äîäàº, ùî ç³
ùóêè âåëèêî¿ âàãè äóæå ñìà÷í³
âäàþòüñÿ êîòëåòè.

ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Чоловік впіймав щуку вагою майже 8 кілограмів
на силіконову приманку
РЕКЛАМА

482126

482071

ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Якщо хочеш продовження позитивних змін по місту:

ТІЛЬКИ ПУЗИР, ТІЛЬКИ «СЛУГА НАРОДУ»
Шановна Козятинська громадо!
25 жовтня ми з вами йдемо на вибори, на яких
вирішимо: хто буде відповідати за громаду
наступні п’ять років. Це серйозний вибір, який
потрібно робити усвідомлено, обдумано,
відповідально. Потрібно не вестися на чергові
обіцянки, а судити за реальними справами людини, за діями, за тим, що вже було зроблено.
А за 5 років моєї каденції було зроблено чимало.
З усіх кандидатів на міського голову лише
я працював під вашою увагою попередні п’ять
років. Інші кандидати з’явились з обіцянками
та пакетами лише місяць тому, та намагаються
вас купити, хто горохом, а хто обіцянками.
Чи можуть вони відкрито, чесно, з цифрами
прозвітувати перед вами, громадо?
Не варто вестися на яскраві, але пусті
обіцянки. За п’ять років було вирішено
проблему зі сміттям, відремонтовано школи,
садочки, спортивну та музичну школи,
засновано лікарню та сімейну медицину.
Не було закрито жодного соціального
закладу, натомість все було відремонтовано.
Модернізація відбувається і сьогодні. Місто
вперше стало власником двох лікарень.
Ми розпочали капітальне будівництво доріг
та нових тротуарів з плитки. Таку роботу
продовжуватимемо і надалі.

Зустріч в селі Козятин. (Жителів села
Козятин турбують нагальні, але такі
елементарні проблеми: відсутність Інтернету
(в 21 столітті), доріг, сільської амбулаторії,
бібліотеки та навіть… дешевої перукарні)

Іванківці. Основні проблеми —
відсутність води та освітлення

У місті успішно працює Центр надання
адміністративних послуг та басейн, вдалося
залучити АТБ та Фору і створити додаткові
робочі місця.
Попри гучні назви партій, до міської ради
балотуються конкретні люди, а не національні
чи регіональні лідери. Ані Гройсмана,
ані Тимошенко у виборчих бюлетенях не
знайдете, за їхніми прізвищами ховаються
зовсім інші люди, які намагаються «пролізти»
до ради.
Не всі проблеми вирішені, але я довів, що
якщо працювати командою, мати підтримку
в громаді, області та державі — проблему
можна вирішити. За останній час відбулось
близько 60 зустрічей по селах, квартальних
комітетах, підприємствах.
Вірю в вашу підтримку, адже у нас
найкмітливіші люди, які все розуміють,
незважаючи на всі недолугі намагання
конкурентів очорнити виборчу кампанію.
Працював і буду працювати з командою
на благо нашої великої громади.
Прийди на вибори.
Підтримай. Проголосуй.
Ваш міський голова Олександр Пузир
та його команда.

Козятин, Катукова. Людей тут найбільше
турбують питання облаштування дороги до
під’їздів будинку та благоустрою території
біля Козятинського «МВПУЗТ»

Титусівка. Основні питання, які турбують людей тут — ФАПи
(медицина), дороги, маршрутні автобуси, вивіз сміття

Пиковець. Проблем, звісно, вистачає, але найголовніші —
відсутність автобусного сполучення, медпрацівника та доріг

Флоріанівка. Майже як і всюди в селах, людей хвилює відсутність
вуличного освітлення, стан доріг та відсутність сільської інфраструктури

Залізничне. Проблеми: стан доріг, розвиток села, відсутність певних
елементів інфраструктури. Часто на таких зустрічах люди підходять і
зі своїми особистими проблемами
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ЗУПИНКА-ПАРАСОЛЬКА,
КАЛЮЖІ ТА НЕБЕЗПЕЧНІ ТОПОЛІ
Козятин у фото  Кожного тижня ми
об’їжджаємо місто і його околиці в пошуках
цікавих фото. Цього разу в об’єктив
наших кінокамер потрапили зупинки
автобусів, відрізок дороги на Залізничне,
водяне шоу на вулиці Матросова та стовп
високовольтної лінії, з якого почалася
наша мандрівка дорогами нашого краю
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Òðàäèö³éíî ìè ïî÷èíàºìî
íàøó ìàíäð³âêó ïåðåä âèõ³äíèìè ÷è ó âèõ³äí³. Öüîãî òèæíÿ
âîíà ïî÷àëàñÿ òðîõè ðàí³øå.
Âå÷³ðíüîþ ïîðîþ 15 æîâòíÿ,
êîëè âæå äåõòî ìîæå ³ ñïàâ, á³ëÿ
ïåðå¿çäó 1011 ê³ëîìåòðà âîä³é ç
ïàñàæèðîì â’¿õàâ ó ñòîâï. Ï³ñëÿ
ç³òêíåííÿ àâò³âêè ç çàë³çîáåòîííîþ îïîðîþ ç ³íîìàðêè çàëèøèëàñÿ ãðóäà ìåòàëó. À ñòîâï, ÷è
òî íå âèòðèìàâ ñèëè óäàðó, ÷è
âèÿâèâñÿ çàë³çîáåòîííèì ñëàáàêîì. Á³äîëàøíó îïîðó åëåêòðîë³í³¿ âòðèìàëè â³ä ïàä³ííÿ
äðîòè, íàãàäàâøè íåçíà÷íèì
³ñêð³ííÿì, ùî òî ë³í³ÿ âèñîêî¿
íàïðóãè.
Çàë³çíèé ê³íü äàë³ ïî¿õàâ
íà êîëåñàõ åâàêóàòîðà. Ñèìïàòè÷íîãî ìåðñà, çâè÷àéíî øêîäà,
òà ãîëîâíå, ùî âîä³é ³ ïàñàæèð
ï³ñëÿ òàêîãî óäàðó íå ìàëè ñåðéîçíèõ óøêîäæåíü.
Ó âèõ³äí³ ïðîäîâæèëè íàøó
ìàíäð³âêó ç âóëèö³ Ìàòðîñîâà.
Òàì â³ä òðèâàëèõ äîù³â íà äîðîç³ ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà êàëþæà.
Á³ëüø³ñòü âîä³¿â ìèíàëè âîäíó
ïåðåøêîäó ïîâ³ëüíî. Ëþáèòåë³
øâèäê³ñíî¿ ¿çäè ðîáèëè íà äîðîç³ âîäíå øîó. Áðèçêè òàê
ðîçë³òàëèñÿ, íà÷å ïðîáèâàëèñÿ
ãåéçåðè ç-ï³ä çåìë³.

Íà âóëèö³ Á³ëîöåðê³âñüê³é
ó íàñ êîæíîãî òèæíÿ çóïèíêà.
Ïîäèâèëèñÿ, ùî áóä³âåëüíèêè
íà ìîñòó âñòèãëè çðîáèòè. Ðåñòàâðóâàëè ïðîäîëüí³ áàëêè, é
çàêð³ïèëè íà íèõ àðìàòóðó.
Îá’¿çíîþ ïî¿õàëè íà ñïîðòèâíî-äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê,
ùî íà âóëèö³ 8-é Ãâàðä³éñüê³é.
Ñêàðæèëèñü áàáóñ³ é ä³äóñ³, ùî
îá³öÿëè éîãî â³äðåìîíòóâàòè,
àëå í³õòî íå ðåìîíòóº. Äå ä³òÿì çàéìàòèñÿ ñïîðòîì? —
çàïèòóþòü íàñ. Çâè÷àéíî ïðî
ïðîáëåìó òîãî ìàéäàí÷èêà ìè
çíàºìî é íàïèøåìî. Ò³ëüêè
õî÷åìî äàòè äâ³ ïîðàäè. Ïîïåðøå, ñê³ëüêè íà ÏÐÁ óæå
áóëî çóñòð³÷åé ³ç êàíäèäàòàìè
íà î÷³ëüíèêà ì³ñòà? Ïîòð³áíî
áóëî âñ³õ ïðèâåñòè òóäè. Ó êîãî
ðåéòèíã ìàëèé, òî÷íî â³äðåìîíòóâàâ áè. Ìîæå é ï³ñî÷êó
ä³òêàì íà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê
çàâåçëè á. À â äåïóòàòà Â³êòîðà çàïèòàòè, äå íàâêîëî ìàéäàí÷èêà ïàðêàí ³ äå äîð³æêà
âñòåëåíà äëÿ ìàì? Íà òå â³í äåïóòàò, ùîá ó íüîãî âñå ïèòàòè.
Äðóãå: íà ìàéäàí÷èêó ñïîðòñìåíàì ñïðàâä³ í³äå çàéìàòèñÿ.
Çàòå òàì áóâàþòü äîðîñë³ «ä³òêè», ÿê³ â ³íø³ ³ãðè áàâëÿòüñÿ.
Ò³ëüêè ïëÿøêè ïîò³ì âàëÿþòüñÿ.
Ó áàãàòîêâàðòèðíèõ áóäèíêàõ
º ãîëîâè ÎÑÁÁ, êîíòðîëþéòå

Песик, у якого всі друзі і від кожного
він хоче уваги

ïðèáóäèíêîâó òåðèòîð³þ, é
íà ñïîðòèâíîìó ìàéäàí÷èêó
áóäå õî÷à á ÷èñòî.
Íà Çàë³çíè÷íå ¿õàëè äîðîãîþ
âçäîâæ çàë³çíèö³. ¯¿ ñì³ëèâî
ìîæíà íàçâàòè äîðîãà-âåëîäîð³æêà. Âåëîñèïåäèñò íà í³é
ïåðåñóâàºòüñÿ øâèäøå â³ä àâò³âêè.
Ðàí³øå öåé ì³êðîðàéîí ì³ñòà ìè íàçèâàëè Êîçÿòèí 2.
Çà îñòàíí³ ðîêè òóò ðîçøèðèâ
ñâîþ ïðèñóòí³ñòü ïåðñîíàæ
ìóëüòô³ëüìó «Óìêà». Ñïî÷àòêó éîãî ³ìåíåì áóâ íàçâàíèé
ìàãàçèí, ïîò³ì áåçàëêîãîëüíå
êàôå, òåïåð â³í ñòàâ ñèìâîëîì
àâòîáóñíî¿ çóïèíêè.

Іç Çàë³çíè÷íîãî
¿õàëè ÷åðåç ñåëî
Êîçÿòèí. Òðèâîæàòü
íà ò³é äîðîç³ òîïîë³
àâàð³éí³. Òàê³ äåðåâà
âêðàé íåáåçïå÷í³
¯äó÷è íà ôóòáîëüíèé ìàò÷
ó Ãëóõ³âö³, ÿêèé ìàâ ïî÷àòèñÿ
î 14 ãîäèí³ 18 æîâòíÿ, ìè ïîáà÷èëè àâòîáóñíó çóïèíêó «Óìêà»,
ÿêî¿ ðàí³øå òàì íå áóëî. Çà áðàêîì ÷àñó äóìàëè ñôîòîãðàôóâàòè
¿¿ íà çâîðîòíîìó øëÿõó. Êîëè
ïîâåðòàëèñÿ ç Ãëóõîâåöü, á³ëÿ
«Óìêè» âæå áóëî áàãàòîëþäíî.
Â³äêðèòòÿ àâòîáóñíî¿ çóïèíêè
ïëàíóâàëîñÿ î 17 ãîäèí³.
Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ìè ç ¿¿ òâîðöåì, ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì
Íàòàë³ºþ Ùåðáàòþê. Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó çóïèíêó çðîáèëè
ó âèä³ ïàðàñîëüêè, âîíà â³äïîâ³ëà:
— Íå ñòîÿëî ïèòàííÿ, ùîá,
ÿê êàæóòü, âèë³çòè ç³ øê³ðè. ª
áàãàòî çóïèíîê àâòîáóñ³â, îäíà
îäíî¿ êðàùà. Õîò³ëîñÿ, ùîá äèçàéí çóïèíêè íå ïîâòîðþâàâñÿ,
òîìó ìè é çðîáèëè ó âèä³ ãðèáà,
òàêî¿ í³äå íåìàº.

Тепер є де сховатися від дощу і зробити гарну фотку
— À ÷îãî ñàìå àâòîáóñíà çóïèíêà?
— Ëþäè ÷åêàëè íà òðàíñïîðò
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì. Çàðàç º äàõ
íàä ãîëîâîþ é öå îñíîâíå.
— Ñê³ëüêè ÷àñó âè áóäóâàëè
çóïèíêó ³ õòî â í³é âèêîíàâ ðîëü
ãîëîâíîãî äèçàéíåðà?
— Àâòîð ïðîåêòó ÿ, äîïîìàãàëè ìåí³ õóäîæíèêè â³ä ïðèðîäè, ìî¿ ïîäðóãè Ìàðèíà òà
Îëÿ Àðòåì÷óê.
Ìîæå ÿêèéñü ï³äïðèºìåöü
â³äãóêíåòüñÿ, é ïîñòàâèòü çóïèíêó â ²âàíê³âöÿõ. Õî÷ îäíó
ç äâîõ: ÷è á³ëÿ ë³ñíèöòâà, ÷è
á³ëÿ «ãîðáà»
²ç Çàë³çíè÷íîãî âæå ¿õàëè ÷åðåç ñåëî Êîçÿòèí. ßìè íà óçá³÷÷³ òàì êàîë³íîì çàñèïàþòü. Äîðîãà íå íàéã³ðøà. Òðèâîæàòü

Це водний феєрверк чи «зпідколісний гейзер»?

íà ò³é äîðîç³ òîïîë³ àâàð³éí³.
Òàê³ äåðåâà âêðàé íåáåçïå÷í³.
Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî äîðîæíÿ
ñëóæáà õî÷à á çðîáèòü íà íèõ
êðîíóâàííÿ, é ó íàñ íå ïîâòîðèòüñÿ òðàãåä³ÿ, ÿêà òðàïèëàñü
ï³ä Áðîäåöüêèì.
Ùîá çàâåðøèòè íàøó ïðîãóëÿíêó íà ïîçèòèâ³, ìè ïî¿õàëè
äî ìàéáóòíüîãî ïàðêó â³äïî÷èíêó, ùî íà âóëèö³ Íåçàëåæíîñò³. ×è íå êîæíîãî äíÿ òàì
ç’ÿâëÿºòüñÿ ùîñü íîâå. Âèêëàëè ïëèòêó ç ãí³çäàìè äëÿ äåðåâ.
Îäèí íà îäíîãî äèâëÿòüñÿ á³ëèé
òà ÷îðíèé ëåáåä³. 20 æîâòíÿ òàì
áóä³âåëüíèêè çáóäóâàëè é ëàâêó
çàêîõàíèõ. Ìîæëèâî, òî ëàâêà
äëÿ ªâãåíà Êîøîâîãî, ùîá â³í ç³
ñòîëèö³ áà÷èâ, ÿê, ñêàçàâøè ïðî
Êîçÿòèí íåäîáðå, ïðîìàõíóâñÿ.

20 жовтня тут ще поставили лавку закоханим

11

²ÑÒÎÐ²ß

RIA-Ê, ×åòâåð, 22 æîâòíÿ 2020

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

П’ЯТЬ ЦІКАВИХ ФАКТІВ ПРО
ВУЛИЦЮ ВАСЬКОВСЬКОГО
Мандрівка у минуле  Васьковського
— одна з головних вулиць східної
частини міста, а ще — одна з
найстаріших у Козятині. У свій час
тут було залізничне училище і сквер
із гарним фонтаном, та за однією з
версій — вокзал. Що ще цікавого ми
знаємо, і хто такий Васьковський, чиє
прізвище вулиця носить донині?
ðåä êîçÿòèí÷àí Óìàíñüêèì
áóäèíêîì.

ОЛЕНА УДВУД

Âóëèöÿ Âàñüêîâñüêîãî òÿãíåòüñÿ âçäîâæ çàë³çíèö³, ïëàâíî
ïåðåò³êàþ÷è â Äæåðåëüíó, ùî
ðàí³øå íàçèâàëàñÿ Ê³ðîâà. Öå
îäèí ç îñåðåäê³â çàë³çíè÷íèõ
ï³äïðèºìñòâ, ñåðåä ÿêèõ Äèñòàíö³ÿ ñèãíàë³çàö³¿ òà çâ’ÿçêó,
Äèðåêö³ÿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü, ùî êîçÿòèí÷àíàì á³ëüø
â³äîì³ ÿê Ø×-3 òà ÄÍ-2.
Öå îäíà ç ãîëîâíèõ âóëèöü
«íà ò³é ñòîðîí³», ÿê êàæóòü ó íàðîä³. À ùå îäíà ³ç íàéñòàð³øèõ.
Âóëèöÿ Âàñüêîâñüêîãî ïî÷àëà
çàáóäîâóâàòèñÿ ìàéæå ï³âòîðà
ñòîë³òòÿ òîìó.
Ó ìåðåæ³ ìè çíàéøëè ñòàðîâèííó êàðòó ì³ñòà. Íà í³é ïîçíà÷åí³ ñó÷àñíèé âîêçàë òà ïåðø³
áóä³âë³ Êîçÿòèíà. Òîæ ìîæåìî
ïðèïóñòèòè, ùî âîíà äàòóºòüñÿ ì³æ 1890–1896 ðîêàìè, òîìó
ùî âîêçàë áóäóâàëè ïðîòÿãîì
1888–1889, àëå íà êàðò³ íåìàº
áóä³âë³ ñó÷àñíî¿ øêîëè ¹ 2, ÿêó
çâåëè ó 1896-ìó.
Ïîð³âíþþ÷è ñòàðó ìàïó ç
ñó÷àñíîþ, ìè âñòàíîâèëè, ùî
îäí³é ³ç ïîçíà÷îê â³äïîâ³äàº
êâàäðàò â ðàéîí³ âóëèöü Âàñüêîâñüîãî, 9 Ñ³÷íÿ òà Ãîãîëÿ.
À ñàìå áóä³âë³ çà â³äîìèì ñå-

СПІРНЕ ПИТАННЯ
ßêùî ìè âæå çãàäàëè ïðî
Óìàíñüêèé áóäèíîê, ïîáóòóº
äóìêà, ùî â³í îòðèìàâ ñâîþ íàçâó â³ä òîãî, ùî êîëèñü öå áóâ
âîêçàë Óìàíñüêîãî íàïðÿìêó.
Öåé áóäèíîê ä³éñíî ñòàðîâèííèé ³ íàâ³òü ñòàð³øèé çà íàø
âîêçàë, ùî âèäíî íåîçáðîºíèì
îêîì. ²ìîâ³ðíî â³í — ðîâåñíèê
ëîêîìîòèâíîãî äåïî, ùî ôóíêö³îíóº ç 1870 ðîêó. Ïðîòå ÷è
ä³éñíî òóò áóâ âîêçàë — ïèòàííÿ ñï³ðíå. Îäí³ êàæóòü, ùî áóâ,
³íø³ öþ ã³ïîòåçó ñïðîñòîâóþòü.
Óìàíñüêà ã³ëêà çàë³çíèö³
ñïðàâä³ êîëèñü ôóíêö³îíóâàëà. Âîíà éøëà â³ä Êîçÿòèíà
äî Óìàí³ ³ ïðîõîäèëà ÷åðåç öóêðîâèé çàâîä ó Ìàõàðèíöÿõ. ¯¿
ïîáóäóâàëè äëÿ ïîòðåá ïðîìèñëîâîñò³, àäæå âçäîâæ ö³º¿ ã³ëêè
áóâ íå ëèøå íàø Ìàõàðèíåöüêèé, à é áàãàòî ³íøèõ öóêðîâèõ
çàâîä³â.
Ùî ñòîñóºòüñÿ Óìàíñüêîãî
áóäèíêó, òî ³ñòîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà ââàæàº, ùî â³í âîêçàëîì í³êîëè íå áóâ. Íàóêîâèöÿ
çíàéøëà â àðõ³â³ ñïîãàäè êîçÿòèí÷àíèíà Ìèõàéëà Ñêîðîáà-

Хто такий Васьковський?
Трохи розповімо, на честь кого
названа вулиця. Для цього згадаємо події, що відбувалися сто
років тому. Після розпаду Російської Імперії влада на українських землях постійно мінялася, що яскраво відображено
у стрічці «Весілля в Малинівці».
Козятин не був винятком. Тут
у свій час керували і Центральна рада, і Директорія УНР, і німці, і більшовики. Останні хотіли вкорінитися, тому всіляко
намагалися спершу прогнати
війська Центральної ради, потім — Директорії.
На допомогу більшовикам
у Козятинському паровозно-

му депо збудували бронепоїзд «3-ій Інтернаціонал». Його
«червоні» використовували,
щоб прориватися у населені
пункти і встановлювати там
свою владу. Цей бронепотяг
збудували під керівництвом
більшовика Федора Васьковського. Крім того, що він керував будівництвом «3-го Інтернаціоналу», Васьковський
також був головою революційного комітету станції Козятин. Ці
факти наведені у книзі «Наша
історія» Зої Вільчинської.
Саме на честь Федора Васьковського названа вулиця на «тій
стороні».

У цій двоповерхівці колись було залізничне
училище. Пізніше будівлю перетворили
на гуртожиток для учнів
ãàòîãî, äå âêàçàíî, ùî Óìàíñüêèé áóäèíîê áóâ æèòëîâèì.
Ó íüîìó ìåøêàëè ïðàö³âíèêè
ñòàíö³¿ Êîçÿòèí. Ó äâîïîâåðõ³âö³ áóëî 16 êâàðòèð ³ íå áóëî
âîäîïðîâîäó.
×àñòèíà êîçÿòèí÷àí ââàæàþòü, ùî Óìàíñüêèé áóäèíîê
êîëèñü áóâ âîêçàëîì. Äî ïðèêëàäó, Ãåîðã³é Ïîò³í, 1938 ðîêó
íàðîäæåííÿ, ðîçïîâ³äàâ äèðåêòîðó Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Ë³ë³¿
Ìàêàðåâè÷, ùî â Óìàíñüêîìó
áóäèíêó áóâ âîêçàë. Öå â³í ä³çíàâñÿ â³ä ñâîº¿ ìàìè.
Äåÿê³ ñòâåðäæóþòü, ùî âîêçàë Óìàíñüêîãî íàïðÿìêó áóâ,
àëå â ³íøîìó áóäèíêó íà Âàñüêîâñüêîãî — äâîïîâåðõ³âö³ á³ëÿ
«êðóãà». ×è òàê öå — íàïåâíå
íå â³äîìî, àëå ïðî öþ ñïîðóäó òåæ çíàºìî ê³ëüêà ö³êàâèõ
ôàêò³â.
ОСЕРЕДОК ОСВІТИ
Âèùåçãàäàíà äâîïîâåðõ³âêà
á³ëÿ «êðóãà» äåùî ìîëîäøà
çà Óìàíñüêèé áóäèíîê, àëå òåæ
ñòàðîâèííà. Çà ñâ³ä÷åííÿìè ñòàðîæèëà Ãåîðã³ÿ Ïîò³íà, ó ðîêè
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ó ö³é áóä³âë³ áóâ â³éñüêîâèé øïèòàëü.
À ùå êîëèñü òóò ðîçòàøîâóâàëîñÿ çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå, ïðî
ùî ñâ³ä÷èòü ñâ³òëèíà, ðîçì³ùåíà íà ñàéò³ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà.
Íà í³é çîáðàæåíà äâîïîâåðõ³âêà
íà Âàñüêîâñüêîãî ç ï³äïèñîì
ðîñ³éñüêîþ «Êîçÿòèíñüêå çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå ¹ 2».
Íàøå ó÷èëèùå ìàº äàâíþ
³ñòîð³þ. Öå íàéñòàð³øèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä Êîçÿòèíà. Â³í
ôóíêö³îíóº ç êâ³òíÿ 1878 ðîêó.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó äîêóìåíòàõ
²ñòîðè÷íîãî àðõ³âó ÑàíêòÏåòåðáóðãà, ÿê³ â³äíàéøëà ³ñ-

Водонапірну вежу
на Васьковського збудували
на початку минулого століття.
Її особливість була в тому, що
за потреби вона могла виконувати
функції пожежної частини

òîðèê Çîÿ Â³ëü÷èíñüêà.
Çàë³çíè÷íå ó÷èëèùå â³äêðèëè
íà 18 ðîê³â ðàí³øå, í³æ íàéñòàð³øó â ì³ñò³ øêîëó — øêîëó
¹ 2. Ïðîòå ÷è ðîçòàøîâóâàâñÿ
çàêëàä ó ïðèì³ùåíí³ íà âóëèö³
Âàñüêîâñüêîãî â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó — íå â³äîìî. Õî÷à çà îïèñîì
³ç äîêóìåíò³â áóä³âëÿ ñõîæà.
«Êîçÿòèíñüêå ó÷èëèùå
íà ñòàíö³¿ Êîçÿòèí ðîçòàøîâàíå
ó äâîïîâåðõîâ³é êàì’ÿí³é áóä³âë³. Ïëàíóâàííÿ ê³ìíàò âèùîãî
ïîâåðõó ³ ¿õ ïðèçíà÷åííÿ òàêå
ñàìå, ÿê ³ â Êè¿âñüêîìó ó÷èëèù³. Íà íèæíüîìó ïîâåðñ³, îêð³ì
êâàðòèð çàâ³äóþ÷îãî ó÷èëèùåì,
â÷èòåëüêè ³ ñëóæáîâö³â, º ê³ìíà-

Íèí³ íà òîìó ì³ñö³ áóä³âëÿ ñòàíö³¿ Êîçÿòèí.
Ó 30-èõ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó ñêâåð³ íà Âàñüêîâñüêîãî
ïîñòàâèëè ôîíòàí. Öå áóâ îäèí
³ç ïåðøèõ âîäîãðà¿â íàøîãî ì³ñòà. Ùå îäèí ðîçòàøîâóâàâñÿ ïîáëèçó øêîëè ¹ 2, íà ïîäâ³ð’¿
Âîçíåñåíñüêî¿ öåðêâè, ÿêó ïåðåòâîðèëè íà Áóäèíîê ï³îíåð³â.
Ôîíòàí ó ñêâåð³ íà Âàñüêîâñüêîãî çðóéíóâàëè ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Âîäîãðàé á³ëÿ
Âîçíåñåíñüêî¿ öåðêâè ïðîñòîÿâ
äî ñåðåäèíè 1960-èõ ðîê³â. Òîä³
çíåñëè áóä³âëþ öåðêâè-ïàëàöó
ï³îíåð³â, ùîá äîáóäóâàòè êîðïóñè Çàë³çíè÷íî¿ ë³êàðí³.

Íàøå ó÷èëèùå ìàº
äàâíþ ³ñòîð³þ.
Éîãî â³äêðèëè íà 18
ðîê³â ðàí³øå, í³æ
íàéñòàð³øó â ì³ñò³
øêîëó — øêîëó ¹ 2

БАШТА — ПОЖЕЖНА
ЧАСТИНА
Ùå îäíà ðîäçèíêà âóëèö³
Âàñüêîâñüêîãî — âîäîíàï³ðíà
áàøòà, ÿê³é âæå ïîíàä ñòî ðîê³â.
Çáóäîâàíà ó ñòèë³ ìîäåðí Îëåêñàíäðîì Êîáåëºâèì, àðõ³òåêòîðîì, çàâäÿêè ÿêîìó ó íàøîìó
ì³ñò³ ç’ÿâèâñÿ êðàñåíü-âîêçàë.
Öþ âåæó çâåëè äëÿ òîãî, ùîá
ïîñòà÷àòè âîäîþ òîâàðíó ³ ïàñàæèðñüêó ñòàíö³¿. Ó ñâ³é ÷àñ
öå áóëà íå ïðîñòî âîäîíàï³ðíà
âåæà. Çà ïîòðåáè âîíà ìîãëà
âèêîíóâàòè ôóíêö³¿ ïîæåæíî¿
÷àñòèíè. Îêð³ì âåëèêîãî ðåçåðâóàðó äëÿ âîäè, òóò áóâ ñïîñòåðåæíèé ìàéäàí÷èê íàä êóïîëîì,
à íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ — ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïîæåæíîãî îáîçó.
Âîäîíàï³ðíà âåæà ôàêòè÷íî
çáåðåãëà äî íàøèõ äí³â ñâ³é
ïåðâîçäàííèé âèãëÿä. Öå äîáðå
âèäíî, ÿêùî ïîð³âíÿòè ñòàð³ é
ñó÷àñí³ ñâ³òëèíè. Äåùî çì³íèëàñÿ ëèøå âåðõ³âêà áàøòè, ÿêà,
ìàáóòü, çàçíàëà ïîøêîäæåíü ï³ä
÷àñ â³éíè.

òè äëÿ ëþäåé, ÿê³ ïðè¿æäæàþòü
â ó÷èëèùå ó ñïðàâàõ Ì³í³ñòåðñòâà íàðîäíîãî ïðîñâ³òíèöòâà
÷è çàë³çíè÷íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.
Ó äâîð³ ó÷èëèùà ðîçâåäåíèé
íåâåëèêèé ñàäîê», — éäåòüñÿ
â ³ñòîðè÷íîìó äæåðåë³.
Ï³çí³øå áóä³âëþ á³ëÿ «êðóãà»
ïåðåòâîðèëè íà ãóðòîæèòîê, äå
ìåøêàëè ó÷í³ çàë³çíè÷íîãî ó÷èëèùà.
СКВЕР З ФОНТАНОМ
Ñüîãîäí³ ñõ³äíà ÷àñòèíà ì³ñòà
íå áàãàòà íà ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó,
ïðîòå êîëèñü òóò áóâ íàâ³òü
ñêâåð ç äåðåâàìè. Ðîçòàøîâóâàâñÿ â³í íà âóëèö³ Âàñüêîâñüêîãî
á³ëÿ äâîïîâåðõ³âêè íà «êðóãó».
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РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього
оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Розробка (продовження розробки) Жежелівського
родовища ділянки Північна та Південна. Метою розробки є: видобування граніту дiлянки Пiвнiчна, придатного для видобування блокiв та виробництва плит i
облицювальних виробiв з них, вiдходи та порушенi
вивiтрюванням гранiти придатнi для виробництва щебеню будiвельного та каменю бутового; видобування
гранiту дiлянки Пiвденна, придатного для виробництва щебеню для будiвельних робiт як заповнювача
важких бетонiв, для баластного шару залiзничної колії
та каменю бутового, вiдсiви від дроблення гранiтiв
придатнi для благоустрою, рекультивацiї i планування.
Жежелівське родовище гранітів ділянки Північна
та Південна розробляється з 1910 року. Площа
родовища складає 54,9 га.
У користуванні Приватного акціонерного товариства «Жежелівський кар’єр» для здійснення
планованої діяльності знаходяться земельні
ділянки загальною площею 80,3156 га (кадастрові номери № 0521481800:04:004:0006;
№ 0521481800:04:003:0006;
№ 0521481800:01:003:0140;
№ 0521481800:01:003:0139;
№ 0521481800:01:003:0141;
№ 0521481800:01:003:0201).
Для здійснення планованої діяльності Приватне
акціонерне товариство «Жежелівський кар’єр» має:
 спеціальний дозвіл на користування надрами
№ 735, виданий Державною службою геології та
надр України 28.12.1996 р. Площа ділянки родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування
надрами становить 54,9 га;

 гірничий відвід площею 15,92 га № 3346 від
07.06.2018 р.
 гірничий відвід площею 33,28 га № 3345 від
07.06.2018 р.
Максимальний видобуток гірничої маси планується у кількості: ділянка Південна — 350 тис. м3/рік
в щільному тілі, ділянка Північна — 25,0 тис.м3/рік
в щільному тілі (вихід блоків — 14,8% — 3,7 тис.
м3/рік).
2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Жежелівський
кар’єр», 22116, Вінницька область, Козятинський
район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна, 1-В, тел. 067–
412–20–78,
генеральний директор — Трофимишин Костянтин
Володимирович.
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки
та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля.
Поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта:
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206–31–
40, +38 (044) 206–31–50; контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор Департаменту.
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде дотримання вимог дозвільних документів та інших актів, які
видаються органами державної влади відповідно
до вимог чинного законодавства України, а також
отримання висновку з оцінки впливу на довкілля.
5. Строки, тривалість та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх
запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення)
та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації,
визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення
громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися
в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції,
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
Дату, час, місце та адресу проведення громадських
слухань не визначено;
тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України
коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його
скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності
проводиться у формі надання письмових зауважень
і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації щодо планованої

діяльності Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної
оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля. Поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта:
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206–31–
40, +38 (044) 206–31–50; контактна
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент
екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу
на довкілля. Поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна пошта:
OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206–31–
40, +38 (044) 206–31–50; контактна
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, директор
Департаменту.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом
усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності — Звіт з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності на 247 арк. з додатками.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації:
 Жежелівська сільська рада: 22116, Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Жежелів,
вул. Київська, 56, контактний тел. (04342) 35–167, з 23.10.2020 р.;
 Приватне акціонерне товариство «Жежелівський
кар’єр», 22116, Вінницька область,
Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар’єрна,
1-В, контактна особа Андрій Маньковський, тел.
067–411–44–57, з 23.10.2020 р.
481985
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84

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

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

Продам Напівавтомат ATA ARMS HEO 12 в
дереві (перших випусків), хороший різкий бій,
стан нового, терміново (потрібні гроші).
063-346-30-50

Продам 1-кімн. кв., 33 кв.м., новобудова,
м.Києв. 093-774-81-64
Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33

ÐÎÁÎÒÀ
 Äîäàòêîâèé çàðîá³òîê, â³ëüíèé ãðàô³ê. Çá³ðíèê ìåáë³â. Îáîâ'ÿçêîâ³ óìîâè: äîñâ³ä ìîíòàæó, âëàñíèé àâòîìîá³ëü. 096-222-04-70
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é ç íåïîâíèì ðîáî÷èì òèæíåì. 063-38399-19, 097-151-70-78
 Íà ðîáîòó çàïðîøóºòüñÿ âîä³é-ï³äñîáíèê, ñåêðåòàð ïîì³÷íèêà. 063366-49-50
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Ïðîäòîðã" çàïðîøóºòüñÿ: Ïðîäàâåöü, Îïåðàòîðêàñèð, Ïîì³÷íèê áóõãàëòåðà. Ìè ãàðàíòóºìî: Ç/ï 7500-11000 ãðí (ç ïîäàòêàìè). òåë. 0674300280
 Íà ðîáîòó â ìàãàçèí "Òèíîê" çàïðîøóºòüñÿ: Ïîì³÷íèê êóõàðÿ.Ïåêàð. Äåíü
í³÷ 48 ãîä. Çàðîá³òíÿ ïëàòà 7000-8500ãðí. ç ïîäàòêàìè. 067-430-02-80

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. 098-928-29-29
 Ð³æó äåðåâà òà äðîâà. 063-276-07-38
 Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè, ïîêðàñêà, øïàëåðè. ßê³ñíî,
ç äîñâ³äîì. 067-889-16-25
 Óêëàäêà òðîòóàðíî¿ ïëèòêè â³áðîìàøèíîþ. Âñòàíîâëåííÿ çàáîð³â òà âîð³ò
ç ìåòàëîïðîô³ëþ òà ¿õ âèãîòîâëåííÿ. Ôóíäàìåíòè, ñòÿæêà ïîë³â

ÏÐÎÄÀÌ
 2 øèôåðèíè 3-õ ñòâîð÷. òà 2-õ ñòâîð÷., ñò³ë òóìáà òà 6 ñò³ëüö³â, êðîâàòü 2-õ
ñïàëüíà, òåëåâ³çîð ïëàçìà òà íîâèé òþíåð, åë.äóõîâêà, åë.îïðèñêóâà÷, ìóëüòèâàðêà, áåíçîïèëà, åë.ïèëà òà êîñ³ëêà, ïàëàö, êèëèì. 098-707-26-10
 2-õ ÿðóñíà êðîâàòü ç ìàòðàöîì, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
 DVD Samsung, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé. 063-276-07-38
 Àêâàð³óì, äîðîæêè íîâ³, äèâàí, òåëåâ³çîð, ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³ë - òóìáà, êë³òêà
äëÿ ïàïóã, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìà. 063-393-02-59
 Áåíçîêîñà íîâà, áåíçîëèïà á/ó 800 ãðí., ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà íîâèé, áîëãàðêà íà 180 êðóã, äðåëü, ïðîô. ôåí, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³, âîäÿíèé íàñîñ,
åë.îá³ãð³âà÷³ âñå íîâå, ßâà-350, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 6-10 ð., ïàÿëüíà ëàìïà íîâà,
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò., åëåêòðîçâàðêà òðàíñôîðìàòîðíà. 068-216-34-20
 Áóòë³ 2 øò. ïî 10 ë., êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-239-91-69
 Âàãè åëåêòðîíí³ «CAMRY» á/ó, â ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷³, ìàõ.15 êã. - 1 000 ãðí.
067-430-05-99, 063-645-94-26
 Âàçîí Àëîº 10-òè ð³÷íèé, ðîçê³øíèé, âèñîòà 1 ì., êâ³òó÷à ðîæåâà Àçàë³ÿ.
093-943-01-15
 Âåëèêó êàðòîïëþ, ñåðåäíþ, ñîðòîâó, äð³áíó. Áóðÿê êîðìîâèé. 067-978-86-68
 Âåëîñèïåä ç Í³ìå÷÷èíè 3 300 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 000 ãðí., ñêëàäíèé
ìàíãàë 350 ãðí. 063-752-09-18
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, ïîð³ñíà ñâèíîìàòêà. 098-581-65-48
 Âèíîãðàä íà âèíî, çàï÷àñòèíè Âîëãà, äâèãóí Îïåëü Âåêòðà, ïðîâîëîêà ð³çíà.
096-983-18-68
 Â³êíà ì/ï íîâ³ 183 õ 150 - 3 øò. 097-874-23-92
 Âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç. 073-429-56-52
 Âóã³ëëÿ òâåðäèõ ïîð³ä. Çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïðèâàòèçîâàíà 15 ñîò. 073-429-56-52
 Âõ³äí³ äåðåâÿí³ äâåð³, â³êíî ì/ï 80 õ 140, ïèëèö³ êíèæí³, ñò³ë òóìáà á/ó.
063-385-82-02
 Ãàðàæ âåëèêèé çàë³çíèé, ãàðàæ öåãëÿíèé, äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, êóðòêà Ãåðìàí³ÿ,
ñóïóò. òàð³ëêà ç òþíåðîì òà êð³ïëåííÿì, ôîòîàïàðàò Ñàìñóíã. 063-276-07-38
 Ãàðáóçè, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-485-61-55
 Ã³á³ñêóñ âóëè÷íèé, òðîÿíäè åô³ðî-ìàñë³í³÷í³, ñàäæàíö³. 067-445-75-52
 Ãí³é - ïåðåãí³é, ãåíåðàòîð ÌÒÇ-80. 097-906-39-19
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-793-55-95
 Ãîð³õè - ñàäæàíö³ íåäîðîãî 200 øò. òîíêîøêóð³, õîðîøèé ñîðò (1-2 ð³÷í³), 3-õ
æèëüíèé áðîí³ðîâàíèé ì³äíèé ïðîâ³ä ïî 25 ì., êàðòîïëÿ ì³ëêà 4 ì³øêà, êàáà÷êè,
ìàñëî ïåðåðîá. 50 ë., òðàíñôîðìàòîðíå ìàñëî 10 ë. 093-940-96-11, 068-334-66-72
 Ãîð³õè (ìèíóëî ð³÷í³) 300-400 êã. 097-793-55-95, 093-340-97-23
 Ãóñè ñ³ðà-âåëèêà. 098-978-00-96
 Ãóñè, êóðè ìîëîä³ àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 093-562-58-35
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 10 ñîò., íåäîðîãî. 098-321-74-24, 2-32-56
 Äà÷íèé ó÷àñòîê ð-í ñîñîíîê 10 ñîò., ï³äâàë â áóä. çà àäðåñîþ âóë.Êàòóêîâà.
096-686-17-88
 Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, êîðè÷íåâîãî êîëüîðó ç ïîëîñàìè ñêëà 2õ80, áåç êîðîáêè ç
íàë³÷íèêàìè. 063-46-26-120
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, ñò³ëü÷èê ç ñòîëèêîì äëÿ ãîäóâàííÿ. 067-251-1234, 063-695-34-29
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äðîâà òâåðäîïàëåâí³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
 Äóæå äåøåâî êîøåíÿòêà øîòëàíäñüêî¿ ïîðîäè â³ñëîâóõ³, ë³ëîâîãî òà ãîëóáîãî
îêðàñó, õîäÿòü íà ëîòîê, ¿äÿòü âñå, àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî àáî êàðòîïëþ ÷è áóðÿê.
097-793-55-95, 093-340-97-23
 Åëåêòðî çâàðêà «Êåíòàâð» ÑÂ-250ÍÌÊ, ïåðôîðàòîð ÁÎØ-840W, áîëãàðêà
Ìàê³òà 720W, ìîòîïèëà Øò³ëü - âñå íîâå. 097-238-27-51
 Åëåêòðî ìîòîð 1 ÊâÒ 3000 îá. 220 âîëüò, åëåêòðî áîéëåð 80 ë. 800 ãðí., âñå

№42 (1114)

Засновник:
ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН”

482027

Продам Бігову доріжку Фіт Лоджик Т-15, 64
програми, в ідеальному стані, працює дуже
тихо, (завжди змазана), 2 роки. 063-34630-50
â äîáðîìó ñòàí³. 063-268-23-01
 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. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåìåëüíó ä³ë-êó 32 ñîò. â ñ. Êîçÿòèí³. 800 ì. â³ä öåðêâè, ãàðíå çàòèøíå
ì³ñöå. 063-46-26-120
 Êàðòîïëþ âåëèêó, ì³ëêó òà íàñ³íåâó, ìîæëèâèé ï³äâ³ç. 068-071-98-67
 Êàðòîïëÿ âåëèêà àáî îáì³íÿþ íà çåðíî. 063-607-34-60
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ì³ëêà, ìîðêâà, áóðÿê ñòîëîâèé. 063-392-94-22, 067-199-86-20
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íåâà. 063-680-02-29, 068-368-30-31
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, 10 ãðí./â³äðî. 063-535-03-04
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-153-21-72
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-799-13-49
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 78 â³äåð. 063-591-87-90
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî, ãàðáóçè. 050-212-03-65
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, íåäîðîãî. 063-874-12-59
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-007-21-49
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-485-06-41
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà íåäîðîãî, ÿáëóêà ï³çí³ Ñòàðêðèìñîí. 093-013-31-79,
099-220-10-58
 Êàðòîïëÿ. 097-618-69-42
 Êàñòðþëÿ á/ó åìàë³ðîâàíà 40 ë., áà÷îê àëþì. ç êðèøêîþ 50 ë.,, ì³äíèé
ñàìîãîííèé àïàðàò, âåëîñèïåä Ñàëþò, òåíè íîâ³ ì³äí³ 0.5 ÊâÒ. 093-017-48-48,
098-272-82-53
 Êà÷îê Ìóëàðä³â ³ êà÷óðà ïî 200 ãðí. êà÷å÷êà + 350 ãðí. êà÷óð, àáî ïîì³íÿþ
íà çåðíî. 093-340-97-23
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà, 2 òðþìî, êð³ñëî, 2 êèëèìè, 2 äèâàíà, 2 áóôåòà, øàôà, 2 ñòîëà,
ìàøèíêà Ñ³íãåð, àâòîêð³ñëî äèòÿ÷å, òþëü, ãàðäèíè, ïèëîñîñ Ðàêåòà, äèòÿ÷à îäåæà
7-9 ðîê³â, íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ê³ííèé â³ç â äîáðîìó ñòàí³. 098-036-49-29
 Êîáèëà ðîáî÷à ñ.Æóðáèíö³. 098-480-54-43
 Êîçà ä³éíà 3 ðîêè. 068-592-09-10
 Êîëÿñê äèòÿ÷à ïðîãóëÿíêîâà 3-õ êîë³ñíà, äèòÿ÷à ìåáåëü áåæåâî-îðàíæåâîãî
êîëüîðó, ë³æêî íà 1 äèò. íà 2-ìó ïîâ., à çíèçó ïèñüìîâèé ñò³ë, øàôà, òóìáà,
ñõîäè-øóõëÿäè. 097-151-69-93
 Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ð ðèíêó. 093-885-18-76, 097-512-47-72
 Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà, âóã³ëëÿ. 063-024-41-68, 067-462-87-91
 Êîíòåéíåð ìåòàëåâèé ï³ä çåðíî íà 1 ò. 068-73-38-922
 Êîðìîâèé, ñòîëîâèé áóðÿê, ìîðêâà. 2-00-18, 067-837-52-27
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëþ, íóòð³¿. 097-027-12-60
 Êîðîâà 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-355-02-28
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà 7 ì³ñ. ò³ëüíà ç 4 òåëÿì. 098-546-04-24
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà ç 5 òåëÿì 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íà. 073-407-69-12
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 6 òåëÿì 4 ì³ñ. º ïàñïîðò. 098-546-04-24
 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 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
 Êîøåíÿòà Êóðèëüñüêîãî Áîáòåéëà áåç äîêóìåíò³â, õëîï÷èêè, íåäîðîãî. 093091-75-84 Îëåêñàíäð
 Êðîëåíÿòà,íå õâîð³ëè. 067-889-16-25
 Ìåáëåâà ñò³íêà ðàäÿíñüêà «×åøñüêà» á/ó, 1 800 ãðí. 063-733-37-16
 Ìåáëåâà ñò³íêà ðàäÿíñüêà ×åøñüêà á/ó - 1 800 ãðí. 063-733-37-16
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó ,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87
 Ìëèí, êðîâàòêà äèòÿ÷à, ïèñüìîâèé ñò³ë, êàñòðþëÿ í/æ 70 ë., 40 ë., á³äîí 25 ë.
àëþì³í³ºâèé. 067-319-91-24
 Ìîëîêî äîìàøíº ñìà÷íå, ñèð æèðíèé òà íå æèðíèé, ñìåòàíó ð³çíó, ìîæëèâà
äîñòàâêà, íåäîðîãî. 063-719-63-76
 Ìîðêâà 4 ãðí./êã. 096-414-19-46
 Îäÿã, âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêà 5,6,7 ðîê³â. 093-596-41-56, 098-597-08-78
 Ïàíåë³ á/ó ñàìîâèâ³ç. 093-445-29-76
 Ïàðèêè, æ³íî÷èé ïëàù ð.56 ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó, âàçîíè. 093-884-86-66, 068-209-91-37
 Ïåðåãí³é êóðÿ÷èé ñàìîâèí³ñ ³ âèâ³ç. 096-912-95-45
 Ïèñüìîâèé ñò³ë, êîìïþòåð, ñòîðòèâíèé âåëîñèïåä. 067-915-44-48
 Ïîäàðóþ ãàðíèõ ê³øå÷îê â³ä ïîðîäèñòîãî êîòèêà. 093-788-91-96
 Ïîðîñÿ ìÿñíî¿ ïîðîäè 160 êã., ãîäîâàíå íà äîìàøí³õ õàð÷àõ. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ñ.Ñîê³ëåöü. 093-420-56-59, 096-628-82-03
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 093-133-46-58
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-253-85-75
 Ïîðîñÿòà Óêðà¿íñüêà Á³ëà. 098-462-79-09
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß
RIA-Ê, ×åòâåð, 22 æîâòíÿ 2020
482104

Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
482099

482046

481063
480233

481130

481682

480796
481128

481274

480755

 Ïîðîñÿòà.067-714-24-87
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Â³ðïóë ç âåðõíüîþ çàãðóçêîþ á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³. 096307-00-73 Àííà
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
 Ïøåíèöÿ. 067-319-08-49
 Ðåçèíà çèìîâà íà çàë³çíèõ äèñêàõ 14/175/65, òèòàíîâ³ äèñêè íà 15 5/112.
096-080-90-49
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ðîáî÷à êîáèëà, ìîæíà ç âîçîì. 067-298-90-06
 Ñàõàð 3-4 ì³øêà, êèëèìè. 063-736-47-19
 Ñâèí³ ìàë³ Ëàíäðàñè. 067-319-08-49
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ. 098-254-37-48
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà. 093-940-89-32, 097-990-99-41
 Òåëåâ³çîð SONY íà ñò³íêó â õîðîøîìó ñòàí³, òåëåôîí Samsung. 096-152-8297 ï³ñëÿ 17:00
 Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê. 096-412-00-53
 Òåëè÷êà 5 ì³ñ. 093-767-92-80
 Ò³ëüíó òåëèöþ 4 ì³ñ. 098-0394-526
 Òóøêè íóòð³é. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Òþêè ñîëîìè (ÿ÷ì³íêè, ïøåíèö³). 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Òþêè ÿ÷ì³íí³, äîñòàâêà. 097-431-45-86
 Óìèâàëüíèê ç òóìáîþ â âàííó ê³ìíàòó, áàòàðåÿ. 096-350-53-70
 Óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ òà áåç ñòîéêè, êð³ñëî - êðîâàòü. 067-502-10-70
 Ó÷àñòîê 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó (á³ëÿ «Ñòîïêè» çà ìàãàçèíîì «Ñòèëü»), âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé á/ó ñóõî¿ çàìîðîçêè, êóðòêè, çèìîâ³ òà ë³òí³ ðîáî÷³
êîñòþìè, áîò³íêè, ÷îáîòè. 093-013-65-24
 Õîëîäèëüíèê Àïøåðîí, ìîðîçèëüíà êàìåðà «Áîø» No Frost A+, ïðàñêà Tefal
3 ë. ïðîô., ñòîëîâèé ñåðâ³ç Ìàäîííà ÃÄÐ, åë. øâåéíà ìàøèíêà LIFETEC 20
îïåðàö³é. 093-255-96-49
 Öåãëà ñåë³êàòíà á³ëà (ñàâäåïîâñüêà), íåäîðîãî. 063-320-13-80
 Öèðêóëÿðêà íà 380Â 6 000 ãðí., ñåéô 35 øèð., 70 âèñ. 300 ãðí. 067-36856-14, 2-23-74
 Öóöåíÿòà Òàêñè ìèñëèâñüêî¿, ãëàäêîøåðñòíî¿, í³ìåöüêî¿, ìîæëèâà ìîÿ äîñòàâêà. 068-216-34-20
 ×àéíèé ãðèá àáî îáì³íÿþ íà ãîð³õè. 097-556-89-47, 093-109-83-83
 ×îòèðè òåëè÷êè ³ 3 áè÷êà íà óòðèìàííÿ, äî ¿æ³ äóæå äîáð³, òåëè÷êà ãîëøòèíî-ôð³çüêà,
ãîëîíñüêà ³ ìîíá³ëüÿðäñüêî¿ ïîðîäè, 6 ì³ñ., 5 ì³ñ., 8 ì³ñ. íà âèá³ð. 097-793-55-95
 Øâåéíà ìàøèíêà TYPE SPECIAL, ïðîô.îâåðëîã 4-õ íèò. PROmtex TY 747, ïðîô.
îâåðëîã 3-õ íèò. ïîáóòîâèé, íèòêè, òêàíèíè, çàêð³éíèé í³æ (Òóðö³ÿ). 093-255-96-49
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òðþìî (òðèëÿæ), 2 äèâàíà ðîçêëàäí³ â äîáðîìó ñòàí³.
067-251-12-34, 063-695-34-29
 Øïàëè çàë³çîáåòîíí³. 067-378-28-22
 Øòàõåòè 40 øò. 1.8 äóáîâ³, êîíòåéíåð, äçåðêàëà íîâ³ 1.35 õ 0.35 ñì., íåäîðîãî,
êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-978-21-88
 Øóáà æ³íî÷à íàòóðàëüíà, ÷îðíà, âîâê, ð.48; ñàïîãè - áîòôîðäè, ÷îðí³, çàìø
òà íàòóðàëüíèé ìåõ ð.38 æ³íî÷³; äóáëÿíêà ÷îëîâ³÷à, êîðè÷íåâà ð.46; áëåíäåð âèð.
Ãåðìàí³ÿ. 063-418-31-52
 Ùåíÿò â³â÷àðêè, ä³â÷èíêà. 097-247-99-12, 093-639-92-47
 Ùåïè ÿáëóíü, ãðóø, ÷åðåøíÿ, îæèíà, àáðèêîñ, áîéëåð á/ó Àòëàíò, êîòåë â
òåïëèöþ á/ó. 063-776-65-12

 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. 063-713-22-16
 1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-722-86-10
 1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 098-108-03-25
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87
 1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì â öåíòð³ 2/3. 096-102-03-13
 1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî
ï³ä äà÷ó. 098-321-74-24
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 47 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 31 êâ.16, òåðì³íîâî.
093-563-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11., 4 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, çàã. ïëîùà 56
êâ.ì. 095-813-35-48, 093-937-27-54
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 5/5.
067-466-75-40
 3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³ç öåãëè, áåç ðåìîíòó, á³ëÿ æ/ä ó÷èëèùà, 67 êâ.ì., 2
áàëêîíè, ì.Êîçÿòèí. 097-157-23-16
 3-õ ê³ì.êâ. öåíòð, âóë. Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â 13, ïåðøèé ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä.
îïàë. 66 êâ. ì. 063-462-75-84
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 5 ïîâ., ñåðåäíÿ. 063-20-70-118
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, âóë. Íåçàëåæíîñò³ â 5 ïîâåðõîâîìó áóäèíêó, çàç. ïë. 68
êâ.ì. ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, íà òåõí. ïîâåðñ³ âåëèêà êëàäîâêà. 093-76-61-379
 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., 63 êâ.ì., 2 áàëêîíà, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, öåíòð.
093-425-80-37
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ï.Îðëèêà 1/2, ìîæëèâèé âàð³àíò äîáóäîâè. 063392-93-20, 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., ð-í ó÷èëèùà, 1 ïîâ., 2 áàëêîíà, º ãàðàæ ç ïîãð³áîì, ìîæëèâèé
îáì³í. 063-733-28-00
 4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, öåíòð, 2/5, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðàæ.
098-275-88-85
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., òðè ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ôðóêòîâèé ñàä,
çåì. ä³ë-êà 0.80 ãà. â öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà, äîêóìåíòè íà áóäèíîê ³ çåì. ä³ë-êó
â íàÿâíîñò³, êàï.ðåìîíò â 2020 ð., ì/ï â³êíà, öòåïëåíèé ôàñàä. 067-734-75-52
 Áóäèíîê 105 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ñàóíà, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 096-054-77-42
 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 äîáåðåòüñÿ. 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 58.6 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õë³â, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ ìåòàëåâèé, 6 ñîò., âóë.Êàòóêîâà. 096-607-54-27, 063-691-85-01
 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 92 êâ.ì., â Êîçÿòèí³ âóë.Äæåðåëüíà, ñòàí æèëèé ç ìåáëÿìè, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áîéëåð, íà òåðèòîð³¿ ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á. 067-905-84-15
 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, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ãîñï áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. 093-520-76-06
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç ðåìîíòîì, º âñ³ çðó÷íîñò³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê â öåíòð³, 60 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, ö/êàíàë³çàö³ÿ òà
âîäîã³í, âàííà, òóàëåò íà âñå âñòàíîâëåí³ ë³÷èëüíèêè, ãàðàæ, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 5
ñîò. ãîðîäó, íåäîðîãî, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-731-02-20
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò.
çåìë³, îáì³í íà êâàðòèðó â Áåðäè÷åâ³ ç îïëàòîþ. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê âóë.Ìîñêîâñüêà 31, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãàðàæ,
ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà àáî îáì³í íà êâàðòèðó (ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè). 063-69296-12, 063-692-96-11
 Áóäèíîê ãàç. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà,
êóõíÿ, âàííà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, äâ³ð òðîòóàðíà ïëèòêà, ñàäèáà äîãëÿíóòà, çåì.
ä³ë-êà 7 ñîò. 098-740-51-13
 Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Ñèãíàë, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, ãîðîä, (8 ì õ 10 ì). 095-769-97-36
 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 çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, öåíòð âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067271-67-99
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà, 90. 099-102-68-53
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ðåìîíò, 2 ãàðàæà,
ãîñï. áóä³âë³, ñàä, ãîðîä 10 ñîò., òåïëèöÿ. 093-766-22-76, 097-196-79-35
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ð-í Іâàíà Ôðàíêà âóë.Ìåíäåëººâà. 063-684-23-38, 063279-23-16
 Áóäèíîê íà «Ïîëå ×óäåñ» 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, ºâðî-ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ àáî
îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 2-3 ïîâ. ç äîïëàòîþ. 063-520-78-71
 Áóäèíîê íåâåëèêèé â ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç ïîðó÷. 098-321-74-24
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ, ìîæëèâèé îáì³í. 093-445-29-76
 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.Âåëèêå, 96 êâ.ì., óòåïëåíèé, ãàç, âàííà, áîéëåð, ñàíâóçîë, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 2 â³ää³ëåííÿ, ãàðàæ íà 2 â³ää³ëåííÿ, ëüîõ,
íàäâ³ðíèé òóàëåò, ë³òí³é äóø, âèõ³ä äî ñòàâó, 096-688-30-47, 095-471-00-52
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà, âóë.Ë³ñîâà 7. 063-354-72-36
 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 âóë.8-Áåðåçíÿ 10, öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, º âîäà, ãàç, ë³òíÿ
êóõíÿ, àáî îáì³íÿþ ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. 096-946-99-13
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 38, 38 ñîò. çåìë³, º ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç,
îïàëåííÿ ï³÷íå, êðèíèöÿ, êîïàíêà. 093-419-93-87 Âîâà, 097-628-80-73 Âºðà
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿,
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ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ (ñò.Öóêðîâèé çàâîä), 3 ê³ìíàòè, ïëîùà çåì. ä³ë-êè 16
ãà. 098-499-08-59
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà öåíòð, êàì’ÿííèé, ïëîùà 45 êâ.ì., ç ãàç. òà ï³÷íèì îïàëåííÿì, ö/âîäà (êîëîíêà) â äâîð³, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 17 ñîò.. ïðèâàòèç.
096-948-45-35
 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, 60 ñîò. çåìë³. 098-253-85-75
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà.
098-254-37-48
 Áóäèíîê öåãëÿíèé áåç çðó÷íîñòåé, ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. çåìë³,
ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî). 098-030-92-91, 063-496-76-99
 Äâà áóäèíêà ñòàðèé òà íîâèé íà îäíîìó ó÷àñòêó çåìë³, çåìëÿ ïðèâàòèç.,
ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 093-016-07-53
 Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òåðåøêîâî¿ 3, äîêóìåíòè çðîáëåí³. 067494-74-78
 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ). 063-342-67-53
 Ê³ìíàòà 18 êâ.ì., â ãóðòîæèòêó íà ÏÐÁ, 2 ïîâ., â ê³ìíàò³ âîäà, ãàçîâèé êîíâåêòîð, äîêóìåíòè âñ³ â ïîðÿäêó. 067-592-43-32, 093-020-23-02
 Ìàãàçèí 40 êâ.ì., â ì³ñò³, ñàíâóçîë, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïîòîëêè 3.5 ì. 063-393-53-06
 Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 92/1, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, 7 ñîò. çåìë³. 098350-06-41 Ðîìàí
 Ï³â áóäèíêó ãàç., êðèíèöÿ, ãàðàæ, áåç çðó÷íîñòåé. 093-892-32-42 Òàíÿ
 Ï³â áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, º ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1. 067-198-70-95, 063-645-62-28
 Ï³â áóäèíêó íà ìàëåíüêîìó áàçàð÷èêó âóë.Â.Çåìëÿêà 6/1, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ,
ñàðàé íà äâ³ ïîëîâèíè, ïðèâàòèç. ÿê îêðåìèé áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 2.07 ñîò.,
ãàðíå ì³ñöå ï³ä á³çíåñ. 063-296-19-75
 Òåðì³íîâî â çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì áóäèíîê ñ Ìàõí³âêà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
ðîçòàøîâàíèé íåäàëîêî â³ä öåíòðó. 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, º ãàç òà âîäà òàêîæ ï³÷íå
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 60 ñîòîê,
º ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-60-57-822
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó ç ìåáëÿìè, ïëîùåþ 72 êâ. ì., 3 ê³ìí, êóõíÿ, ñàíâóçîë
ñóì³ñíèé, ãàç, öåíòðàë³ç. âîäîïîñòà÷àííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé
ñàäîê. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Êóëèê³âñüêîãî, 64/2. 096-469-81-05
 ×àñòèíà áóäèíêó, çàã. ïëîùà 32 êâ.ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, ãîðîä. 096-445-01-58

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 ÂÀÇ 2105 1990 ð.â., âèøíåâèé. 097-689-43-71
 ÂÀÇ 2105. 098-903-68-45, 097-593-14-76
 ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., 5 ñò., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 073-407-68-40,
066-673-50-18
 ÂÀÇ Ïð³îðà 2170 2009 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîòíîìó ñòàí³ + çèìîâà ðåçèíà.
063-629-60-01, 068-128-65-06
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé
çàìîê. 067-988-25-43, 093-750-80-82
 Äåî Ñåíñ 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèíÿ, ãàðíèé ñòàí. 093-095-17-57, 096-737-40-40
 Ìîñêâè÷ 2140. 098-769-94-56
 Ìîòîöèêë Ìóñòàíã íîâèé ÌÒ-110-2, íå îáêàòàíèé. 063-276-87-40, 068-461-27-89
 Îïåëü Çàô³ðà 2011 ð.â., 7 ì³ñöü, äèçåëü 1.7. 098-350-06-41 Ðîìàí
 Ðåéêà ÂÀÇ 2108 Â Âàãåí. 097-874-23-92
 Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 68. 098-303-21-13, 068-127-32-90
 Òðàêòîð ñàìîðîáíèé. 097-623-70-91
 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà òóðáî äèçåëü 1.6, 1991 ð.â. 096-456-22-41

ÊÓÏËÞ
 Áóðÿêè ³ êàðòîïëþ äð³áíó ïî 1 êãðí./êã. â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, ãàðáóçè,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-398-52-10
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95
 Äà÷íèé áóäèíîê ç 2-õ, 3-õ ê³ìíàò. 093-180-60-04
 Çåðíî ÿ÷ìåíþ, ïøåíèö³ ÷è êóêóðóäçè äëÿ ñåáå íå íà ïðîäàæ. 073-793-55-95
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³. 063-289-04-90
 Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
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 Êóïëþ çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 0674300280
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
 Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, áåíçîïèëè, ìëèíè, åëåêòðî-äâèãóíè, ìîòî-êóëüòèâàòîðè. 068-216-34-20
 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
 Ñ³íî ÿê³ñíå, ìîæíà â òþêàõ. 097-793-55-95
 ×îáîòè: ê³ðçîâ³, ÿëîâ³, õðîìîâ³; ðîãè: ëîñü, îëåíü, ñàéãàê; ñòàòóåòêè, îðäåíè,
ìîíåòè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, ÒÂ, ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62

Ð²ÇÍÅ
 Â äîáð³ ðóêè â³ääàºìî ìàëåíüê³, ãàðíåíüê³ öóöåíÿòêà äçâ³íî÷êè, õëîï÷èêè òà
ä³â÷àòêà. áóäóòü íåâåëèêîãî çðîñòó, ä³â÷àòîê ñòåðèë³çóºìî çà â³êîì.063-784-17-02
 Â ïîðÿäí³, äîáð³ ðîäèíè ïðèëàøòîâóºìî ïóõíàñòèêè êîòèêè, ä³â÷èíêà ÷îðíîá³ëà íàï³â ïóõíàñòà, ðóäåíüêèé ïóõíàñòèé êîòèê ³ äóæå ãàðíà ç áëèñêó÷îþ
øåðñòêîþ ³ ÿíòàðíèìè î÷èìà ÷îðíà ä³â÷èíêà, 063-605-92-04
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ 2 ðîêè, êîòèê ÷îðíèé 4 ì³ñ. 096-912-95-45
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòèêà 2.5 ì³ñ., ãðàéëèâèé, ëàñêàâèé, õîðîøîãî ìèøîëîâà. 063-957-56-09
 Â³ääàì äîáðèì, òóðáîòëèâèì ãîñïîäàðÿì öóöåíÿò Àìñòàôåðà, õòî õî÷å ìàòè
â³ðíîãî, íàä³éíîãî äðóãà òåëåôîíóéòå. 097-465-22-58
 Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-462-61-91, 096-419-27-25
 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 æ³íî÷êó çà äîãëÿäîì çà áàáóøêîþ. 063-523-80-94, 098-651-42-66
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ «Âåòåðàíà ïðàö³» ñåð³ÿ 3 ¹077937 íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê
Òåòÿíè Âàñèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹027583 íà ³ì’ÿ
Êîçÿðóê Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÄÁ ¹248850 íà ³ì’ÿ
Êîçÿðóê Êàòåðèíè Ìèõàéë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà 60 ð., íà âèãëÿä ìîëîäøà, äîáðà, ùèðà, çð³ñò 160, ïîçíàéîìèòüñÿ ç
ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì 60-75 ð. 068-753-34-61
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà (íîâèé áóäèíîê), ç ìåáëÿìè, íà äîâãèé òåðì³í
2 800 ãðí. 067-242-04-48, 098-925-08-77
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòè÷íî ç ìåáëÿìè, âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî
7). 067-772-36-78, 067-183-33-14
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòð. 093-140-74-34
 Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 300 êâ.ì. 067-430-02-80
 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
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³ ì³ñòà. 2-00-18, 067-837-52-27
 Çäàì íåâåëèêèé áóäèíîê âóë.Â³ííèöüêà 18, ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á,
êðèíèöÿ. 098-321-74-24
 Çäàì ï³â áóäèíêó ð-í Äèðåêö³¿. 096-412-00-53
 Ïîäàðóþ ãàðíèõ ê³øå÷îê â³ä ïîðîäèñòîãî êîòèêà. 093-788-91-96
 ×îëîâ³ê 55 ð. âèñîêèé, ñèìïàòè÷íèé, ïðàöþþ, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ãàðíîþ
æ³íî÷êîþ äî 55 ð. 096-147-40-85
 Øóêàþ ìàéñòðà, ÿêèé çð³æå äåðåâà. 073-052-93-37, 096-258-75-22
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

НА ТАКОМУ ПОЛІ СКЛАДНО
ПОКАЗУВАТИ ВИДОВИЩНУ ГРУ
Футбол  У Глухівцях до місцевого
«Променя» приїхав лідер чемпіонату
області групи В ФК «Моноліт». Вологий
газон, завузьке поле та бригада арбітрів,
які трактували футбольні правила на
свій розсуд, трохи зіпсували свято
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Öå áóâ ìàò÷ 5-ãî òóðó îáëàñíî¿ ïåðøîñò³ ó âèù³é ë³ç³. Êîëè
âèéøëè êîìàíäè, â ïîëå çîðó
ïîòðàïèâ ãðàâåöü ó ÷åðâîí³é
ôóòáîëö³ Àíäð³é Õðèùåíþê.
Ñïî÷àòêó ïîäóìàëîñÿ, ùî «Ìîíîë³ò» ñòàâ âèñòóïàòè â ãîñòüîâèõ ìàò÷àõ ó ÷åðâîí³é ôîðì³.
Ò³ëüêè êîëè â òàê³é æå ôîðì³
ç’ÿâèëàñÿ âñÿ êîìàíäà ãîñïîäàð³â ïîëÿ, ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî
äåñÿòêà «Ìîíîë³òà» òåïåð äåñÿ-

55 ìåòð³â çàâøèðøêè. Ó òàê³é
âóçüê³é «êîðîáö³» ìàéæå êîæíà ïåðåäà÷à — öå ïàñ ó áîðîòüáó. Ôóòáîë — êîíòàêòíèé âèä
ñïîðòó, ³ º ðèçèê òðàâìóâàòèñÿ.
Ó íàøîìó ìàò÷³, ÿê êàæóòü, Áîã
ìèëóâàâ. Õî÷à ïàä³íü âèñòà÷àëî.
Ùîäî ñàìîãî ìàò÷ó, òî â íüîìó áóâ ðàõóíîê 1:4 íà êîðèñòü
ãîñòåé. Ñïîäîáàëàñü äîáðîçè÷ëèâ³ñòü ãëóõ³âñüêèõ âáîë³âàëüíèê³â, ÿê³ ëþáëÿòü ôóòáîë ³ çíàþòü òîëê ó íüîìó. Áóëè ïîìèëêè
àðá³òð³â, ÿê³ â äåÿêèõ åï³çîäàõ
òðàêòóâàëè ôóòáîëüí³ ïðàâèëà
íà ñâ³é ðîçñóä.
Ï³ñëÿ ïåðåìîãè â Ãëóõ³âöÿõ
«Ìîíîë³ò» ë³äèðóº â ÷åìï³îíàò³ ãðóïè Â ³ ìàº 10 î÷îê ï³ñëÿ
4-îõ ³ãîð. «Ïðîì³íü» ïåðåì³ñòèâñÿ íà 4-òó ïîçèö³þ. ¯õ âèïåðåäèëè ôóòáîë³ñòè «Îðë³âêè»,
â ÿêèõ â àêòèâ³ 8 áàë³â ³ «Ïîä³ëëÿ», Êèðíàñ³âêà, â íèõ 7 î÷îê.
Ó «Ïðîìåíÿ» 6 î÷îê.

òèé íîìåð «Ïðîìåíÿ». Àíäð³é
çì³íèâ êîìàíäó ³ ñòàâ âèñòóïàòè
ó ôóòáîëö³ ãëóõ³â÷àí.
Àðá³òð çóñòð³÷³ äàâ ñâèñòîê
³ ãîñïîäàð³ ïîëÿ ï³øëè â àòàêó òà âòðàòèëè ì’ÿ÷à. Í³÷îãî
íå âèéøëî â ïåðøîìó íàñòóï³
³ â ãðàâö³â «Ìîíîë³òà». Ñëèçüêå
â³ä âîëîãè ïîëå çàâàæàëî ãðàâöÿì îáîõ êîìàíä íà øâèäêîñò³
îáðîáèòè ïåðåäà÷ó ïàðòíåðà.
Áðàêóâàëî ãðàâöÿì ùå ³ ïðîñòîðó äëÿ ìàíåâðó, àäæå â Ãëóõ³âöÿõ ôóòáîëüíå ïîëå âñüîãî

Падінь в цьому матчі вистачало

ПОЛІТИЧНА АГІТАЦІЯ

Політична партія Опозиційна платформа «За життя» об’єднує професіоналів
Лавренюк
Олексій Іванович

Бенедичук Сергій
Сергійович

кандидат у депутати до
Вінницької обласної ради
Народився 11 квітня 1956
року в с. Рубанка Козятинського району. Вища освіта —
вчений агроном. 2010–2014 — голова Козятинської
райдержадміністрації. Загальний стаж роботи понад
40 років. На даний час успішний керівник СФГ ВІА
«Прогрес» с. Збараж Козятинського району.

кандидат у депутати
до Вінницької обласної
ради
Народився 2 вересня
1986 р. в м. Вінниця. Освіта
вища. 2009–2010 — командир миротворчого
взводу в республіці Косово. 2015–2016 рр. —
військовий спостерігач ООН в Конго, Учасник АТО.
Засновник та керівник ТОВ «Махаринецьке АГРО».

Садовий Геннадій
Іванович
кандидат у депутати
до Хмільницької районної
ради
Народився 2 грудня
1972 р. в м. Козятин
в сім’ї залізничників. Освіта вища, магістр
державного управління. Трудовий шлях пройшов від спеціаліста фінансового управління
до керівника податкового органу.

Кандидати до Козятинської ОТГ
ТВО №1
(школа № 1, МБК, Козятинський міський
ЦПМСД, школа — ліцей, школа № 6, міська
лікарня, с. Козятин, с. Іванківці)
1. Горбатюк Людмила Володимирівна
2. Лівшиць Ігор Йосипович
3. Асафов Роман Олександрович
4. Іщенко Олег Анатолійович
5. Ковальчук Елла Олександрівна
6. Шалений Володимир Володимирович
7. Боднар Тетяна Миколаївна
8. Поберій Іван Васильович

ТВО № 2 (школа № 2, школа № 3, дирекція
залізничних перевезень, СК «Молодіжний»,
Козятинська ЦРЛ, с. Махаринці, с. Сестринівка,
туберкульозна лікарня)
1. Діденко Сергій Леонідович
2. Румянцева Інна Аділівна
3. Горбатюк Володимир Володимирович
4. Герасимчук Антоніна Володимирівна
5. Бенедичук Сергій Сергійович
6. Любімов Анатолій Олександрович
7. Перенчук Лариса Володимирівна
8. Заїчко Олег Борисович

ТВО № 3 (школа № 5, УГГ, училище, гуртожиток училища, с. Кордишівка, с. Прушинка,
с.Пиковець, с.Пустоха, с.Сокілець, с.Сигнал,
с.Титусівка, с.Флоріанівка, с.Рубанка)
1. Діденко Аліна Анатоліївна
2. Безпалько Юрій Михайлович
3. Карапетян Ашот Князевич
4. Румберг Валентина Віталіївна
5. Гераскевич Валерій Миколайович
6. Приболовець Олександр Петрович
7. Товтіна Вікторія Сергіївна
8. Свінціцький Володимир Петрович

Перенчук Сергій
Степанович
кандидат у депутати до Козятинської
міської ради
Народився 9 травня
1971 року в смт Крижопіль
Вінницької області. Освіта вища. Директор
Козятинської районної дитячо-юнацької
спортивної школи «Колос». Офіцер запасу
ЗСУ. Активний громадський та суспільний діяч

Діденко Аліна
Анатоліївна
кандидат у депутати до Козятинської
міської ради
Народилася 23 грудня
1964 року в с. Титусівка,
Козятинського району.
Освіта вища. Педагогічний стаж 25 років. Начальник відділу освіти
Козятинської районної державної адміністрації.

Кандидати до Хмільницької
районної ради
ТВО № 3 (територія Козятинської ОТГ)
1. Садова Ірина Анатоліївна
2. Чернявський Дмитро Миколайович
3. Чубата Ірина Віталіївна
4. Поберій Іван Васильович
5. Заїчко Олег Борисович

ТВО № 4 (територія Глуховецької,
Махнівської та Самгородоцької ОТГ)
1. Перенчук Сергій Степанович
2. Костецька Світлана Анатоліївна
3. Безпалько Юрій Михайлович
4. Ковальчук Елла Олександрівна
5. Карапетян Ашот Князевич

Якщо ти проголосуєш за нашу команду — то ти проголосуєш: «За життя! За дітей! За родину!»
РЕКЛАМА

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 22 ÆÎÂÒÍß

+ 6°Ñ + 7°Ñ
+ 15°Ñ + 18°Ñ
ÑÓÁÎÒÀ, 24 ÆÎÂÒÍß

+ 9°Ñ + 11°Ñ
+ 12°Ñ + 15°Ñ
ÏÎÍÅÄІËÎÊ, 26 ÆÎÂÒÍß

+ 7°Ñ + 8°Ñ
+ 11°Ñ + 13°Ñ

482026

Ï'ßÒÍÈÖß, 23 ÆÎÂÒÍß

+ 8°Ñ + 10°Ñ
+ 15°Ñ + 17°Ñ
ÍÅÄІËß, 25 ÆÎÂÒÍß

+ 1°Ñ
+ 9°Ñ

+ 12°Ñ
+ 13°Ñ

ÂІÂÒÎÐÎÊ, 27 ÆÎÂÒÍß

+ 8°Ñ + 9°Ñ
+ 11°Ñ + 14°Ñ

