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ЧИМ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЯ
СТАРОСТИ КОЗЯТИНСЬКОЇ ОТГ
Відповідно до адміністративної реформи, усі
сільські ради нашої ОТГ приєднаються до міської
ради, натомість створяться старостинські округи
X Поки що не визначені межі старостинських
округів, проте на останній сесії міська голова
Тетяна Єрмолаєва сказала, що їх орієнтовно буде
2–3 на всю Козятинську громаду
X

Претенденти на посаду старост поки
теж не відомі, та відомо, які в них будуть
повноваження
X Міська рада вже прийняла документ, який
визначає повноваження старост. Які вони матимуть
права й обов’язки, які видаватимуть довідки,
а за чим доведеться їхати з села в місто?
с. 5
X

РЕКЛАМА
482870
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8 ТИСЯЧ ВІД ДЕРЖАВИ: ЯК ОТРИМАТИ
ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ?
Гроші  Верховна Рада ухвалила
закон, згідно з яким наймані працівники
і підприємці, які постраждали від
карантинних обмежень, можуть
отримати 8 тисяч гривень. Подання
заявок на допомогу стартувало
у понеділок, 14 грудня. Як оформити
заявку і хто має право на допомогу?
ОЛЕНА УДВУД

Çàÿâêó íà îòðèìàííÿ îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè òðåáà ïîäàâàòè ÷åðåç åëåêòðîííèé ñåðâ³ñ
«Ä³ÿ». Öå ìîæíà çðîáèòè ÿê
íà ñàéò³ diia.gov.ua, òàê ³ â ìîá³ëüíîìó äîäàòêó. Àëå º îäíå
“àëå” — äëÿ ðåºñòðàö³¿ â «Ä³¿» ³
îôîðìëåííÿ çàÿâêè íåîáõ³äíèé
åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ.
ßêùî â³í ó âàñ âæå º — æîäíèõ
ïðîáëåì. ßêùî æ íåìàº, éîãî
òðåáà îòðèìàòè.
Åëåêòðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ ìîæíà îòðèìàòè äâîìà ñïîñîáàìè — îôëàéí òà îíëàéí.
Ó ïåðøîìó âèïàäêó âàì íåîáõ³äíî áåçïîñåðåäíüî çâåðíóòèñÿ
äî îäíîãî ç íàäàâà÷³â åëåêòðîííèõ äîâ³ð÷èõ ïîñëóã. Äëÿ öüîãî äîâåäåòüñÿ ¿õàòè äî Êèºâà,
÷è, ÿê ì³í³ìóì, äî Â³ííèö³.
Ñåðåä íàäàâà÷³â åëåêòðîííèõ
äîâ³ð÷èõ ïîñëóã — Äåðæàâíà
êàçíà÷åéñüêà ñëóæáà Óêðà¿íè,
äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Ä³ÿ» òà
íèçêà ³íøèõ. Ïîâíèé ïåðåë³ê
ìîæåòå çíàéòè çà ïîñèëàííÿì
czo.gov.ua/ca-registry.
Îíëàéí öèôðîâèé ï³äïèñ
ìîæíà îòðèìàòè, ÿêùî âè êîðèñòóºòåñÿ ÏðèâàòÁàíêîì. Äëÿ
öüîãî º ñïåö³àëüíèé ñåðâ³ñ.

РЕЄСТРАЦІЯ
ßêùî âè ìàºòå åëåêòðîííèé
öèôðîâèé ï³äïèñ — ìîæåòå
áåç ïðîáëåì îôîðìèòè çàÿâêó. ßêùî âè âæå çàðåºñòðîâàí³
ó ïîðòàë³ «Ä³ÿ», ïðîñòî çàéä³òü
ó ñâ³é îáë³êîâèé çàïèñ. ßêùî
íå ìàºòå ðåºñòðàö³¿, ïîÿñíèìî
ïîêðîêîâî, ùî ðîáèòè.
Çàéä³òü íà ñàéò diia.gov.ua.
Íàòèñí³òü ó ïðàâîìó âåðõíüîìó
êóòêó êíîïêó «Çàðåºñòðóâàòèñÿ».
Âàñ ïåðåíàïðàâèòü íà ñòîð³íêó,
äå òðåáà áóäå àâòîðèçóâàòèñÿ
çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî
öèôðîâîãî ï³äïèñó. Â³äêðèéòå
ïàïêó, äå çáåð³ãàºòüñÿ ôàéë ³ç
êëþ÷åì ³ ïåðåòÿãí³òü öåé ôàéë
ó â³äïîâ³äíå ïîëå íà ñàéò³ «Ä³¿».
Àáî æ íàòèñí³òü ó ïîë³ íà ôðàçó
«îáåð³òü éîãî íà ñâîºìó íîñ³ºâ³».
Â³äêðèºòüñÿ íîâå â³êíî ç ôàéëàìè íà âàøîìó êîìï’þòåð³. Ïåðåéä³òü ó ïàïêó, äå çáåð³ãàºòüñÿ
öèôðîâèé êëþ÷, ³ âèáåð³òü ôàéë
öüîãî êëþ÷à. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êëþ÷
çàâàíòàæèòüñÿ, ââåä³òü ïàðîëü ³
íàòèñí³òü «Ïðîäîâæèòè».
Äàë³ òðåáà áóäå âêàçàòè åëåêòðîííó àäðåñó. Íà âêàçàíó âàìè
åëåêòðîííó ñêðèíüêó ïðèéäå
ïîâ³äîìëåííÿ ç êîäîì. Ââåä³òü
öåé êîä íà ñòîð³íö³ ïîðòàëó
«Ä³ÿ» ³ íàòèñí³òü «Äàë³».

Âêàæ³òü ñâ³é íîìåð òåëåôîíó. Íà âàø íîìåð ïðèéäå ñìñïîâ³äîìëåííÿ ç êîäîì. Ââåä³òü
öåé êîä íà ïîðòàë³ «Ä³ÿ» ³ íàòèñí³òü «Äàë³».
Ïåðåâ³ðòå, ÷è ïðàâèëüíî
âêàçàí³ âàø³ ïð³çâèùå, ³ì’ÿ,
ïî áàòüêîâ³ òà ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ïëàòíèêà ïîäàòêó.
Íàòèñí³òü «Äàë³».
Âêàæ³òü äàòó ñâîãî íàðîäæåííÿ. Íàòèñí³òü «Äàë³».
Â³äêðèºòüñÿ íîâà ñòîð³íêà,
äå òðåáà ââåñòè ïàñïîðòí³ äàí³:
ñåð³þ òà íîìåð, êîëè ³ êèì âèäàíèé. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ íàòèñí³òü
«Äàë³».
Íàñòóïíèé êðîê — âêàæ³òü
àäðåñó ðåºñòðàö³¿: îáëàñòü, ðàéîí, íàñåëåíèé ïóíêò, âóëèöþ,
íîìåð áóäèíêó. Íàòèñí³òü êíîïêó «Ãîòîâî». Òåïåð âè çàðåºñòðîâàí³ íà ïîðòàë³ «Ä³ÿ».
ПОДАВАННЯ ЗАЯВИ
Ùîá îôîðìèòè çàÿâêó,
íà ñàéò³ «Ä³¿» ó ðîçä³ë³ «Ïîïóëÿðí³ ïîñëóãè» îáåð³òü «Îäíîðàçîâà ìàòåð³àëüíà äîïîìîãà ÔÎÏàì òà íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì».
Íàòèñí³òü êíîïêó «Îòðèìàòè
äîïîìîãó». Â³äêðèºòüñÿ ñòîð³íêà
ç âàøèìè îñîáèñòèìè äàíèìè.
Íàòèñí³òü «Äàë³».
Íà íîâ³é ñòîð³íö³ áóäå âêàçàíå
âàøå ì³ñöå ðîáîòè. Ï³äòâåðä³òü
éîãî ³ íàòèñí³òü «Äàë³».
Íàñòóïíèé êðîê — òðåáà ââåñòè
ðåêâ³çèòè äëÿ âèïëàòè. Äëÿ öüîãî
âêàæ³òü íîìåð âàøîãî ðàõóíêó
â ãðèâíÿõ ó ôîðìàò³ IBAN. Öåé
íîìåð ìîæíà ä³çíàòèñÿ â ³íòåðíåò-áàíê³íãó. Â³í ïî÷èíàºòüñÿ ç
ëàòèíñüêèõ ë³òåð UA. Ï³ñëÿ ââåäåííÿ íàòèñí³òü «Äàë³».
Ï³ñëÿ öüîãî â³äêðèºòüñÿ ñòîð³íêà ³ç çàÿâîþ. Ïåðåâ³ðòå, ÷è
âñå ïðàâèëüíî, ³ íàòèñí³òü «Ãîòîâî».

Для тих, хто постраждав від карантинних обмежень,
передбачена фінансова допомога у розмірі 8 тисяч
гривень. Щоб її отримати, треба подати заявку
до 31 грудня 2020 року

Хто має право на допомогу?
Заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги можна оформити з
14 по 31 грудня. Відповідно
до закону, прийнятого Верховною Радою, право на допомогу мають як підприємці, так і
наймані працівники, які змушені були тимчасово припинити
роботу через запровадження
карантинних обмежень. Але ця
послуга доступна не для всіх видів діяльності, а лише для тих,
які є у спеціальному переліку.
Найманий працівник може
розраховувати на допомогу,
якщо він:
 працює у роботодавця
за основним місцем роботи;
 мав середню заробітну плату за третій квартал 2020 року
(червень-серпень) не більше

30 тисяч гривень на місяць.
Проте якщо роботодавець
не заплатив єдиний соціальний внесок за третій квартал
2020 року, працівнику допомогу не дадуть.
Фізична особа-підприємець
має право на допомогу, якщо:
 станом на 10 грудня зареєстрована як фізична особа-підприємець щонайменше три місяці;
 сплатила за себе єдиний соціальний внесок щонайменше
за три місяці.
Якщо фізична особа-підприємець одночасно є найманим
працівником, вона не має права
на допомогу. Також допомога
не надається тим ФОПам, які
станом на 10 грудня 2020 року
мають припинену підприємницьку діяльність.

У храмі Покрови пресвятої Богородиці є чудодійна ікона
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ó íåä³ëþ, 13 ãðóäíÿ, ïðàâîñëàâíà öåðêâà âøàíîâóâàëà
ïàì’ÿòü àïîñòîëà Àíäð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî, ÿêîãî, çã³äíî ç
ªâàíãåë³ºì, ²ñóñ Õðèñòîñ ïîêëèêàâ ïåðøèì ç 12 íàéáëèæ÷èõ
ó÷í³â. Çà òðàäèö³ºþ, ìè ï³øëè
â öåðêâó Ïîêðîâè ïðåñâÿòî¿
Áîãîðîäèö³. ×îìó ìè îáèðàºìî ñàìå öåé õðàì? Òîìó, ùî â
ö³é öåðêâ³ ìàéæå êîæíîãî ðàçó
º ÿêàñü ïðèºìíà íîâèíà. Îò ³
öüîãî ðàçó ó õðàì³ çðîáèëè ê³îò
äëÿ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³. Îòåöü
Âàñèëü ñêàçàâ, ùî ðîçïîâ³ñòü
ïðî íîâèíêó ï³ñëÿ ñëóæáè Áî-

æî¿. Ïåðåä ñâÿòêîâîþ ë³òóðã³ºþ íàñòîÿòåëü õðàìó ïîäÿêóâàâ
ïðèõîæàíàì.
— ß äóìàâ, ùî â òàêó íåãîäó
áóäå ìåíøå ëþäåé. Ùå ðàç âåëèêå äÿêóþ, – ñêàçàâ â³ðÿíàì
íàñòîÿòåëü.
Ï³ñëÿ ñëóæáè Áîæî¿ îòåöü Âàñèëü ðîçïîâ³â ïðî ñâÿòî Àíäð³ÿ,
à ñàìèì ³ìåíèííèêàì çàñï³âàâ ç
öåðêîâíèì õîðîì «Ìíîãàÿ ë³òà».
Êîëè âñ³ öåðêîâí³ ä³éñòâà îòåöü
Âàñèëü çàâåðøèâ, ñòàâ ðîçïîâ³äàòè ïðî ê³îò ³êîíè «Áîæî¿
Ìàòåð³»
— Îöå ÷àñòèíà ³êîíîñòàñó.
Ê³îò ñïîðóäèëè òîìó, ùî öå

ïåðøà ³êîíà, ÿêà ç’ÿâèëàñÿ â
íàøîìó õðàì³. ²êîíó, ÿêó æ³íêà ïðèíåñëà, ìè ïîâ³ñèëè íàä
äâåðèìà. Êîëè ïðèáèðàëè õðàì,
ì³íÿëè ðóøíèêè, ïîì³òèëè, ùî
öÿ ³êîíà áóëà â ïëÿìàõ ³ â³ä íå¿
éøîâ ïðèºìíèé çàïàõ. Êîëè ìè
çíÿëè ¿¿, ïðîòåðëè, òî ïîáà÷èëè,
ùî âîíà áóëà âêðèòà ÷îðíèìè
ïëÿìàìè ³ áóëà ìîêðîþ. Âîíà
ïëàêàëà. Áóâàëî òàêå, – ïðîäîâæóº ñâîþ ðîçïîâ³äü îòåöü Âàñèëü,– êîëè ï³ñò ïî÷èíàºòüñÿ,
òî ï³ä ÷àñ ñëóæáè íà ³êîí³ áóëî
çàíàäòî âîëîãî, à ïðèõîäèø íà
âå÷³ðíþ – ³êîíà ñóõà. Îò öå òàê³
âåëèê³ ÷óäà ç ³êîíîþ áóëè. Ìè

öþ ³êîíó í³êîìó íå ïîêàçóâàëè,
ïîêè íå ïðè¿õàâ äî íàñ Âëàäèêà.
ß âçÿâ ³êîíó Áîæî¿ Ìàòåð³ íà
ïðåñòîë ³ Âëàäèêà Îíóôð³é ¿¿
âèí³ñ äî ëþäåé, ñêàçàâ ¿ì, ùîá
âîíè ìîëèëèñÿ äî ö³º¿ ³êîíè òà
ïðîñèëè ó íå¿ äîïîìîãè, òîìó
ùî öÿ ³êîíà çàïëàêàëà, òîáòî
çàìèðîòî÷èëà. Âîíà íå ìèðîòî÷èòü òàê ÿê âîäà òå÷å, âîíà
ïðîñòî ïðîÿâëÿº ÷óäî. Ìè áà÷èìî, ùî Áîæà Ìàò³ð âæå 15 ðîê³â
â³äíîâëþºòüñÿ, ç ³êîíè çíèêàþòü
ïëÿìè. Ìè ìîëèìîñÿ äî íå¿ ³
âîíà íàì äîïîìàãàº.
Çà ñëîâàìè íàñòîÿòåëÿ, áàãàòî ëþäåé çö³ëèëîñÿ â³ä íå¿.

Äî öåðêâè ïðè¿æäæàþòü ëþäè ç
Êèºâà ³ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³. Îòåöü
Âàñèëü ðîçïîâ³â ö³êàâó ³ñòîð³þ ç
äèòÿì, ÿêå ãîòóâàëè äî îïåðàö³¿.
— 15 ðîê³â òîìó øåñòèì³ñÿ÷í³é äèòèí³ ìàëè âèð³çàòè
äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó. Êîëè
áàòüêè ï³ñëÿ ìîëèòâè â öåðêâ³
ïðè¿õàëè â ë³êàðíþ íà îïåðàö³þ,
ìåäèêè ñêàçàëè, ùî ¿õí³é äèòèí³
îïåðàö³þ ðîáèòè íå ïîòð³áíî. ß
âæå é çàáóâ ïðî òèõ ëþäåé, 15
ðîê³â ïðîéøëî, – êàæå îòåöü
Âàñèëü. — Ìèíóëîãî ðîêó ö³
ëþäè ðàçîì ç ñèíîì ïðè¿æäæàëè
ç Êèºâà, ùîá ïîäÿêóâàòè Áîæ³é
Ìàòåð³.
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ПЛАТА ЗА ДОСТАВКУ ГАЗУ МОЖЕ
ЗБІЛЬШИТИСЯ МАЙЖЕ УДВІЧІ
Комірне  Коли стало відомо, що
вартість блакитного палива у грудні
залишиться на рівні листопада, всі
видихнули з полегшенням. Але недовго
пораділи споживачі, бо хоч вартість
одного кубометра газу поки не зросла,
за його доставку до домівки, можливо,
доведеться платити ще більше. На скільки
планують підняти плату «за трубу»?

ТАРИФИ НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ В 2021 РОЦІ

1

«Львівгаз» 1,19 / 2,15
«НГХП «Сірка» 1,82 / 1,54
«Спектргаз» 3,28 / 3,19

7

2

«Тернопільгаз» 1,24 / 2,81
«Тернопільміськгаз» 0,40 / 1,13
«Кременецьке УПРГ» 0,90 / 1,73

Âæå ìàéæå ð³ê ìè îòðèìóºìî çà ãàç äâ³ ïëàò³æêè. Â îäí³é — íàðàõóâàííÿ çà ñïîæèò³
êóáîìåòðè áëàêèòíîãî ïàëèâà,
â ³íø³é — ïëàòà çà éîãî äîñòàâêó. Ó íàðîä³ òàðèô íà äîñòàâêó ãàçó îõðåñòèëè «ïëàòîþ
çà òðóáó» ³ òàêå íîâîââåäåííÿ
âèêëèêàëî íåãàòèâíó ðåàêö³þ
á³ëüøî¿ ÷àñòèíè ñóñï³ëüñòâà.
Ëþäè íå ðîçóì³ëè, ÷îìó ¿õ
çìóøóþòü ïëàòèòè «çà òðóáó»,
áî ðàí³øå òàêîãî íå áóëî. Òîæ
ñïåðøó ãàçîâ³é êîìïàí³¿ äîâåëîñÿ ïîÿñíþâàòè, ùî òàêå òà ïëàòà
çà äîñòàâêó ãàçó, ÷îìó ¿¿ íå áóëî
³ ÷îìó ç’ÿâèëàñÿ.
×àñ éøîâ, âñ³ ïîòèõåíüêó çâèêëè äî òîãî, ùî ïðèõîäèòü äâ³
ïëàò³æêè ³ ùî çà ñïîæèò³ êóáîìåòðè òðåáà ïëàòèòè îäí³é
êîìïàí³¿, à çà äîñòàâêó ãàçó —
³íø³é. Àæ òóò íà ëþäåé ÷åêàëî
íîâîââåäåííÿ ¹ 2 — ñêàñóâàííÿ
ï³ëüãîâî¿ ö³íè íà ãàç äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. Áî æ ïðîñò³
ëþäè âåñü ÷àñ ïëàòèëè çà áëàêèòíå ïàëèâî ìåíøó ö³íó, í³æ
ï³äïðèºìñòâà. Âàðò³ñòü ãàçó äëÿ
ïîáóòîâèõ òà þðèäè÷íèõ ñïîæèâà÷³â âèð³øèëè çð³âíÿòè. Â³äòàê

êîæíà êîìïàí³ÿ-ïîñòà÷àëüíèê
ïî÷àëà âèñòàâëÿòè ñâîþ ö³íó.
Çàòàìóâàâøè ïîäèõ, ëþäè ÷åêàëè, ÿêó ïëàòó çà êóá çàïðîïîíóº
«Â³ííèöÿãàç Çáóò».
Ùîì³ñÿöÿ ö³íà ïåðåãëÿäàëàñÿ,
³ áëèæ÷å äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà ïî÷àëà ïîâçòè âãîðó.
Ïîêè ùî ö³íà çà êóáîìåòð çóïèíèëàñÿ íà ïîçíà÷ö³ 8,85 ãðèâí³.
Ñàìå òàêó ïëàòó âèñòàâèâ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ó ëèñòîïàä³ ³
â ãðóäí³ ¿¿ âèð³øèâ íå çì³íþâàòè.
² ÿêùî ö³íà çà ñïîæèòå áëàêèòíå ïàëèâî çì³íþâàëàñÿ ùîì³ñÿöÿ, òî «çà òðóáó», ÷è, ïðàâèëüí³øå, çà äîñòàâêó òðåáà áóëî
ñòàá³ëüíî ïëàòèòè îäíó é òó æ
ñóìó ïðîòÿãîì ðîêó. Àäæå ïëàòà çà äîñòàâêó ðîçðàõîâóºòüñÿ
îêðåìî äëÿ êîæíîãî ñïîæèâà÷à
³ çàëåæèòü â³ä òîãî, ñê³ëüêè êóáîìåòð³â ãàçó âè ñïàëèëè ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â â³ä ê³íöÿ âåðåñíÿ
îäíîãî ðîêó äî ïî÷àòêó æîâòíÿ
íàñòóïíîãî. Öå íàçèâàºòüñÿ òåðì³íîì «ãàçîâèé ð³ê».
Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî
çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ),
âèçíà÷èëà äëÿ «Â³ííèöÿãàç»

«Сумигаз»
1,03 / 1,67

«Чернігівгаз»
1,13 / 2,11
«Рівнегаз»
1,24 / 2,21

«Житомиргаз»
1,19 / 2,18
«Коростишівгаз»
1,02 / 2,26

«Волиньгаз»
1,18 / 2,04

ОЛЕНА УДВУД

«Дніпрогаз» 0,71 / 1,20
АТ «Дніпропетровськгаз» 1,37 / 1,52
«Криворіжгаз» 0,46 / 0,66

1
3
«Закарпатгаз»
1,37 / 2,36

3
4

4

2

«Чернівцігаз»
1,44 / 2,95

«Київоблгаз»
0,97 / 1,86
«Київгаз»
0,34 / 0,40 «Черкасигаз»
0,58 / 0,71
«Уманьгаз»
1,20 / 2,69

5

«Вінницягаз» 1,16 / 2,17
«Газовик» 1,91 / 3,35

6

«Гадячгаз» 1,27 / 2,23
ПрАТ «Кременчукгаз» 0,35 / 0,52
АТ «Лубнигаз» 1,46 / 3,14
«Полтавагаз» 1,31 / 2,48

«Харківгаз»
1,36 / 2,48
«Харківміськгаз»
0,36 / 0,46

6
7

«Кіровоградгаз»
1,04 / 2,10
«Миколаївгаз»
1,46 / 2,59

«Одесагаз»
0,95 / 1,07

«Херсонгаз»
1,13 / 2,16

АТ «Луганськгаз»
1,10 / 1,36

«Донецькоблгаз»
0,84 / 1,33
«Маріупольгаз»
1,31 / 1,96
«Запоріжгаз»
0,77 / 1,20
Чинний тариф
«Мелітопольгаз»
(грн за 1 м3 на
1,57 / 2,83
місяць) зПДФ

1,36 / 2,48
Пропонований
тариф (грн за 1 м3
на місяць) зПДФ

«Івано-Франківськгаз» 1,38 / 2,48
«Тисменицягаз» 1,38 / 3,06
«Хмельницькгаз» 1,10 / 2,15
«Шепетівкагаз» 0,68 / 1,43

òàðèô íà äîñòàâêó áëàêèòíîãî
ïàëèâà ó ðîçì³ð³ 1 ãðèâíÿ 16 êîï³éîê. Òîæ òó ê³ëüê³ñòü êóá³â,
ÿêó âè ñïàëèëè çà ãàçîâèé ð³ê,
ìíîæèëè íà 1,16, à ïîò³ì ä³ëèëè
íà 12 ì³ñÿö³â ³ òàê âèçíà÷àëè,
ñê³ëüêè âè ùîì³ñÿöÿ ìàºòå ñïëà÷óâàòè çà äîñòàâêó. Àëå òàðèô
íà äîñòàâêó ìîæóòü ï³äíÿòè.
ÍÊÐÅÊÏ 25 ëèñòîïàäà ç³áðàëàñÿ íà ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ, äå
îáãîâîðþâàëà íîâ³ òàðèôè íà äîñòàâêó äëÿ íèçêè ðåã³îíàëüíèõ
îáëãàç³â, ÿê³ ä³ÿòèìóòü ç 1 ñ³÷íÿ
2021 ðîêó. Ñïåðøó íàøîãî «Â³ííèöÿãàç» ó ïåðåë³êó íå áóëî,
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Джерело: «Газправда»

òîæ ìè âèð³øèëè, ùî íåìà ÷îãî
õâèëþâàòèñÿ. Òà âæå çà äâà òèæí³,
9 ãðóäíÿ êîì³ñ³ÿ ç³áðàëàñÿ íà çàñ³äàííÿ çíîâó. ² â ïåðåë³êó êîìïàí³é, äå ìîæóòü ââåñòè íîâèé
òàðèô, îïèíèëàñÿ «Â³ííèöÿãàç».
ßê ïîâ³äîìëÿº êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð äëÿ íàñåëåííÿ
«ÃàçÏðàâäà», òàðèô íà ðîçïîä³ë ãàçó äëÿ íàñ ìîæå çðîñòè
íà 1 ãðèâíþ. ßêùî öå ñòàíåòüñÿ,
â³í ñòàíîâèòèìå 2 ãðèâí³ 17 êîï³éîê. À öå çíà÷èòü, ùî ó ñ³÷í³
2021 ðîêó ñóìè ó âàøèõ ïëàò³æêàõ çà äîñòàâêó ãàçó ìîæóòü
çðîñòè ìàéæå âäâ³÷³.

Àëå áåç ïàí³êè. Ïîêè ùî íîâ³
òàðèôè íå ââåëè. ÍÊÐÅÊÏ
ëèøå ñõâàëèëà ïðîåêò ïîñòàíîâè ïðî íîâ³ òàðèôè. Çà ïðîöåäóðîþ, ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ
³íôîðìàö³¿ ïðî çì³íó òàðèôó,
íà ñàéò³ íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿,
ïðîòÿãîì 10 äí³â ìîæíà ïèñüìîâî ïîäàâàòè ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ ³
çàóâàæåííÿ. Ïîò³ì ìàº â³äáóòèñÿ
ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ ³ ëèøå
ï³ñëÿ öüîãî ÍÊÐÅÊÏ ïðèéìå
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ — ï³äí³ìàòè
òàðèôè íà äîñòàâêó, ÷è í³. Òîæ
÷è çðîñòå òàðèô «çà ãàçîâó òðóáó» — ïîáà÷èìî çãîäîì.

Триває благодійна акція «Добрий Козятин»
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

 Âæå á³ëüøå ì³ñÿöÿ, ÿê â íàøîìó ì³ñò³ ä³º áëàãîä³éíà àêö³ÿ
«Äîáðèé Êîçÿòèí». Çàïî÷àòêîâàíà âîíà áóëà ãðîìàäîþ Óêðà¿íñüêî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè.
Ñàìà ³äåÿ òàêî¿ àêö³¿ ç’ÿâèëàñÿ
ï³ñëÿ çàêëèêó ãëàâè Óêðà¿íñüêî¿
ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè Áëàæåíí³øîãî Ñâÿòîñëàâà ñòâîðèòè áàíê ¿æ³ ïðè êîæí³é ïàðàô³¿
ÓÃÊÖ. Â íàøîìó ì³ñò³ ï³äòðèìàâ
çàêëèê îòåöü Àíòîí Áîðèñ.
Êîëè ìè çóñòð³ëèñÿ ç îòöåì
Àíòîíîì, â³í ñêàçàâ:«Ìè ÿê ãðîìàäà õîò³ëè ï³äòðèìàòè ïàðàô³ÿí, ÿê³ ÷åðåç ð³çí³ ïðîáëåìè íå

ìàþòü ô³çè÷íî¿ ìîæëèâîñò³ ïðèõîäèòè â õðàì íà áîãîñëóæ³ííÿ.
Ñàì àïîñòîë Ïàâëî çàêëèêàº:
«Ïîêè ìàºìî ÷àñ, ðîá³ìî äîáðî
âñ³ì, à çîêðåìà ð³äíèì ó â³ð³».
— À çâ³äêè âçÿëàñÿ íàçâà «Äîáðèé Êîçÿòèí» ³ õòî éîãî àâòîð?
—.Íàçâà âèíèêëà ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç Îëåíîþ Á³ëÿíåöü. Ñàìå
âîíà ïåðøîþ çàïðîïîíóâàëà
ñòâîðèòè ñàéò «Äîáðèé Êîçÿòèí»
³ òàêèì ÷èíîì ðîáèòè äîáðî òà
ïîøèðþâàòè äîáð³ íîâèíè.
— Âæå á³ëüøå ì³ñÿöÿ ä³º âàøà
àêö³ÿ. Ñê³ëüêè ñ³ìåé ÷è îêðåìèõ
ïàðàô³ÿí âè âæå ïðîâ³äàëè?
— Ìè â³äâ³äàëè 16 ñ³ìåé, âñ³

ñ³ì’¿ ïî ì³ñòó. Ðîçäàâàëè îäÿã
íóæäåííèì òà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Â ñóáîòó, 12 ãðóäíÿ, ìè
ÿêðàç â ÷åðãîâèé ðàç ðîçäàëè
ïðîäóêòîâ³ íàáîðè, ÿê³ íàì ïðèíåñëè íå áàéäóæ³ äî äîë³ ³íøèõ
ëþäè. Ðàçîì ç íèìè ìè ðîáèìî
äîáðó ñïðàâó.
— ×è âèñòà÷àº ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, êîëè âè â³äâ³äóºòå
íóæäåííèõ?
— Âèñòà÷àº, à ÿêùî òðàïèòüñÿ òàê, ùî ëþäè ïðèíåñóòü ìåíøå ïðîäóêò³â, òî ¿õ äåô³öèò áåäå
ïåðåêðèòî çà ðàõóíîê ïàðàô³¿.
Àêö³ÿ òðèâàº äàë³. Ó äðóãó ñóáîòó ì³ñÿöÿ (9 ñ³÷íÿ) ìè çíîâó

â³äâ³äàºìî ñ³ì'¿ ³ç âàøèìè äàðàìè, – ñêàçàâ ñâÿòèé îòåöü.
Ïðîäóêòè ìîæíà ïðèíîñèòè â
êàïëèöþ íà âóë. Âèííè÷åíêà, 5.
Íà çàâåðøåííÿ íàøî¿ ðîçìîâè Àíòîí Áîðèñ ðîçïîâ³â ïðî
êîìåíòàð, ùî ñòîñóºòüñÿ àêö³¿,
ÿêèé â³í ïðî÷èòàâ â ñîöìåðåæ³. Õòîñü íàïèñàâ: «Íàñïðàâä³,
ìîæíà âèæèòè áåç ö³º¿ äîïîìîãè, âàæêî, àëå ìîæíà. Òà ëþäèíà, ÿêà äîïîìàãàº, â³ä÷óâàº â
ñîá³ ñèëè çì³íèòè ÷èºñü æèòòÿ.
À ëþäèíà, ùî ïðèéìàº äîïîìîãó, ïî÷èíàº â³ðèòè â ëþäÿí³ñòü».
– Öå ñïðàâä³ ìóäð³ ñëîâà, –
ï³äñóìóâàâ ñâÿùåíèê.

Ви можете комусь
допомогти. Продукти
можна приносити в каплицю
на вул. Винниченка, 5
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

НА СЕСІЇ МІСЬКРАДИ ЗАПУСТИЛИ
ПРОЦЕС РЕОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬРАД
ОЛЕНА УДВУД

Ñïèñîê îáðàíö³â çíîâó çì³íèâñÿ. Äåïóòàòñüê³ ïîâíîâàæåííÿ ñêëàëè Êîñòÿíòèí Ìàð÷åíêî
òà Àíäð³é Êîðí³é÷óê, ÿêèõ ïðèçíà÷èëè çàñòóïíèêàìè ì³ñüêî¿
ãîëîâè ùå íà ïåðø³é ñåñ³¿. Íàòîì³ñòü ëàâè îáðàíö³â ïîïîâíèëè
Òåòÿíà Êîñòþê â³ä «Óêðà¿íñüêî¿
ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» òà Îëüãà
Ïîë³ùóê â³ä «ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³». Îñòàííÿ, äî ðå÷³,
áóëà äåïóòàòêîþ ïîïåðåäíüîãî
ñêëèêàííÿ.
СТВОРИЛИ НОВІ КОМІСІЇ
Ïðè ðàä³ óòâîðèëè ÷îòèðè êîì³ñ³¿. Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ ñêëàäó
êîì³ñ³¿ ïðîâåëè ñâîº ïåðøå çàñ³äàííÿ, äå îáðàëè ñåêðåòàð³â,
à òàêîæ çì³íèëè çàñòóïíèêà êîì³ñ³¿ ç ðåãëàìåíòó. Òîæ äîâåëîñÿ âíîñèòè çì³íè äî ïåðøîãî
ð³øåííÿ. Ìàºìî òàêèé ñêëàä
êîì³ñ³é:
— ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó, ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, åòèêè, òîïîí³ì³êè áóäå
Îëåêñàíäð Øóìñüêèé («Ñëóãà
íàðîäó»), çàñòóïíèêîì — Ðóñëàí Êóõàð («Áàòüê³âùèíà»),
÷ëåíè — Âîëîäèìèð Øàâëþê
(«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»),
²ííà Ðóìÿíöåâà («Îïîçèö³éíà
ïëàòôîðìà — çà æèòòÿ»), ²ðèíà
Ñëîáîäÿíèê («Óêðà¿íñüêà ñòðà-

òåã³ÿ Ãðîéñìàíà»), Îëåêñàíäð
Ãð³í÷åíêî («Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»);
— ãîëîâîþ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷èëè Îëüãó Ïîë³ùóê
(«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»),
çàñòóïíèêîì — Òåòÿíó Êàòåðèçþê («Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ
Ãðîéñìàíà»), ÷ëåíè — Àë³íà
Ä³äåíêî («Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — çà æèòòÿ»), Íàòàë³ÿ
Ùåðáàòþê («Ñëóãà íàðîäó»),
Äìèòðî Áåðíàòîâè÷ («ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»), Ñåðã³é Ìàòâ³þê («Áàòüê³âùèíà»), Òåòÿíà
Êîñòþê («Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ
Ãðîéñìàíà»);
— ãîëîâîþ çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèçíà÷èëè ²ðèíó Ðåïàëî
(«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»), çàñòóïíèêîì — Îëåêñàíäðà Êîâåðíåãó («Áàòüê³âùèíà»), ÷ëåíè — Îëåêñ³é Êàðàòººâ
(«Ïàðò³ÿ â³ííè÷àí»), Îëåêñàíäð
Ïóçèð («Ñëóãà íàðîäó»), Ëþäìèëà Êóäèìåöü («ªâðîïåéñüêà
ñîë³äàðí³ñòü»), Ëåñÿ Êðàâ÷óê
(«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»);
— ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ÆÊÃ
ïðèçíà÷èëè Ìèêîëó Øóòîâà
(«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»), çàñòóïíèêîì Îëåêñàíäðà ªâòóøêà («ªâðîïåéñüêà
ñîë³äàðí³ñòü»), ÷ëåíè — Ñåðã³é
Ïåðåí÷óê («Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — çà æèòòÿ»), ªâãåí³é
Ìàëàùóê («Ñëóãà íàðîäó»),

ФОТО З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

Рішення влади  У четвер,
10 грудня, новообрані депутати вдруге
зібралися у сесійній залі. Позачергове
засідання тривало майже три
години. Розповідаємо, що так довго
обговорювали і які прийняли рішення

На другій сесії депутати прийняли ряд важливих рішень. Вони несуть зміни для життя села
Àðòåì Îëüõîì’ÿê («Óêðà¿íñüêà
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»), Â³êòîð
Çà¿÷êî («Ïàðò³ÿ â³ííè÷àí»).
РІШЕННЯ, ЩО НЕСУТЬ ЗМІНИ
ДЛЯ СІЛ
Äåïóòàòè ïðèéíÿëè äâà ïîëîæåííÿ: ïðî êîì³ñ³¿ òà ïðî ñòàðîñò. Â îñòàííüîìó ïðîïèñàíî,
÷èì áóäóòü çàéìàòèñÿ ñòàðîñòè
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè. À ùå
çàïóñòèëè ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿
ñ³ëüñüêèõ ðàä, àäæå ïðèéíÿëè
ðÿä ð³øåíü, çà ÿêèìè Êîçÿòèíñüêà, Ìàõàðèíåöüêà, Ôëîð³àí³âñüêà, Êîðäèø³âñüêà, Ïèêîâåöüêà, Ñåñòðèí³âñüêà òà Ñîê³ëåöüêà ñ³ëüñüê³ ðàäè ïðèºäíàþòüñÿ
äî Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Òà öå íå îçíà÷àº, ùî ðîáîòà
ñ³ëüñüêèõ ðàä âæå ïðèïèíèòüñÿ
ïîâí³ñòþ, òîìó ùî ïðèºäíàííþ ïåðåäóâàòèìå ðÿä ïðîöåäóð,
çîêðåìà ³íâåíòàðèçàö³ÿ ìàéíà ³
äîêóìåíò³â, ñêëàäàííÿ àêò³â, ïåðåäà÷à ìàéíà, çîáîâ’ÿçàíü òà àê-

òèâ³â. Çàâåðøèòüñÿ öåé ïðîöåñ
íå ðàí³øå 31 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó,
àäæå â³äïîâ³äíî äî ïëàíó ðåîðãàí³çàö³¿, ñàìå äî ö³º¿ äàòè
âêëþ÷íî ìàþòü áóòè ïåðåäàí³
ìàéíî, çîáîâ’ÿçàííÿ òà àêòèâè.
Íàñòóïíèì êðîêîì äåïóòàò³â
áóëî âíåñåííÿ ÷åðãîâèõ çì³í
äî áþäæåòó. Ï³ñëÿ öüîãî îáðàíö³ ïîâåðíóëèñÿ äî ïîðÿäêó
äåííîãî, ïîçàÿê âêëþ÷èëè ùå
òðè ïèòàííÿ. Ïåðøå ñòîñóâàëîñÿ ñ³ëüñüêèõ ðàä. Äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî âèêîíàííÿ
ñ³ëüñüêèõ áþäæåò³â, â³äïîâ³äíî
äî ÿêîãî ïðàâî ï³äïèñó äîêóìåíò³â, ùî ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñ³â
ñåëà, òåïåð íàëåæàòèìå Òåòÿí³
ªðìîëàºâ³é.
«МИ КИНУТІ БУЛИ
НАПРИЗВОЛЯЩЕ»
Íàñòóïíèì ð³øåííÿì äåïóòàòè âèä³ëèëè «Óïðàâëÿþ÷³é
êîìïàí³¿» 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ
ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿

ïëàòè ïðàö³âíèê³â. Öüîìó ïåðåäóâàâ åìîö³éíèé âèñòóï Îëåêñàíäðà Ïîëîíñüêîãî, òèì÷àñîâî
âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè äèðåêòîðà êîìïàí³¿, ÿêîãî äåïóòàòè
çàñëóõàëè çàäîâãî äî ðîçãëÿäó
ïèòàííÿ ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â.
— Áîðãè, ÿê³ íàêîïè÷èëèñÿ,
áóëî 452 òèñÿ÷³ ïî çàðïëàò³,
çàðàç ñòàëî 735, — ñêàçàâ Ïîëîíñüêèé. — Òàêèõ îá’ºì³â,
ùîá ìè çàðîáèëè íà íèõ, íàì
íå íàäàâàëîñÿ. Çâ³äêè âçÿëèñÿ ö³
áîðãè? Êðàùà òåõí³êà áóëà ïåðåäàíà «×èñòîìó ì³ñòó», îá’ºìè âñ³
äàâàëèñÿ «×èñòîìó ì³ñòó». Ìè
êèíóò³ áóëè íàïðèçâîëÿùå. ßê
â òàêèõ óìîâàõ ìîæíà çàðîáèòè?!
Íàîñòàíîê äåïóòàòè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî çâåðíåííÿ äî Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿
ðàäè. Ïðîñèòèìóòü íîâîîáðàíó
ðàéðàäó ñêàñóâàòè ð³øåííÿ ïðî
ïåðåäà÷ó ìàéíà, ÿê³ ïðèéíÿëà
íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Êîçÿòèíñüêà
ðàéîííà ðàäà.

Козятинські рибалки про
суботники, зариблення та збори
АНАСТАСІЯ КВІТКА

Рибалки запустили у водойму півтисячі кілограмів
коропа і близько трьохсот кілограмів карася

 Äëÿ àêòèâ³ñò³â «Êëóáó êîçÿòèíñüêèõ ðèáàëîê», ùî îï³êóþòüñÿ íàøîþ Âîäîêà÷êîþ, 2020
ð³ê áóâ íàñè÷åíèé ïîä³ÿìè òà
íå ïðîéøîâ áåçïë³äíî. Çà ïîòî÷íèé ð³ê ðèáàëêè-ëþáèòåë³
ïðîâåëè ÷îòèðè ñóáîòíèêè ç
ïðèáèðàííÿ âîäîéìè â³ä ñì³òòÿ.
Îêð³ì îáëàìàíîãî ã³ëëÿ, ëèñòÿ
òà ñêëà, ÷îãî ò³ëüêè íå áóëî ó
Âîäîêà÷ö³ — ïëÿøêè, áàíêè,
ïàêåòè òà íàâ³òü ïëàò³æêè çà

êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Òàêîæ äâ³÷³ ïðîâîäèëèñÿ çàõîäè ç ðîç÷èùåííÿ âîäè øëÿõîì
âíåñåííÿ ó âîäîéìó âàïíà.
— Çà ïåð³îä íåðåñòó ìè ïðîâåëè ïîíàä 25 í³÷íèõ ðåéä³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà íåäîïóùåííÿ ôàêò³â áðàêîíüºðñòâà íà
Âîäîêà÷ö³. Àêòèâí³ òà íåáàéäóæ³ ðèáàëêè ç³áðàëè 20 000
ãðèâåíü. Íà êîøòè çàêóïèëè ³
çàïóñòèëè ó âîäîéìó ï³âòèñÿ÷³ ê³ëîãðàì³â êîðîïà ³ áëèçüêî

òðüîõñîò ê³ëîãðàì³â êàðàñÿ, —
ðîçïîâ³â ãàçåò³ â³äïîâ³äàëüíèé
çà Âîäîêà÷êó, ÿêîãî îáðàëè íà
çáîðàõ ðèáàëîê â 2019 ðîö³,
Ìàêñèì ²ëü÷óê.
Ó ñóáîòó, 19 ãðóäíÿ, î 15.00
íà ñòàä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» â³äáóäóòüñÿ çàãàëüí³ çáîðè ðèáàëîê.
Áóäóòü çâ³òóâàòè çà 2020 ð³ê ³
ïëàíóâàòè ðîáîòè íà íàñòóïíèé
2021 ð³ê. Âñ³õ ðèáàëîê ïðîñÿòü
ç’ÿâèòèñÿ íà çàõ³ä ³ç çàñîáàìè
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó.
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ЧИМ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЯ
СТАРОСТИ ГРОМАДИ?

ОЛЕНА УДВУД

Àäì³í³ñòðàòèâíà ðåôîðìà
ó ðîçïàë³. Âæå ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä.
Ðàçîì ç òèì, ïîêè ùî íå âèçíà÷åí³ ìåæ³ ñòàðîñòèíñüêèõ
îêðóã³â, ïðîòå íà îñòàíí³é ñåñ³¿
ì³ñüêà ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà ñêàçàëà, ùî ¿õ îð³ºíòîâíî
áóäå 2–3 íà âñþ Êîçÿòèíñüêó
ãðîìàäó. À öå çíà÷èòü, ùî îäèí
ñòàðîñòèíñüêèé îêðóã îá’ºäíàº
â ñåðåäíüîìó 5–7 ñ³ë. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ïîêè ä³º ñòàðà ñèñòåìà, îäíà ñ³ëüðàäà íà òåðèòîð³¿
íàøî¿ ÎÒÃ îá’ºäíóº äâà, ùîíàéá³ëüøå òðè ñåëà.
Ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäó ñòàðîñò ïîêè òåæ íå â³äîì³, òà âæå
â³äîìî, ÿê³ â íèõ áóäóòü ïîâíîâàæåííÿ. Íà îñòàíí³é ñåñ³¿, ÿêà
â³äáóëàñÿ 10 ãðóäíÿ, äåïóòàòè
ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿëè «Ïîëîæåííÿ ïðî ñòàðîñòó». Ñàìå öåé
äîêóìåíò âèçíà÷àº, ÷èì áóäå
çàéìàòèñÿ ñòàðîñòà, à ÷èì í³.
РОБОТА З ЛЮДЬМИ
Ñòàðîñòà áóäå ïðåäñòàâëÿòè
³íòåðåñè ìåøêàíö³â ñ³ë ñâîãî
îêðóãó ó âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ
ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³í áóäå ïðîâîäèòè ïðèéîì ãðîìàäÿí. Æèòåë³ ñ³ë çìîæóòü ïîäàâàòè éîìó

ïðîïîçèö³¿ ç ð³çíèõ ïèòàíü,
ùî ñòîñóþòüñÿ æèòòÿ îêðóãó
(ÆÊÃ, ñîö³àëüíà ñôåðà, êóëüòóðà òîùî) ³ ö³ ïðîïîçèö³¿ ñòàðîñòà áóäå ïåðåäàâàòè ì³ñüê³é
ðàä³ òà âèêîíêîìó.
Ñòàðîñòà äîïîìàãàòèìå æèòåëÿì ³ç ï³äãîòîâêîþ äîêóìåíò³â, ùî ïîäàþòüñÿ äî îðãàí³â
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
Çîêðåìà, ³ç çàÿâîþ äî ì³ñüêî¿
ãîëîâè, ¿¿ çàñòóïíèê³â ÷è ³í-

Ñòàðîñòà áðàòèìå
ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³
ïðîåêòó áþäæåòó. Àëå
º îäíå «àëå». Áþäæåò
áóäå ñï³ëüíèé äëÿ
óñ³º¿ ãðîìàäè
øèõ ïîñàäîâèõ îñ³á ì³ñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ ìîæíà áóäå
çâåðíóòèñÿ äî ñòàðîñòè. À âæå
ñòàðîñòà ö³ çàÿâè ïåðåäàâàòèìå
â Êîçÿòèí.
Ñòàðîñòà áóäå ïðîâîäèòè
çàãàëüí³ çáîðè òà ãðîìàäñüê³
ñëóõàííÿ ³ êîíòðîëþâàòèìå,
÷è âèêîíóþòüñÿ ð³øåííÿ öèõ
çáîð³â. À òàêîæ çâ³òóâàòèìå ïðî
ñâîþ ðîáîòó ïåðåä ìåøêàíöÿìè îêðóãó íå ð³äøå îäíîãî ðàçó
íà ð³ê.

ФОТО З АРХІВІВ ГАЗЕТИ

Децентралізація  Відповідно
до адміністративної реформи, усі
сільські ради нашої ОТГ приєднаються
до міської ради, натомість створяться
старостинські округи, де будуть
старости. Міська рада вже прийняла
документ, який визначає повноваження
старост. Які вони матимуть права й
обов’язки, які видаватимуть довідки,
а за чим доведеться їхати з села в місто?

У селі буде староста. Він матиме значно вужчі
повноваження, ніж сільський голова
РОБОТА В ГРОМАДІ
Ñòàðîñòà çìîæå âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íà òåðèòîð³¿
ñâîãî îêðóãó. Â³í êîíòðîëþâàòèìå, ÿê âèêîðèñòîâóþòüñÿ
îá’ºêòè êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñ³ë îêðóãó ³ áðàòèìå ó÷àñòü
ó ï³äãîòîâö³ ð³øåíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ñï³ëüíîãî ìàéíà, àëå
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ, ùî ðîáèòè
ç òèì ÷è ³íøèì êîìóíàëüíèì
ìàéíîì, ïðèéìàòèìóòü äåïóòàòè
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ñòàðîñòà êîíòðîëþâàòèìå
ñòàí áëàãîóñòðîþ ñ³ë ñâîãî
îêðóãó ³ áóäå ï³äòðèìóâàòè
éîãî â íàëåæíîìó ñòàí³. Êð³ì
òîãî, â³í êîíòðîëþâàòèìå äîòðèìàííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó â ñâîºìó îêðóç³ ³ òå, ÷è
âèêîíóþòüñÿ â ñåëàõ ïðàâèëà
ç ïèòàíü áëàãîóñòðîþ, çàáåçïå÷åííÿ ÷èñòîòè ³ ïîðÿäêó,
òîðã³âë³ íà ðèíêàõ òà ³íøèõ
ïðàâèë. Àëå âèçíà÷àòè ö³ ïðàâèëà áóäå ì³ñüêà ðàäà.

ФІНАНСИ
Ñòàðîñòà áðàòèìå ó÷àñòü
ó ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó áþäæåòó.
Àëå º îäíå «àëå». Áþäæåò áóäå
ñï³ëüíèé äëÿ óñ³º¿ Êîçÿòèíñüêî¿
ÎÒÃ. Òîáòî, ó ñ³ë âæå íå áóäå
îêðåìèõ áþäæåò³â. Òîìó ñòàðîñòà
ëèøå äàâàòèìå ïðîïîçèö³¿, ùî
ñòîñóþòüñÿ ô³íàíñóâàííÿ êîíêðåòíî éîãî îêðóãó. Íàòîì³ñòü
áþäæåò áóäóòü çàòâåðäæóâàòè
äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè íà ñåñ³¿.
Ïðîòå áþäæåò íà 2021 ð³ê, øâèäøå çà âñå, ïðèéìàòèìóòü áåç
ïðîïîçèö³é ñòàðîñò. Àäæå ñòàðîñòèíñüê³ îêðóãè ³ ñòàðîñòè äîñ³
íå âèçíà÷åí³, à íîâèé áþäæåò
Êîçÿòèíñüêî¿ ãðîìàäè ìàþòü
ïðèéíÿòè äî ê³íöÿ 2020 ðîêó.
Òîìó, éìîâ³ðíî, áþäæåò íà íàñòóïíèé ð³ê ³ ñòàðîñò áóäóòü çàòâåðäæóâàòè íà îäí³é ñåñ³¿.
Òàêîæ ñòàðîñòà çìîæå ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ äî ïðîåêòó Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ãðîìàäè òà ³íøèõ
ïðîãðàì, àëå ëèøå ç òèõ ïèòàíü,
ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî îêðóãó.

Які довідки можуть давати старости
Староста вестиме діловодство, облік і звіт,
а також передаватиме документи до архіву.
Він вестиме господарський облік на території
свого округу і буде виконувати обов’язки
адміністратора.
Староста зможе видавати мешканцям сіл і
юридичним особам, зареєстрованим у селах
округу, довідки:
 про склад сім’ї;
 про місце проживання;
 про осіб, які перебувають на утриманні;
 про утримання допоміжного господарства;
 про здачу в найм житла;
 про догляд за дітьми чи людьми похилого віку;

 про вирощування сільськогосподарської
продукції;
 про засвідчення особи при втраті паспорта;
 характеристику.
Також староста зможе засвідчувати підписи
громадян, але без вчинення нотаріальних
дій. Тому якщо мешканцям села треба буде
засвідчити документи нотаріально, доведеться їхати до Козятина. Саме через цей
пункт на сесії, де приймали положення, виникло жваве обговорення. Тому що за старою
системою сільський голова міг засвідчувати
документи і копії замість нотаріуса.
— Бабуся за 85 копійок робить у сільській
раді, а буде ходити за 750, за тисячу заповіт

робити? Це вже не обличчям до людей, —
сказала депутатка Тетяна Катеризюк, голова
Козятинської сільської ради кількох скликань.
До Козятина доведеться їхати не лише у тому
разі, якщо виникне потреба звернутися
до нотаріуса. Ще одна послуга, яку не надаватимуть в селі на місці — реєстрація місця
проживання. Для цього треба буде звертатися в Центр надання адміністративних послуг,
що в Козятині. Міська голова Тетяна Єрмолаєва сказала під час сесії, що це «поки що».
«Положення про старосту» поки прийняли в такій редакції. Проте міська рада може вносити
зміни, а це значить, що повноваження старости
можуть розширитись, чи, навпаки, звузитись.

КОРОТКО
Пожежа
у Поличинцях
 Ó ìèíóë³ âèõ³äí³, 12 òà
13 ãðóäíÿ, íà Â³ííè÷÷èí³ ðÿòóâàëüíèêè äâ³÷³
ãàñèëè ïîæåæ³ ó æèòëîâèõ áóäèíêàõ. Ãîð³ëè
îñåë³ ó Êîçÿòèíñüêîìó òà
Êàëèí³âñüêîìó ðàéîíàõ.
Éìîâ³ðíîþ ïðè÷èíîþ
ïîæåæ ñòàëî ïîðóøåííÿ
ïðàâèë ïîæåæíî¿ áåçïåêè
ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàä³â ï³÷íîãî îïàëåííÿ.
ßê ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåññëóæá³ ÃÓ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³,
12 ãðóäíÿ ïîæåæà âèíèêëà â ñåë³ Ïîëè÷èíö³
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó.
Íà ì³ñö³ ïîä³¿ âîãíåáîðö³
ç’ÿñóâàëè, ùî çàãîðÿííÿ
ñòàëîñÿ â îäí³é ³ç ê³ìíàò
áóäèíêó íà ïëîù³ 10 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Âîãîíü
çíèùèâ äîìàøí³ ðå÷³ òà
ïîøêîäæåíî ïåðåêðèòòÿ
áóäèíêó.
Íàñòóïíîãî äíÿ, 13 ãðóäíÿ, ïîä³áíèé âèïàäîê
ñòàâñÿ â ñåë³ Ïàâë³âêà Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Òàì,
ï³ä ÷àñ çàãîðÿííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó âîãíåì áóëî
çíèùåíî øèôåðíå ïåðåêðèòòÿ áóä³âë³ íà ïëîù³
70 êâàäðàòíèõ ìåòð³â.

Хворіють
на грип
 Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³
íà ãðèï òà ÃÐÂ² çàëèøàºòüñÿ íèçüêèì. Ìèíóëîãî òèæíÿ â³í ñêëàäàâ
397,8 âèïàäêà íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ, ùî
íà 29,7 % íèæ÷å áàçîâîãî
ð³âíÿ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
Â³ííèöüêèé îáëàñíèé
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ
Óêðà¿íè.
Ðàçîì ç òèì, íàéá³ëüøå
õâîðèõ íà ãðèï òà ÃÐÂ²
çàðåºñòðóâàëè ó ì³ñò³
Ëàäèæèí, Áàðñüêîìó,
Æìåðèíñüêîìó òà Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîíàõ.
Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
òèæíÿ çà äîïîìîãîþ ç
ïðèâîäó ÃÐÂ² äî ìåäèê³â â îáëàñò³ çâåðíóëîñü
6119 îñ³á, ç íèõ 2197 —
ä³òè, ùî ñòàíîâèòü 35,9 %.
Ãîñï³òàë³çàö³¿ ï³äëÿãàëè
55 îñ³á, ç íèõ á³ëüø³ñòü
ä³òè — 45. Íå áóëî çàðåºñòðîâàíî æîäíîãî
ëåòàëüíîãî âèïàäêó. Â³ä
ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî
ñåçîíó 15613 îñ³á çðîáèëè
ùåïëåííÿ.
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КОЗЯТИНЧАН У РАЙОННІЙ РАДІ
МОЖЕ ПОМЕНШАТИ
Рішення влади  У вівторок, 15 грудня,
провели другу сесію Хмільницької
районної ради восьмого скликання.
На засіданні прийняли рішення про
початок реорганізації Козятинської
районної ради. Як відбуватиметься цей
процес і чому на наступній сесії козятинчан
у залі засідань може стати менше?
ОЛЕНА УДВУД

Äåïóòàòè Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ ç³áðàëèñÿ íà äðóãó ñåñ³þ. Âîíà áóëà ïîçà÷åðãîâîþ.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ âèð³øóâàëè
ðÿä âàæëèâèõ ïèòàíü. Çîêðåìà,
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ïî÷àòîê ðåîðãàí³çàö³¿ Êîçÿòèíñüêî¿
òà Êàëèí³âñüêî¿ ðàéîííèõ ðàä.
Â³äòàê ö³ äâ³ ðàäè ìàþòü ïðèºäíàòèñÿ äî Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè. Öåé ïðîöåñ äîñèòü
òðèâàëèé ³ çàéìå ïåâíèé ïðîì³æîê ÷àñó. Àäæå ñïåðøó óòâîðþºòüñÿ êîì³ñ³ÿ ç ðåîðãàí³çàö³¿.
Ïîò³ì çàïîâíþþòüñÿ äîêóìåíòè
³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåäà÷à ìàéíà,
çîáîâ’ÿçàíü òà àêòèâ³â. Òîìó,
³ìîâ³ðíî, çàâåðøèòüñÿ ðåîðãàí³çàö³ÿ âæå ó íîâîìó, 2021 ðîö³.
Äåïóòàòè ïðèéíÿëè ïîëîæåííÿ ïðî ïîñò³éí³ êîì³ñ³¿. Äâ³ êîì³ñ³¿, ÿê³ ñòâîðèëè ïðè Õì³ëüíèöüê³é ðàéîíí³é ðàä³, î÷îëèëè
êîçÿòèí÷àíè:
 Ãåííàä³é Ñàäîâèé ³ç ïàðò³¿ «Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà —
çà æèòòÿ» ñòàâ ãîëîâîþ áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿;

 Í³ëà Ìàð÷åíêî ç «ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³» ñòàëà ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè ³
êóëüòóðè.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ðåøòè íàøèõ
äåïóòàò³â, òî:
 Ñåðã³é Ì³êëóõà ç «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» ïîòðàïèâ äî áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿;
 Ë³ë³ÿ Êðèëîâà ç «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà»
ïîòðàïèëà äî êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåãëàìåíòó, çàêîííîñò³ òà åòèêè;
 êîðäèø³â÷àíèí Àøîò Êàðàïåòÿí («Îïîçèö³éíà ïëàòôîðìà — çà æèòòÿ») ñòàâ ÷ëåíîì
çåìåëüíî¿ êîì³ñ³¿;
 Íàä³ÿ Ñòàí³ñëàâ÷óê («Çà ìàéáóòíº») ïîòðàïèëà äî êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü îõîðîíè çäîðîâ’ÿ;
 ²ãîð Ï’ÿâêà («Ñëóãà íàðîäó»), Àíäð³é Ñòåöþê («ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»), Ïàâëî
Ïàëàìàð÷óê òà Àë³íà Òèìîùóê
ç «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» ñòàëè ÷ëåíàìè êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
 ãëóõ³â÷àíêà Íàòàë³ÿ Áåçíîùóê («Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ
Ãðîéñìàíà») ïîòðàïèëà äî êî-

Друге засідання Хмільницької районної ради восьмого скликання відбулося
у вівторок, 15 грудня. Світлина з сайту Хмільницької райради
ì³ñ³¿ ç ïèòàíü îñâ³òè ³ êóëüòóðè.
Çàóâàæèìî, ùî ñêëàä êîì³ñ³é
çàòâåðäæóâàëè íà ïîïåðåäí³é ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè.
Òàêîæ íà äðóã³é ñåñ³¿ âíåñëè
çì³íè äî áþäæåòó Êîçÿòèíñüêî¿
ðàéîííî¿ ðàäè.
Âîäíî÷àñ êîçÿòèí÷àí ó íîâ³é
ðàéîíí³é ðàä³ ìîæå ïîìåíøàòè.
Àë³íà Òèìîùóê, äåïóòàòêà â³ä
«Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà», íàïèñàëà çàÿâó íà äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü.
Öå â³äîìî ç ïðîåêòó ð³øåííÿ,
ÿêèé îïóáë³êóâàëè íà ñàéò³ ðàéîííî¿ ðàäè ó ñåðåäó, 16 ãðóäíÿ.

Ð³øåííÿ ïðî òå, ÷è çâ³ëüíÿòè
êîçÿòèí÷àíêó â³ä ïîâíîâàæåíü,
ïðèéìàòèìóòü êîëåãè-äåïóòàòè Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
íà íàéáëèæ÷³é ñåñ³¿. Êîëè âîíà
â³äáóäåòüñÿ, ïîêè íåâ³äîìî.
ßêùî äåïóòàòè ïðîãîëîñóþòü
çà äàíèé ïðîåêò ð³øåííÿ, êîçÿòèí÷àí ó Õì³ëüíèöüê³é ðàéîíí³é
ðàä³ ñòàíå ìåíøå. Ïîÿñíèìî,
÷îìó. Àë³íà Òèìîùóê îòðèìàëà ìàíäàò çà ºäèíèì âèáîð÷èì
ñïèñêîì ïàðò³¿. Òîìó ¿¿ ó ñåñ³éí³é çàë³ ìîæå çàì³íèòè êîëåãàîäíîïàðò³ºöü ç ³íøîãî ì³ñòà.
Àë³íà Òèìîùóê áóëà çàâ³äóâà-

÷åì ñåêòîðó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ó Êîçÿòèíñüê³é ðàéîíí³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿. Íà öüîãîð³÷íèõ âèáîðàõ áàëîòóâàëàñÿ
ó äåïóòàòè â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà» îäðàçó äî äâîõ
ðàä — Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ òà
Õì³ëüíèöüêî¿ ðàéîííî¿. Ïðîòå ïðîéøëà ëèøå äî ðàéðàäè.
Íà ïåðø³é ñåñ³¿ Êîçÿòèíñüêî¿
ì³ñüêî¿ ðàäè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ Àë³íó Òèìîùóê ïðèçíà÷èëè
êåðóþ÷îþ ñïðàâàìè âèêîíêîìó.
Íà ö³é ïîñàä³ âîíà çàì³íèëà ñâîãî ïîïåðåäíèêà, Ñåðã³ÿ Çà¿÷êî.

Віталію Фалатюку потрібна ще одна операція
ІРИНА ШЕВЧУК

Одну ногу Віталію вже
прооперували. Збирають
кошти, щоб замінити суглоб
і на другій

Êîçÿòèí÷àíèí Â³òàë³é Ôàëàòþê áîðåòüñÿ ç ï³äñòóïíîþ õâîðîáîþ. Íåñòåðïíèé á³ëü ïî÷àâ
äîøêóëÿòè á³ëüøå ðîêó òîìó. Â
æîâòí³ 2019 çàáîë³ëî â êóïðèêó.
Ïîò³ì Â³òàë³é ñòàâ ïðèêóëüãóâàòè. Çà äîïîìîãîþ çâåðíóëèñÿ
äî ì³ñöåâèõ ë³êàð³â. Ïðèçíà÷èëè
ë³êóâàííÿ. Àëå ëåãøå 49-ð³÷íîìó
÷îëîâ³êó íå ñòàâàëî. Ïðè êîæíîìó êðîö³ â³ä÷óâàâ íåñòåðïíèé
á³ëü, íåíà÷å áèëî ñòðóìîì. Íåäîâãå ïîëåãøåííÿ íàñòàëî ï³ñëÿ
êóðñó ïðîôåñ³éíîãî ìàñàæó. Àëå
ïîò³ì çíîâó õâîðîáà çàãîñòðèëàñü. Êóäè ò³ëüêè íå çâåðòàëèñÿ,
÷èì ò³ëüêè íå ë³êóâàëèñÿ — áîë³
íå ïðèïèíÿëèñÿ.
— Â ëþòîìó â îäí³é ç ïðèâàòíèõ êë³í³ê Â³ííèö³ ïîñòà-

âèëè ä³àãíîç — äâîñòîðîíí³é
êîêñàðòðîç 3-4 ñòóïåíÿ êóëüøîâîãî ñóãëîáà, — ðîçïîâ³äàº
ãàçåò³ äðóæèíà Â³òàë³ÿ Îêñàíà.
— Ç êîæíèì äíåì éîìó ñòàâàëî ã³ðøå ³ ã³ðøå. Ïîñò³éíî áóëè
íà çíåáîëþâàëüíèõ. Áåç îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ õâîðîáó íå
çäîëàòè. Çà äîïîìîãîþ çâåðíóëèñÿ äî íåáàéäóæèõ êîçÿòèí÷àí.
Àäæå íà îäíó îïåðàö³þ ïîòð³áíî
áóëî 70 òèñÿ÷. Äîáð³ ëþäè, íàø³
äîðîã³ êóìè, äðóç³, çíàéîì³ â³äãóêíóëèñÿ.
17 âåðåñíÿ ó â³ííèöüê³é ë³êàðí³ Â³òàë³þ çðîáèëè ïåðøó îïåðàö³þ (çàì³íèëè îäèí êóëüøîâèé
ñóãëîá). Çà ñëîâàìè Îêñàíè, ÷îëîâ³ê â³äðàçó ñòàâ êðàùå ñåáå
ïî÷óâàòè. Ñóãëîá ïðèæèâñÿ.
Áîë³ â ïðîîïåðîâàí³é íîç³ çíè-

êëè. Àëå äðóãà — ùå áîëèòü.
Íà äàíèé ìîìåíò Â³òàë³é çíàõîäèòüñÿ âäîìà íà ðåàá³ë³òàö³¿.
Â³í õîäèòü íà ìèëèöÿõ.
Ðîäèíà ïðîäîâæóº çá³ð íà íàñòóïíå îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ. Çà
ïîðàäàìè ë³êàð³â, éîãî ïîòð³áíî
ïðîâåñòè â ê³íö³ ñ³÷íÿ - íà ïî÷àòêó ëþòîãî. ßêùî íà ïåðøó âèòðàòèëè 70 òèñÿ÷ ãðèâåíü, òî íà äðóãó
ö³íà çðîñëà íà 10 òèñÿ÷. Òîáòî,

ïîòð³áíî ùå 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Õî÷åìî ïîäÿêóâàòè êîæíîìó ç âàñ, õòî äîïîì³ã íàì, õòî
êîøòàìè, õòî ðåïîñòàìè, õòî ïîðàäàìè, — êàæå Îêñàíà Ôàëàòþê. — Ãîòóºìîñÿ äî íàñòóïíî¿
îïåðàö³¿. Áåç âàøî¿ äîïîìîãè
ìè íå ñïðàâèìîñÿ. Íå áóäüòå
áàéäóæ³. Äîïîìîæ³òü íàì ïîñòàâèòè íà íîãè ñèíà, ÷îëîâ³êà,
áàòüêà òà ä³äóñÿ.
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ГОЛОВНИЙ ЛІКАР РОЗПОВІВ ПРО
ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО В ЦРЛ
Перспектива  У ЦРЛ майже місяць
тому розпочали велике будівництво.
Там модернізують відділення екстреної
невідкладної медичної допомоги. Чим
воно буде відрізнятися від старого, та
яким оснащенням його обладнають?
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Ïðî ïîäðîáèö³ áóä³âíèöòâà,
ïðîáëåìè, ÿê³ âèíèêàþòü òà
ÿê áóäå ïðàöþâàòè ìàéáóòíº
íîâå â³ää³ëåííÿ, íàì ðîçïîâ³â
ãîëîâíèé ë³êàð ÖÐË Îëåêñàíäð
Êðàâ÷óê.
— Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü
â ÖÐË ì³ñòà Êîçÿòèíà âïðîâàäæóºòüñÿ â æèòòÿ ïðîåêò âåëèêîãî áóä³âíèöòâà. Öå Âñåóêðà¿íñüêèé ïðîåêò, ãðîø³ íà íüîãî
âèä³ëÿº äåðæàâà. Íàøà ë³êàðíÿ
îäíà ç 210 îïîðíèõ ë³êàðåíü
ïî Óêðà¿í³, â ÿêèõ ïî÷àëîñÿ òàêå
áóä³âíèöòâî, — ñêàçàâ íà ïî÷àòîê íàøî¿ çóñòð³÷³ ãîëîâíèé
ë³êàð ÖÐË.
— Ùî ñîáîþ áóäå ïðåäñòàâëÿòè íîâå ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ.
Àäæå âîíî çàéìàòèìå á³ëüø ÿê
êðèëî íèí³ êîëèøíüîãî ñòàö³îíàðíîãî êîðïóñó?
— Õî÷ó ï³äêðåñëèòè, ùî öå
íå «ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ», à
«Â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè».
Âèìîãè äî íüîãî áóëè ñôîðìîâàí³ òàêèì ïîñ³áíèêîì ÿê
áðåíäáóê, â ÿêîìó ïðîïèñàíî, ùî öå ìàº áóòè àâòîíîìíî
ôóíêö³îíóþ÷å â³ää³ëåííÿ. Â³ä
çà¿çäó øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè äî ïàëàòè, â ÿê³é áóäå
ë³êóâàòèñÿ ïàö³ºíò.
Â³ää³ëåííÿ åñêòðåíî¿ íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè áóäå
ðîçìåæîâóâàòèñÿ íà òàê çâàí³
çåëåíó, ÷åðâîíó, ³ æîâòó çîíè.
Çåëåíà — öå íå âàæê³ õâîð³,
÷åðâîíà — âàæê³ õâîð³, ³ æîâòà — öå õâîð³ ç ä³àãíîñòè÷íèì
ïîøóêîì âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêó ë³êóâàííÿ ïàö³ºíòà. Â öüîìó
â³ää³ëåíí³ ìàº áóòè ñôîðìîâàíî
ðåíòãåí ä³àãíîñòè÷íèé ï³äðîçä³ë
ç êîìï’þòåðíîþ òîìîãðàô³ºþ.
Ìàº áóòè öèôðîâèé ðåíòãåíàïàðàò, êîìï'þòåðíèé òîìîãðàô,
ñó÷àñíå â³äåî-åíäîñêîï³÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ ä³àãíîñòèêè çàõâîðþâàíü øëóíêîâî-êèøêîâîãî
òðàêòó, ëàáîðàòîðíå óñòàòêóâàííÿ. Â öüîìó æ â³ää³ëåíí³
ìàº áóòè îïåðàö³éíèé áëîê,
ã³ïñîâî÷íà, ïàëàòà ³íòåíñèâíî¿
òåðàï³¿ íà 6 ë³æîê, 2 ³íôåêö³éí³
áîêñè.
Êîæíîìó êåð³âíèêó áóëî äîâåäåíî øëÿõè âèð³øåííÿ ïè-

òàííÿ ïîâíîãî öèêëó ïðîåêòóâàëüíèõ ðîá³ò. Àäæå ñêëàäí³ñòü
ïîëÿãàº â òîìó, ùî â áóä³âíèöòâ³
âèêîðèñòîâóþòüñÿ âæå ³ñíóþ÷³
ïðèì³ùåííÿ. Ìè ïðîâåëè êîíñóëüòàö³¿ ç äåðæñïîæèâñëóæáîþ
îáëàñò³, áóëî óçãîäæåíî ðîçòàøóâàííÿ ðåíòãåí-ä³àãíîñòè÷íèõ
àïàðàò³â, ðîáîòà ÿêèõ âèìàãàº
äîòðèìàííÿ ïåâíèõ ñàí³òàðíîã³ã³ºí³÷íèõ óìîâ.
20 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó îòðèìàëè äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî.
À ïåðåä öèì áóëà ïðîâåäåíà
òåíäåðíà ïðîöåäóðà íà âèêîíàâö³â äàíîãî ïðîåêòó. Çàãàëüíà âàðò³ñòü ïðîåêòó 31 ì³ëüéîí
ãðèâåíü.
Â îáëàñò³ òàêå áóä³âíèöòâî ïðîâîäèòüñÿ â 11 ë³êàðíÿõ. Íà öåé ð³ê âñ³ì âèä³ëåíî
ïî 8 ì³ëüéîí³â 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íà ïî÷àòîê ïåðøîãî êâàðòàëó íàñòóïíîãî ðîêó ìè ïëàíóºìî ï³äãîòóâàòè ïðèì³ùåííÿ äëÿ

Â îáëàñò³ òàêå
áóä³âíèöòâî
ïðîâîäèòüñÿ â 11
ë³êàðíÿõ. Íà öåé ð³ê
âñ³ì âèä³ëåíî ïî 8
ì³ëüéîí³â 300 òèñÿ÷
âñòàíîâëåííÿ êîìï'þòåðíîãî
òîìîãðàôà. Â çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, òèì÷àñîâî â íàø³é ë³êàðí³ áóäóòü
ôóíêö³îíóâàòè äâà ïðèéìàëüíèõ
â³ää³ëåííÿ. Îäíå áóäå îáñëóãîâóâàòè ïàö³ºíò³â àêóøåð-ã³íåêîëîã³÷íîãî, íåâðîëîã³÷íîãî,
õ³ðóðã³÷íîãî, ïåä³àòðè÷íîãî
ïðîô³ëþ ³ â³ää³ëåííÿ ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ òà ðåàí³ìàö³¿, ³íøå
ðîçðàõîâàíî íà ïàö³ºíò³â ³íôåêö³éíîãî ïðîô³ëþ, òîáòî õâîðèõ
ç ï³äîçðîþ, àáî ï³äòâåðäæåíîþ
êîðîíàâ³ðóñíîþ õâîðîáîþ.
Ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåìîíòíèõ
ðîá³ò, º ñêëàäí³ñòü â òîìó, ùî
äåðæàâíèõ êîøò³â áóäå íåäîñòàòíüî äëÿ ïîâíîãî çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà, òîìó ïîòð³áíå
ñï³âô³íàíñóâàííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà áëàãîä³éíà äîïîìîãà ï³äïðèºìñòâ.
ß âæå ïåðåä êåð³âíèöòâîì íîâîñòâîðåíîãî Õì³ëüíèöüêîãî
ðàéîíó ï³äí³ìàâ äàíå ïèòàííÿ.

Головний лікар ЦРЛ Олександр Кравчук на будівельному об’єкті. Каже, що в недалекому
майбутньому матимемо сучасне відділення, яке буде відповідати всім європейським стандартам
ß ïëàíóþ âåñòè ïåðåìîâèíè ç
ãîëîâàìè ÎÒÃ ùîäî ìîæëèâîñò³
ó÷àñò³ â ñï³âô³íàíñóâàíí³ äàíî¿
ðåêîíñòðóêö³¿, òàê ÿê äàíå â³ää³ëåííÿ áóäå ïðàöþâàòè íà êîðèñòü âñ³õ ãðîìàä, à íå ò³ëüêè
êîëèøíüîãî Êîçÿòèíñüêîãî
ðàéîíó. ß äóìàþ, ùî â íåäàëåêîìó ìàéáóòíüîìó ìè ìàòèìåìî ñó÷àñíå â³ää³ëåííÿ, ÿêå áóäå
â³äïîâ³äàòè âñ³ì ºâðîïåéñüêèì
ñòàíäàðòàì.
— Ïàíå Îëåêñàíäðå, ðîçêàæ³òü
ïðî ôóíêö³¿ êîæíîãî ç ä³àãíîñòè÷íèõ àïàðàò³â.
— Ó â³ää³ëåíí³ åêñòðåíî¿
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè
áóäå âñòàíîâëåíèé 16-çð³çîâèé
êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô. Çàïëàíîâàíèé àïàðàò, ÿê ìåíå ïðî³íôîðìóâàëè, âæå º â íàÿâíîñò³
â Óêðà¿í³.
— Ùî îçíà÷àþòü ö³ çð³çè?
— Öå ìåòîä ðåíòãåí³âñüêîãî
ñêàíóâàííÿ, ïðè ÿêîìó ïó÷îê
ðåíòãåí³âñüêîãî ïðîìåíÿ ïîøàðîâî ïðîõîäèòü ÷åðåç òêàíèíè
ò³ëà â ð³çíèõ ïðîåêö³ÿõ. Öå äàñòü
ìîæëèâ³ñòü ä³àãíîñòóâàòè ð³çí³
çàõâîðþâàííÿ, â òîìó ÷èñë³ âåðèô³êóâàòè ³íñóëüòè, ÷åðåïíîìîçêîâ³ òðàâìè, ä³àãíîñòóâàòè
îíêîçàõâîðþâàííÿ íà ðàíí³õ
ñòàä³ÿõ. Öå îçíà÷àº, ùî ïåâí³é
êàòåãîð³¿ íàøèõ êðàÿí íå äîâåäåòüñÿ ðîáèòè ïîä³áíó ä³àãíîñòèêó â ³íøèõ ì³ñòàõ.
Òàêîæ áóäå âñòàíîâëåíà â³äåîåíäîñêîï³÷íà ô³áðîãàñòðîåíäîñêîï³ÿ. Ùî öå äàº?
Öå á³ëüø ÿê³ñíå ³ ÷³òêå çîáðàæåííÿ ñëèçîâî¿ ñòðàâîõîäó,
øëóíêà òà 12-ïàëî¿ êèøêè,

ùî äîçâîëÿº â çá³ëüøåíîìó òà
ÿê³ñíîìó âàð³àíò³ ä³àãíîñòóâàòè
ð³çí³ ïàòîëîã³÷í³ ñòàíè, à ïðè
íåîáõ³äíîñò³ áóäóòü çàñòîñîâóâàòèñü ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³
âòðó÷àííÿ: çóïèíêà êðîâîòå÷,
âçÿòòÿ íà ä³àãíîñòèêó ïîë³ï³â
òà ³íøå.
Íîâèé öèôðîâèé ðåíòãåíàïàðàò, òàêîæ çà äåðæàâíîþ
çàêóï³âëåþ, çàïëàíîâàíî íà íàñòóïíèé ð³ê. Äëÿ öüîãî ìè ìîäåëþºìî 2 ðåíòãåíä³àãíîñòè÷í³
ê³ìíàòè â äàíîìó ïðèì³ùåíí³.
Ïëþñ íîâå ëàáîðàòîðíå îáëàäíàííÿ, òàêîæ áóäå öåíòðàë³çîâàíî çàêóïîâóâàòèñÿ ó â³ää³ëåííÿ
åêñòðåíî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
— Àïàðàò ÌÐÒ áóäå çàêóïîâóâàòèñÿ â ÖÐË?
— Íå áóäå. Òàêèì àïàðàòîì,
ÿê ïðàâèëî, îñíàùåí³ ë³êàðí³
³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ 2-ãî
ð³âíÿ, à ìè ë³êàðíÿ ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ ïåðøîãî ð³âíÿ. Íà ñüîãîäí³ äëÿ ë³êàðåíü
ïåðøîãî ð³âíÿ äåðæàâà ïåðåäáà÷èëà ñàìå êîìï’þòåðí³ òîìîãðàôè.
— Êîëè â íîâîìó ñó÷àñíîìó
â³ää³ëåíí³ íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè
ìîæå ç’ÿâèòèñÿ ïåðøèé ïàö³ºíò?
— Íà ñüîãîäí³ ñòî¿òü áàãàòî
ïèòàíü. Ïî-ïåðøå, öå çàëåæèòü
â³ä òîãî, ÿê ìè âïîðàºìîñÿ ç
áóä³âåëüíèìè ðîáîòàìè. Ïîäðóãå, âíåñòè êîðåêòèâè â òåìïè áóä³âíèöòâà ìîæå ïðîáëåìà
ç ïîøèðåííÿì êîðîíàâ³ðóñíî¿
³íôåêö³¿. Òðåòº — îá’ºì ðîá³ò
ïåðåäáà÷àº äîô³íàíñóâàííÿ
äî òèõ êîøò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷è-

ëà äåðæàâà. Çàá³ãàòè íàïåðåä
íå áóäåìî, òðåáà â³äøòîâõóâàòèñü â³ä òîãî, íà ÿêîìó åòàï³
áóä³âíèöòâà ìè çóñòð³íåìî
Íîâèé ð³ê, à òîä³ âæå ìîæíà
áóäå ñïðîãíîçóâàòè ïðèáëèçíèé
ïî÷àòîê ðîáîòè.
— Íà àïàðàòàõ êîìï’þòåðíî¿
ä³àãíîñòèêè áóäóòü ïðàöþâàòè
ñïåö³àë³ñòè Êîçÿòèíñüêî¿ ÖÐË
÷è öå áóäóòü ïðè¿æäæ³ ôàõ³âö³?
— Ñïåö³àë³ñòè, ë³êàð³, ðåíòãåí-ëàáîðàíòè áóäóòü íàø³.
Âîíè ïðîéäóòü êóðñè íàâ÷àííÿ,
ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ òàêîæ äåðæàâîþ.
Ó íàñ äîñâ³ä÷åí³ ðåíòãåíîëîãè,
ÿê³ çìîæóòü âäàëî îïàíóâàòè
íîâ³ ìåòîäèêè. Ïîêè ìè ïðàöþºìî ñâî¿ì øòàòîì ³ äóìàþ,
ùî ìè ñïðàâèìîñÿ ç òàêèì çàâäàííÿì.
— ² îñòàííº çàïèòàííÿ: ó ÿêèõ
âèïàäêàõ ä³àãíîñòèêà áóäå áåçêîøòîâíîþ, à â ÿêèõ çà ö³ ïîñëóãè
äîâåäåòüñÿ ïëàòèòè?
— ßê ò³ëüêè â³ää³ëåííÿ çàïðàöþº, Íàö³îíàëüíà ñëóæáà
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè áóäå êîìïåíñîâóâàòè âèòðàòè íà ïàö³ºíòà.
Äåðæàâà ïëàòèòü çà ïîñëóãó
«íàäàííÿ åêñòðåíî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè».
Ïëàíîâ³ îãëÿäè ìîæóòü ïðîõîäèòè çà åëåêòðîííèìè íàïðàâëåííÿìè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.
Ïëàòí³ ïîñëóãè òàêîæ ìàòèìóòü
ì³ñöå, àëå çàðàç ïðî öå ãîâîðèòè
ïåðåä÷àñíî. Âñ³ âèòðàòè ïàö³ºíò³â ïîâèíí³ éòè îô³ö³éíèì
øëÿõîì, çã³äíî ç äîâåäåíèìè
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè äîêóìåíòàìè. Ïîêè òàêèõ í³ äîêóìåíò³â, í³ ðîçö³íîê íå ³ñíóº
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Це біля котельні ЦРЛ

У травматологічному відділенні в ЦРЛ вже готуються до свят

КАТОК НА КОШОВОГО, БАГНЮКА
БІЛЯ ЦРЛ ТА ЛЮКИ НА МІЧУРІНА

Козятин у фото  Щотижня ми
об’їжджаємо наше місто в пошуках
цікавих фото. Цього разу під приціл
наших камер потрапили комунальна
техніка на дорогах, ожеледь, новорічна
сосна на 1011 км та поставлений
на місце Білоцерківській міст
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Óñ³ ñòàòò³, ùî âèõîäÿòü ó ãàçåò³, ìè ðîçì³ùóºìî é íà íàøîìó
kazatin.com. Ï³ä îäí³ºþ ç íîâèí
Îëåêñ³é Êîñòþê íàïèñàâ êîìåíòàð: «Ïî¿äüòå íà Î. Êîøîâîãî
òà Çîðÿíó ³ ïîäèâ³òüñÿ, ÿêèé
òàì êàòîê. Í³õòî í³ 10 ãðóäíÿ,
í³ 13 íå ïîñèïàâ í³÷èì…» Çà çàïðîøåííÿ äÿêóºìî, ùîïðàâäà,
íà âóëèö³ Êîøîâîãî ìè ³ òàê
÷àñò³ ãîñò³. «Êàòîê» — öå äîáðå
÷èòà÷åì ñêàçàíî, àëå íå äóæå
òî÷íî. Áî êàòîê — öå ãëàäåíüêà
ïîâåðõíÿ, à íà Êîøîâîãî îáëåäåí³ë³ ãîðáè òà ÿìè. Îò ò³ëüêè,
÷èÿ â öüîìó âèíà, äàâàéòå áóäåìî ðîçáèðàòèñÿ.
Ùå íå òàê äàâíî ìàéæå âñ³
áóäèíêè áóëè íà áàëàíñ³ ì³ñüêî¿
ðàäè. Çà áóäèíêàìè áóâ çàêð³ïëåíèé äâ³ðíèê, ÿêèé ïîñèïàâ
â îæåëåäèöþ òðîòóàðè. Ñòâîðèëè ÎÑÁÁ. Òåïåð Ãîëîâè ÎÑÁÁ
ïîâèíí³ ïåðåéìàòèñÿ áåçïåêîþ
ëþäåé íà ñâî¿é ïðèáóäèíêîâ³é
òåðèòîð³¿. Òå æ ñàìå ìîæíà ñêàçàòè ïðî ãîñïîäàð³â ìàãàçèí³â,
àïòåê, ñóïåðìàðêåò³â. Êîëè êîæåí çðîáèòü áåçïå÷íó ä³ëÿíêó
á³ëÿ ñåáå, òî é êîìóíàëüíèêàì
áóäå ëåãøå áîðîòèñÿ ç ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè. Ùîäî ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, òî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êîìóíàëüí³ ñëóæáè

íå ãîòîâ³ çàáåçïå÷èòè áåçïåêó
ëþäåé íà äîðîãàõ. Íåìàº òåõí³êè. Ë³ä ñêîð³øå ðîçòàíå â³ä
äåííîãî ïîòåïë³ííÿ, í³æ íà äðóãîðÿäí³ âóëèö³ ä³éäå òåõí³êà, ÿêà
ùå º â àðñåíàë³ êîìóíàëüíèê³â.
Äðóãà ñòèõ³ÿ â íàøîìó ì³ñò³ — öå ïîòåïë³ííÿ ï³ñëÿ ìîðîçó.
Ïåðåõ³ä ç âóëèö³ Ãåðî¿â Ìàéäàíó
äî çàë³çíè÷íîãî ìîñòó äëÿ áàãàòüîõ íàøèõ çåìëÿê³â òà ãîñòåé
ì³ñòà — âçóòòºâà êàòàñòðîôà.
Âë³çòè â áàãíþêó â öåíòð³ ì³ñòà
ìîæíà, ìàáóòü, ò³ëüêè â Êîçÿòèí³. À âèíîþ òîìó º ðîçâ³ÿíå
â³òðîì ïàëèâî êîòåëüí³. Ëþäè
õîäÿòü ïî â³äõîäàõ ëóøïèííÿ,
ïåðåì³øàíîãî ç çåìëåþ. Õòî ðèçèêíóâ ïðîéòè òèì ïåðåõîäîì —
ãàðàíòîâàíî ìàº äâ³ ïðîáëåìè:
ÿê ïðîéòè, ùîá ÿêíàéìåíøå íàìî÷èòè âçóòòÿ, ³ äå ïîò³ì éîãî
ïîìèòè.
Êîëè ìè á³ëÿ êîòåëüí³ òó ãðÿçþêó ì³ñèëè, íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ, ùî íà âóëèö³ Ì³÷óð³íà
ì³æ àâòîìàãàçèíîì ³ äèòÿ÷èì
ñàäî÷êîì íà äîðîç³ íåáåçïå÷íèé
ëþê, à òèì øëÿõîì ä³òêè õîäÿòü — éøëîñÿ â ïîâ³äîìëåíí³.
Ìè âæå íå ðàç ³ ôîòîãðàôóâàëè òó íàêðèâêó ëþêà, ³ ïèñàëè
çà íüîãî, ò³ëüêè â³ä öüîãî í³÷îãî íå ïîì³íÿëîñÿ. ×è â³äðåàãóº
íà öå íîâà âëàäà — ÿê êàæóòü,
ïîæèâåìî — ïîáà÷èìî.

Ç âóëèö³ Ì³÷óð³íà, ùå ðàç
ïîòðàïèâøè â áàãíþêó íà ïåðåõîä³ äî çàë³çíè÷íîãî ìîñòó,
ïî¿õàëè äî ìîñòó, ùî íà Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³. Éîãî ùå
ìèíóëîãî òèæíÿ ìàëè ïîñòàâèòè íà çàë³çî-áåòîííó îñíîâó.
Ò³ëüêè ïîãîäà áóä³âåëüíèêàì
ï³äíîñèòü ñþðïðèç çà ñþðïðèçîì. Òà â ïîíåä³ëîê, 14 ãðóäíÿ,
êîëè òðîõè ïîòåïë³øàëî, ì³ñò
òàêè ïîñòàâèëè íà ì³ñöå. ×è
âäàñòñÿ éîãî çäàòè äî Íîâîð³÷íèõ ñâÿò — çàëåæèòü â³ä ïîãîäè.
Áóä³âåëüíèêè õî÷ ïðàöþþòü,
âèïåðåäæàþ÷è ãðàô³ê, ìîæóòü
íå âñòèãíóòè çäàòè îá’ºêò, ÿê
ïëàíóâàëè, íà ê³íåöü ãðóäíÿ.
Áóä³âåëüíèêè ïðàöþþòü, à äåÿê³ êîçÿòèí÷àíè ïåðåéìàþòüñÿ
òèì, ÿêèì ÷è ÷è¿ì ³ìåíåì ì³ñò
íàçâóòü. Íàðîäíà ìóäð³ñòü ñâ³ä÷èòü: «Íàðîä ñêàæå ÿê çàâ’ÿæå»,
ÿê ëþäè ïî íàðîäíîìó ì³ñò íàçâóòü, òàê áóäåì éîãî íàçèâàòè.
Ùå ì³ñò â åêñïëóàòàö³þ
íå çäàíèé, à êîìóñü ïîðó÷åíü
ñõîäèíîê ÷èìîñü íå ñïîäîáàâñÿ.
Âçÿâ ³ â³äëàìàâ ìåòð³â çî äâà â³ä
òîãî ïåðèëà. Ìàáóòü, òà îñîáà
ïåðåéìàëàñÿ áåçïåêîþ ë³òí³õ
ëþäåé. Â³äëàìàâ, ùîá ïåíñ³îíåðè ÷åðåç êîë³¿ íå õîäèëè.
À ÿêùî áåç æàðò³â, òî ïîðó÷åíü
òîé áóâ äîáðîþ îïîðîþ äëÿ ëþäåé â ë³òàõ.
Íà ïåðå¿çä³ 1011 ê³ëîìåòðà
íàì ñïîäîáàëàñü íåâåëè÷êà
ñîñíà, ÿêó ÷åðãîâ³ ïî ïåðå¿çäó
ïðèáèðàþòü íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà.
Çà÷åïèâøè òåìó Íîâîãî ðîêó,
ìè çíîâ çàòåëåôîíóâàëè â Êîçÿòèíñüêå ë³ñíèöòâî. Òàì ïîâ³äîìèëè, ùî ÿëèíêè áóäóòü. Íàéìåíøà,
120 ñì êîøòóâàòèìå 108 ãðèâåíü,
à íàéâèùà ïîòÿãíå íà 180. Êîëè
â ë³ñíèöòâ³ «Ñåñòðèí³âñüêà äà÷à»
ðîçïî÷íåòüñÿ òîðã³âëÿ — ïîâ³äîìèìî äîäàòêîâî.

Куди стати, щоб не впасти? Вулиці Козятина були вкриті кригою

Про люк на вулиці Мічуріна писали вже
не раз. Та «віз і нині там»
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«КАЛИНУ» З МАХНІВКИ
ЗАПРОСИЛИ НА ТЕЛЕБАЧЕННЯ
Зірки  У минулі вихідні наш народний
аматорський гурт «Калина» з Махнівки
в черговий раз гостював на телебаченні.
Їх запросили на телеканал
«112 Україна», щоб відзняти ролик
на телепередачу «Різдво з Магою». Про
поїздку до Києва розповіли артисти й
організатор поїздки Ірина Бонюк
В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК

Íàðîäíèé ãóðò «Êàëèíà»
Ìàõí³âñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè âæå âï’ÿòå ïîáóâàâ íà òåëåâ³ç³éíîìó ïðîåêò³. Äî öüîãî
íàø³ çåìëÿêè ÷îòèðè ðàçè áóëè
ó÷àñíèêàìè òåëåøîó «Ôîëüêìþç³ê», ÿêèé áàãàòî ðîê³â âèõîäèâ íà Ïåðøîìó Íàö³îíàëüíîìó. Äëÿ ïðèõèëüíèê³â ö³º¿ ïåðåäà÷³ º ðàä³ñíà çâ³ñòêà. Ç áåðåçíÿ
íàñòóïíîãî ðîêó «Ôîëüê-ìþç³ê»
â³äíîâèòü ñâîþ ïðèñóòí³ñòü
íà òåëåáà÷åíí³. ²íøà ïðèºìíà
íîâèíà — íàø³ êðàÿíè áóëè
ºäèíèì êîëåêòèâîì, ùî ïðåäñòàâëÿëè Â³ííè÷÷èíó íà «Ð³çäâ³
ç Ìàãîþ».
Òå, ùî çàïðîøóþòü íàøèõ
çåìëÿ÷îê íà ñòîëè÷íå òåëåáà÷åííÿ, âåëèêà çàñëóãà êåð³âíèêà
ãóðòó «Êàëèíà» àâòîðà òà êîìïîçèòîðà Àíòîí³íè Ïåòðóøêåâè÷. Àäæå ïîåò-ï³ñíÿð Ïåòðî Ìàãà òà âåäó÷à é êåð³âíèê
ìóçè÷íîãî øîó Îêñàíà Ïåêóí
çàïðîñèëè «Êàëèíó» ÿê ñâî¿õ
äàâí³õ äðóç³â.
Ò³ëüêè äëÿ ïî¿çäêè ïîòð³áíî
áóëî çíàéòè ô³íàíñóâàííÿ. Òà
ÿê áóëî íå â³äøóêàòè êîøòè
äëÿ êîëåêòèâó, ÿêèé òàê ëþáëÿòü ó Ìàõí³âö³? Îðãàí³çàòîð

ïî¿çäêè ²ðèíà Áîíþê çíàéøëà
ñïîíñîð³â â îñîáàõ Ïàâëà Êóçüì³íñüêîãî, Ñåðã³ÿ Õðèñòþêà,
Ñåðã³ÿ Ìàë³âàí÷óêà. Âîíè
îïëàòèëè äîðîãó äî ñòîëèö³ é
ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó, à ðîäèíà Ïåòðóøêåâè÷ çà âëàñí³ êîøòè ïðîïëàòèëà àðàíæóâàííÿ
ï³ñí³.
— Ó çéîìêàõ òåëåïðîåêòó
«Ð³çäâî ç Ìàãîþ» áðàëè ó÷àñòü
ÿê íàðîäí³ êîëåêòèâè ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè, òàê ³ â³äîì³

— Ïåòðî Ìàãà
òà Îêñàíà Ïåêóí
ñòâîðèëè äóæå ãàðíó,
äîìàøíþ àòìîñôåðó,
– êàæå ñîë³ñòêà ãóðòó
Ìàð³ÿ Êóëåøà
àðòèñòè, ñåðåä ÿêèõ áóëè ãóðò
«Ìèð âîäà», Íàòàë³ÿ Áó÷èíñüêà,
Òåàòð ï³ñí³ «Äæåðåëî», êâàðòåò
«Ãåòüìàíè», ñîë³ñò Àíàòîë³é
Ãíàòþê, — ðîçïîâ³äàº õóäîæí³é
êåð³âíèê ÑÁÊ Ìàõí³âêè ²ðèíà
Áîíþê. — Íà òåëåøîó áóëî áàãàòî âèêîíàâö³â. Äîòðèìóþ÷èñü
íîðì êàðàíòèíó, â êîæíîãî êîëåêòèâó áóâ çàïëàíîâàíèé ÷àñ
âèñòóïó. Òîìó ìè çóñòð³ëèñÿ

Гурт «Калина» з Махнівки часті гості на телебаченні
ò³ëüêè ç òèìè êîëåêòèâàìè,
ÿê³ âèñòóïàëè ïåðåä íàìè ÷è
ï³ñëÿ íàñ.
— Ïåòðî Ìàãà òà Îêñàíà Ïåêóí ñòâîðèëè äóæå ãàðíó, äîìàøíþ àòìîñôåðó. Íàñ ñïåðøó
çàïðîñèëè äî íèõ íà äèâàí÷èê,
ïîö³êàâèëèñÿ, ÿê ñâÿòêóºòüñÿ
Ð³çäâî â íàøîìó ðåã³îí³, ï³ñëÿ
÷îãî ìè âèêîíàëè àâòîðñüêó
ï³ñíþ Àíòîí³íè Ïåòðóøêåâè÷
«Ìåòåëèöÿ», — êàæå ñîë³ñòêà
àíñàìáëþ «Êàëèíà» Ìàð³ÿ Êóëåøà. Íàøà çåìëÿ÷êà íàñò³ëüêè ïîïóëÿðíà, ùî êîëåêòèâè
РЕКЛАМА

õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ÿê³
áðàëè ó÷àñòü ó çéîìêàõ, õîò³ëè ç ãóðòîì «Êàëèíà» çðîáèòè
ñï³ëüíå ôîòî.
Äîäîìó âîêàë³ñòêè ïîâåðòàëèñÿ ò³ºþ æ äîðîãîþ, ùî ³
¿õàëè íà Êè¿â. Íà îäí³é ç àâòîçàïðàâîê çðîáèëè çóïèíêó, ùîá
ïåðåêóñèòè. ×è òî â êàôå, á³ëÿ
ÿêîãî çóïèíèëèñÿ, çíàëè, ùî
äî íèõ çàâ³òàëè ñï³âî÷³ àðòèñòè, ÷è âîíè íàñò³ëüêè ëþáëÿòü
ñâî¿õ â³äâ³äóâà÷³â, îáñëóæèëè,
ÿê òî êàæóòü, íà íàéâèùîìó
ð³âí³. Ó çíàê âäÿ÷íîñò³ çà õî-

ðîøå ñòàâëåííÿ íàø³ çåìëÿ÷êè çàñï³âàëè ¿ì ï³ñíþ. Öå áóëî
ùå îäíå ïðèºìíå âðàæåííÿ â³ä
ïî¿çäêè. À íà çãàäêó ç³ çéîìîê
ïðåäñòàâíèö³ Ìàõí³âñüêî¿ ÎÒÃ
ïðèâåçëè âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü
ñâ³òëèí.
— Ïîáà÷èòè âèñòóï íàðîäíîãî ãóðòó «Êàëèíà» ìîæíà áóäå
7 ñ³÷íÿ íà êàíàë³ «112 Óêðà¿íà», ìîæëèâî íà òåëåêàíàë³
«²íòåð+» òà «Ç³ê», — ñêàçàëà,
ï³äñóìîâóþ÷è íàøó çóñòð³÷,
îðãàí³çàòîð ïî¿çäêè ²ðèíà
Áîíþê
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ЯКІ ЗЛОЧИНИ РОЗКРИВАЛИ
КОЗЯТИНСЬКІ ДІЛЬНИЧНІ
Правила безпеки  Дільничні
офіцери Козятинщини підсумували річну
роботу. Скільки виявили та розкрили
правопорушень та що радять мешканцям,
аби не стати жертвами злочину
ІРИНА ШЕВЧУК

Â ñåðåäèí³ ãðóäíÿ â³äáóëàñÿ
çóñòð³÷ ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â
ïîë³ö³¿ ñåêòîðó ïðåâåíö³¿ Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
ç íàñåëåííÿì â îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàäàõ. Ãîâîðèëè ïðî àêòóàëüí³ ïðîáëåìè
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ïðî
ïðîô³ëàêòèêó ñåðåä ä³òåé, ðàí³øå ñóäèìèõ, ïðî áîðîòüáó ç
äîìàøí³ì íàñèëüñòâîì, ïðî
êðàä³æêè.
Òàê, çà 11 ì³ñÿö³â 2020 ðîêó
ïðàö³âíèêè ñåêòîðó ïðåâåíö³¿
Êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ â õîä³ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
âèÿâèëè 86 êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ³ç íèõ 33 çëî÷èíè
çà ñòàòòåþ 185 ÊÊÓ «Êðàä³æêà».
Çâ³òóþòü, ùî âñ³ âîíè ðîçêðèò³. Òàêîæ ìàºìî 17 çëî÷èí³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â.
Êåð³âíèê ñåêòîðó ïðåâåíö³¿
êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³ÿ Òðàéäàêàëî ðîçïîâ³â ïðî íàéðåçîíàíñí³ø³ òà
íàéãó÷í³ø³ ç íèõ.
ПРО НАРКОТИЧНО
ЗАЛЕЖНИХ І НЕ ТІЛЬКИ
— Ï³ä ÷àñ â³äïðàöþâàííÿ
ó Âîâ÷èíöÿõ, ìè ïåðåâ³ðèòè îäíîãî ðàí³øå ñóäèìîãî, — êàæå
ªâãåí³é Òðàéäàêàëî. — Â³ä ñóñ³ä³â îòðèìàëè ³íôîðìàö³þ, ùî

â³í âæèâàº íàðêîòè÷í³ çàñîáè ³
çàëó÷àº äî öüîãî íåïîâíîë³òí³õ.
Ïðîâåëè îãëÿä äîìîâîëîä³ííÿ.
Ôàêò ï³äòâåðäèâñÿ. Íà ïîðóøíèêà çàäîêóìåíòóâàëè ï’ÿòü çëî÷èí³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç íåçàêîííèì
îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â,
â òîìó ÷èñë³ ³ çà ïðèòÿãíåííÿ
íåïîâíîë³òí³õ. Íàðàç³ òðèâàþòü
ñóäîâ³ ðîçãëÿäè. Çëî÷èíöþ çàãðîæóº äî 8 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ
âîë³. Òàêîæ íàïðèê³íö³ ë³òà
â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà âóëèö³
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 17, ä³ëüíè÷í³
ñï³ëüíî ç êàðíèì ðîçøóêîì ï³ä
÷àñ ðîçñë³äóâàíí íàðêîòè÷íèõ
çëî÷èí³â ïðîâåëè òðè îáøóêè.
² ó âñ³õ âèïàäêàõ ï³äòâåðäèëîñÿ.
Äâîõ âçÿëè ï³ä âàðòó.
Íà ïðîô³ëàêòè÷íîìó îáë³êó
êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ ïåðåáóâàþòü 135 îñ³á, ³ç íèõ 62 — ðàí³øå ñóäèì³, 48 — ôîðìàëüíî
íàãëÿäíèõ (ðàí³øå ñóäèìèõ
çà â÷èíåííÿ òÿæêèõ ³ îñîáëèâî
òÿæêèõ çëî÷èí³â), 25 — àäì³í³ñòðàòèâíî íàãëÿäíèõ (îñîáè,
ÿêèì ñóä âñòàíîâèâ îáìåæåííÿ
âè¿çäó çà ìåæ³ ðàéîíó, âèõîäó
ç áóäèíêó â í³÷íèé ÷àñ òà çàáîðîíèâ â³äâ³äóâàííÿ çàêëàä³â,
äå «íàëèâàþòü»).
Òàêîæ º 169 ñ³ìåéíèõ íàñèëüíèê³â. Ç òàêèìè ãðîìàäÿíàìè
ä³ëüíè÷í³ îô³öåðè ïîë³ö³¿ ïîñò³éíî ïðîâîäÿòü ïðîô³ëàêòè÷í³
áåñ³äè ùîäî íåäîïóùåííÿ ïîâòîðíîãî â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

МОЖУТЬ СТВОРИТИ МІНІВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ñåêòîðó
ïðåâåíö³¿ êîçÿòèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ ªâãåí³ÿ Òðàéäàêàëà, â ìàéáóòíüîìó, ãîëîâè ÎÒÃ
ìàþòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ —
ìàòè ïîë³öåéñüêîãî ãðîìàäè,
÷è í³. Ð³çíèöÿ ì³æ ä³ëüíè÷íèì
îô³öåðîì òà îô³öåðîì ãðîìàäè
â òîìó, ùî â³í áóäå ï³äçâ³òíèé
íå ò³ëüêè íà÷àëüíèêó ïîë³ö³¿, à é
ãîëîâ³ ÎÒÃ. Ïëþñ ïîë³öåéñüêîãî ãðîìàäè ìàþòü çàáåçïå÷èòè
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì, ðîáî÷èì
ì³ñöåì. Òîáòî ñòâîðèòè ïîë³öåé-

Іç 86 êðèì³íàëüíèõ
ïðàâîïîðóøåíü,
âèÿâëåíèõ çà öåé
ð³ê, 33 çëî÷èíè çà
ñòàòòåþ 185 ÊÊÓ
«Êðàä³æêà»
ñüêó ñòàíö³þ — òàêèé ñîá³ öåíòð
áåçïåêè àáî ì³í³-â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿. Âñå öå ïîêè ùî â ïëàíàõ, àëå
âæå âèçíà÷èëè ì³ñöå ¿õ ðîçòàøóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ïîë³öåéñüêà
ñòàíö³ÿ ó Êîçÿòèí³ áóäå íà ïðîâóëêó Êîíäðàöüêîãî, 1 (êàíäèäàò
íà ïîñàäó ïîë³öåéñüêîãî îô³öåðà ãðîìàäè º ä³ëüíè÷íèé îô³öåð, êàï³òàí ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð
Ëåâ÷óê). Ó Ãëóõ³âöÿõ — âóëèöÿ
Êàð’ºðíà, 49 (êàíäèäàò íà ïîñàäó ä³ëüíè÷íèé îô³öåð, ìàéîð
ïîë³ö³¿ Ìèêîëà Äçþáà). Ó Ìàõí³âö³ — âóëèöÿ Í³êîëüñüêîãî, 15
(êàíäèäàò íà ïîñàäó ä³ëüíè÷íèé
îô³öåð, êàï³òàí ïîë³ö³¿ ²âàí Àíòîíþê). ² â Ñàìãîðîäêó — âóëèöÿ
Ìèðó, 48 À (êàíäèäàò íà ïîñàäó
ä³ëüíè÷íèé îô³öåð, êàï³òàí ïîë³ö³¿ Îëåêñàíäð ×àã³í).

Дільничний Іван Антонюк та голова Махнівської ОТГ
Павло Кузьмінський обговорють питання
провопорядку у громаді

Поради дільничних
Щоб застерегти громадян, як
не стати жертвами злочину,
дільничні поділилися актуальними порадами:
 по можливості уникайте перебування на вулиці у нічний
час, особливо в малолюдних
місцях та дворах;
 не носіть гроші і коштовності у сумочці, краще покладіть
у внутрішню кишеню одягу;
 аби не стати жертвою шахрая,
не слід давати в руки незнайомим людям мобільний телефон;
 уникайте зневажливих ви-

словлювань на адресу осіб,
які вас намагатимуться спровокувати;
 якщо на вас напали на вулиці,
намагайтеся привернути увагу
перехожих, навіть коли нікого
немає поблизу;
 виходячи з дому, завжди зачиняйте усі вікна та двері.
У випадку, коли все ж таки ви
стали жертвою злочинців —
не зволікайте, а терміново звертайтеся за допомогою до поліції
або телефонуйте за номером
«102»!

За тиждень двічі підкинули цуценят
ОЛЕНА УДВУД

Міс серйозність

Пухнасте дівчатко

Çîîçàõèñíèêè á’þòü íà ñïëîõ.
Çà îñòàíí³ ñ³ì äí³â «äîáð³» ëþäè
âæå äâ³÷³ âèêèíóëè ÷îòèðèëàïèõ ìàëþê³â íà âóëèöþ. Ïåðøèé âèïàäîê òðàïèâñÿ ó ñóáîòó,
12 ãðóäíÿ. Ïåðåõðåñòÿ Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â (êîëèøíÿ Êîìñîìîëüñüêà) òà Ãðóøåâñüêîãî. Ïåðøà
ïîëîâèíà äíÿ. Óâàãó ïåðåõîæèõ
ïðèâåðíóëà âåëèêà êë³ò÷àñòà
ñóìêà, çàëèøåíà êèìîñü ïðîñòî íà âóëèö³ ï³ä ñòîâïîì. Êîëè
â³äêðèëè çàìîê, âñåðåäèí³ çàìåòóøèëèñÿ ùåíÿòà.
Â³ñüìîõ ä³â÷àòîê çàïõàëè â öþ
ñóìêó ³ áåçæàë³ñíî âèêèíóëè.
Ïîïåðåäí³é ãîðå-ãîñïîäàð «ïîäáàâ» ïðî óòåïëåííÿ, áî æ òðè-

ìàâñÿ ìîðîç — ïîñòåëèâ íà äíî
ñóìêè øìàòîê ï³íîïëàñòó. Íà
ùàñòÿ, ïðî ùåíÿò ïîâ³äîìèëè
ä³â÷àò ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Çàõèñò òâàðèí «Ñ³ðîìàøêà».
Òîæ ìàëþê³â çàáðàëè íà ïåðåòðèìêó.
Çà ÷îòèðè äí³ ñèòóàö³ÿ ïîâòîðèëàñÿ. Çíîâó âèêèíóëè öóöåíÿ-ä³â÷èíêó, öüîãî ðàçó îäíó.
Çàëèøèëè á³ëÿ «Ôîðè».
— Òàì Àëëà òîðãóº íàâïðîòè
«Æìåíüêè», — ðîçïîâ³äàº ïðî
òîé âèïàäîê çîîçàõèñíèöÿ Ëþäìèëà Øâåöü. — ² âîíà êàæå,
ùî á³ëÿ íå¿ ñòîÿëà ä³â÷èíà ³
ðîçäàâàëà öèõ ùåíÿò. Âîíà ¿õ
ðîçäàâàëà ÿê ñóì³ø ç³ ñïàí³åëåì.
Âèäíî, âîíî çàëèøèëîñÿ îäíå

³ âîíà âèð³øèëà òàêèì ÷èíîì
éîãî ï³äêèíóòè.
Çíàéîìà, ÿêà ïîâ³äîìèëà
Ëþäìèë³ ïðî öóöåíÿ-çíàéäó,
ðîçïîâ³ëà, ùî ùåíÿ ïîì³òèâ
ìàëåíüêèé õëîï÷èê. Â³í çíàéøîâ êîðîáêó, ïîñàäèâ òâàðèíêó
òóäè ³ õîäèâ âóëèöåþ, ïèòàâ, ÷è
íå õî÷å õòîñü ¿¿ çàáðàòè.
— Ñëàâà Áîãó, º òàê³ ä³òè.
Áàòüêàì ïîäÿêà âåëèêà, — êàæå
Ëþäìèëà.
Òåïåð öèì ÷îòèðèëàïèì ïóõíàñòèêàì òà òèì, ÿêèõ «äîáð³»
ëþäè âèêèíóëè íà âóëèöþ ùå
ðàí³øå, øóêàþòü ãîñïîäàð³â.
ßêùî õî÷åòå ìàòè íàéêðàùîãî,
íàéâ³ðí³øîãî äðóãà, òåëåôîíóéòå çà íîìåðîì (063) 605–92–04.
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ЛЕГЕНДАРНІЙ КОМЕДІЇ «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ» — 59 РОКІВ
Мандрівка у минуле  У понеділок,
21 грудня, минає 59 років, як вийшла
на широкі екрани відома усіма стрічка
«За двома зайцями». Чи знали ви, що
її режисер, Віктор Іванов, народився
у Козятині? А те, що оригінал фільму
знятий саме українською, а не російською
мовою? Розповідаємо вам цікаві факти
про фільм та його творця
ОЛЕНА УДВУД

«Ò³òêà Ñåêëåòà ïðîñèëà ïåðåäàòü, ùî âè — ïàäëþêà», «Áàðèøíÿ óæå ëÿãëè ³ ïðîñÿòü», — ö³
òà ³íø³ ôðàçè ç êîìåä³¿ «Çà äâîìà çàéöÿìè» âæå äàâíî ñòàëè
êðèëàòèìè. ¯õ çíàº êîæåí, õòî
áîäàé ðàç ïîäèâèâñÿ öåé ô³ëüì.
Ñòð³÷êó, ÿêà çàïàëà â äóøó òèñÿ÷àì óêðà¿íö³â, çíÿâ ðåæèñåð
Â³êòîð ²âàíîâ. Ìåí³ ïîùàñòèëî
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ç éîãî ñèíîì,
Ìèõàéëîì. Òîð³ê â³í ïðè¿çäèâ
äî Êîçÿòèíà íà çàïðîøåííÿ äèðåêòîðà Ìóçåþ ³ñòîð³¿ ì³ñòà Ë³ë³¿
Ìàêàðåâè÷. Òîä³ íàø ìóçåé ñàìå
ñâÿòêóâàâ ñâ³é þâ³ëåé — 15 ðîê³â. Íà äåíü íàðîäæåííÿ çàêëàäó
â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ íîâèõ çàë³â,
îäíà ç ÿêèõ ïðèñâÿ÷åíà æèòòþ ³
òâîð÷îñò³ Â³êòîðà ²âàíîâà.
ЖИВ НА ВУЛИЦІ
ВИННИЧЕНКА
Ñèí íàøîãî çåìëÿêà, òàëàíîâèòîãî ðåæèñåðà, Ìèõàéëî
²âàíîâ ïë³÷-î-ïë³÷ ïðàöþâàâ
³ç áàòüêîì ó ê³íî³íäóñòð³¿. Â³í
áóâ îïåðàòîðîì ³ çí³ìàâ ô³ëüìè, äî òîãî æ, íå ëèøå áàòüêîâ³.
Çíàâ, ùî òàòî ðîäîì ç Êîçÿòèíà,
òîìó íåîäíîðàçîâî ñþäè ïðè¿çäèâ. Ìèõàéëî äîïîìàãàâ íàøîìó ìóçåþ çáèðàòè åêñïîíàòè äëÿ

îôîðìëåííÿ ê³ìíàòè, ïðèñâÿ÷åíî¿ Â³êòîðó ²âàíîâó. Ùîïðàâäà,
ðå÷³ ç áóäèíêó, äå íàðîäèâñÿ ðåæèñåð, íå çáåðåãëèñÿ.
— ß áóâ òàì, äå æèâ áàòüêî, —
ðîçïîâ³äàâ ãàçåò³ «RIA-Êîçÿòèí»
Ìèõàéëî ²âàíîâ. — Êîëèñü òàì
áóâ íàïèñ íàä äâåðèìà «Ïðèéîìíèé ïîêîé». Ä³äó äàëè ìîæëèâ³ñòü òàì æèòè. Òàì, çäàºòüñÿ,
áóëî äâ³ ê³ìíàòè.

Â³êòîð Іâàíîâ ñàì
íàïèñàâ ñöåíàð³é äî
ô³ëüìó. Çà îñíîâó
âçÿâ îäíîéìåííó
ï’ºñó Ìèõàéëà
Ñòàðèöüêîãî
Éäåòüñÿ ïðî ñ³ðó äâîïîâåðõ³âêó íà âóëèö³ Âèííè÷åíêà,
7-Á. Êîçÿòèí÷àíàì âîíà á³ëüø
â³äîìà ÿê «Àïòåêà ¹ 7», àäæå
íå òàê äàâíî ó öüîìó ïðèì³ùåíí³
ðîçòàøîâóâàâñÿ àïòå÷íèé çàêëàä,
äå ãîòóâàëè ìàç³ íà çàìîâëåííÿ.
Ñàìå ó öüîìó áóäèíêó ç’ÿâèâñÿ
íà ñâ³ò Â³êòîð ²âàíîâ. Òðàïèëîñÿ
öå 13 ëþòîãî 1909 ðîêó.
Ó òîé ÷àñ öÿ äâîïîâåðõ³âêà
ñëóãóâàëà êîðïóñîì çàë³çíè÷íî¿
ë³êàðí³. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³
áóëî ïðèéìàëüíå â³ää³ëåííÿ ³

Віктор Іванов родом з
Козятина. Його сім’я мешкала
на вулиці Винниченка

Будинок на вулиці Винниченка, де народився Віктор
Іванов. Колись тут була аптека, а за царських часів —
приймальне відділення залізничної лікарні

ê³ëüêà ë³æêîì³ñöü, íà äðóãîìó — ê³ìíàòè, äå ìàëè çìîãó
æèòè ïðàö³âíèêè ìåäè÷íîãî çàêëàäó. Áàòüêî Â³êòîðà ²âàíîâà
áóâ ôåëüäøåðîì, òîæ äèòèíñòâî
ìàéáóòíüîãî ðåæèñåðà ïðîéøëî
ó êðèõ³òí³é ê³ìíàò³ öüîãî ñ³ðîãî
áóäèíêó.

âèïóñêó âèõîäåöü ç ì³ñòà çàë³çíè÷íèê³â îïèíèâñÿ â ³íøîìó
ì³ñò³ çàë³çíè÷íèê³â — Æìåðèíö³. Â³í âèâ÷èâñÿ íà ïîì³÷íèêà
ìàøèí³ñòà ³ ïåðø³ ê³ëüêà ðîê³â ïðàöþâàâ íà çàë³çíèö³. Òà
éîãî æèòòÿ äîêîð³ííî çì³íèëîñÿ, êîëè â³í ïî¿õàâ äî Ìîñêâè.
Òóò â³í ìàâ íàâ÷àòèñÿ ó õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîìó ³íñòèòóò³, àëå
âèð³øèâ ñòàòè ðåæèñåðîì. Òàê
â³í ïîòðàïèâ äî Âñåñîþçíîãî
äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó ê³íåìàòîãðàô³¿.

І РЕЖИСЕР, І ЗАЛІЗНИЧНИК
Êîëè Â³êòîðó âèïîâíèëîñÿ
10 ðîê³â, íà Êîçÿòèíùèí³ âèðóâàëà åï³äåì³ÿ òèôó. Ä³ñòàëàñÿ
âîíà ³ äî ì³ñòà. Ðÿòóþ÷è æèòòÿ ñâî¿õ çåìëÿê³â, áàòüêî ñàì
ï³äõîïèâ òèô ³ íå âïîðàâñÿ ç
íåäóãîþ. ×åðåç öå Â³êòîðó äîâåëîñÿ ç ìàëå÷êó ï³òè íà ðîáîòó,
àáè ïðîãîäóâàòè ñâîþ ñ³ì’þ. Áî
îêð³ì íüîãî â ìàìè áóëî ùå
äâîº ä³òåé.
Çãîäîì Â³êòîð ²âàíîâ ïîäàâñÿ
äî Áåðäè÷åâà. Òóò â³í íàâ÷àâñÿ
ó ðåì³ñíè÷îìó ó÷èëèù³. Ï³ñëÿ

ПОЧАТОК КАР’ЄРИ
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà Â³êòîð ²âàíîâ ïîäàâñÿ äî Êèºâà
ïðàöþâàòè íà ê³íîñòóä³¿. Ñïåðøó áóâ ïîì³÷íèêîì ðåæèñåðà,
çãîäîì ðåæèñåðîì. Íåâäîâç³
ïî÷àëàñÿ Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà.
Íàø çåìëÿê ï³øîâ íà ôðîíò, äå
éîãî äâ³÷³ ïîðàíèëè. Áðàâ ó÷àñòü

ó âèçâîëåíí³ Êèºâà.
Ç â³éíè Â³êòîð ²âàíîâ ïîâåðíóâñÿ ç êîíòóç³ºþ. Êîëè ïðèéøîâ äî Êè¿âñüêî¿ ê³íîñòóä³¿
âëàøòîâóâàòèñü íà ðîáîòó, ïî÷óâ â³ä äèðåêòîðà, ùî â³í òóò
íå ïîòð³áåí. Ïðîòå íàø çåìëÿê
ïîâåðíóâñÿ äî ê³íî³íäóñòð³¿, ùîïðàâäà, ñïåðøó äîâåëîñÿ ïðàöþâàòè íå â Êèºâ³.
Ó 1950 ðîö³ â³í ïîâåðíóâñÿ
äî Ê³íîñòóä³¿ ³ìåí³ Äîâæåíêà, äå é
çíÿâ ñâ³é øåäåâð «Çà äâîìà çàéöÿìè». Äî ðå÷³, öå íå ïåðøà ñòð³÷êà
Â³êòîðà ²âàíîâà. Çàäîâãî äî òîãî,
ÿê ëåãåíäàðíà êîìåä³ÿ âèéøëà
íà øèðîê³ åêðàíè, íàø çåìëÿê
â³äçíÿâ ÷îòèðè ³íøèõ êàðòèíè,
ùîïðàâäà, âîíè íå òàê³ â³äîì³.
— Áóâ ïåð³îä ìàëîêàðòèííÿ,
êîëè íà âåñü ÑÐÑÐ âèïóñêàëè
10 ô³ëüì³â íà ð³ê, — ðîçïîâ³äàâ
ïðî ðîáîòó Â³êòîðà ²âàíîâà éîãî
ñèí Ìèõàéëî.

Як знайшли українську копію фільму

Музей воскових фігур у Києві. Проня Прокопівна та Свирид
Петрович Голохвастов. Поруч акторка, яка зіграла роль Проні

Задум зняти «За двома зайцями» визрів у режисера задовго
до того, як актори вбралися
у костюми і стали перед камерою. Віктор Іванов сам написав сценарій. За основу взяв
однойменну п’єсу Михайла
Старицького. Проте у ті часи
сценарій фільму мав пройти
цензуру. І саме на цьому етапі
виникли найбільші труднощі —
Центральний комітет все ніяк
не давав дозвіл почати роботу.
Тоді в Радянському Союзі активно боролися із популярною
на той час культурою стиляг і
Віктор Іванов заявив, що його

фільм висміюватиме цю субкультуру. Так режисер отримав
«зелене світло» на зйомку.
Більшість сцен картини знімали у павільйоні на кіностудії імені Довженка. Проте
на деяких кадрах ми бачимо
знаменитий Андріївський
узвіз. Сценарій був написаний українською мовою, герої
теж розмовляли українською.
За виключенням Голохвастова, який говорив суржиком.
Проте коли картина отримала
широку популярність в Українській РСР, для неї зробили
російський дубляж і пустили

в прокат по всій території Радянського Союзу. Саме тому
переважна більшість глядачів,
які бачили картину, дивилися
саме її російську версію.
Україномовний фільм знайшли
аж через 52 роки. І то випадково. Стрічка із записом фільму припадала пилом у підвалі
кінотеатру в Маріуполі. Вона
лежала серед інших Богом забутих копій фільмів. Керівництво кінотеатру попросило студію Довженка забрати ці копії
собі. Так і знайшовся «За двома зайцями» з україномовною
звуковою доріжкою.
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ВІД РОК-ГУРТУ «КОНТРАСТ»
ДО «ПОРЦЕЛЯНИ» ОДИН КРОК
Козятинські гурти  Сьогодні
познайомимо вас із ще один рок-гуртом
нашого міста — «Контрастом». Він
пережив розпад і переводився у новому
гурті, що десять років тому став відомим
на всю Україну. Про казуси, перемоги та
багато іншого спілкувалися з учасниками
«Контрасту» Максимом Ситницьким
та Катериною Беловою
ОЛЕНА УДВУД

«Êîíòðàñò» áóâ îäíèì ³ç
ïåðøèõ ðîê-ãóðò³â Êîçÿòèíà
ïî÷àòêó 2000-íèõ. Öå áóâ ïåð³îä, êîëè á³ëüø³ñòü ï³äë³òê³â
ñëóõàëè «System of a Down»,
«Papa Roach», «Linkin Park» òà
áàãàòî ³íøèõ âñåñâ³òíüî â³äîìèõ ãðóï ³ ìð³ÿëè ñàì³ ïî÷àòè
ãðàòè. Òîä³ ³ ïî÷àëàñÿ ³ñòîð³ÿ
ãóðòó «Êîíòðàñò».
— Ìåíå ïðèâ³â çíàéîìèé
íà ðåïåòèö³þ äî õëîïö³â ó Áóäèíîê ï³îíåð³â (íèí³ Öåíòð
äèòÿ÷î¿ òà þíàöüêî¿ òâîð÷îñò³ — àâò.). Äëÿ ìåíå öå áóëî
âåëè÷åçíèì ïåðåâîðîòîì, ïîâîðîòîì æèòòÿ. Öå áóëî íåéìîâ³ðíî êðóòî, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì
Ñèòíèöüêèé, ó÷àñíèê «Êîíòðàñòó». — Âñ³õ íàñ îá’ºäíóâàëà ïðèñòðàñòü äî ðîê-ìóçèêè, áàæàííÿ
ãðàòè â áàíä³ òà áóòè íà ñöåí³.
Òîìó, öå ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî —
ñòâîðèòè ãóðò.
Òàê ó 2002 ðîö³ ó Êîçÿòèí³ ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí ðîê-ãóðò.
Äî éîãî ñêëàäó âõîäèëî ï’ÿòü
ó÷àñíèê³â. Âîêàë³ñòîì áóâ Âîëîäèìèð Öèìáàëþê, Ìàêñèì Ñèòíèöüêèé òà Îëåêñàíäð Ñëàâóòà
ãðàëè íà ã³òàð³, Ïàâëî Êîâàëü
áóâ áàñèñòîì, à Äìèòðî Ðóäåí-

êî — áàðàáàíùèêîì. Ìàêñèì,
ç ÿêèì ìè ñï³ëêóâàëèñÿ, íà òîé
ìîìåíò âæå áóâ ñòóäåíòîì óí³âåðñèòåòó. ²íø³ ó÷àñíèêè áóëè
ó ñòàðø³é øêîë³. Òà öå íå çàâàäèëî õëîïöÿì ãðàòè.
ДОВЕЛОСЯ ІМПРОВІЗУВАТИ
«Êîíòðàñò» íå îäðàçó ñòàâ
«Êîíòðàñòîì». Íàçâà ó ãóðòà
ç’ÿâèëàñÿ íàâ³òü ï³çí³øå, í³æ
ïåðøà ï³ñíÿ, ÿêó äîâåëîñÿ ïèñàòè ïðàêòè÷íî «íà õîäó», ùîá
âñòèãíóòè äî ïî÷àòêó âèõîäó
íà ñöåíó.
— Ïåðøèé êîíöåðò, íà îðãàí³çàö³þ ÿêîãî ãóðòè-ó÷àñíèêè
ñêèäàëèñü ãðîøèìà, ïðîéøîâ
â ê³íîòåàòð³ «Ìèð», — çãàäóº
Ìàêñèì Ñèòíèöüêèé. — Ðåïåòèðóâàëè ìè ðàçîì, ìîæå çî äâà
òèæí³. Â í³÷ ïåðåä êîíöåðòîì
âèð³øèëè çðîáèòè òðåê ³ ç íèì
ï³òè íà ñöåíó. Ðîáèëè äî ðàíêó.
Ïîò³ì ïðîãóëÿëèñü ðàíêîâèìè
âóëèöÿìè ì³ñòà ³ ðîç³éøëèñü
äîäîìó â³äïî÷èòè. Ïåðåä êîíöåðòîì â íàñ çàïèòàëè, ÿê íàçèâàºòüñÿ ãóðò, êîãî êëèêàòè
íà ñöåíó? Â íàñ òîä³ íå áóëî
àí³ íàçâè, àí³ ðåïåðòóàðó, êð³ì
îäí³º¿ ï³ñí³, àí³ ñâî¿õ ³íñòðóìåíò³â. Íàçâàëèñü ìè òîä³, çäàºòüñÿ, «Awaken». ßê íàçâà íàøîãî

Вибороли Гран-прі
Найяскравіша сторінка в історії «Порцеляни» — перемога
на фестивалі «Тарас Бульба», найстарішому рок-фесті
України. Козятинчани здобули Гран-прі у 2010 році. Того
року «Тарас Бульба» проходив
у місті Дубно, що на Рівненщині.
На фестиваль, що тривав три
дні, з’їхалися 26 гуртів з різних
куточків нашої країни. Своїми
виступами «Порцеляна» завоювала серця журі, хоча на той
момент гурт існував всього два
роки.
— Ті дні, які ми там провели, —
це неймовірні емоції, драйв,
нові знайомства. Все це буде

в нашій пам’яті назавжди, —
каже Максим Ситницький.
— Емоції зашкалювали, — додає
Катерина Белова. — Визначення
для музикантів важливе, адже
спонукає розвиватися далі. Ми
багато працювали і результатом
стало Гран-прі. Ми брали участь
у багатьох фестивалях, але такої
перемоги більше не отримували.
Після «Тараса Бульби» гурт
взявся за роботу ще активніше.
Повернувшись додому, «Порцеляна» записала два демозаписи. Та вже у 2017 році гурт
розпався.
— У нас були різні пріоритети, —
підсумовує Катя Белова.

òðåêà, «Awaken By The Wind»
(«Ïðîáóäæåíèé â³òðîì» —
àíãë.). Âèñòóï ïðîéøîâ âäàëî,
íà íàøó äóìêó, ³ ìè öå äîáðÿ÷å
â³äñâÿòêóâàëè.
Âæå çãîäîì ó ãóðòà ç’ÿâèëàñÿ
ñïðàâæíÿ íàçâà.
— Íàçâó ìè ïðèäóìóâàëè
ðàçîì, — ïðîäîâæóº Ìàêñèì. —
Â ï³ä’¿çä³ Ïàøêèíîãî äîìó. ×àñòî òàì âëàøòîâóâàëè òóñîâêè.
Ñåðåä âàð³àíò³â áóâ íàâ³òü «Angel
Of Death» («ßíãîë ñìåðò³» —
àíãë.). Âàð³àíò «Êîíòðàñò» çàïðîïîíóâàâ ³äåéíèé ë³äåð ãóðòó Îëåêñàíäð Ñëàâóòà. Öå áóëî
â³äîáðàæåííÿ ð³çíèõ ñìàê³â
ó ìóçèö³ êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â,
â³äì³ííîñò³ ó ïîãëÿäàõ íà òå, ÿê
òðåáà ðîáèòè ï³ñí³.
Ñàì Ìàêñèì êàæå, ùî ìóçèêà «Êîíòðàñòó» áóëà ó íåâ³äî-

«Ïåðåä êîíöåðòîì
â íàñ çàïèòàëè, ÿê
íàçèâàºòüñÿ ãóðò? Â
íàñ òîä³ íå áóëî í³
íàçâè, í³ ðåïåðòóàðó,
àí³ ñâî¿õ ³íñòðóìåíò³â»

«Контраст» на другому «Рок-Козятин». Фото 2006 року

ìîìó æàíð³. Äåÿê³ êîìïîçèö³¿
áóëè âàæê³, äåÿê³, íàâïàêè, ë³ðè÷í³. Òîæ êîíòðàñòíèìè áóëè
íå ëèøå ìóçè÷í³ âïîäîáàííÿ
ó÷àñíèê³â ãóðòó, à é ðåïåðòóàð.
— Ìè âèêîíóâàëè ïåðåäóñ³ì
àâòîðñüêèé ìàòåð³àë, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì Ñèòíèöüêèé. —
Àëå áóëî ö³êàâî ãðàòè ³ êàâåðèòè
íà óëþáëåí³ ãóðòè. Íà îäèí ³ç
çèìîâèõ êîíöåðò³â ìè ãîòóâàëè
ê³ëüêà êàâåð³â. Ðåïåòèö³¿ ïðîõîäèëè â çâè÷àéí³é êâàðòèð³, ç
æèâèìè áàðàáàíàìè, ç áàòüêàìè
÷åðåç ñò³íêó.
І БАРАБАНИ ПАДАЛИ, І
ГІТАРИ ВИХОДИЛИ З ЛАДУ
Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ãóðòó òðàïëÿëèñÿ ³ êàçóñè. Îäèí ç òàêèõ
äîáðå çàïàì’ÿòàâñÿ Ìàêñèìó.
— Ãðàëè â ó÷èëèù³ òðåêè
«Metallica» ³ «Beatles». Ï³ä ÷àñ
âèñòóïó ïî÷àëè ïàäàòè áàðàáàíè, à ã³òàðíå îáëàäíàííÿ
ïðàöþâàëî ò³ëüêè ï³ñëÿ äîáðÿ÷îãî êîïíÿêà. Á³ëüøà ÷àñòèíà
ãëÿäà÷³â âèéøëè ç çàëó íà íàñ.
Îòî áóâ âèñòóï, — êàæå Ìàêñèì.
Ñïåðøó «Êîíòðàñò» áóâ âèíÿòêîâî ÷îëîâ³÷èì ãóðòîì, òà
çà äâà ðîêè ñòàëèñÿ âàãîì³ çì³íè. Äî êîìïàí³¿ õëîïö³â ïðèºäíàëàñÿ ä³â÷èíà — Êàòåðèíà
Áåëîâà.
— Îëåêñàíäð Ñëàâóòà, íà òîé
ìîìåíò ã³òàðèñò ãóðòó, çàïðîñèâ
ìåíå ñïðîáóâàòè, — ðîçïîâ³äàº
Êàòÿ.
Ï³ñëÿ ïðîñëóõîâóâàííÿ Êàòþ

А це вже «Порцеляна». Гурт, заснований трьома
учасниками «Контрасту»
âçÿëè â ãóðò. Òàê ó «Êîíòðàñòó»
íà äîäà÷ó äî âîêàë³ñòà ç’ÿâèëàñÿ
âîêàë³ñòêà ³ öèì ãóðò ñòàâ ùå
êîíòðàñòí³øèì.
ПЕРЕРОДЖЕННЯ
Ãóðò ÷àñòî âèñòóïàâ ó Êîçÿòèí³. «Êîíòðàñò» áóâ íåçì³ííèì
ó÷àñíèêîì ïåðøèõ ôåñòèâàë³â
«Ðîê-Êîçÿòèí». Ïîêè íå ðîçïàâñÿ.
— Â îäèí ìîìåíò ãóðò ïåðåñòàâ ³ñíóâàòè, — ðîçïîâ³äàº
Ìàêñèì Ñèòíèöüêèé. — Ó÷àñíèêè ïðîäîâæóâàëè çàéìàòèñü
óëþáëåíîþ ñïðàâîþ. Ç’ÿâèëèñü
íîâ³ ëþäè, íîâ³ ³äå¿. Òàê ñòâîðèâñÿ ãóðò «Ïîðöåëÿíà».
Êîëèøí³ ó÷àñíèêè «Êîíòðàñ-

òó» Êàòÿ Áåëîâà, Ìàêñ Ñèòíèöüêèé òà Ïàøà Êîâàëü ñòâîðèëè
íîâèé ãóðò ³ç íîâîþ íàçâîþ.
Ï³çí³øå äî íèõ ïðèºäíàâñÿ
áàðàáàíùèê ²ëëÿ Ìõå¿äçå. Íàçâó «Ïîðöåëÿíà» çàïðîïîíóâàëà
âîêàë³ñòêà Êàòåðèíà Áåëîâà.
— Öÿ íàçâà îçíà÷àº êðàñó
òà êðèõê³ñòü áóòòÿ, — ïîÿñíþº
Êàòÿ.
«Ï³äêîðèñü ñâî¿ì åìîö³ÿì» —
òàêèì ñòàâ ñëîãàí íîâîãî ãóðòó. «Ïîðöåëÿíà» ãðàëà â³äì³ííó
â³ä «Êîíòðàñòó» ìóçèêó ³ çà ÷àñ
ñâîãî ³ñíóâàííÿ âñòèãëà çàâîþâàòè ñîòí³ ñåðäåöü øàíóâàëüíèê³â. Ãóðò áóâ â³äîìèé äàëåêî
çà ìåæàìè Êîçÿòèíà, òîìó ùî
âèñòóïàâ ó ð³çíèõ ì³ñòàõ.
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Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А, 20
кв.м. площа магазину. 067-444-20-19, 063452-00-00
Продам Дрова твердих порід з доставкою.
063-960-26-33
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5
кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, госп. будівлі.
096-177-84-84
Здам в оренду 100 кв.м. в центрі, ідеально
під офіс, магазин, ательє, майстерню. 067252-69-68
Здам в оренду торгівельну та офісну площу,
ТОЦ "Україна", м.Козятин, вул.Склярова 11А.
063-774-54-74, 097-861-56-14

ÐÎÁÎÒÀ
 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: çáèðàëüíèö³ ãðèá³â ïå÷åðèöü (ç/ï â³ä 450 ãðí â äåíü) 098-634-12-45,
096-185-59-50, ð³çíîðîáî÷³ (ç/ï â³ä 14000 ãðí çà
âàõòó) 098-634-12-45, 096-185-59-50,
 Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëîì çàáåçïå÷óºìî. Ì³ñöå
ðîáîòè - ì. Ôàñò³â. Òåëåôîíóâàòè â áóäí³ äí³ ç
8.00 äî 17.00 ãîä.

ÐÅÌÎÍÒ, ÏÎÑËÓÃÈ
 Âèêîíóþ Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. 067-786-29-90
 Óñ³ âèäè âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-186-30-23
 Øïàêë³âêó ñò³í, ïîòîëê³â, ã³ïñîêàðòîí, îòêîñè,
ïîêðàñêà, øïàëåðè. ßê³ñíî, ç äîñâ³äîì. 067889-16-25
 Ïîáóòîâèé ðåìîíò. Ïîñëóãè åëåêòðèêà,
ñàíòåõí³êà. Âñòàíîâëåííÿ ìåáë³â. 097-731-98-58

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

 Åëåêòðî áîéëåð 80 ë., åëåêòðî ìîòîð 1 Êâ 3000
îá., 220 Â, íåäîðîãî. 063-268-23-01
 Æóðíàëüíèé ñòîëèê, øïàëåðè â³í³ëîâ³, åë.÷àéíèê
20 ë., ïîë³êàðáîíàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ Іòàë³ÿ, öåãëà âîãíåòðèâêà, ãðàô³íè. 096-467-88-03
 Çàäíº êîëåñî ç âòóëêîþ, ïðóòè êðóãëÿê 12 ìì, 20
ìì; ðåëüñè 12, 24, äîâæ. 1ì60ñì., äîñêè îñèêîâ³,
êðóãëÿê, äóá, ñìóãà 30 õ 4, áàê í/æ, ãëèíà á³ëà. 067889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
 Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â
íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò, òåðì³íîâî. 097-93939-31, 063-248-26-86 Îëüãà
 Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., öåíòð ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067587-91-62

 Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21,
063-608-92-55
 Êàðòîïëåêîïàëêó äî ì³í³ òðàêòîðà.067-745-69-92
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 2 ãðí./1 êã. 096-511-81-48
 Êàñòðþëÿ àëþì. 50 ë., êàñòðþëÿ åìàë. 40 ë., ðàêîâèíà â âàííó. 067-502-10-70
 Êà÷êè øèïóíè, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-492-89-78

 Êîáèëà ðîáî÷à 7 ðîê³â, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-49289-78
 Êîçó. 099-214-09-91
 Êîíòåéíåð 5 ò., áàòàðåÿ ÷àâóííà, òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 063-785-21-13

 Êîðîâà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà 7 ì³ñ., êàðòîïëÿ âåëèêà,
ÿáëóêà. 097-175-74-76

 Áàðàíè êàñòðîâàí³ ç äèòèíñòâà íà ìÿñî, ÿãíèö³
ê³òí³ íà ðîçâ³ä, çà âñå ö³íà 40 ãðí./êã. 096-969-45-99

 Êîòåë ãàçîâèé äâîêîíòóðíèé ÀÐІSTON T2/23 MFF1
- íîâèé, êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³ííåâó, ÿáëóêà «Ë³ãîëü».
097-634-00-43

 Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè,
êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79
 Áóðæóéêó êðóãëó çàâîäñüêó. 073-793-55-95
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, 3-õ ì³ñ. êàáàíö³ êàñòðîâàí³.
098-581-65-48, 097-545-01-66
 Â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó, ñ³÷êàðíÿ ç ìîòîðîì,
ñåïàðàòîð åëåêòðè÷íèé, êóëüòèâàòîð ê³ííèé. 097752-95-70
 Ãîð³õè ö³ë³. 093-340-97-23
 Äà÷à êîîï. Ðîäí³÷îê ³ç 5 ò êîíòåéíåðîì (äàõ øàòðî), ïîãð³á 3õ3õ3, 14 ãîð³õ³â, 3 ÿáëóí³, 4 àáðèêîñè,
÷åðåøíÿ, âèøí³, äà÷à ïðèâàòèç. 10 ñîò., ìàñëî ïåðåðîá., ìåòàëåâ³ ðåø³òêè äëÿ êë³òîê, ìàñëî ïåðåðîá.
093-940-96-11, 068-334-66-72

485010

 Êîòèêè øîòëàíäñüê³ ïðÿìîâóõ³ òà â³ñëîâóõ³, ãîëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî, ÷èñòîêðîâí³.
093-340-97-23
 Êóðòêè òåïë³ ³ç íàòóðàëüíîãî õóòðà, êîìá³íåçîí
ðîá. óòåïëåíèé ÷îë., êîñòþìè ðîáî÷³ õ/á, ñàïîæêè
òåïë³ ÷îë., ðîáî÷³ ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè, ïîñóä, øâåéíà
ìàøèíêà, äèâàí. 096-412-34-14
 Ìàøèíêà äëÿ ñòðèæêè åëåêòðè÷íà, ïðîôåñ³éíà
á/ó JAGUAR Ãåðìàí³ÿ, â ðîáî÷îìó ñòàí³, äëÿ äîìàøíüîãî êîðèñòóâàííÿ - 450 ãðí. 093-831-77-40,
097-900-04-23

483964

 Ìåáåëü, òåëåâ³çîð 32«, õîëîäèëüíèê, ÿëèíêà 1.5
ì. 063-147-27-63
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó
,ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí, êîíòåéíåð. 067-457-08-87

 Äîìàøí³é ñèð, ñìåòàíà òà ìîëîêî ç âåëèêîþ
æèðí³ñòþ òà ïëîòí³ñòþ ð-í ÏÐÁ. 093-340-97-23

 Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097446-20-46

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
серії ХМ №1068-426 ПР
від 30.06.2020 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а
Засновник:
ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН”

485074

483971

 Êîòèêà òà êèöþ ïî 6 ì³ñ. çâè÷àéíî¿ ïîðîäè,
ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 093-688-22-94

 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Íîðä á/ó 1 700 ãðí.. ïðàëüíà
ìàøèíêà Àðäî 1 000 ãðí., ìåáåëü: òóìáî÷êà ç äçåðêàëîì. 068-044-24-68

17 грудня 2020 р.

483970

 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Ïðîñêóð³â 14 êâò, äåøåâî.
097-254-59-73

 Äâåð³ ìåòàëåâ³ âõ³äí³ á/ó, ïîëîâà ïëèòêà 4.5 êâ.ì.,
åë.êàëîðèôåð ìàñëÿíèé, äèòÿ÷å ë³æå÷êî á/ó, ñòîëåøí³
60 õ 40 õ 240 ñì., áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³. 067-319-91-24

№50 (1122)

481963

 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

 2 êîëÿñêè (3 â 1 òà ïðîãóëÿíêîâà) â ãàðíîìó ñòàí³.
097-994-96-12

 Áîò³íêè ÷îë. çèìîâ³ ð.42 550 ãðí., ð.41 600 ãðí.,
í³æ êèøåíüêîâèé Ñïàéäåðêî á/ó 250 ãðí., ìîðîçèëüíà
êàìåðà Íîðä á/ó 1 500 ãðí. 068-044-24-68

485009

 Іìïîðòîâàí³ ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó. 093884-86-66, 068-209-91-37

 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ì³ëêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-354-76-54

 Áàðàí÷èê â³êîì 10 ì³ñ. 067-756-06-27

481963

 Çåìåëüíà ä³ë-êà 6 ñîò. ç îôîðìëåííÿì, ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî, 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35

ÏÐÎÄÀÌ

 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 5 ñåêö³é á/ó, áåíçî-ïèëà «Óðàë»
á/ó. 096-075-70-17

483912
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Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940 Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
485089

485076

 Íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì.,
ñêðèíÿ, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, ñò³ë âóëèöÿ, áàíêè
ñêëÿí³. 067-889-49-67, 063-486-01-79, 093-031-24-52
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³ äèòÿ÷³ ³ äîðîñë³, ìîæëèâèé
ïðîêàò. 063-623-13-57
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè: âåäìåäèê ³ ëóíòèê, â³ê 3-6 ðîê³â
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ìîæëèâèé ïðîêàò. 096-684-19-57,
063-541-10-96
 Íóòð³é òà çàïë³äíåíèõ ñàìîê íóòð³é. 063-68-65-049
 Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-896-99-20, 097-826-08-12,
093-894-39-91
 Ïàÿëüíà ëàìïà (áåíçèí, ãàç), äâèãóí Â³ðïóë, ãàç.
áàëîí 5 ë., êëþ÷³ «Àðñåíàë», ïåðôåðàòîð, áîëãàðêà,
äèíàì³êè, êîëîíêè Ñâåí 2 õ 18W, êîëîíêà Ê³íàï,
àâòîìàãí³òîëè, ìàãí³òîëè, òåëåâ³çîðè, Àéôîí-4, 6.
093-140-74-34

483487
484405

 Ïèëîñîñ, õîëîäèëüíèê, êîìîä, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
áîéëåð íà 30 ë. 097-530-25-13 Ëþäìèëà

 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

 Ïîð³ñí³ ëüîõè. 067-300-17-72, 093-592-01-96

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

 Ïîðîñÿò Ìàêñòåð ³ Äþðîê. 063-997-48-16

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 067-273-35-68

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

 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 11-13 êã. íà ñóõîìó, äîìàøíüîìó êîðìó. 097-555-10-06
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ-Ïåòðåí 2 ì³ñ.
19-20 êã. 097-906-39-19

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà
â³êíà. 067-457-08-87

 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Äþðîê 12-14 êã. 097-021-19-64

 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà.
093-704-31-57

 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ. 097-489-14-77, 073060-44-73

 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ,
âóë.Íåçàëåæíîñò³. 093-704-31-57

 Ïøåíèöþ (íà ð³çí³ ö³ë³). 097-577-26-86

 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.
093-704-31-57

 Ðåëüñè Ð-45 2.20 ì òà ìåòàëåâ³ ñ³òêè (íà çàáîð) 6
øò. 1.50 õ 3.0. 067-772-36-78
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñò³íêà â äîáðîìó ñòàí³ 3.6 ì., êîë³ð òåìíà âèøíÿ.
098-254-37-48
 Òàáëåòêè Ìåò³ïðåä ³ ìåòîòðåêñàò (àèð. Ô³íëÿíä³ÿ),
íåäîðîãî. 098-993-86-97
 Òåëåâèçîð JVC â ãàðíîìó ñòàí³. 063-243-00-43,
067-72-09-784
 Òåëåâ³çîð Ñîí³ òà Ñàìñóíã á/ó â õîðîøîìó ñòàí³.
063-335-97-54, 063-335-97-80
 Òåëèöÿ ÷îðíà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 9
ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-573-89-85
 Òåëè÷êà 7 ì³ñ., ñ.Êîçÿòèí. 093-767-92-80
 Òåëÿ (áè÷îê) ¿ñòü óñå ï³äðÿä ïî 45 ãðí./êã. 097793-55-95
 Õîëîäèëüíèê Äîíáàñ-9 â ðîáî÷îìó ñòàí³, øàôà
äëÿ îäåæ³ 2-õ ñòâîð÷àòà 250 ãðí. 093-864-64-60,
097-148-59-22
 Öóöåíÿòà Ëàáðàäîðà (º ä³â÷àòêà òà õëîï÷èêè),
á³ëîãî ìåäîâîãî ³ øîêîëàäíîãî îêðàñó, ùå â³ëüíèé 1
÷îðíèé õëîï÷èê, öóöåíÿòà âàêöèíîâàí³ ç äîêóìåíòàìè
ÊÑÓ. 097-793-55-95
 Öóöåíÿòà ïîðîäè Ëàáðàäîð ïàëåâîãî òà ÷îðíîãî
îêðàñó, âàêöèíîâàí³ ç äîêóìåíòàìè. 073-655-69-05

484460

 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., öåíòð, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áîéëåð,
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 5/5. 067-466-75-40
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 5 ïîâ., ñåðåäíÿ.
063-20-70-118
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 80
êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
484772

 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé æèëèé ñòàí,
áóäèíîê íîâèé. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ÷àñòêîâî ðåìîíò, ñåðåäíÿ, ð-í
3 øêîëè. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., â öåíòð³, âóë.Ñ³÷îâèõ
Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ.
067-735-28-10
 3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. 067-27716-73
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ï.Îðëèêà 1/2, ìîæëèâèé
âàð³àíò äîáóäîâè. 063-392-93-20, 098-974-29-35

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì³ñòà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30,
ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³
ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë, º ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ. 063-255-21-63, 096-451-95-94
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ç äîáóäîâîþ òà îêðåìèì
âõîäîì, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 096-27931-85, 063-262-67-91
 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 80 êâ. ì., ãàç, 10 ñîòîê ãîðîäó, êðóãîì
îãîðîäæåíî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, òóàëåò, âàíà, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà â áóäèíêó, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ,
ñ. Êîçÿòèí. 073-058-41-21, 097-628-48-13
 Áóäèíîê â çàòèøíîìó çåëåíîìó ðàþ, äâ³ð âèõîäèòü
äî ð³÷êè, ïîðÿä ñòàâ ³ ñòàä³îí, 5 õâ. äî ë³êàðí³ òà äî
öåíòðà, â äîì³ ãàç, âîäà, ãàðíèé ñàä ³ ì³ñöå òèõå,
ãàðí³ ñóñ³äè - 450 000 ãðí. 096-909-17-15 Îëåêñàíäð,
068-814-64-66
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç
ðåìîíòîì, º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ. 093-596-41-56,
098-597-08-78

483972

 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³,
ñ.Ìåäâåä³âêà. 096-486-28-35
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, óòåïëåíèé, ì/ï â³êíà,
ïëîùà 67 êâ.ì., ä³ëÿíêà 5 ñîò., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 063-462-86-03, 068-957-58-91
 Áóäèíîê êàìÒÿíèé â ñ. Ìàõíûâêà45 êâ. ì. â öåíòð³,
ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà âîäà, êîïàíêà, êàìÒÿíèé ñàðàé, ïîãð³á, çåì ä³ë-êà 17 ñîò. Ìîæëèâèé
òîðã. 096-948-45-35
 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, 112 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè, 4
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàðàæ, ëüîõ, êëàäîâêà, ãàç. îïàëåííÿ,
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 067-913-90-84
 Áóäèíîê ï³÷íå îïàëåííÿ, 053 ãà çåìë³,
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-492-89-78
 Áóäèíîê ïî âóë. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34, öåíòð, çàã.
ïëîùåþ 85 êâ. ì., ãàç, âîäà. 067-271-67-99

 Áóäèíîê âóë.Äæåðåëüíà 116, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063069-64-68, 098-476-07-40

 Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. 099010-91-34

 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 ñ. Іâàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 067-889-4967, 063-486-01-79, 093-031-24-52

 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà êâàðòèðó.
097-186-99-34
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè, ïîãð³á,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ì. Êîçÿòèí, âóë.
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 116/1. 067-198-70-95, 063-645-62-28

 Áóäèíîê ñ.Äóá.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà â áóäèíêó, ì/ï
â³êíà, êàíàë³çàö³ÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä ð³âíèé.
096-366-08-34
 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
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 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 6 õ 12, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 35 ñîò. 067-103-90-58

 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè,
÷àâóíí³ áàòàðå¿. 073-793-55-95

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

 Ãîð³õ ö³ëèé äî 20 ãðí., ï³ðÿ ãóñÿ÷å, êà÷èíå, ïåðèíè.
098-572-42-44

 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåíòð ñåëà, º õë³â, ïîãð³á, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà. 098-854-22-31

 Äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá äîðîãî ìåòàëîáðóõò òà â³äõîäè
êîëüîðîâîãî ìåòàëó; àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, ãàç. áàëîíè òà êèñíåâ³, ãàç. êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95

 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà,
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìèþ, ãàðàæ,
ñàðàé, çàáîð ìåòàëåâèé, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 068-271-40-31, 067-756-51-92
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6
ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìàòðîñîâà, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. 098-702-68-18,
068-898-10-84
 Äà÷íà çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè.
093-704-31-57
 Äà÷ó â êîîï. «Âèøåíüêà», çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. Íîâèé
2 ïîâ. áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîù 80 êâ. ì.
093-573-03-95, 067-739-39-09

 Çåðíî ïøåíèö³, êóêóðóäçè àáî ÿ÷ìåíþ. 097-79355-95
 Êàðòîïëþ ì³ëêó 8-10 ì³øê³â, øïàëè äåðåâÿí³ á/ó,
áî÷êè çàë³çí³ íà 200 ë. 097-255-51-60
 Êàðòîïëþ ì³ëêó ïî 1 ãðí. 063-630-96-77, 097763-99-76
 Êàðòîïëþ ì³ëêó òà êîðìîâèé áóðÿê ïî 1 ãðí./êã.
097-793-55-95
 Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
 Êîíòåéíåð äîðîãî 5 ÷è 3 ò. 097-793-55-95
 Êîðìîâèé áóðÿê òà êàðòîïëþ ì³ëêó ïî 1 ãðí./êã.
093-340-97-23

 Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè. 093-340-97-23

 Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., º ñòàðèé áóäèíîê, ñàðàé,
ïîãð³á, ñ.Ïëÿõîâà. 097-453-44-55

 Ïîñò³éíî êóïóþ çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ òà êóêóðóäçè. 067-430-02-80

 Çåì. ä³ë-êà íåâåëèêà â öåíòð³ (á³çíåñ, ãàðàæ, îô³ñ).
063-342-67-53

 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 093-786-59-59

 Ï³â áóäèíêó 13 õ 7, ãàç, âîäà, òóàëåò íà âóëèö³.
093-688-22-94
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³. 063-342-67-53
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 8/2, ïëîùà 55.7
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàë³çîâàíà, òóàëåò ³
âàííà â êâàðòèð³, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, íåäîðîãî. 093091-65-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093704-31-57

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
 Opel Îìåãà À, òèï êóçîâà - ñåäàí, ãàç-áåíçèí,
äâèãóí 2 ë., äîáðèé ñòàí, îðèã³íàë, 1988 ð.â. 073094-06-87 Ñåðã³é
 Àâòîìîáëü ÂÀÇ 21063, 1990 ð.â. ïðîá³ã 150 òèñ. â
äîáðîìó ñòàí³. 096-397-37-02
 ÂÀÇ 21118 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-279-47-80
 ÃÀÇ 24-10 1990 ð.â., 5 ñò. êîðîáêà, ãàç-áåíçèí,
ñèãíàë³çàö³ÿ, öåíòðàëüíèé çàìîê. 067-988-25-43,
093-750-80-82
 ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë, çàï÷àñòèíè ïåðåäí³é ì³ñò äî
ÇІËà-130, ìîòîð Ä-240, áëîê Ä-240. 097-426-67-06

 Ðîãè: ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà; ÷îáîòè ê³ðçîâ³, ÿëîâ³,
õðîìîâ³; ³íïàøêè ÑÐÑÐ, ñòàòóåòêè, ôîòîàïàðàòè, ³êîíè, îðäåíè, ìîíåòè, æîâò³ ãîäèííèêè, ÒÂ,
ìàãí³òîôîíè, ïëàòè òà ðàä³îäåòàë³. 067-161-61-62

 Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà,
ÅÂÐÎ-ÁËßÕÈ ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

Ð²ÇÍÅ
 Â äîáð³ ðóêè â³ääàºìî êîòåíÿòêî - õëîï÷èê ìóðêîòóí, äî ëîòêà ïðèâ÷åíèé, â³ä ïàðàçèò³â îáðîáëåíèé.
063-784-17-02
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿòêà - äçâ³íî÷êè (õëîï÷èê
³ ä³â÷èíêà), ñòåðèë³çàö³ÿ â ïîäàðóíîê äëÿ ä³â÷èíêè.
063-784-17-02
 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäèíîêó æ³íêó, íàâ³äü ç
ä³òüìè, ïðîæèâàííÿ, êîðèñòóâàííÿ ãàçîì òà
åëåêòðîåíåðã³ºþ - áåçêîøòîâíå, ïðîñòî ïðîæèâàòè
ç ë³òíüîþ æ³íêîþ â ð³çíèõ ê³ìíàòàõ. 097-236-62-80,
063-736-47-68
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-782-40-32

 Ì³í³-òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-280, 32 ê.ñ. ßïîí³ÿ. 097577-26-86
 Ìîòîòðàêòîðåöü Ôîðòå 20 ë.ñ., ïî ö³í³ ìîòîáëîêà.
093-563-81-40, 067-493-22-16

 Çäàì â îðåíäó íà 25 ðîê³â ñàäèáó 80 ñîò.
ñ.Ä,Ìàõàðèíö³. 050-328-43-98

 Ò-40 òðàêòîð íàä³éíèé åêîíîìíèé â ðîáî÷îìó ñòàí³
ãîòîâèé äî ðîáîòè, 62 000 ãðí. òîðã á³ëÿ òðàêòîðà.
093-315-96-47

 Çäàì â îðåíäó ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä
60-300 êâ. ì. 067-430-02-80

 Òðàêòîð Êóáîòà ІІÄ-40 ßïîí³ÿ + ôðåçà. 097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-25 õîðîøèé ñòàí, äâà ñêàòè çàäí³ á/ó
Ò-25, êîñ³ëêà ñèãìåíòíà õîðîøèé ñòàí. 068-025-47-76

 Çäàì â îðåíäó òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó, ÒÎÖ
«Óêðà¿íà», ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñêëÿðîâà 11À. 063-774-5474, 097-861-56-14

 Òðàêòîðåöü ç ìîòîáëîêà. 098-600-21-40

 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíó 44 êâ. ì. â öåíòð³
ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15 (íàâïðîòè ñóïåðìàðêåòó «Ïàí Åêîíîì») 097-449-53-71, 063-319-56-31

 Ôîëüêñâàãåí Äæåòà òóðáî äèçåëü 1.6, 1991 ð.â.
096-456-22-41

 Çäàì âåëèêó ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, òóàëåò,
âàííà, ãàðÿ÷à âîäà. 096-935-12-47, 063-065-45-94

 Ôîðä Êîíåêò Òðàíçèò 2008 ð.â. ãðóçîïàñàæèð,
ãàðíèé ñòàí. 093-732-45-44, 068-003-51-35

 Çäàì ãàðàæ ÏÐÁ. 096-935-12-47, 063-065-45-94

ÊÓÏËÞ
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21 Àíäð³é
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë.
ìåòàëîáðóõò ÷îðíèõ òà êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, çà ñàìîþ
âèùîþ ö³íîþ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95

483914

 Ñ³íî ÿê³ñíå. 073-793-55-95

 Âòðà÷åíî äèïëîì ïðî çàê³í÷åííÿ Â³ííèöüêîãî
Òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Òåëåêîìóí³êàö³¿ òà çâ’ÿçîê» ó 2011 ð., íà ³ì’ÿ Ìîñêàëþê
Áîãäàí Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

 Êîìáàéí Êëàñ Êîíñóë, 3 ì. æàòêà. 097-577-26-86

483914

 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-79355-95

 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., íåïîäàë³ê öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57

 Ìàãàçèí 50 êâ.ì., öåíòð. 093-704-31-57

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

 Çí³ìó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-280-43-28
 Øóêàþ äðóãà, ö³êàâîãî ñï³âðîçìîâíèêà ç
ð³çíîá³÷íèìè ïîãëÿäàìè íà æèòòÿ, ïðîâåäåííÿ
çì³ñòîâíèõ áåñ³ä, ïîäîðîæåé, ïðîãóëÿíîê, ïî¿çäîê,
â³ê 65-70 ðîê³â. 096-916-20-73
 Øóêàþ õòî ïîãëèáèòü êðèíèöþ ìåò

483502
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ГОРОСКОП

«Відомі особистості,
родом з Козятинщини

НА 17-25 ГРУДНЯ

1
2
3

ОВЕН
Навіть якщо ви дуже зайняті, не варто нехтувати
спілкуванням з новими
людьми. Знайомства, набуті
цього тижня, послужать вам
непогану службу згодом.

ТЕЛЕЦЬ
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. Село на Козятинщині, де народився
Феофіл Китаївський, зарахований
до лику святих. 4. Прізвище науковицібіолога з Козятина, іменем якої назвали чотири види грибів. 6. Відомий
білоруський гурт, керівником якого є
уродженець Козятина Анатолій Ярмоленко. 7. Прізвище нашого колеги з «Вісника
Козятинщини», прозаїка та поета, що
народився у Сокільці. 11. Прізвище
режисера кіностудії імені Довженка, який
зняв комедію «За двома зайцями». 14.
Прізвище народного депутата України
4 скликання, уродженця Самгородка,
представника партії «Наша Україна».
15. Прізвище художника, що народився
у Козятині.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Ім’я уродженця Махаринець, про якого у 2019 році сервіс Netflix зняв серіал
«Диявол по сусідству». 2. Прізвище
відомого історика, що народився
у Махнівці. 5. Прізвище козятинчанина,
який у 2016 році став чемпіоном світу з
кікбоксингу. 8. Село на Козятинщині, де
народився письменник Федір Марківчук,
що був головним редактором журналу
«Перець». 9. Прізвище автора багатьох
пісень радянських кінострічок, що народився у Козятині. 10. Прізвище сучасної
української письменниці, що народилася
у Юрівці, авторки роману «Мантра-омана». 12. Прізвище оперного співака, що
народився у Самгородку. 13. Прізвище
одного з конструкторів «Катюші», що
мешкав в Уманському будинку на вулиці
Васьковського.

Знайдіть час як слід поворушити мізками, і смутні
прагнення перетворяться
в чіткі досяжні цілі.

4

БЛИЗНЮКИ
У вас з'явиться можливість
для максимально успішної
реалізації задуманого. Ваші
мрії здійсняться.

5
6

РАК
7

9

Не варто сумніватися у власних силах, недовірливість
вже не раз підводила вас, повірте, на цей раз ви зможете
втілити в життя свої задуми.

8

ЛЕВ

10

11

12

Ви відчуєте легкість і спокій,
піде в минуле багато з того,
що вас дратувало. Зайва
строгість може відлякати
кого завгодно, постарайтеся
бути вільніше.

13

14

ДІВА
Навчіться парити над ситуацією, бачити перспективу
на роботі і в особистому
житті. Краще зараз поступитися, зате потім виграти.

15

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень може виявитися надзвичайно продуктивним і радісним. Хоча вам
знадобиться обережність
в прийнятті рішень.

СКОРПІОН
Ви завоюєте успіх і популярність. Вам запропонують
підвищення по службі, ви
отримаєте великий гонорар.

ВІДПОВІДІ:

СТРІЛЕЦЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Махнівка 4. Зерова 6. Сябри 7. Зарицький
11. ванов 14. Скомаровський 15. Клементьєв
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Іван 2. Антонович 5. Яричевський
8. Кордишівка 9. Карпенко 10. Гранецька
12. Кочерга 13. Костіков

Ваші плани обіцяють бути
оптимальні. Зберігайте
спокій, інакше можливі
незворотні наслідки.

КОЗЕРІГ
Улюблена робота може стати
джерелом якщо не великих
доходів, так життєвих сил.

АНЕКДОТИ
— Якщо дитина не хоче їсти м'ясо, чим
його замінити?
— Собакою. Собака завжди хоче їсти
м'ясо.

***

— Мамо, він знову накричав на мене,
я переїжджаю жити до тебе.
— Ні, донечко, він повинен заплатити
за свої помилки. Я переїжджаю жити
до вас.

***

Блондинка, змучена ремонтом і
переїздом в нову квартиру, скаржиться
подрузі на свого кота:
— Уявляєш, цей негідник вже встиг
помітити крісло і килим теж.
— Зрозумій, Люсю, він не винен,
у нього стрес…
— У мене теж стрес, але я собі такого
не дозволяю!

Домашня кішка, забута
господарями при переїзді, подолала
4000 кілометрів і загризла цих гадів,
коли вони спали.
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— А мій сусід жіночку свою постійно
називає «ластівка моя», ласкаво так.
— Що, вона у нього така маленька?
— Та ні, вона у нього залітає постійно.

***

— Мені здається, моя дівчина спить з
кимось іншим.
— Але у тебе ж немає дівчини.
— Я це і сказав.

Цей тиждень важливий для
вас, він може змінити ваше
майбутнє, як в кращий, так і
в гірший бік.

РИБИ
Вас можуть спокушати
привабливою діловою пропозицією, і все ж не давайте
згоди відразу, подумайте.

485022

+1°Ñ
+2°Ñ

ÍÅÄІËß, 20 ÃÐÓÄÍß

0°Ñ
+1°Ñ
+1°Ñ +2°Ñ
ÂІÂÒÎÐÎÊ, 22 ÃÐÓÄÍß

-1°Ñ
-2°Ñ

***

РЕКЛАМА
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Ну ось, друга хвиля коронавірусу.
Знову доведеться бачитися з друзями
по зуму. Замість того, щоб як
нормальні люди, не бачитися ніколи.

Погода у Козятині
×ÅÒÂÅÐ, 17 ÃÐÓÄÍß

ВОДОЛІЙ
***
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