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ГАЗЕТА ЧЕСНИХ НОВИН

«РОЗБОРКИ» В ЦЕНТРІ 
МІСТА. ЩО ЦЕ БУЛО?

ПРО ЗАРПЛАТИ, ПЕНСІЇ ТА НОВІ ТАРИФИ 
с. 3

с. 5

 Рік, що минає, був важким і повним 
випробувань. Відбулося багато подій, 
яких ніколи не траплялося раніше. 
Вперше мером міста стала жінка, вперше 
ми не мали змоги разом святкувати День 
міста, відмінили більшість спортивних 
та культурних заходів

 Батьки, діти, вчителі пережили 
впровадження нової для всіх онлайн 
освіти. А медпрацівники навчилися 
працювати в новому форматі.  
Зазнало змін і наше місто. Підводимо 
підсумки, що найбільше змінилося у 
Козятині за ці 12 місяців

РЕКЛАМА

с. 6

ЯК ЗМІНИВСЯ КОЗЯТИН У 2020

РЕЦЕПТИ ДО 
НОВОРІЧНОГО СТОЛУ с. 12

ПРИЗНАЧИЛИ СТАРОСТ
 Депутати міської ради 

нарешті визначилися з 
межами старостинських 
округів. Відповідно до рішення 
сесії їх буде чотири. Як між 
ними розподілили села і кого 
призначили старостами с. 2

ЯК СВЯТКУВАЛИ 
У РІЗНІ РОКИ

 Коли в Козятині вперше 
почали святкувати Новий 
рік і де тоді була «головна» 
ялинка? І чи пам'ятаєте, 
які гурти та виконавці 
розважали козятинчан 
останні кілька років? с. 11

483500

Нарешті козятинчани дочекалися ремонту Білоцерківського мосту. 
Роботи вже підходять до кінця

НАСТУПНИЙ НОМЕР ГАЗЕТИ ВИЙДЕ 14 СІЧНЯ



2 RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2020 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÍÎÂÈÍÈ

ОЛЕНА УДВУД 

Ì³ñüêà ðàäà âîñüìîãî ñêëè-
êàííÿ ïðàöþº âæå ì³ñÿöü, ïðî-
òå äî ïèòàííÿ ñòàðîñòèíñüêèõ 
îêðóã³â ïåðåéøëè ëèøå çàðàç. 
Íà äðóãîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàí-
í³ òðåòüî¿ ñåñ³¿, ÿêå â³äáóëîñÿ 
ó â³âòîðîê, 29 ãðóäíÿ, îáðàíö³ 
íàðåøò³ ïðîãîëîñóâàëè çà öå 
âàæëèâå äëÿ ñ³ë ãðîìàäè ð³-
øåííÿ.

Ñïåðøó äåïóòàòè äîâãî íå ìî-
ãëè ä³éòè çãîäè ç ïðèâîäó ê³ëü-
êîñò³ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â. 
Àäæå çà ïðîåêòîì ð³øåííÿ ¿õ 
ìàëî áóòè âñüîãî ÷îòèðè. Íà-
ãàäàºìî, ùî äî Êîçÿòèíñüêî¿ 
ãðîìàäè óâ³éäóòü ñ³ì ñ³ëüñüêèõ 
ðàä ³, â³äïîâ³äíî, 14 ñ³ë. Öå 
íå âðàõîâóþ÷è ñåëèùå ì³ñüêîãî 
òèïó Çàë³çíè÷íå. Òîæ ÷àñòèíà 
îáðàíö³â ñêàçàëà, ùî ÷îòèðè 
îêðóãè íà âñþ ãðîìàäó — öå 
çàìàëî.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ çàïðî-
ïîíóâàëè çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü 
ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â ç ÷îòè-
ðüîõ äî ñåìè. Òîáòî, ñòâîðèòè 
îêðóã íà áàç³ êîæíî¿ êîëèøíüî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, õî÷à á íà ÷àñ 
ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó. Ïðîòå öÿ 
ïðîïîçèö³ÿ íå íàáðàëà ï³äòðèì-
êè ñåðåä äåïóòàòñüêîãî êîðïó-

ñó. Òîæ ð³øåííÿ ïðèéíÿëè áåç 
çì³í — ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â 
ó Êîçÿòèíñüê³é ãðîìàä³ áóäå ÷î-
òèðè. ² ì³æ íèìè ðîçïîä³ëåí³ 
íå âñ³ ñåëà, ÿê³ äî íàñ ïðèºä-
íàþòüñÿ.

Ñòàðîñòèíñüê³ îêðóãè âèçíà-
÷èëè ó òàêèõ ìåæàõ:

— îêðóã ¹ 1 — Ìàõàðèíö³;
— îêðóã ¹ 2 — Ñåñòðèí³âêà;
— îêðóã ¹ 3 — Êîðäèø³âêà, 

Ïðóøèíêà, Êîðîë³âêà;
— îêðóã ¹ 4 — Ôëîð³àí³âêà, 

Ðóáàíêà.
Íàòîì³ñòü ñåëî Êîçÿòèí, ²âàí-

ê³âö³, Ñèãíàë, Òèòóñ³âêà, Ïè-
êîâåöü, Ïóñòîõà òà Ñîê³ëåöü 
çàëèøèëèñü íåðîçïîä³ëåíèìè 
ì³æ ñòàðîñòèíñüêèìè îêðóãàìè.

— ß ñüîãîäí³ îçâó÷óâàëà ëèøå 
÷îòèðè ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóãè, 
ÿê³ íà äàëüí³ ñåëà. Òîìó ùî òàì 
ñèòóàö³ÿ òðîõè êðèòè÷í³øà, — 
ñêàçàëà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ Òåòÿíà 
ªðìîëàºâà, ì³ñüêà ãîëîâà Êî-
çÿòèíà. — Ìåí³ òðåáà ðîçóì³òè, 
ùî â íèõ ðîáèòüñÿ. Ñåëà, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ áëèçüêî êîëî ì³ñòà, 
âîíè âñ³ â ìîºìó ïîë³ çîðó. Öå 
ÿ ó íèõ ôàêòè÷íî ñòàðîñòà.

Âîäíî÷àñ öå íå îçíà÷àº, ùî 
ìåæ³ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðóã³â ÷è 
¿õ ê³ëüêîñò³ íå çì³íÿòü. Äåïóòàòè 
ìîæóòü â ìàéáóòíüîìó ¿õ çá³ëü-

ОЛЕНА УДВУД 

 Ï³ñëÿ âèáîð³â ³ ñòàðòó äåöåí-
òðàë³çàö³¿ îäíèì ³ç íàéãîñòð³-
øèõ ïèòàíü áóâ ðîçïîä³ë ìàéíà. 
Àäæå Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí ðîç-
ôîðìóâàëè, à óñ³ íîâîóòâîðåí³ 
ãðîìàäè Êîçÿòèíùèíè óâ³éøëè 
äî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Ïðî-
òå ñàìå Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà 
ðàäà áóëà çàñíîâíèêîì íèçêè 
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ 
óñòàíîâ.

×è íå íàéá³ëüøå óñ³õ ö³êàâè-
ëî, ùî æ áóäå ç öåíòðàëüíîþ 
ðàéîííîþ ë³êàðíåþ? Çðîçóì³ëî, 
ùî ìåäè÷íèé çàêëàä îòðèìóº 
ô³íàíñóâàííÿ ç Íàö³îíàëüíî¿ 
ñëóæáè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè, ÿêà 
îïëà÷óº íàäàí³ ïàö³ºíòàì ïî-
ñëóãè. Ïðîòå ùå òðåáà óòðèìó-

âàòè ïðèì³ùåííÿ ³ ñïëà÷óâàòè 
êîìóíàëêó.

Äî âèáîð³â ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
åêñïåðòîì ³ç äåöåíòðàë³çàö³¿ Àí-
äð³ºì Êàâóíöåì íà öþ òåìó. ßê 
ïîÿñíèâ íàì åêñïåðò, ðàéîííà 
ë³êàðíÿ — âòîðèííà ëàíêà ìå-
äèöèíè, à òîìó íà ïèòàííÿ, õòî 
óòðèìóâàòèìå ìàéíîâèé êîìï-
ëåêñ ï³ñëÿ âèáîð³â, îäíîçíà÷íî¿ 
â³äïîâ³ä³ íå áóëî.

×àñ éøîâ, âèáîðè â³äáóëèñÿ. 
Êîçÿòèíñüêà ðàéîííà ðàäà ùå 
äî ë³êâ³äàö³¿ ïðîâåëà îñòàííþ 
ñåñ³þ, íà ÿê³é ïðèéíÿëà ð³øåí-
íÿ ïðî ïåðåäà÷ó ìàéíà ãðîìà-
äàì. Çã³äíî ç öèìè ð³øåííÿìè, 
ìàéíîâèé êîìïëåêñ Öåíòðàëü-
íî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ìàëè ïåðå-
äàòè íàø³é ì³ñüê³é ðàä³. Ïðîòå 

ì³ñüêà ðàäà íå ïîñï³øàëà áðàòè 
ÖÐË äî ñåáå.

Òèì ÷àñîì Õì³ëüíèöüêà ðà-
éîííà ðàäà âîñüìîãî ñêëèêàí-
íÿ çàïóñòèëà ïðîöåñ ðåîðãàí³-
çàö³ÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè. Çã³äíî ç äàíèìè ðåºñòðó, 
íàøà ðàéðàäà ïðèïèíèëà ñâîþ 
ä³ÿëüí³ñòü ÿê þðèäè÷íà îñîáà 
ìàéæå äâà òèæí³ òîìó. Âèõî-
äèòü, ùî îô³ö³éíî Êîçÿòèíñüêà 
öåíòðàëüíà ðàéîííà ë³êàðíÿ — 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî Êîçÿ-
òèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ïðè-
íàéìí³ òàê éäåòüñÿ ó ðåºñòðàõ, 
ïðîòå ôàêòè÷íî ðàéðàäà âæå 
ë³êâ³äîâàíà.

Âñå çì³íèëîñÿ ó â³âòîðîê, 
29 ãðóäíÿ. Äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè 
ï³ä ÷àñ äðóãîãî ïëåíàðíîãî çà-

ñ³äàííÿ òðåòüî¿ ñåñ³¿ ïðîãîëî-
ñóâàëè çà íàäàííÿ çãîäè íà ïðè-
éíÿòòÿ äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
ì³ñòà ö³ë³ñíîãî ìàéíîâîãî êîìï-
ëåêñó ðàéîííî¿ ë³êàðí³.

— Ìè âñ³ ó âèáîð÷îìó ïðî-
öåñ³ ðîçóì³ëè, ùî ó íàñ º äâ³ 
ë³êàðí³ — ì³ñüêà ë³êàðíÿ ³ 
ðàéîííà. ² ô³çè÷íî ³ñíóâà-
òè íà ïëîùèí³ äâ³ ë³êàðí³ 
íå ìîæå, òîìó ùî ó íàñ ðàíî ÷è 
ï³çíî âèíèêíóòü ïèòàííÿ ùîäî 
ô³íàíñóâàííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. 
Ô³íàíñóâàòè ì³ñüêó ë³êàð-
íþ, çàðïëàòè ³ âñå ðåøòà, ìè 
íå áóäåìî. Ìè í³êóäè íå ä³íå-
ìîñÿ â³ä òîãî, ùî áóäåìî ùîñü 
ç’ºäíóâàòè, îá’ºäíóâàòè àáî ðå-
îðãàí³çîâóâàòè, — ñêàçàëà ï³ä 
÷àñ çàñ³äàííÿ î÷³ëüíèöÿ ì³ñòà.

ВИРІШИЛИ, СКІЛЬКИ БУДЕ 
СТАРОСТ У КОЗЯТИНСЬКІЙ ОТГ 
Децентралізація  Депутати міської 
ради нарешті визначилися з межами 
старостинських округів. Відповідно 
до рішення сесії їх буде чотири. Як між 
ними розподілили села 
і кого призначили старостами

øèòè, ÷è, íàâïàêè, çìåíøèòè. 
Çàêîí öå íå çàáîðîíÿº.

Ïîïðè òå, ùî âèçíà÷èëè ìåæ³ 
÷îòèðüîõ ñòàðîñòèíñüêèõ îêðó-
ã³â, ñòàðîñò ïðèçíà÷èëè ëèøå 
äëÿ òðüîõ.

Äëÿ îêðóãó ¹ 1, ùî îõîïëþº 
ñåëî Ìàõàðèíö³, ñòàðîñòîþ 
ïðèçíà÷èëè Íàòàë³þ Âàñèëþê. 
Äî öüîãî âîíà î÷îëþâàëà òàì-
òåøíþ ñ³ëüñüêó ðàäó.

Ñòàðîñòîþ îêðóãó ¹ 2, ùî 
îõîïëþº Ñåñòðèí³âêó, áóäå 
Ëþäìèëà Ëåâ÷óê, â÷èòåëü ³ñòî-
ð³¿ òà ïðàâîçíàâñòâà òàìòåøíüî¿ 
øêîëè ³, çà ñóì³ñíèöòâîì, äè-
ðåêòîð Ìóçåþ Ìèõàéëà Ãðóøåâ-
ñüêîãî. Äî ðå÷³, íà öèõ âèáîðàõ 
Ëþäìèëà Ëåâ÷óê áàëîòóâàëàñÿ 
ó äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñü-
êî¿ ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Óêðà¿íñüêà 
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà».

Ñòàðîñòîþ îêðóãó ¹ 3 ïðè-
çíà÷èëè Îëåêñàíäðó Áîíäàðåöü. 
Âîíà ïðàöþâàëà â Êîçÿòèíñüê³é 
ðàéîíí³é ðàä³ íà ïîñàä³ ãîëîâ-
íîãî áóõãàëòåðà.

Íàòîì³ñòü äëÿ îêðóãó ¹ 4, 
ùî îõîïëþº Ôëîð³àí³âêó òà 
Ðóáàíêó, ñòàðîñòó ïîêè íå ïðè-
çíà÷èëè.

Íàãàäàºìî, ùî Ãëóõ³âåöüêà 
òà Ìàõí³âñüêà ãðîìàäè ïðè-
çíà÷èëè ñòàðîñò çíà÷íî ðàí³øå 
çà Êîçÿòèí — ùå ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ 
óñòàíîâ÷î¿ ñåñ³¿, ÿêà â³äáóëàñÿ 
ì³ñÿöü òîìó. Ó Ìàõí³âö³ ñòâî-
ðèëè ñ³ì ñòàðîñòèíñüêèõ îêðó-
ã³â íà áàç³ êîëèøí³õ ñ³ëüñüêèõ 
ðàä. Ó Ãëóõ³âöÿõ ñòàðîñòèíñüêèõ 
îêðóã³â ñòâîðèëè ÷îòèðè, ç íèõ 
äåÿê³ — íà áàç³ êîëèøí³õ ñ³ëü-
ðàä, äåÿê³ îõîïëþþòü ñåëà, ùî 
ðàí³øå áóëè â ð³çíèõ ñ³ëüñüêèõ 
ðàäàõ. Межі старостинських округів Козятинської громади 

Яка доля чекає на нашу районну лікарню?

Центральна районна 
лікарня за документами 
поки що належить 
Козятинській районній 
раді. Хоча наша райрада 
ліквідована вже більше 
тижня. Фото з архівів газети 

Людмила Левчук, 
староста Сестринівки

Наталія Василюк, 
староста Махаринець
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ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,

ОЛЕНА УДВУД

Ñêëàëè ñïèñîê ìàñøòàáíèõ 
çì³í, ÿê³ â³ä÷óþòü êîçÿòèí÷àíè 
ó íîâîìó ðîö³. Ïðî íèõ âàðòî 
çíàòè, áî äåÿê³ íîâàö³¿ ïî÷íóòü 
ïðàöþâàòè ó ïåðøó õâèëèíó 
2021-ãî. ² ïî÷íåìî ç ãðîøåé.

ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ
Ó Äåðæáþäæåò³ íà 2021 ð³ê 

íàðäåïè çàêëàëè çðîñòàííÿ ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè. Ç 1 ñ³÷íÿ 
âîíà ñòàíîâèòèìå ø³ñòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, à ç ãðóäíÿ 2021 ðîêó — 
6500 ãðí. Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
âàæëèâà, áî â³ä íå¿ â³äøòîâõó-
þòüñÿ ïðè ðîçðàõóíêó ºäèíîãî 
ñîö³àëüíîãî âíåñêó. Öå â³äðàõó-
âàííÿ íà ïåíñ³¿, âèïëàòè ç áåç-
ðîá³òòÿ, ë³êàðíÿí³ òà íåùàñí³ 
âèïàäêè.

Ïðîòÿãîì ðîêó çðîñòàòèìå 
ðîçì³ð ïåíñ³¿. Ç 1 ñ³÷íÿ ïåíñ³¿ 
çðîñòóòü ç 2100 äî 2400 ãðí äëÿ 
òèõ, êîìó á³ëüøå 65 ðîê³â ³ ÷èé 
ñòàæ ñÿãàº 30 ðîê³â äëÿ ÷îëî-
â³ê³â ³ 25 ðîê³â — äëÿ æ³íîê.

Ç 1 áåðåçíÿ â³äáóäåòüñÿ ³í-
äåêñàö³ÿ ïåíñ³é (íà 11%). 
Ó ëèïí³ ïî÷íóòü äîïëà÷óâàòè 
ïî 400 ãðèâåíü ïåíñ³îíåðàì â³-
êîì â³ä 75 äî 80 ðîê³â. Ó ðàç³ 
íàÿâíîñò³ 20/25 ðîê³â ñòàæó 
âîíè îòðèìóâàòèìóòü íå ìåí-

øå 2 500 ãðèâåíü. Íàòîì³ñòü 
â³ííè÷àíè, â³êîì ïîíàä 80 ðî-
ê³â, îòðèìóâàòèìóòü äîïëàòó 
600 ãðèâåíü.

Ï³äâèùèëè ³ ïðîæèòêîâèé 
ì³í³ìóì. Öåé ïîêàçíèê º ïî-
òð³áíèì äëÿ ðîçðàõóíêó ðÿäó 
ñîöäîïîìîã, ñåðåä ÿêèõ âè-
ïëàòè ïî áåçðîá³òþ, àë³ìåíòè, 
ñòèïåíä³¿, ñóäîâèé çá³ð òîùî. 
Çàãàëüíèé ïîêàçíèê ñêëàäàº 
2189 ãðèâåíü, ç 1 ëèïíÿ ìàº 
çðîñòè äî 2294 ãðèâåíü, à ç 
1 ãðóäíÿ — äî 2393 ãðèâåíü.

Òàêîæ çàïëàíîâàíå çðîñ-
òàííÿ ì³í³ìóìó äëÿ îñíîâíèõ 
ñîö³àëüíèõ ³ äåìîãðàô³÷íèõ 
ãðóï. Çîêðåìà, äëÿ ä³òåé â³êîì 
äî øåñòè ðîê³â ñóìà ç 1 ñ³÷-
íÿ ñòàíîâèòèìå 1921 ãðèâíþ, 
ç 1 ëèïíÿ — 2013 ãðèâåíü, ç 
1 ãðóäíÿ — 2100 ãðèâåíü.

Äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ì³-
í³ìóì ñòàíîâèòü 2270 ãðèâåíü 
ç 1 ñ³÷íÿ, 2379 ãðèâåíü — ç 
1 ëèïíÿ, 2481 ãðèâíþ — ç 
1 ãðóäíÿ. Äëÿ íåïðàöåçäàò-
íèõ — 1769 ãðèâåíü ç 1 ñ³÷-
íÿ, 1854 ãðèâí³ ç 1 ëèïíÿ ³ 
1934 ãðèâí³ ç 1 ãðóäíÿ.

Äëÿ ä³òåé â³êîì â³ä 6 äî 18 ðî-
ê³â ðîçì³ð òàêîãî ì³í³ìóìó âè-
ùèé: 2395 ãðèâåíü — ç ïåðøî-
ãî äíÿ íîâîãî ðîêó, 2510 ãðè-
âåíü — ç 1 ëèïíÿ òà 2618 ãðè-
âåíü — ç 1 ãðóäíÿ.

ЗАРПЛАТИ, ТАРИФИ ТА ПЕНСІЇ, 
ЩО БУДУТЬ ДІЯТИ У 2021 РОЦІ 
Подарунки під ялинку  У 2021 році 
двічі зростає мінімальна зарплата 
та планують п’ять етапів підвищення 
пенсій. Водночас починають працювати 
й нові тарифи та податки. Що принесе 
цей рік для наших гаманців? Про гроші 
та про те, що буде заборонено на час 
січневого локдауна

ТАРИФИ
Ç 1 ñ³÷íÿ ï³äí³ìåòüñÿ òàðèô 

íà õîëîäíó âîäó. Íà âèêîíàííÿ 
ïîñòàíîâè Íàö³îíàëüíî¿ êîì³-
ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãó-
ëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè òà 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, òàê çâàíî¿ 
ÍÊÐÅÊÏ, Êè¿âñüêå òåðèòîð³-
àëüíå óïðàâë³ííÿ ÁÌÅÑ ÀÒ 
«Óêðçàë³çíèö³» ï³äí³ìàº ïëàòó 
çà âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâå-
äåííÿ. Â³äïîâ³äíî äî òåêñòó ö³º¿ 
ïîñòàíîâè, äëÿ «Óêðçàë³çíèö³» 
âñòàíîâëþþòüñÿ òàê³ òàðèôè 
äëÿ ñïîæèâà÷³â:
  íà âîäîïîñòà÷àííÿ — 

23,10 ãðèâí³ çà 1 êóá³÷íèé ìåòð;
  íà âîäîâ³äâåäåííÿ — 

15,96 ãðèâí³ çà 1 êóá³÷íèé ìåòð.
Öå áåç âðàõóâàííÿ ïîäàòêó 

íà äîäàíó âàðò³ñòü. Äîäàé-
òå ñþäè ùå é ÏÄÂ ó ðîçì³ð³ 
20 % ³ îòðèìàºòå 46,8 ãðèâí³. 
Ñàìå ñò³ëüêè ìè áóäåìî ïëà-
òèòè çà 1 êóá âîäè ç 1 ñ³÷íÿ 
2021 ðîêó. Òîæ âîäà ïîäîðîæ-
÷àº íà ö³ëèõ 5 ãðèâåíü.

Òàê ñàìî ïîäîðîæ÷àº ³ ãàç. 
Ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç çáóòó» 
â ñ³÷í³ çàïëàòÿòü 9,89 ãðèâ-
í³ çà êóáîìåòð íà ì³ñÿöü. 
Äîñòàâêà ãàçó ìîæå çá³ëü-
øèòèñü ó ö³í³ äî 2 ãðèâåíü 
çà êóá. Ïðèíàéìí³, òàê âêà-
çàíî ó ð³øåíí³ äåðæàâíîãî 
Ðåãóëÿòîðà (ÍÊÐÅÊÏ), ÿêèé 
óõâàëþº íîâ³ òàðèôè. Îñòà-
òî÷íå ð³øåííÿ, íà ìîìåíò 
ï³äãîòîâêè ìàòåð³àëó â äðóê, 
ùå íå ïðèéíÿòå. Õî÷à, âàðòî 

çàóâàæèòè, ùî ãàçîâèêè õîò³ëè 
òàðèô 2,17 ãðèâí³ çà êóá, àëå 
ÍÊÐÅÊÏ çìåíøèâ öå â ïðî-
åêò³ ð³øåííÿ.

Çì³íèëè ³ òàðèô ç åëåêòðî-
åíåðã³¿. Íà çàñ³äàíí³ Êàáì³íó, 
28 ãðóäíÿ, óõâàëèëè ð³øåííÿ 
ïðî òå, ùî ïåðåñòàíå ä³ÿòè ï³ëü-
ãîâà ö³íà äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæè-
âà÷³â — 90 êîï³éîê çà ê³ëîâàò 
ïðè ñïîæèâàíí³ äî 100 êÂò/ãî-
äèí íà ì³ñÿöü. Îòîæ, ç 1 ñ³÷íÿ 

2021 ðîêó ä³º ô³êñîâàíà ö³íà 
äëÿ íàñåëåííÿ — 1,68 ãðèâí³ 
çà ê³ëîâàò íà ì³ñÿöü.

ПОДАТКИ ТА КАСОВІ 
АПАРАТИ

Îäðàçó ç 1 ñ³÷íÿ çðîñòóòü 
ïîäàòêè äëÿ ÔÎÏ³â. Öå òàêîæ 
ïîâ’ÿçàíî ç³ çðîñòàííÿì ð³âíÿ 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè òà ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó. ªäèíèé 
ñîöâíåñîê äëÿ ô³çîñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â çá³ëüøèâñÿ äî 1320 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü, à â ãðóäí³ 
áóäå ñêëàäàòè 1430 ãðèâåíü 
(÷åðåç çðîñòàííÿ ì³íçàðïëàòè 
äî 6500 ãðí).

Ùîïðàâäà, óõâàëåí³ Âåðõî-

âíîþ Ðàäîþ çàêîíè ïðî ï³ä-
òðèìêó á³çíåñó ï³ä ÷àñ ëîêäàóíó 
ïåðåäáà÷àþòü ïîäàòêîâ³ êàí³-
êóëè äëÿ ÔÎÏ³â ïåðøî¿ ãðóïè 
ç ãðóäíÿ 2020 ðîêó ïî òðàâåíü 
2021 ðîêó. Âîíè ìîæóòü íå ïëà-
òèòè ºäèíèé ïîäàòîê.

Êð³ì òîãî, ç íîâîãî ðîêó äëÿ 
ÔÎÏ³â âñòàíîâèëè íîâ³ ë³ì³òè 
ùîäî îáñÿã³â äîõîäó: ïåðøà ãðó-
ïà — 167 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè (1,002 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü), äðóãà ãðóïà — 834 ðîç-
ì³ðè ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè 
(5,004 ìëí ãðí), òðåòÿ ãðóïà — 
1 167 ðîçì³ð³â ì³í³ìàëüíî¿ çàðï-
ëàòè (7,002 ìëí ãðí).

Ùå ç 1 ñ³÷íÿ ïåðåäáà÷àëî-
ñÿ çàïðîâàäèòè êàñîâ³ àïàðàòè 
äëÿ îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ 
2–4 ãðóï ÔÎÏ³â, à ç êâ³òíÿ — 
äëÿ âñ³õ ïëàòíèê³â ºäèíîãî 
ïîäàòêó äðóãî¿-÷åòâåðòî¿ ãðóï. 
Ïðîòå ó ïëàíè âëàäè âòðóòèëàñÿ 
êîðîíàêðèçà: âåñíÿíèé ëîêäàóí 
áîëþ÷å âäàðèâ ïî ï³äïðèºìöÿõ, 
à ïîò³ì ò³ âèéøëè íà âóëè÷í³ 
ïðîòåñòè. Âåðõîâíà Ðàäà ï³øëà 
íà ïîñòóïêè òà â³äòåðì³íóâà-
ëà ô³ñêàë³çàö³þ íà ð³ê. Õî÷à ³ 
íå äëÿ âñ³õ.

Ïîâèíí³ ìàòè ÐÐÎ ò³ ï³äïðè-
ºìö³, ùî íàäàþòü ïëàòí³ ïî-
ñëóãè ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, 
ïðîäàþòü þâåë³ðí³ òà ïîáóòîâ³ 
âèðîáè ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â 
òà êàì³ííÿ, ÔÎÏè äðóãî¿-÷åò-
âåðòî¿ ãðóï, ÷èé äîõ³ä ïåðåâè-
ùóº 220 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò 
(1,32 ìëí ãðí).

Кабмін запровадить поси-
лений карантин після но-
ворічних свят. Передбача-
ється, з 00.00 годин 8 січ-
ня по 00.00 годин 25 січня 
2021 року буде заборонено:
 відвідування навчальних за-
кладів, крім дошкільної освіти 
та спеціальних закладів;
 робота кафе, барів, рестора-
нів (крім доставки і замовлень 
на виніс);
 робота ТРЦ, розважальних 
закладів, салонів краси, фіт-
нес-залів, басейнів, кінотеа-
трів, виставки;
торгівля непродовольчими 

товарами, робота непродо-
вольчих ринків, різдвяних 
ярмарків.
Громадський транспорт продо-
вжить працювати. Аеропорти 
працюватимуть в звичному 
режимі. Також працюватимуть 
продуктові магазини, аптеки, 
банки, поштові оператори, го-
телі. Перукарні та салони краси 
мають право працювати за по-
переднім записом. Автоза-
правки можуть працювати без 
харчових зон, прийматимуть 
відвідувачів на СТО. Спортивні 
заходи професійних клубів ма-
ють відбуватись без глядачів.

Суворий карантин на три тижні буде в січні

Ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè 
îòðèìàëè ÔÎÏè 
ïåðøî¿ ãðóïè. 
Äî òðàâíÿ âîíè 
ìîæóòü íå ïëàòèòè 
ºäèíèé ïîäàòîê

6000 грн
мінімальна 

зарплата 

1769 грн
мінімальна 

пенсія 

1320 грн
податок ЄСВ 

для ФОПів

1  млн грн
ліміт для ФОПів 

першої групи 

ЩО ЗМІНИТЬСЯ В ЖИТТІ КОЗЯТИНЧАН

9,89 грн
за м3 вартість 

газу в січні 

46,8 грн
за м3 тариф 

на воду

8-25 січня
дати карантину «зимових 

канікул»



4 RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2020 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

Ïî÷àëàñÿ íàøà ïðîãóëÿíêà ç 
âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, äå çà â³ä-
ñóòíîñò³ âîäîâ³äâåäåííÿ â äîùî-
âó ïîãîäó ïåðåä ïðîäóêòîâèì 
ìàãàçèíîì óòâîðþºòüñÿ êàëþæà. 
Êèíóëîñü â î÷³ òå, ùî êîçÿòèí-
÷àíè, ÿê³ õî÷óòü çàéòè â ìàãà-
çèí, ñïî÷àòêó ìàþòü âèð³øèòè: 
îáõîäèòè êàëþæó, ÷è çðîáèòè 
ïîêóïêè â ³íø³é òîðãîâ³é òî÷ö³.

Íà ðèíêó «Õë³áîäàð» äîùî-
âà ïîãîäà ðîç³ãíàëà ïîêóïö³â. 
À ÿê íåìàº êîìó êóïóâàòè, 
òî é ïðîäàâö³ ïîðîçõîäèëèñü. 
Ìè ïîì³òèëè ò³ëüêè ïðîäàâö³â 
ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ÿê³ âæå íà-
â³òü çà çíèæåíîþ ö³íîþ í³ÿê 
íå ìîãëè çáóòè òîâàð, ïðîäàâö³â 
ôðóêò³â òà ê³ëüêà «ëîòî÷íèê³â» 
íå ïðîäóêòîâèõ òîâàð³â.

Íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ âó-
ëèöü Âàñèëÿ Çåìëÿêà òà Íåçà-
ëåæíîñò³ ìè ïðîòÿãîì ãîäèíè 
ñïîñòåð³ãàëè, ÿê ëþäè «çåáðó» 
ïåðåõîäÿòü. Äîëàþ÷è ïåðåõ³ä, 
ëþäè âèçíà÷àëèñÿ, äå º íåâåëèê³ 
ãîðáèêè, ùîá ìåíøå íàìî÷è-
òè âçóòòÿ. Âîä³¿ ï³øîõîä³â ïðî-
ïóñêàëè, àëå æ ò³ëüêè íà ñâî¿é 
ñìóç³. Òîæ äåÿêèì ïåðåõîæèì, 
ÿê³ âñòèãëè ïðîéòè äî ñåðåäèíè 
äîðîãè, íå ïîùàñòèëî. Ççàäó ¿õ 

îáëèëî âîäîþ ç-ï³ä êîë³ñ àâò³â-
êè, ÿêà ¿õàëà íà øâèäêîñò³.

Â ìàãàçèí «Êîçàê», ùî íà âóëè-
ö³ Ï. Îðëèêà, ïðèâåçëè äåøåâèé 
õë³á. Â ñåðåäíüîìó, çà îö³íêàìè 
ïîêóïö³â, â³í êîøòóº ïîëîâèíó 
âàðòîñò³ ïî÷àòêîâî¿ ö³íè. Â òîé 
äåíü áóõàíåöü êîøòóâàâ 5,70 ãðí. 
Ëþäè, ÿê³ ñòîÿëè â ÷åðç³, ñîðî-
ìèëèñÿ ùîñü ñêàçàòè íà êàìåðó. 
Áåç íå¿ ñï³ëêóâàëèñÿ îõî÷å.

— Äîáðå, ùî òàêèé ìàãàçèí 
º. Öå çíàõ³äêà äëÿ ëþäåé, ÿê³ 
ìàþòü ïðîáëåìè ç ãðîøèìà, — 
êàçàëè âîíè. Ò³ëüêè ïîãàíî, ùî 
ó íàñ º áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ÷åðåç 
âàæêå ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ìó-
ñÿòü êóïóâàòè õë³á, ÿêèé ïåðå-
îö³íèëè.

Íà ò³é æå âóëèö³ Ï. Îðëèêà 
ïðèºìíå âðàæåííÿ ñïðàâèëà 
Arm-Ato Pizza. Âîíè äîáðå ï³ä-
ãîòóâàëèñÿ äî Ð³çäâÿíî-íîâîð³÷-
íèõ ñâÿò, îçäîáèâøè òåðèòîð³þ 
á³ëÿ çàêëàäó ã³ðëÿíäàìè.

Ìè íå â îäí³é ïðîãóëÿíö³ 
ïîì³÷àºìî íà äîðîãàõ íàøîãî 
ì³ñòà çàâàíòàæåí³ ð³çíèìè òî-
âàðàìè âåëèêîãàáàðèòí³ ôóðè, 
ÿê³ ðîçáèâàþòü äîðîãó. Äîðîæíº 
ïîêðèòòÿ íà âóëèö³ Ìàòðîñîâà 
âæå ïðîñ³ëî, ³ ùî áóäå íà âåñ-
íó, íàâ³òü óÿâèòè âàæêî. Òàêèõ 
äâ³ ôóðè ïîì³òèëè á³ëÿ â³ää³ëêó 

ДЕШЕВИЙ ХЛІБ ТА КОЗЯТИНЧАНИ, 
ЯКИХ «КРОПИЛИ» ВОДОЮ 
Козятин у фото  Кожного тижня ми 
об’їжджаємо наше місто і його околиці 
в пошуках цікавих фото. Цього разу 
під приціл наших камер потрапили 
альтанка, що в урощищі «Сестринівська 
дача», калюжі на вулиці Грушевського, 
та «душ» для перехожих від водіїв 

ïîë³ö³¿. Ïîö³êàâèëèñü, ÷îìó ¿õ 
íå çààðåøòóâàëè? Âèÿâëÿºòüñÿ, 
ç ðóéíóâàííÿì äîðîãè öå í³ÿê 
íå ïîâ’ÿçàíî.

Ïåðåä íîâîð³÷íèìè ñâÿòàìè 
â Êîçÿòèíñüêîìó ë³ñíèöòâ³ ìè 
÷àñò³ ãîñò³. Öüîãî ðàçó, êð³ì 
íàéäåøåâøèõ ÿëèíîê, ïîì³òè-
ëè íà îêîëèö³ ë³ñó íîâîáóä. Öå 
Âàñèëü Ñàóëÿê âèð³øèâ ïåðåä 
òèì, ÿê ï³òè íà çàñëóæåíèé â³ä-
ïî÷èíîê, çáóäóâàòè äëÿ ëþáèòå-
ë³â ë³ñîâèõ ïðîãóëÿíîê àëüòàíêó.

— Ñòîëèêè, ÿê³ ñòîÿëè íà ãà-
ëÿâèí³, â äîùîâó ïîãîäó íàìîêà-
ëè, â ñïåêó âèñèõàëè ³ êîðîáè-
ëèñü. Õî÷ó, ùîá â³äïî÷èâàþ÷èì 
áóëî ïðèºìíî â ë³ñ³, — êàæå ïàí 
Âàñèëü. — Íå âñ³ â³äïî÷èâàþ÷³ 
ïðèáèðàëè ï³ñëÿ ñåáå. Ñïîä³-
âàþñÿ, ùî òåïåð áóäóòü äîòðè-
ìóâàòèñÿ ïîðÿäêó âñ³.

Íàîñòàíîê íàøî¿ çóñòð³÷³ ìè 
ïîö³êàâèëèñÿ ó Âàñèëÿ Ñàóëÿêà, 
÷îìó â³í âèð³øèâ ïîêèíóòè ïî-
ñàäó ë³ñíè÷îãî?

— Íàøå ïðàâë³ííÿ â Õì³ëü-
íèêó. Õì³ëüíèê â³ä Êîçÿòèíà 
çà 100 ê³ëîìåòð³â. Êîæíà ïî¿çäêà 
âåñü äåíü çàáèðàëà. Â öüîìó é 
óñÿ ïðè÷èíà, — ñêàçàâ Âàñèëü 
Ñàóëÿê. Çàëèøèâøè ïîñàäó, â³í 
íå ïåðåñòàâ ë³ñ ëþáèòè ³ ó âñüî-
ìó, ÷èì ìîæå äîïîìàãàº íîâîìó 
ë³ñíè÷îìó óðî÷èùà «Ñåñòðèí³â-
ñüêà äà÷à».

Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò ùå íà 
îäèí êðîê íàáëèçèâñÿ äî â³äêðèò-
òÿ. Ïðàö³âíèêè áóä³âåëüíî¿ êîì-
ïàí³¿ «112» Áðîâàðè ñòàâëÿòü â³ä 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè â³äá³éíèêè.

Íà ãîëîâí³é ïëîù³ ì³ñòà áà-
âèòüñÿ ìàëå÷à. Õòîñü á³ëÿ ÿëèí-
êè âëàøòîâóº ñåñ³þ, à õòîñü — 
á³ëÿ îëåí³â. Íà ö³é ïîçèòèâí³é 
íîò³ ìè é çàâåðøèëè íàøó 
ìàíäð³âêó.

Немає покупців — немає продавців. Дощова погода розігнала з ринку людей
Arm-Ato Pizza вже підготувалася до свят. 
Територію гарно оздобили гірляндами 

Перехожих водії пропускають і водою 
поливають. Звична картина після дощу

Черга біля магазину. Люди прийшли купити дешевий хліб
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ÍÎÂÈÍÈ

За словами Юлії, матір все життя мовчала 
про стосунки, які відбуваються між нею та 
батьком.
— Вона ніколи не «виносила на люди», те, 
що коїться в родині, боляче переживала всі 
дурні витівки батька, але всім посміхалася, 
тому, що моя матір сильна жінка, — ділиться 
переживаннями Юлія. — Я пишаюся тим, що 
вона є, адже все життя тягнула все на своїх 
плечах — і роботу, на якій сиділа з самого 
ранку до ночі, і родину, яку самостійно году-
вала, не вимагаючи у батька ні копійки. Це 

було останньою краплею, я дуже хвилююся 
за майбутнє моєї матері, адже невідомо, що 
йому ще може взбрести в голову. Він жа-
ліється, що колишня жінка в нього погана? 
Нехай спочатку розповість правду про себе, 
хто він є насправді. Що при поділі дітей він 
вирішив залишити всіх трьох на колиш-
ню дружину, не сплачувати аліменти, ще 
й перешкоджати підприємницькій діяль-
ності матері, яка працює на благо родини, 
щоб мати змогу прогодувати та поставити 
на ноги своїх дітей, — продовжує дівчина.

Терпіла «дурні витівки» 

Ми поспілкувалися з чоловіком Людмили 
Володимиром. Його позиція кардиналь-
но інша. Каже, ніякого рейдерського за-
хвату не було, бо це його майно.
— Колишня дружина вигнала мене з 
квартири, як собаку. Поставила мені 
кульки з трусами і носками біля гара-
жа. Це все, що я нажив за 23 роки. Ми 
разом з нею піднялися, — говорить Воло-
димир. — Документи на право власності 
квартири на ній. Вона поміняла замки. 
Розлучені ми з нею з квітня. Все має ви-

рішити суд. Я казав їй, що мені нема де 
жити, дай я буду жити хоч тут (в примі-
щенні магазину, яке йде за документа-
ми в БТІ, як квартира). Я власник цього 
магазину. Вона не пускала мене в туалет, 
кричала, що я пломби позривав, хоча 
нащо вони мені. Своїми силами я не міг 
зайти. Так вийшло, «ребята» стояли збо-
ку, там не було погроз. Я просто просив 
її вийти, бо хочу тут жити. 
Вона перша найняла охорону. Як може 
бути рейдерський захват, коли я власник?

«Нема де жити. Вигнала як собаку» 

ОЛЕНА УДВУД 

 Â³äòåïåð, ÿêùî âè çàõî÷åòå 
â³äâ³äàòè â³äêðèòå çàñ³äàííÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè, âàì äîâåäåòüñÿ 
ðåºñòðóâàòèñÿ. Òàêà ïðîöåäóðà 
ïðîïèñàíà ó íîâîìó ðåãëàìåíò³, 
ÿêèé ïðèéíÿëè äåïóòàòè íà ïåð-
øîìó ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ òðå-
òüî¿ ñåñ³¿, ùî â³äáóëîñÿ ó ÷åòâåð, 
24 ãðóäíÿ.

Ðåºñòðàö³ÿ áóäå ïèñüìîâîþ. 

Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî áóäå ïîäàòè 
çàÿâó íå ï³çí³øå, í³æ çà äîáó 
äî ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ. Çàÿâó 
ìîæíà áóäå ïîäàòè, áåçïîñåðåä-
íüî ïðèéøîâøè äî ì³ñüêî¿ ðàäè, 
àáî îíëàéí, ÷åðåç ñàéò komr.gov.
ua. Ùîïðàâäà, ÷åðåç ñàéò çìî-
æóòü çàðåºñòðóâàòèñÿ ëèøå ò³, 
õòî ìàº åëåêòðîííèé öèôðîâèé 
ï³äïèñ.

Ïóñêàòèìóòü äî çàëè çàñ³äàíü 

ëèøå çà íàÿâíîñò³ ï³äòâåðäæåí-
íÿ, ÿêå íàäñèëàºòüñÿ íà åëåê-
òðîííó ïîøòó ÷è òåëåôîí.

ßê ïîÿñíèëà ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 
ì³ñüêà ãîëîâà Òåòÿíà ªðìîëàºâà, 
òàê³ íîâîââåäåííÿ ïðîäèêòîâàí³ 
ïàíäåì³ºþ êîðîíàâ³ðóñó. Äåÿê³ 
äåïóòàòè ïðîïîíóâàëè âèêëþ-
÷èòè ö³ ïóíêòè, äåÿê³ — âíåñòè 
ïðàâêè. Àëå ïðîïîçèö³¿ íå íà-
áðàëè íåîáõ³äíî¿ ï³äòðèìêè.

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Ó ïîíåä³ëîê, 28 ãðóäíÿ, íà ãàðÿ-
÷ó ë³í³þ ãàçåòè «RIA-Êîçÿòèí» ïî-
÷àëè íàäõîäèòè òåëåôîíí³ äçâ³íêè 
ç ïèòàííÿìè: «Ùî ñòàëîñÿ â öåíòð³ 
Êîçÿòèíà. Ïîâíî ïîë³ö³¿. ×îìó ïå-
ðåêðèëè öåíòðàëüí³ âóëèö³ ì³ñòà?» 

Çà ñëîâàìè òèì÷àñîâî âèêî-
íóþ÷îãî îáîâ'ÿçêè çàñòóïíèêà 
íà÷àëüíèêà ÃÓÍÏ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ²ãîðÿ Âîëîê³òåíêà, 
äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ â³ä ì³ñöåâî¿ ìåøêàíêè ïðî 
òå, ùî ãðóïà íåâ³äîìèõ îñ³á ðåé-
äåðñüêèì øëÿõîì íàìàãàºòüñÿ 
ïîçáàâèòè ¿¿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ 
íåðóõîìèì ìàéíîì, çàëÿêóþ÷è 
¿¿ íà î÷àõ ó ìàëîë³òíüî¿ äèòèíè.

ЖІНКУ ВЗЯЛИ «В КІЛЬЦЕ» 
— Ïîñåðåä á³ëîãî äíÿ, áëèçü-

êî 14.00 äî ìàãàçèíó óâ³ðâàëèñÿ 

11 õëîïö³â òà ïî÷àëè ïîãðîæó-
âàòè ìî¿é ìàì³, Ëþäìèë³ Ïîë³-
ùóê (îäí³é ç âëàñíèê³â ìàãàçèíó 
êàíöòîâàð³â — àâò). Ìîëîäèêè 
ïðè¿õàëè íà çàìîâëåííÿ ìîãî 
áàòüêà Âîëîäèìèðà. Â òàêèé 
ñïîñ³á â³í çàõîò³â çàøêîäèòè 
ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³ 
ìåòîäîì ðåéäåðñüêîãî çàõî-
ïëåííÿ ìàãàçèíó, — ðîçïîâ³äàº 
ñòàðøà äîíüêà âëàñíèê³â ìàãà-
çèíó Þë³ÿ.

Çà ñëîâàìè ä³â÷èíè, çëîâìèñ-
íèêè ïîâîäèëèñÿ äîñèòü ãðóáî, 
ïîãðîæóâàëè æ³íö³ òà áåç äî-
çâîëó çàì³íèëè çàìêè ó äâîõ 
âõ³äíèõ äâåðÿõ. Âîíè â³ëüíî 
ïåðåñóâàëèñÿ ïî âñüîìó ìàãà-
çèíó, âðàõîâóþ÷è çîíó, äå ìàº 
ïðàâî áóòè ëèøå ïåðñîíàë: ïðè-
ëàâêè, ñêëàä. Íå ñîðîìèëèñü ³ 
çàãëÿäàëè ó âñ³ äîñòóïí³ øàôè.

— Ðàçîì ç ìîëîäèêàìè áóëè 

На сесію міської ради тепер 
потрібна реєстрація

Депутати прийняли новий регламент. Тепер громадянам, 
які хочуть прийти на сесію, треба буде реєструватися 

«РОЗБОРКИ» БІЛЯ МАГАЗИНУ 
В ЦЕНТРІ КОЗЯТИНА. ЩО ЦЕ БУЛО?
Резонанс  Поділ майна розлученого 
козятинського подружжя дійшов 
до криміналу. Озброєна група 
столичних молодиків приїхала 
в Козятин, щоб відібрати магазин 
канцтоварів. Чим все закінчилось 
і чи було рейдерське захоплення?

äâà àäâîêàòè áàòüêà òà ñàì áàòü-
êî-òèðàí (ïî-³íøîìó ñêàçàòè 
íå ìîæó), — ïðîäîâæóº Þë³ÿ. — 
Ìàìà äóæå ñèëüíà æ³íêà, òîìó 
ñò³éêî ñòîÿëà íà ñâîºìó ³ íå ïî-
êèäàëà ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, âîíè æ 
íà íåïîê³ðí³ñòü çàñòîñîâóâàëè 
ñèëó, áåðó÷è ¿¿ «â ê³ëüöå», òîáòî 
îòî÷èëè ç³ âñ³õ ñòîð³í òà ë³êòÿìè 
âèøòîâõóâàëè äî âèõîäó. Äàâêà 
ç³ ñòîðîíè õëîïö³â, àäâîêàò³â, 
òà áàòüêà-òèðàíà áóëà ñèëüíîþ.

ПРИЇХАЛА ПОЛІЦІЯ 
ТА СПЕЦПІДРОЗДІЛ 

Ëþäìèëà âèêëèêàëà ïîë³ö³þ. 
Çà ñëîâàìè Þë³¿, íàðÿä ïðàâî-
îõîðîíö³â ïðè¿õàâ äîñèòü øâèä-
êî. Õî÷à îäíîãî íàðÿäó âèÿâè-
ëîñü ìàëî.

— Ï³ñëÿ ïðè¿çäó íàðÿäó ïîë³-
ö³¿ ìàò³ð òàê ³ íå áóëà ñïîê³éíîþ, 
àäæå óïðàâè íà õëîïö³â-àìáàë³â 
íå áóëî, â ïàí³ö³ âîíà ïî÷àëà 
âèêëèêàòè ùå íàðÿä ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â. Íà ùàñòÿ, 
ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿ øâèäêî 
ðåàãóâàëè íà âèêëèê ³ â³äðàçó 
ïðèáóâàëè íà ì³ñöå ³íöèäåíòó. 
Õî÷à öüîãî òàêîæ áóëî çàìàëî, 
çãîäîì ïðè¿õàâ íà÷àëüíèê Êîçÿ-
òèíñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Ðîìàí 
Àíäðîùóê, ÿêèé â³äðàçó çâ³ëü-
íèâ ìàãàçèí â³ä «íåïðîõàíèõ 
ãîñòåé» òà äàâ íàêàç ñï³âðîá³ò-
íèêàì ïîë³ö³¿ îòî÷èòè ¿õ. Ââà-

æàºòå íà öüîìó âñå çàê³í÷èëîñü? 
Í³. Îñê³ëüêè âëàäíàòè ñèòóàö³þ 
íå âèéøëî, íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ 
âèêëèêàâ ñïåöï³äðîçä³ë, ÿêèé 
÷åðåç ãîäèíó ïðèáóâ íà ì³ñöå 
êîíôë³êòó. Õëîïö³â îáøóêàëè òà 
âèÿâèëè çáðîþ, ïàòðîíè. Íàâ³-
ùî ¿ì çáðîÿ, ÿê ãàäàºòå? Íå õî÷ó 
íàâ³òü äóìàòè, ùî ìîãëî á òðà-
ïèòèñÿ…

Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîë³ö³¿, ó çëî-
âìèñíèê³â âèëó÷åí³ äâà ï³ñòî-

ëåòè íà íàáî¿ äî íèõ. Òàêîæ 
íà àðåøò ìàéäàí÷èê âèëó÷åíî 
àâòîìîá³ëü Porsche Cayenne, 
íà ÿêîìó ÷àñòèíà ç íèõ ïðè-
áóëà. Çà âêàçàíèìè ôàêòàìè 
â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ çà ïîïåðåäíüîþ ïðàâî-
âîþ êâàë³ô³êàö³ºþ çã³äíî ç³ ñò. 
296 ÊÊ Óêðà¿íè (õóë³ãàíñòâî). 
Íàðàç³ ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿, 
âñòàíîâëþþòüñÿ óñ³ îáñòàâèíè 
ïðàâîïîðóøåííÿ.

Правоохоронці затримали дев’ятеро приїжджих осіб. 
Вилучені два пістолети на набої до них 
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ÎÃËßÄ

ТОП-6 ЗМІН ЗА ЦЕЙ РІК 
Дайджест  Рік, що минає, був важким і повним 
подій. Що принесе нам прийдешній, поки 
невідомо, та ми вже знаємо, який результат цього 
року. Підводимо підсумки, що найбільше змінилося 
у нашому місті за ці 12 місяців 

ªäèíà êíèãàðíÿ íàøîãî ì³ñòà â³ä³-
éøëà â ³ñòîð³þ. Ìàãàçèí, ùî ïðî³ñíóâàâ 
ó Êîçÿòèí³ ïîíàä ï³â ñòîë³òòÿ, äîâåëîñÿ 
çà÷èíèòè íà ïî÷àòêó ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. 
Çâ³ñòêà ïðî öå çàñìóòèëà êîçÿòèí÷àí 
òà òèõ, õòî âèð³ñ ó íàøîìó ì³ñò³. Àäæå 
äëÿ áàãàòüîõ öåé ìàãàçèí — ñïîãàäè ïðî 
äèòèíñòâî. Õî÷à êîëè ìè ãîòóâàëè äî âè-
ïóñêó ïóáë³êàö³þ ïðî çàêðèòòÿ êíèãàðí³, 
íå î÷³êóâàëè, ùî íîâèíà òàê çàö³êàâèòü 
÷èòà÷³â. Òà é ñàì³ âëàñíèêè ìàãàçèíó áóëè 
íàëàøòîâàí³ ñêåïòè÷íî, êîëè ìè äî íèõ 
çâåðíóëèñÿ ³ ñêàçàëè, ùî õî÷åìî ïðî öå 
íàïèñàòè, ìîâëÿâ, «õ³áà öå íå íîâèíà?!» 

Êíèãàðíÿ áóëà íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 
íåâåëèêî¿ áàãàòîïîâåðõ³âêè. Äî ðå÷³, ïåð-
øèé ïîâåðõ öüîãî áóäèíêó ïðîåêòóâàëè 
ñïåö³àëüíî ç òàêèì ðîçðàõóíêîì, ùî òóò 
áóäå ñàìå êíèæêîâèé ìàãàçèí — âèñîêà 
ñòåëÿ, âåëèê³ â³êíà.

Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè öå áóâ ìàãàçèí 
¹ 4 Â³ííèöüêîãî îáëêíèãîòîðãó. Éîãî 
â³äêðèëè ó 1957 ðîö³. Êîëè ðîçïàâñÿ Ðà-

äÿíñüêèé Ñîþç, äèðåêòîð òà ïðàö³âíèêè 
ìàãàçèíó îòðèìàëè âàó÷åðè ³ ñòâîðèëè 
íà éîãî îñíîâ³ êîëåêòèâíå ï³äïðèºì-
ñòâî «Àâåñòà». Ïðîòå âèâ³ñêó «Êíèãè» 
ïîêè íå çíÿëè. Ó ïðèì³ùåíí³ ïðîâåëè 
ðåìîíò — çàì³íèëè â³êíà òà äâåð³. Ùî 
òóò áóäå çàì³ñòü êíèæêîâîãî ìàãàçèíó — 
ïîáà÷èìî çãîäîì.

Àâòîìîá³ëüíèé ì³ñò ÷åðåç çàë³çíèöþ, 
ÿêèé êîçÿòèí÷àíè íàçèâàþòü Á³ëîöåð-
ê³âñüêèì, áóâ îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ ïðî-
áëåì íàøîãî ì³ñòà. Â³í íå áà÷èâ ðåìîíòó 
á³ëüøå 50 ðîê³â. Çà öåé ÷àñ êîíñòðóêö³ÿ 
ñòàëà ïîòðîõè ðîçñèïàòèñÿ ³ ¿õàòè ÷è 
éòè ìîñòîì áóëî ùå òå âèïðîáóâàííÿ. 
Õîëîëà êðîâ, ÿê ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó ìî-
òîðîøíîãî ô³ëüìó, áî íå çíàºø — äî-
áåðåñÿ òè äî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ æè-
âèì-çäîðîâèì, ÷è í³.

Ó 2017 ðîö³ ì³ñò íàðåøò³ âèçíàëè àâà-
ð³éíèì. Òà êîøò³â ó Ñëóæáè àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã, ÿêà óòðèìóº Á³ëîöåðê³âñüêèé 
ì³ñò, íå áóëî. Áî æ ðåìîíò — íåäåøåâå 
çàäîâîëåííÿ.

«×óäî» òðàïèëîñÿ íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 
öüîãî ðîêó, ï³ñëÿ ïðè¿çäó äî Êîçÿòèíà 
î÷³ëüíèêà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâ-
íî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ñåðã³ÿ Áîðçîâà íàðåøò³ 
çíàéøëèñÿ êîøòè íà ðåìîíò.

Ñïåðøó ïîáóäóâàëè îá’¿çíó òðàñó ³ 
ëèøå ï³ñëÿ öüîãî âçÿëèñÿ çà ðåìîíò 

ìîñòó. Éîãî çàêðèëè äëÿ ïðî¿çäó òðàí-
ñïîðòó 18 âåðåñíÿ î 17.30. Çàâåðøèòè 
ðîáîòè ïëàíóâàëè äî Íîâîãî ðîêó. Ïðîòå 
ïðèìõè ïîãîäè âíåñëè ñâî¿ êîðåêòèâè 
ó ïëàí ðåìîíòó.

Á³ëîöåðê³âñüêèé ì³ñò — íå ºäèíèé ïðî-
áëåìíèé îá’ºêò Êîçÿòèíà, äî ÿêîãî öüî-
ãîð³÷ «ä³éøëè ðóêè». Ó 2020-ìó íàðåøò³ 
â³äðåìîíòóâàëè âóëèöþ Ï³äãîðáóíñüêîãî.

Öÿ âóëèöÿ òåæ áóëà ïîñò³éíîþ òåìîþ 
íàøèõ ïóáë³êàö³é. Íàâïðîòè äðóãîãî ñà-
äî÷êà òóò áóëè òàê³ âèðâè, ùî ï³ñëÿ äîùó 
óòâîðþâàëèñÿ ö³ë³ îçåðà.

Ïîïðè òå, ùî ïðî¿æäæà ÷àñòèíà áóëà 
âñÿ â ÿìàõ, òóò ðîáèëè ëèøå ïîòî÷íèé 
ðåìîíò, òà é òî íà ò³é ïîëîâèí³, ÿêà 
áóëà ìåíø ïîøêîäæåíà. Çãîäîì òóò çà-
ïëàíóâàëè çðîáèòè êàïðåìîíò íå ëèøå 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, à é òðîòóàðó. Ó ïëà-
íàõ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
áóëî çðîáèòè íà Ï³äãîðáóíñüêîãî ïåðøó 
ó ì³ñò³ âåëîäîð³æêó. Òà ö³ ïëàíè íå âäà-
ëîñÿ ðåàë³çóâàòè — ðîáîòà çãîðíóëàñÿ ùå 
íà ñòàä³¿ òåíäåðíèõ òîðã³â.

Ïðîòå ó òðàâí³ 2020 ðîêó Îáëàñíà êîí-
êóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðîâîäèëà â³äá³ð ïðîåêò³â 
êàïðåìîíòó òà ðåêîíñòðóêö³¿ äîð³ã êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³. ²ç ïðåäñòàâëåíèõ 
ïðîåêò³â îáðàëè 40. ² â öüîìó ñïèñêó 
áóâ êàïðåìîíò âóëèö³ Ï³äãîðáóíñüêîãî.

Ðåìîíò ïðîâîäèâñÿ ó ñï³âô³íàíñóâàí-
í³ — ÷àñòèíó êîøò³â âèä³ëèëè ç äåðæàâ-
íîãî äîðîæíüîãî ôîíäó, ÷àñòèíó — ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó. Òåïåð âóëèöþ Ï³ä-
ãîðáóíñüêîãî íå âï³çíàòè.

Âïåðøå çà âñþ ³ñòîð³þ Êîçÿòèíà íàøó 
ãðîìàäó î÷îëèëà æ³íêà. Òåòÿíà ªðìîëà-
ºâà ïåðåìîãëà íà âèáîðàõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ 
25 æîâòíÿ.

Çà êð³ñëî ìåðà áîðîëîñÿ 10 ïðåòåíäåí-
ò³â. Ïåðåäâèáîð÷à ãîíêà áóëà íåïðîñòîþ. 
Ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî òåðèòîð³àëüíà 
âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ â³äìîâèëà òîä³øíüîìó 
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Îëåêñàíäðó Ïóçèðþ 
â ðåºñòðàö³¿. Ìîâëÿâ, â³í äîñ³ â ïàðò³¿ 
«Áàòüê³âùèíà», à áàëîòóºòüñÿ â³ä «Ñëóãè 
íàðîäó». Âðåøò³-ðåøò, ÷åðåç ñóä Îëåê-
ñàíäð Ïóçèð äîì³ãñÿ òîãî, ùîá éîãî çà-
ðåºñòðóâàëè. Â³í ñòàâ ãîëîâíèì êîíêó-
ðåíòîì Òåòÿíè ªðìîëàºâî¿.

Ïîïðè ðåêîðäíî íèçüêó ÿâêó âèáîðè 
âñå æ â³äáóëèñÿ. Ãðîìàäà äîâ³ðèëà êåðó-
âàòè ãðîìàäîþ Òåòÿí³ ªðìîëàºâ³é. Âîíà 
îòðèìàëà ï³äòðèìêó ó 3 òèñÿ÷³ 113 ãî-

ëîñ³â. Íîâà î÷³ëüíèöÿ Êîçÿòèíà ïðè-
ñòóïèëà äî âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â 
24 ëèñòîïàäà, íà ïåðø³é ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè âîñüìîãî ñêëèêàííÿ.

Закриття книгарні

Білоцерківський міст 

Вулиця Підгорбунського 

Мером стала жінка 

Ремонт у Будинку культури 

Без Дня міста 

Çàçíàâ çì³í êîëèøí³é ê³íîòåàòð 
«Ìèð», ùî íèí³ ôóíêö³îíóº ÿê Ì³ñü-
êèé áóäèíîê êóëüòóðè. Ùå ó áåðåçí³ 
2019 òóò çàâåðøèëè ðåìîíò ãëÿäàöüêî¿ 
çàëè. Âñòàíîâèëè íîâ³ êð³ñëà, â³äðåìîí-
òóâàëè ñöåíó, îçäîáèëè ñò³íè.

Ó 2020-ìó ðîáîòè ç ðåêîíñòðóêö³¿ ïðî-
äîâæèëèñÿ. Âçÿëèñÿ çà ôîéº. Êîëè ì³ñòî 
ï³øëî íà êàðàíòèí ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, 
ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó êóëüòóðè ïî÷àëà 
êèï³òè ðîáîòà. Íàïåðåäîäí³ Äíÿ ì³ñòà 
ðåìîíò çàâåðøèâñÿ. Òåïåð ôîéº áóäèíêó 
êóëüòóðè íå âï³çíàòè. Çàì³ñòü ñòàðèõ ïî-
øàðïàíèõ ñò³í — ñó÷àñíà çàëà, ÿêó ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê âèñòàâêîâó. Çàëèøè-
ëîñÿ çàì³íèòè ñòàð³ ñõîäè ïðè âõîä³.

Ùîðîêó íà äåíü íàðîäæåííÿ Êîçÿòèíà 
âëàøòîâóþòüñÿ ãó÷í³ ãóëÿííÿ, ÿê³ òðèâà-
þòü âïðîäîâæ ê³ëüêîõ äí³â. À ó âèõ³äí³ 
îðãàí³çîâóþòü êîíöåðòè, êóäè çàïðî-
øóþòü ÿê êîçÿòèíñüê³ êîëåêòèâè, òàê 
³ â³äîìèõ íà âñþ Óêðà¿íó âèêîíàâö³â. 
×åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó öüîãîð³÷ 
ó ì³ñò³ íå áóëî ñâÿòêîâèõ çàõîä³â äî Äíÿ 
ì³ñòà. Íàòîì³ñòü ìè áóëè çìóøåí³ âïåðøå 
ñâÿòêóâàòè ó íîâîìó ôîðìàò³ — îíëàéí. 
Â³ää³ë êóëüòóðè òà òóðèçìó ï³äãîòóâàâ 
êîíöåðò, ÿêèé çàçäàëåã³äü çàïèñàëè 
ó ïóñòîìó çàë³ Ì³ñüêîãî áóäèíêó êóëü-
òóðè.

Äåíü ì³ñòà — íå ºäèíå îíëàéí-ñâÿòî. 
Ó òàêîìó æ ôîðìàò³ áóâ Äåíü Íåçàëåæ-
íîñò³. ªäèíå ìàñîâå ãóëÿííÿ ç ïî÷àòêó 
ââåäåííÿ êàðàíòèíó — Äåíü çàõèñíèêà 

Óêðà¿íè. Ñïåö³àëüíî äî öüîãî ñâÿòà çà-
ïðîñèëè îðêåñòð Öåíòðó â³éñüêîâî-ìó-
çè÷íîãî ìèñòåöòâà Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè

Такий тепер має вигляд фойє 
Міського будинку культури. 
Тут зробили сучасний ремонт

На початку року зачинився 
книжковий магазин. Місто 
залишилося без єдиної книгарні

Нарешті ремонтують 
Білоцерківський міст. Робота кипить

Дійшла справа і до ремонту 
вулиці Підгорбунського. Тут 
лагодили асфальт і встановлювали 
нові бордюри

Тетяна Єрмолаєва — перша 
жінка-мер Козятина. Приступила 
до виконання своїх обов’язків 
24 листопада

На цьогорічний День міста 
концерт був онлайн. 
Це — кадр із заходу
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ÎÃËßÄ

ТОП-5 ПОДІЙ, ЯКІ НАС ВРАЗИЛИ
Дайджест  За 12 місяців 2020 року трапилося 
багато. Були речі, які змусили нас порадіти і 
пишатися нашими земляками, були такі, які нас 
засмутили, чи викликали обурення

Íà ïî÷àòêó ëþòîãî òðàïèëàñÿ ïîä³ÿ, 
ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàëè íà çàãàëüíîíàö³î-
íàëüíèõ êàíàëàõ. Âëàäèñëàâ Áðæåç³öü-
êèé òà Ìàêñèì Ñïºñ³âöåâ, òîä³ ùå ó÷í³ 
11 êëàñó øêîëè ¹ 1, âðÿòóâàëè ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé âïàâ ó Âîäîêà÷êó.

Ââå÷åð³ 5 ëþòîãî Þð³é ïîâåðòàâñÿ 
äîäîìó. Éøîâ áåðåãîì Âîäîêà÷êè. 
Ó ðóêàõ òðèìàâ ïàðàñîëüêó. Âîíà âïàëà. 
×îëîâ³ê íàãíóâñÿ, ùîá ¿¿ ï³äíÿòè, ³ 
âïàâ ó âîäîéìó. Ñàì âèáðàòèñÿ íà áå-
ðåã íå çì³ã.

Ïîâç ïðîõîäèëè äâîº õëîïö³â-îäèíàä-
öÿòèêëàñíèê³â. Âëàä òà Ìàêñèì îïèíè-
ëèñÿ ó ïðàâèëüíèé ÷àñ ó ïðàâèëüíîìó 
ì³ñö³, áî ñàìå çàâäÿêè ¿ì æèòòÿ Þð³ÿ 
âðÿòîâàíå. Ïîáà÷èâøè ó Âîäîêà÷ö³ ÷î-
ëîâ³êà, õëîïö³ âèêëèêàëè ðÿòóâàëüíèê³â. 
², íå ãàþ÷è ÷àñó, êèíóëèñÿ ä³ñòàâàòè 
Þð³ÿ ç âîäè. Äëÿ öüîãî äîâåëîñÿ ñàìèì 
çàõîäèòè ó ð³÷êó, áî ò³ëî ÷îëîâ³êà ñêó-
âàëî õîëîäîì ³ â³í áóâ íå â çìîç³ íàâ³òü 
âõîïèòèñÿ çà ïàëèöþ, ÿêó éîìó ïîäàëè 
õëîïö³.

Äî ïðè¿çäó ðÿòóâàëüíèê³â Âëàä ³ç Ìàê-
ñèìîì âæå âèòÿãíóëè ÷îëîâ³êà ç âîäè. 
Þð³ÿ ïîêëàëè äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³.

Óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â Êîçÿòèíùèíà 
âõîäèòü äî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Íî-
âèíà ïðî òå, ùî Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
íå áóäå, áîëÿ÷å âðàçèëà êîçÿòèí÷àí.

Óïåðøå ïðî ìîæëèâó ë³êâ³äàö³þ 
ðàéîíó çàãîâîðèëè ùå ó 2019. Òîä³ 
Ì³í³ñòåðñòâî ðîçâèòêó ãðîìàä òà òå-
ðèòîð³é çàïðîïîíóâàëî íîâó ìîäåëü 
ïîä³ëó Â³ííè÷÷èíè, äå 27 ðàéîí³â 
ìàëè á ñêîðîòèòèñÿ äî òðüîõ — Â³-
ííèöüêîãî, Ëàäèæèíñüêîãî òà Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêîãî. Íåîäíîðàçîâî öåé 
ïëàí ïåðåãëÿäàâñÿ, òîæ ó êîçÿòèí÷àí 
ùå æåâð³ëà íàä³ÿ, ùî ó íàñ íå çàáåðóòü 
ñòàòóñ ðàéîííîãî öåíòðó. Ïðîòå íà-
âåñí³ 2020 ðîêó Ì³íðåã³îí âèçíà÷èâñÿ, 
ùî ðàéîí³â òàêè áóäå ï’ÿòü, à Êàëè-
í³âêó ç Êîçÿòèíîì òðåáà ïðèºäíàòè 
äî Õì³ëüíèöüêîãî.

Äî öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âëàäè íåî-
äíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ íàøà Ì³ñüêà 
ðàäà ç ïðîõàííÿì ïåðåãëÿíóòè ïîä³ë 
íà ðàéîíè. Àëå íå äîïîìîãëî — Êàá³-

íåò ì³í³ñòð³â âñå-òàêè â³äí³ñ Êîçÿòèí 
äî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó. Îáóðåííÿ 
ëþäåé íå âùóõàº äîñ³.

Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ ïåðåñòàëî áèòè-
ñÿ ñåðöå Ìèõàéëà Âèñîöüêîãî. Â³í áóâ 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Êîçÿòèíà ïðîòÿãîì 
2006–2010 ðîê³â. Ïðîùàííÿ ç êîëèøí³ì 
î÷³ëüíèêîì íàøîãî ì³ñòà îðãàí³çóâàëè 
10 ñåðïíÿ ó Ì³ñüêîìó áóäèíêó êóëüòó-
ðè. Ïîïðè êàðàíòèí, íà ïëîù³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó ç³áðàëîñÿ ÷èìàëî ëþäåé, ùîá 
ïðîâåñòè Ìèõàéëà Âèñîöüêîãî â îñòàííþ 
ïóòü. Òóò áóëè íå ëèøå êîçÿòèí÷àíè, 
à é ãîñò³ ì³ñòà.

Êîëè öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ ðóøèëà 
ïîõîðîííà ïðîöåñ³ÿ, óñ³ ëîêîìîòèâè Äè-
ðåêö³¿ çàë³çíè÷íèõ ïåðåâåçåíü (ÄÍ-2) 
äàëè ãóäîê, ÿêèé òðèâàâ ïðîòÿãîì ï’ÿòè 
õâèëèí. Ïîõîâàëè åêñ-î÷³ëüíèêà Êîçÿ-
òèíà íà ì³ñüêîìó êëàäîâèù³.

Äî òîãî, ÿê ñòàòè ì³ñüêèì ãîëîâîþ, 
Ìèõàéëî Âèñîöüêèé ïðàöþâàâ íà çà-
ë³çíèö³. Çà ÷àñ éîãî êåðóâàííÿ ãðîìàäîþ 
â æèòò³ ì³ñòà òðàïèëèñÿ âàãîì³ çì³íè. 
Çà éîãî ñïðèÿííÿ çðîáèëè ðåìîíò íà ñòà-
ä³îí³ «Ëîêîìîòèâ» òà ó ì³ñüêîìó ñêâåð³, 
ÿêèé ìè äîñ³ íàçèâàºìî Ïóøê³íñüêèì 

ïàðêîì. Ïîðåìîíòóâàëè ôàñàä ïåðøî¿ 
øêîëè. Â³äêðèëè îáëàñíèé öåíòð ìà-
òåð³ òà äèòèíè. Ó 2016 ðîö³ çà âíåñîê 
ó ðîçâèòîê ì³ñòà Ìèõàéëà Âèñîöüêîãî 
íàãîðîäèëè íàãðóäíèì çíàêîì «Çà çà-
ñëóãè ïåðåä ãðîìàäîþ».

Íàïðèê³íö³ ëþòîãî íîâèíîþ ¹ 1 óñ³õ 
âèäàíü, ðàä³î òà òåëåêàíàë³â ñòàâ êîðî-
íàâ³ðóñ. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ â Óêðà¿í³ 
çàô³êñóâàëè ïåðøèé âèïàäîê çàõâîðþ-
âàííÿ íà COVID-19. Âæå 12 áåðåçíÿ 
îãîëîñèëè çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êà-
ðàíòèí. Òîãî æ äíÿ òðàïèëàñÿ ïîä³ÿ, 
ÿêà íàëÿêàëà óñ³õ êîçÿòèí÷àí — äî öåí-
òàðëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ ãîñï³òàë³çó-
âàëè ÷îëîâ³êà ³ç ñèìïòîìàìè êîðîíà-
â³ðóñó. ×îëîâ³ê, ÿêèé ïðè¿õàâ ç Í³ìå÷-
÷èíè, çâåðíóâñÿ äî ë³êàð³â ç³ ñêàðãîþ 
íà óòðóäíåíå äèõàííÿ. Éîãî ïîêëàëè 
äî ë³êàðí³ ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Íîâèíà øâèäêî ðîç³éøëàñÿ â ìåðåæ³ 
²íòåðíåò. Ï³çí³øå ãîëîâíèé ë³êàð Öåí-
òðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ Îëåêñàíäð 
Êðàâ÷óê ñïðîñòóâàâ ³íôîðìàö³þ ïðî 
òå, ùî ó ÷îëîâ³êà ìîæå áóòè êîðîíàâ³-
ðóñ. Ïîïðè öå, êîçÿòèí÷àíè íåàáèÿê 
çëÿêàëèñÿ — ïîá³ãëè êóïóâàòè ìàñêè 
òà àíòèñåïòèêè, ïàêåòàìè ñêóïîâóâàëè 
ãðå÷êó, ìàêàðîíè òà ³íø³ õàð÷³.

Êîðîíàâ³ðóñ ä³ñòàâñÿ Êîçÿòèíà àæ 
çà ì³ñÿöü — 8 êâ³òíÿ. Ñàìå òîä³ çàðåº-
ñòðóâàëè ïåðøèé âèïàäîê. Íèí³ íà Êî-
çÿòèíùèí³ âæå 1062 õâîðèõ. Áóäåìî ñïî-
ä³âàòèñÿ, ùî ó 2021 ðîö³ ïàíäåì³ÿ íàñ 
ïîêèíå.

Порятунок чоловіка 

Ліквідація району 

Смерть Висоцького 

Пандемія 

Влад та Максим стали героями 
сюжетів новин багатьох 
телеканалів. Хлопці врятували 
життя чоловіку, який впав 
у Водокачку 

Міська рада ветеранів зверталася 
до владних структур з проханням 
не забирати у нас статус районного 
центру. Але це не допомогло

У серпні цього року помер Михайло 
Висоцький. Він очолював міську раду 
протягом 2006–2010 років 

Раніше маску одягали лише 
медики. Відколи почалася пандемія, 
вона стала незмінним атрибутом для 
усіх козятинчан 

Äðóãèé ãåðî¿÷íèé â÷èíîê öüîãîð³÷ 
â÷èíèâ êîçÿòèí÷àíèí Âàäèì Òðåìáî-
âåöüêèé. Â³í âðÿòóâàâ ï³äë³òêà, ùî ëåäü 
íå ïîòîíóâ ó ñòàâêó íà Òàëèìîí³âö³. 
Âàäèì ïî÷óâ êðèêè ïðî äîïîìîãó. 
Òîâàðèø õëîïöÿ, ùî òîíóâ, êðè÷àâ 
«Äîïîìîæ³òü, â³í òîíå!» Ï³äë³òîê íà-
ìàãàâñÿ ñàì âèòÿãíóòè äðóãà ç³ ñòàâêà, 
òà íå çì³ã.

Âàäèì îäðàçó æ êèíóâñÿ ó âîäó. Ïî÷àâ 
øâèäêî ïëèñòè. Â³í âñòèã â îñòàííþ 
ñåêóíäó — ðóêè é ãîëîâà õëîïöÿ âæå 
áóëè ï³ä òîâùåþ âîäè. ×îëîâ³ê ñõîïèâ 
ï³äë³òêà çà ðóêó ³ ðàçîì ç³ ñâî¿ìè äðó-
çÿìè âèòÿãíóâ éîãî ç³ ñòàâêà.

15-ð³÷íèé õëîïåöü äîáðÿ÷å íàêîâòàâ-
ñÿ âîäè. Ñåðöåáèòòÿ áóëî äóæå ñëàá-
êèì. Âèêëèêàëè øâèäêó. Ìåäèêè, ÿê³ 
ïðè¿õàëè íà âèêëèê, ïðèâåëè þíàêà 
äî òÿìè.

Витягнув підлітка з води 

Вадим Трембовецький 
витягнув з води 15-річного 
хлопця, що вже йшов на дно

ОЛЕНА УДВУД 

Íàâ³òü ó òàêîìó ìàëåíüêîìó ì³ñò³, 
ÿê Êîçÿòèí, ùîäíÿ ùîñü òðàïëÿºòüñÿ. 
Á³ëüø³ñòü ïîä³é ìè îìèíàºìî óâàãîþ, 

äåÿê³, íàâïàêè, âèêëèêàþòü ó íàñ øêâàë 
åìîö³é. ² íå ëèøå õîðîøèõ, à é ïîäåêóäè, 
íåãàòèâíèõ. Ìè ñêëàëè äëÿ âàñ ðåéòèíã 
ïîä³é 2020 ðîêó, ÿê³ íàéá³ëüøå âðàçèëè 
íàøó ãðîìàäó.
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В’ЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРУК 

×èì çàïàì’ÿòàâñÿ ð³ê Ïàöþ-
êà ó ñïîðòèâíîìó æèòò³, ç íàìè 
ïîä³ëèëèñÿ ñïîðòèâí³ òðåíåðè.

Ó ÷îëîâ³÷îìó ôóòáîë³ ó íàñ 
í³áè âñå ãàðàçä.

— Êîìàíäà «Ìîíîë³ò», ñð³á-
íèé ïðèçåð ìèíóëîð³÷íî¿ ïåð-
øîñò³, ³ â öüîìó ðîö³, õî÷ ³ áåç 
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó 
ì³ñüêî¿ âëàäè, º áåççàïåðå÷íèì 
ë³äåðîì ãðóïè Á, — êàæå òðåíåð 
Ïàâëî Ëóöþê. — Åêñïåðèìåí-
òàëüíèì ñêëàäîì âèñòóïàëè 
íà Âñåóêðà¿íñüêîìó òóðí³ð³ 
êîìàíä, ÿê³ çàéíÿëè äðóã³ ì³ñ-
öÿ â ñâî¿õ ÷åìï³îíàòàõ. Ó ð³ê 
íàñòóïíèé êîìàíäà äèâèòüñÿ ç 
îïòèì³çìîì.

ПЕРЕМОГИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ 
Ëåãêîàòëåòè Âîëîäèìèðà 

Ãàëèöüêîãî, ÿê³ ïðîñëàâëÿþòü 
Êîçÿòèíùèíó â ñåêòîðàõ äëÿ 
ñòðèáê³â òà á³ãîâèõ äîð³æêàõ, 
íà îñòàíí³õ çìàãàííÿõ ðîêó Êóá-
êó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç ëåãêî¿ 
àòëåòèêè, íåçâàæàþ÷è íà òðàâìè 
âåäó÷èõ ñïîðòñìåí³â, âèñòóïèëè 
äîñòîéíî. Ñòóäåíò ïåäóí³âåðñè-
òåòó Âëàä ªãîðîâ ñòðèáíóâ ó âè-
ñîòó íà 195 ñàíòèìåòð³â. Âäàëîþ 
âèÿâèëàñü á³ãîâà äîð³æêà êðèòî-
ãî ñïîðòêîìïëåêñó «Êîëîñ» äëÿ 

Õðåñòèíè Êîëîì³ºöü. Âîíà, ç ðå-
çóëüòàòîì 2 õ â. 28 ñåê ïåðåìîãëà 
â á³ãó íà 800 ìåòð³â. Â øòîâõàíí³ 
ÿäðà ñð³áíèì ïðèçåðîì Êóáêà 
îáëàñò³ ñòàëà Ìàð³ÿ Øïàòê³â-
ñüêà. Òðåòº ì³ñöå ³ áðîíçîâó 
íàãîðîäó ó á³ãîâ³ íà 1500 ìå-
òð³â çäîáóâ Âàäèì Ï³äðó÷íèé. 
Íàø ìîëîäèé òàëàíò Êèðèëî 
Ëóöåíêî, ç ðåçóëüòàòîì 190 ñì 
áóâ ÷åòâåðòèì ñåðåä äîðîñëèõ 
ñïîðòñìåí³â ç³ ñòðèáê³â ó âèñîòó.

Ó òîâàðèñüê³é çóñòð³÷³ ëåãêî-
àòëåò³â Áåðäè÷åâà òà Êîçÿòèíà ² 
ì³ñöå â ñâî¿é â³êîâ³é ãðóï³ ïîñ³ëà 
Àííà Øàðóí. Òàêîæ ïåðøå ì³ñ-
öå âèáîðîëè Ñîô³ÿ Êèðè÷èøèíà 
òà Äàð’ÿ Ïåðåâåðçîâà, ñåðåä ä³-
â÷àò, ³ Êèðèëî Ëóöåíêî, ñåðåä 
õëîïö³â. Îëåêñàíäð Âàõí³âñüêèé, 
Îëåêñ³é Ëÿñêîâåöü ³ Þð³é Ô³-
ëþê ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðàìè.

ТРЕБА ПОЛІПШИТИ 
СПОРТИВНУ БАЗУ 

— Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ìè âè-
ñòóïàëè áåç äåê³ëüêîõ ïðîâ³äíèõ 
ñïîðòñìåí³â, àëå íàä³ºìîñü, ùî 
âîíè îäóæàþòü ï³ñëÿ òðàâì ³ âè-
ñòóïëÿòü íà ×åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
â Ñóìàõ 26 ñ³÷íÿ òà â ëþòîìó 
íà «Êóáêó Ïîä³ëëÿ», — êàæå òðå-
íåð Âîëîäèìèð Ãàëèöüêèé. — 
Ìîâà éäå ïðî Ë³çó ×îðíó òà 
Óëÿíó Ëàê³é÷óê.

СПОРТИВНИЙ-2020. 
ПРО ПЕРЕМОГИ І ПРОБЛЕМИ 
Підсумки  Рік, що минає, завдав 
спортсменам нашого краю чимало 
потрясінь, які торкнулися їхнього 
тренувального процесу. Левова частка 
змагань не відбулася через пандемію. 
Але для одних спортсменів навіть у таких 
умовах спортивне життя відновилося, 
а жіночий футбол практично «вмер»

Ðàçîì ç òèì, òðåíåð íàãî-
ëîøóº, ùî òðåáà ïîë³ïøèòè 
ñïîðòèâíó áàçó. Â Áåðäè÷åâ³ ³ 
Â³ííèö³ º ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷è-
êè äëÿ ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü. 
Ó íàñ ïî÷àëè ðîáèòè äîð³æêó 
â ñåêòîð³ äëÿ ñòðèáê³â òà òàê ¿¿ 
íå çàâåðøèëè.

Ç æ³íî÷èì ôóòáîëîì — á³äà 
— Íå ðàéäóæí³ ïåðñïåêòèâè 

â íàøîìó æ³íî÷îìó ôóòáîë³, — 
êàæå êîëèøí³é ãîëîâíèé òðåíåð 
êîìàíäè «Êîëîñ-Ìð³ÿ» Ìèêî-
ëà Áàáþê. Êîëèøí³é, òîìó ùî 
çà â³äñóòíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ, 
ºäèíà êîìàíäà, ÿêà âèñòóïàëà 
â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè, â äðóãîìó 
êîë³ ó÷àñò³ íå áðàëà. — Ãðàâö³ 
Ìàõí³âêè ïðàöåâëàøòóâàëèñÿ, 
ïîïîâíèâøè êîìàíäè âèùî¿ òà 
ïåðøî¿ ë³ãè. À ùî ðîáèòè ìî-
ëîäèì ñïîðòñìåíàì, ÿê³ ò³ëüêè 
áóëè íà ï³äõîä³ äî ïðîôåñ³éíîãî 
ôóòáîëó? Êóäè âîíè ï³äóòü? — 
çàïèòóº òðåíåð. — Îñòàíí³ äí³ 
äîæèâàº íàøà «ÄÞÑØ Êî-
ëîñ». ª ò³ëüêè îäíà íàä³ÿ, ùî 
â 2023 ðîö³ æ³íî÷èé ôóòáîë 
çíîâ ç’ÿâèòüñÿ íà Êîçÿòèíùè-
í³. Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Óêðà¿íè 
ïðèéíÿëà ïîñòàíîâó, ùî ÷îëî-
â³÷³ êîìàíäè â îáîâ’ÿçêîâîìó 
ïîðÿäêó ìàòèìóòü ïðåäñòàâíè-
öòâî æ³íî÷îãî ôóòáîëó. À ïîêè 
º ò³ëüêè íàä³ÿ, ùî íà Êîçÿòèí-
ùèí³ çíàéäåòüñÿ ï³äïðèºìåöü, 
ÿê, íàïðèêëàä, ó Êîâàë³âö³ ³ 
ï³äòðèìàº ôóòáîë. Äî ðå÷³, êî-
çÿòèíñüê³ ôóòáîëüí³ òàëàíòè 
òåïåð âèñòóïàþòü çà «Êîëîñ» 
ç Êîâàë³âêè, — íà çàâåðøåííÿ 
ñâîº¿ ðîçïîâ³ä³ ñêàçàâ Ìèêîëà 
Áàáþê.

Äîñÿãíåííÿ ³ ïðîáëåìè ³í-
âàñïîðòó 

Â ³íâàñïîðò³ º ÷åìï³îíè Óêðà-
¿íè, º é ïðîáëåìè. Âîëîäèìèð 
Øóëüãà ïèøàºòüñÿ áîðöåì 
Îëåêñàíäðîì Ìåëüíèêîì, òå-
í³ñèñòîì Äàíå¿ëîì Ãîäëåâñüêèì. 
Âîíè ÷åìï³îíè Óêðà¿íè. Íåïî-
êî¿òü òðåíåðà, ùî â éîãî ï³ä-
îï³÷íèõ íåìàº ñïîðòçàëó äëÿ 
ïîâíîö³ííèõ òðåíóâàíü, à ÷àñò³ 
ïåðå¿çäè íàíîñÿòü ä³òÿì ùå é 
ïñèõîëîã³÷íó òðàâìó.

— Íå âñ³ ³íâàñïîðò³âö³ îðãà-
í³çàö³¿ «Ïîâ³ð ó ñåáå» ñòàíóòü 
êëàñíèìè ñïîðòñìåíàìè. Íå âñ³ 
â³ä÷óþòü ñìàê ïåðåìîã. Àëå âñ³ì 
ä³òÿì, ÿê³ º â îðãàí³çàö³¿, ïåðø 
çà âñå ïîòð³áíà ðåàá³ë³òàö³ÿ, — 
êàæå Âîëîäèìèð Øóëüãà.

УСПІШНИЙ РІК ГІМНАСТОК 
— Â õóäîæí³é ã³ìíàñòèö³ ó íàñ 

îäí³ ïëþñè, — êàæå òðåíåð Ëà-
ðèñà ×åðíèøåíêî. — Ï³äñóìêè 
ðîêó ìè ïðîâåëè â Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêîìó íà â³äêðèòîìó 
÷åìï³îíàò³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³.

Âåëèê³ íàä³¿ ïîäàº òàëàíîâèòà 
ä³â÷èíêà Í³êîëü Ùàáëåâñüêà, 
âîíà âèñòóïàº â ìîëîäø³é ãðó-
ï³. Â³äì³ííó ïðîãðàìó ïîêàçàëè 
Â³îëåòà Þð÷åíêî òà Âëàäà Ñ³-
êîðñüêà. Íîðìàòèâ êàíäèäàòà 
â ìàéñòðè ñïîðòó âèêîíàëà Êàð³-
íà Òóï÷³é, à Âåðîí³êà Ñîêîëîâà 
òà Äàøà Ñï³âà÷åíêî âèñòóïàþòü 
çà ïðîãðàìîþ ÊÌÑ. Âîíè îáîº 

º ÷ëåíàìè çá³ðíî¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè 
íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.

— Â ö³ëîìó ìèíóëèé ð³ê âè-
ÿâèâñÿ óñï³øíèì äëÿ âñ³õ íà-
øèõ ã³ìíàñòîê, — ï³äñóìóâàëà 
ñâîþ ðîçïîâ³äü òðåíåð Ëàðèñà 
×åðíèøåíêî 

Ïðîñëàâèëè íàøå ì³ñòî â ðîö³ 
Ïàöþêà ñïîðòñìåíè êëóáó ê³-
îêóøèíêàé êàðàòå ÒÀÊÎ òà 
ÊÄÞÑØ. Âèñòóïàëè âîíè 
â êóáêó Æèòîìèðà, ì³ñòà Êèºâà. 
Ç ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, â ÿêîìó 
áðàëè ó÷àñòü òðîº íàøèõ çåì-
ëÿê³â, âñ³ ïîâåðíóëèñÿ ç íàãî-
ðîäàìè. Ëåíà Äàí÷óê òà Àííà 
Ñàñ ñòàëè ñð³áíèìè ïðèçåðà-
ìè, à Îëåêñàíäð Æèâ÷èê ñòàâ 
áðîíçîâèì ìåäàë³ñòîì. Íà Êóá-
êó Êíÿãèí³ Îëüãè òàêîæ â³ä-
çíà÷èëèñü êîçÿòèí÷àíè. Îëåíà 
Äàí÷óê ñòàëà ÷åìï³îíêîþ, ²âàí 
Ñóøêî òà Äàð’ÿ Áåðíàòîâè÷ âè-
áîðîëè ñð³áí³ íàãîðîäè, à Ìàð³ÿ 
Êîâàëü÷óê ñòàëà íà òèõ çìàãàí-
íÿõ áðîíçîâîþ ïðèçåðêîþ.

Íàéìàñîâ³øèì áóâ Âñåóêðà¿í-
ñüêèé òóðí³ð «LVIV OPEN CUP». 
Âèñòóïàëè ïîíàä 600 ó÷àñíèê³â ç 
33 êëóá³â. Ç òèõ çìàãàíü ñïîðòñ-
ìåíè Êîçÿòèíà ïðèâåçëè ø³ñòü 
íàãîðîä. ×åìï³îíàìè ñòàëè Òèì-
îô³é Êàö³í, Þë³ÿ Êîâàëü òà Äå-
íèñ Âàùåâñüêèé. Âîëîäàðÿìè 
áðîíçîâèõ íàãîðîä ñòàëè Â³òàë³é 
Êîâáàñþê, Ìàð³ÿ Êîâàëü÷óê, 
ªëèçàâåòà Öèðêóëîâà.

Âîëåéáîë³ñòàì, áàñêåòáîë³ñ-
òàì íå âäàëîñÿ âèñòóïàòè íà âè-
ñîêîìó ð³âí³ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ. 
Âîëåéáîë³ñòè ç³áðàëèñÿ íà òóð-
í³ð³ â ì³ñò³ Áàð ëèøå äëÿ òîãî, 
ùîá âðó÷èòè áðîíçîâ³ íàãîðîäè 
ó÷àñíèêàì ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.

Ëåãêîàòëåòè íà 
îñòàíí³õ çìàãàííÿõ 
ðîêó, íåçâàæàþ÷è 
íà òðàâìè âåäó÷èõ 
ñïîðòñìåí³â, 
âèñòóïèëè äîñòîéíî

Прославили наше місто в році Пацюка юні каратисти. Вони привозили перемоги та 
медалі з Житомира, Києва, Львова та інших міст

Минулий рік виявився успішним для наших юних 
грацій. Тренер задоволена результатами.
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БЕЗ ЯЛОВИЧИНИ, АЛЕ З КУРКОЮ, 
СИРОМ ТА ЯГОДАМИ
Меню 2021  Як вгодити вподобанням символу 
Нового року, урізноманітнити святкові страви та 
не вовтузитися довго біля плити? Пропонуємо 
смачні, цікаві та прості рецепти новорічних страв

АНАСТАСІЯ КВІТКА 

Íàñòóïíèé ð³ê Á³ëîãî Ìåòàëåâîãî 
Áèêà, òîìó öå âàðòî âðàõîâóâàòè ï³ä 
÷àñ ñêëàäàííÿ ñâÿòêîâîãî ìåíþ. Áèê — 
òâàðèíà, ùî ëþáèòü ïîæóâàòè, ÷àñòî 
é áàãàòî ¿ñòü. Äóæå äîðå÷íèìè áóäóòü 
ñòðàâè ç îâî÷³â òà êðóï³â. Ñèìâîëó ðîêó 
ñïîäîáàºòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü íà ñòîë³ 
çåëåí³, ãðèá³â, îâî÷³â ³ ôðóêò³â. Ì’ÿñî 
ç ìåíþ íå âèêëþ÷àºìî (îêð³ì ÿëîâè-
÷èíè àáî òåëÿòèíè). Ìîæíà ëàñóâàòè 
³ ìîëî÷íèìè ïðîäóêòàìè. À îñü ñòðàâ 
ç æåëàòèíîì áóòè íå ïîâèííî, àäæå 
éîãî ðîáëÿòü ç ê³ñòîê ïàðíîêîïèò-
íèõ òâàðèí. Ñë³ä áóòè óâàæíèì ³ ç 
âèáîðîì êîâáàñíèõ âèðîá³â. Ó ìåíþ 
íà Íîâèé 2021 ð³ê äî êîâáàñíèõ íà-

ð³çîê ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äîäàòêîâ³ âèìîãè 
ùîäî ñêëàäó. Ó íüîìó íå ïîâèííî áóòè 
ÿëîâè÷èíè, òåëÿòèíè àáî ñóáïðîäóêò³â 
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè.

Íîâîð³÷íå ìåíþ 2021 ìîæå áóòè ñêëà-
äåíå â ð³çíèõ ñòèëÿõ ³ âêëþ÷àòè ñòðàâè 
äåê³ëüêîõ êðà¿í. Îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè 
îñíîâíà ñòðàâà, ÿêà áóäå ðîäçèíêîþ íî-
âîð³÷íî¿ òðàïåçè. Çàçâè÷àé éäåòüñÿ ïðî 
ÿêåñü îñîáëèâî ïðèãîòîâëåíå ì’ÿñî, õî÷à 
öå ìîæå áóòè é, íàïðèêëàä, ðèáà. Âàæ-
ëèâå ì³ñöå íà ñâÿòêîâîìó ñòîë³ òàêîæ 
çàéìàþòü çàêóñêè òà äåñåðò.

Òàêîæ êîíñåðâàòèâíîìó Áèêó ñïîäî-
áàþòüñÿ ìåíþ ç ãàðí³ðîì, ïðèãîòîâëå-
íîãî ç êàðòîïë³. Öå ìîæå áóòè óëþáëåíå 
ïþðå, êàðòîïëÿí³ êóëüêè àáî æ çàïå÷åíà 
â äóõîâö³ êàðòîïåëüêà ç ÷àñíè÷êîì.

Салат «Червона шапочка» 

Запечені яблука з горіхами, 
сухофруктами і журавлиною 

Мандариновий десерт 

Çàì³íîþ êëàñè÷íîãî íîâîð³÷íîãî îë³â’º 
â ìåíþ ìîæå ñòàòè ñìà÷íèé ïîøàðîâèé 
ñàëàò ç çåðíàìè ãðàíàòà. Ó íüîìó º âñ³ 
ïðîäóêòè, ÿê³ ñïîäîáàþòüñÿ Áèêó 

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 
СЛІД ПІДГОТУВАТИ:
 300 ã ì’ÿñà êóðêè (â³äâàðåíå ³ äð³áíî 
ïîð³çàíå);
 250 ã êàðòîïë³ (íàòåðòè íà âåëèêó 
òåðòêó àáî ïîð³çàòè íà äð³áí³ êóáèêè);
 200 ã ìîðêâè (íàòåðòè íà êðóïíó òåðòêó 
àáî ïîð³çàòè íà äð³áí³ êóáèêè);
 250 ã ìàéîíåçó;
 4 ÿéöÿ (äð³áíî ïîð³çàí³ êóáèêàìè);
 150 ã òâåðäîãî ñèðó (íà âåëèêó òåðòêó);
 1/2 ãðàíàòà (ïî÷èñòèòè) 
 50 ã ôóíäóêà.

СКЛАДОВІ:
 4 âåëèêèõ ÿáëóêà 
 60 ã öóêðó 
 1 ÷. ë. êîðèö³ 
 50 ã âîëîñüêèõ ãîð³õ³â 
 100 ã ñóì³ø³ ñóõîôðóêò³â 
 100 ã æóðàâëèíè àáî ³íøèõ ÿã³ä 
 40 ã âåðøêîâîãî ìàñëà 
 200 ìë ãàðÿ÷î¿ âîäè 

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ:
Ãîñòðèì íîæåì âèð³çàòè ó ÿáëóê ñåð-

öåâèíó. Ãîð³õè ³ ñóõîôðóêòè ïîäð³áíèòè. 
Çì³øàòè ç ÿãîäàìè. Äîäàòè öóêîð ³ êî-
ðèöþ. Îòðèìàíîþ ñóì³øøþ íàïîâíèòè 
ÿáëóêà. Çâåðõó êîæíîãî ïîêëàñòè øìà-
òî÷îê âåðøêîâîãî ìàñëà.

Íà äíî äåêà íàëèòè ãàðÿ÷î¿ âîäè ³ âè-
êëàñòè ÿáëóêà. Çàï³êàòè 30–45 õ â. ïðè 
180 °C äî ì’ÿêîñò³. Ïåðåä ïîäà÷åþ ïðè-
ñèïàòè öóêðîâîþ ïóäðîþ.

 5–6 ÷àñòî÷îê ìàíäàðèí;
 200 ìë íåñîëîäêîãî éîãóðòó;
 150 ã á³ëîãî øîêîëàäó;
 120 ìë âåðøê³â (20–33%);
 ÷îðíèé øîêîëàä.

ПРИГОТУВАННЯ:
Ó ìèñêó ç âåðøêàìè â³äïðàâëÿºìî ðîç-

ëàìàíèé íà øìàòî÷êè øîêîëàä. Ðîçòî-
ïëþºìî íà âîäÿí³é áàí³ ³ îõîëîäæóºìî 
äî ê³ìíàòíî¿ òåìïåðàòóðè.

Î÷èùåí³ â³ä øê³ðêè ³ á³ëèõ ïë³âîê ìàí-
äàðèíè ðîçáèðàºìî íà ÷àñòî÷êè.

Îõîëîäæåíó øîêîëàäíó ìàñó çì³øóºìî 
ç íàòóðàëüíèì éîãóðòîì.

Íà äíî êðåìàíîê êëàäåìî ê³ëüêà ôðóê-
òîâèõ ÷àñòî÷îê, çàëèâàºìî êðåìîì. Ï³ñëÿ 
çíîâó ìàíäàðèíè, êðåì ³ òàê çáèðàºìî 
âåñü äåñåðò, ÿêèé ïîò³ì ïðèáèðàºìî 
íà ï³âãîäèíè â ïðîõîëîäíå ì³ñöå, à ïåðåä 
ïîäà÷åþ ïîñèïàºìî òåðòèì øîêîëàäîì.

Курка з лимоном, 
в часничному маринаді 

Áåç òðèâàëèõ ïðèãîòóâàíü ìîæíà çðî-
áèòè çàïå÷åíó â äóõîâö³ êóðêó ç ëèìîíîì 
ó âèííî-÷àñíèêîâîìó ñîóñ³.

Ïòàõ çà öèì ðåöåïòîì âèõîäèòü íàä-
çâè÷àéíî ñîêîâèòèì ³ í³æíèì.

ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВАМ 
ЗНАДОБИТЬСЯ:
 êóðêà — 1 øò.;
 îë³ÿ — 3 ñò. ë.;
 ã³ð÷èöÿ — 2 ñò. ë.;
 ÷àñíèê — 2 çóá÷èêè;
 ñ³ëü, ïåðåöü — çà ñìàêîì;
 ëèñòÿ ñàëàòó àáî ³íøà çåëåíü — äëÿ 
ïðèêðàñè;
 àïåëüñèí àáî ëèìîí — 1 øò.

Ïðèãîòóéòå ìàðèíàä ç îë³¿, ÷àñíèêó, 
ã³ð÷èö³, ñîë³ é ïåðöþ. Êóðêó ðîçð³çàòè 
ïî ãðóäö³, äîáðå çìàñò³òü ìàðèíàäîì âñå-
ðåäèí³ òà çîâí³, çàëèøòå íà 20–30 õâè-
ëèí.

Ïîêëàä³òü êóðêó íà äåêî é â³äïðàâòå 
â äóõîâêó íà 20 õâèëèí ïðè òåìïåðàòóð³ 
220 ãðàäóñ³â. Ïîò³ì ïðè 180 ãðàäóñàõ äî-
âåä³òü ì'ÿñî äî ãîòîâíîñò³.

Äëÿ ïðèêðàøàííÿ ñòðàâè âèêîðèñ-
òîâóéòå, íàïðèêëàä, ëèñòÿ ñàëàòó ³ íà-
ð³çàíèé êðóæå÷êàìè àïåëüñèí, ¿õ ìîæíà 
âèêëàñòè íà òàð³ëêó, à íà íèõ âèêëàñòè 
êóðêó.

Сирні тарілки 
Öåé âèä çàêóñîê ñìà÷íèé ñïîñ³á ïî-

äÿêóâàòè ùóðó (ñèìâîëó, ÿêèé ìèíàº) 
çà âñå õîðîøå, ùî ñòàëîñÿ ç íàìè â ìè-
íóë³ 365 äí³â. Çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî øó-
êàòè äëÿ îôîðìëåííÿ ñåðâ³ðîâêè êðàñèâó 
òàð³ëêó. Äîñèòü åñòåòè÷íî ñèðè áóäóòü 
âèãëÿäàòè íà êðóãë³é äåðåâ’ÿí³é îáðîá-
í³é äîøö³. Íàð³çàòè ¿õ ìîæíà òîíêèìè 
ïëàñòèíàìè àáî êóáèêàìè, à ïîäàâàòè 
ç îëèâêîâîþ îë³ºþ, ãîð³õàìè ³ ñâ³æèìè 
ôðóêòàìè.
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²ÑÒÎÐ²ß

ОЛЕНА УДВУД 

Òðàäèö³éíî ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî 
ðîêó ïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî, ùî ì³ñòî 
÷åïóðèòüñÿ — ðîçâ³øóþòü ã³ðëÿí-
äè, ïðèêðàøàþòü ãîëîâíèé àòðèáóò 
ñâÿòà — â³÷íîçåëåíó êðàñóíþ, ùî 
ðîñòå íà ïëîù³. Ïðîòå öå çàðàç, 
à ø³ñòü äåñÿòèë³òü òîìó âñå áóëî 
³íàêøå.

Ó Êîçÿòèí³ Íîâèé ð³ê ïî÷àëè 
ñâÿòêóâàòè â ðàäÿíñüêó åïîõó, 
õî÷à öå ñâÿòî çàïî÷àòêóâàëè ùå 
â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, äî ÿêî¿ êî-
ëèñü íàëåæàëè íàø³ çåìë³. Âïåðøå 
ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó â³äáóëîñÿ 
ó íàøîìó ì³ñò³ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè. Ïðîòå ïðèêðàøåíà ÿëèíêà 
òîä³ ñòîÿëà íå íà ïëîù³ Ãåðî¿â Ìàé-
äàíó, ÿê çàðàç. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî 
íà òîé ìîìåíò ïëîù³ ùå íå áóëî.

Ó ò³ ÷àñè öåíòðàëüíà ïëîùà 
Êîçÿòèíà ðîçòàøîâóâàëàñÿ çîâñ³ì 
â ³íøîìó ì³ñö³ — á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà-
ïàðîâîçà, ùî âñòàíîâëåíèé ïîáëèçó 
ï³øîõ³äíîãî ìîñòó ÷åðåç çàë³çíèöþ. 
Íàçèâàëàñÿ âîíà ×åðâîíîþ. ² ïåð-
øó ÿëèíêó âñòàíîâèëè íåïîäàë³ê 
ö³º¿ ïëîù³ — ó Áóäèíêó íàóêè ³ 
òåõí³êè çàë³çíè÷íèê³â, ùî ì³ñöåâ³ 
÷àñòî íàçèâàþòü àáðåâ³àòóðîþ ÆÄÊ 
(â³ä ðîñ³éñüêîãî «æåëåçíîäîðîæíûé 
äîì êóëüòóðû»). Òóò ùîðîêó ñòàâè-

ëè ÿëèíêó ³ ïðèêðàøàëè ð³çíèìè 
³ãðàøêàìè.

Òàê òðèâàëî àæ äî ïî÷àòêó 60-èõ 
ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ñàìå òîä³ 
âçÿëèñÿ çà âïîðÿäêóâàííÿ Öåí-
òðàëüíî¿ ïëîù³ ì³ñòà, çâè÷íî¿ äëÿ 
óñ³õ íàñ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáóäóâàëè 
ê³íîòåàòð «Ìèð», ùî íèí³ ôóíêö³-
îíóº ÿê Ì³ñüêèé áóäèíîê êóëüòóðè, 
ïåðåä íèì çðîáèëè ïëîùó. Òàì çà-
äóìàëè ïîñàäèòè äâ³ ÿëèíêè. Ñàìå 
îäíó ç íèõ ñüîãîäí³ ïðèêðàøàþòü 
íà Íîâîð³÷í³ ñâÿòà. À ïîêè â³÷íîçå-
ëåí³ êðàñóí³ áóëè ìàë³, äîâîäèëîñÿ 
÷åêàòè, ùîá âîíè ï³äðîñëè. Òîæ 
ùîðîêó ïåðåä Íîâèì ðîêîì ïðè-
âîçèòè ÿëèíêó ç ë³ñó.

Çà ÷àñ, â³äêîëè Íîâîð³÷í³ ñâÿòà 
ïðîõîäÿòü íà öåíòðàëüí³é ïëî-
ù³, çì³íèëîñÿ ÷èìàëî. Çì³íèëèñÿ 
³ãðàøêè íà á³ëüø ñó÷àñí³, ñâÿòêîâà 
³ëþì³íàö³ÿ ñòàëà ³íøîþ, òà é ãîëî-
âíà êðàñóíÿ ì³ñòà çì³íèëàñÿ. Àäæå 
ðàí³øå ïðèêðàøàëè òó ÿëèíêó, ùî 
ñòî¿òü ë³â³øå. Âèðîñëà âîíà äî ã³-
ãàíòñüêèõ ðîçì³ð³â, òîæ òåïåð ñòàëè 
ïðèêðàøàòè ¿¿ ñóñ³äêó, ÿêà äåùî 
íèæ÷à. Çì³íèâñÿ ³ ôîðìàò ñâÿò-
êóâàíü, à öüîãîð³÷ âçàãàë³ íå âëà-
øòîâóþòü ìàñîâèõ ãóëÿíü ó öåíòð³ 
ì³ñòà ÷åðåç ïàíäåì³þ êîðîíàâ³ðóñó. 
Ïðîòå íàì º ùî çãàäàòè çà ïîïå-
ðåäí³ ðîêè.

ЯК У КОЗЯТИНІ СВЯТКУВАЛИ 
НОВИЙ РІК У РІЗНІ РОКИ 
Ретро  Традиція влаштовувати гучні гуляння 
з 31 грудня на 1 січня з’явилася вже давно. 
Зазвичай щороку у новорічну ніч на площі 
виступають різні виконавці, а козятинчани 
збираються біля головної зеленої красуні 
міста, щоб їх послухати. Але так було 
не завжди. Розповідаємо, як проходили 
святкування Нового року у різні роки

Із Новим 2020 роком козятинчан 
вітав оркестр гарного настрою «Ре-
несанс». Щоправда, виступ колек-
тиву опинився під загрозою зриву 
через погіршення погодних умов. 
Почався сильний вітер, через що 
оркестр не міг виступати на сцені, 
встановленій на площі напередод-
ні свят. Проте музиканти не розгу-
билися і зіграли просто на сходах 
Міського будинку культури. Після 
їх виступу почалася святкова дис-
котека, проте була вона рекордно 
короткою, що викликало обурення 
багатьох козятинчан, які прийшли 
на свято.
Із Новим 2019-им роком нас при-
їхали вітати заслужений артист 
України Ігор Юрковський та гурт 
«Степ». А відкрили новорічні свята 
ВІА «ТоШоНадо» та народний ар-

тист Сашко Невже, які виступили 
перед глядачами 28 грудня.
Із Новим 2018-им роком нас ві-
тало тріо дівчат «Made in Ukraine». 
Вочевидь їх виступ сподобався 
публіці, адже у 2019 році їх за-
просили до Козятина знову, що-
правда, тепер вже на святкування 
Дня міста. А ще тодішні святку-
вання Нового року запам’яталися 
видовищним фаєр-шоу.
Із Новим 2017-им нас вітав заслу-
жений діяч естрадного мистецтва 
Юрій Грицюк. До речі, тоді на Но-
ворічні свята влаштували цілий 
марафон, який тривав 20 днів. 
У рамках марафону відбувалися ви-
ступи різних місцевих колективів — 
ансамблю «Подоляни», «Подоль-
ський квят», місцевих рок-гуртів 
«Драфт», «Порцеляна», «Оріон».

Хто виступав для козятинчан останні чотири роки 

Святкування Нового 2020 року. Хлопці прийшли на площу 
у веселих кигуруми, чим привернули увагу людей довкола

Так козятинчани проводжали 2019-ий 
і зустрічали 2020-ий 

Бенгальські вогні — один з 
невід’ємних атрибутів новорічних 
свят. Фото 2018 року

Святкування Нового 2018 року 

На сцені — тріо «Made in Ukraine». 
Дівчата вітали козятинчан із Новим 
2018-им роком
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ÐÎÁÎÒÀ
  Òðåáóþòüñÿ ìàëÿðà è ïåñêîñòðóéùèêè ñ 

îïûòîì ðàáîòû èëè íà îáó÷åíèå. Ñ âûåçäîì çà 
ãðàíèöó. Ïðîæèâàíèå, ïðîåçä çà ñ÷¸ò ôèðìû. 
+79056680595 Viber

  Ïîáóòîâèé ðåìîíò. Ïîñëóãè åëåêòðèêà, 
ñàíòåõí³êà. Âñòàíîâëåííÿ ìåáë³â. 097-731-98-58

ÏÐÎÄÀÌ
  2 êîëÿñêè (3 â 1 òà ïðîãóëÿíêîâà) â ãàðíîìó ñòàí³. 

097-994-96-12

  2-à ñèðâàíòè â äîáðîìó ñòàí³, çåðêàëî â³ä òðèëÿæó, 
ö³íà äîãîâ³ðíà. 067-647-48-11, 093-099-86-60

  3 ëèñòè æåñò³ 2.92 õ 1.27 õ 3 ìì. 067-151-21-92

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

  Áàðàí÷èê â³êîì 10 ì³ñ. 067-756-06-27

  Áäæîëîïðîäóêòè:íàñòîéêè-ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, 
âîñêîâî¿ ìîë³, åõ³íàöå¿. Ìåä ãðå÷àíèé, ð³çíîòðàâ`ÿ, 
ãîìîãåíàò, ìåäîâî-ÿáëó÷íèé îöåò, ÿðèé â³ñê. 097-
170-90-05, 093-204-71-57

  Áîéëåð «GORENIE» 80 ë., ãàçîâèé êîòåë 
«Ïðîñêóð³â-7», âñå â äîáðîìó ñòàí³. íåäîðîãî. 063-
293-19-98, 063-293-20-17

  Áðîéëåð ñóòî÷íèé, êóð÷à, êà÷åíÿ, ³íäèêè, 
êîìá³êîðìà. 067-173-31-50, 063-604-26-79

  Áóðæóéêó êðóãëó çàâîäñüêó. 073-793-55-95

  Â`ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà äâà ì³ñÿö³, êàñòðîâàí³ êàáàí-
÷èêè ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â. 098-581-65-48

  Âåëèêà êë³òêà äëÿ ñèð³éñüêèõ õîì’ÿê³â, êíèæíà ïî-
ëèöÿ, ñîôà. 063-189-51-63

  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî á/ó, ñòîëåøí³ 2 øò., äâåð³ âõ³äí³ 
ìåòàëåâ³, áàíêè ñêëÿí³ ð³çí³, åë. êàëîðèôåð ìàñëÿíèé. 
067-319-91-24

  Äîìàøí³ ðå÷³ á/ó íåäîðîãî: ïèñüìîâèé ñò³ë, øàôà, 
ïîñóä, àëþì. êàñòðþë³, êèëèì â ãàðíîìó ñòàí³ 2.5 õ 
3, 2 õ 3, 2.7 õ 1.4, áàíêè 3-õ ë. 063-462-60-29, 063-
646-35-22

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

  Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33

  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â 
íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò, òåðì³íîâî. 097-939-
39-31, 063-248-26-86 Îëüãà

  Çåì. ä³ë-êà 35 ñîò., öåíòð ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-
587-91-62

Продам магазин по вул.8-Гвардійська 2-А, 20 
кв.м. площа магазину. 067-444-20-19, 063-

452-00-00

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 70 кв.м. в центрі, ідеально під 
офіс, магазин, ательє, майстерню. 067-252-

69-68

Магазин Багата Комора постійно закуповує 
зерно пшениці, ячменю та кукурудзи. 067-

430-02-80

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

  Çèìîâó ðåçèíó á/ó 195-65-16 ñ. 65%. 097-297-
81-71

  Іíêóáàòîê ÈÍÊÎ- íà 700 ³ 240 ÿºöü. 096-458-74-21, 
063-608-92-55

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 2 ãðí./1 êã. 096-511-81-48

  Êîíâåêòîð ÀÊÎÃ-4-ÑÏ «Óæãîðîä» 2013 ð.â. - 
2500 ãðí., ðîóòåð ÒÐ-LINK TL-wr 1043w - 1000 ãðí., 
âûòÿæêà êóõîííà -300 ãðí., òåëåâ³çîð êóõîííèé 
«Samsung»-300 ãðí. 093-464-34-33

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

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

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

  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé «Ïðîñêóð ³â»  14 
êâò.,íåäîðîãî. 097-254-59-73

  Êîòèêè øîòëàíäñüê³ ïðÿìîâóõ³ òà â³ñëîâóõ³, ãî-
ëóáîãî òà ë³ëîâîãî îêðàñó, äåøåâî, ÷èñòîêðîâí³. 
093-340-97-23

  Êóêóðóäçà êóñî÷êàìè, äâåð³ á/ó ³ â³êíà. 097-436-
73-95

  Êóðåé ïîðîäè Áðàìà, ï³âí³â íà ïëåì`ÿ ïðîäóêòèâ-
íèõ ³ ï³äðîùåíèõ. 097-170-90-05, 093-204-71-57

  Ì`ÿñî íóòð³¿, ìîëîä³ êóðè. 063-694-20-04, 098-
348-13-87

  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

  Ìÿñî íóòð³é òóøêàìè, ÷àñíèê. 063-629-01-49, 097-
446-20-46

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó, êà÷êè øèïòóíè íà ðîçâ³ä. 063-
896-99-20, 093-894-39-91, 097-826-08-12

  Íóòð³¿ ð³çíîãî â³êó. 063-896-99-20, 096-894-39-91, 
097-826-08-12

  Ïàðèêè. 093-884-86-66, 068-209-91-37 

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

  Ïîðîñÿò ïîðîäè ëàíäðàñ+óêðà¿íñüêà ñòåïîâà, ëüî-
õè ïî 20 êã. 096-566-64-53, 063-896-77-35

  Ïîðîñÿòà ì`ÿñíîãî íàïðÿìêó: ïåòðåí, äþðîê, æèâà 
âàãà. 098-222-24-04

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ-Ïåòðåí 2 ì³ñ. 
19-20 êã. 097-906-39-19

  Ïîðîñÿòà. 097-175-74-76

  Ïðàëüí³ ìàøèíêè: Ìàëþòêà-950 ãðí., ïðàëüíà 
ìàøèíà «ñàòóðí»-100 ãðí. õîëîäèëüíèê ³ÍÄÅÇІÒ 
íîó-ôðîñò, ñàìîðîçìîðîæóâàþ÷èé, ñåðåáðèñòîãî 
êîëü, åë. ï³÷-1000 ãðí. íà 2 ïðîòâåíÿ òóðåöüêà, íîâà, 
ñîêîâèæèìàëêà Ô³ë³ïñ-1500 ãðí., Ò/Â LG-550 ãðí., 
êðåñëî-êðîâàòü-800 ãðí., ôèíñêàÿ åë. ìÿñîðóáêà 1800 
Âò.- 800 ãðí. 063-225-70-11

  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò. 063-297-43-27

  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòîìîá³ëÿ 210*115*50 ñì., 
750 êã. âèãîòîâëåíèé â 2016 ð. â õîðîøîìó ñòàí³, 
ïåðåäí³é òà çàäí³é áîðò â³äêðèâàºòüñÿ. 063-347-91-15

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

  Ïøåíèöþ, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38

  Ñèäóøêè â³ä ³íîìàðêè â õîðîøîìó ñòàí³, äèñêè 
ìåòàëåâ³ R 15, çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 412 íîâ³. 
067-422-36-17 
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Ñ³íî ëþöåðíà +ì³øàíêà, êîëåñî ç äèñêîì 265/70 
ð 19,5, 143/14, øâåéíà ìàøèíà «Ç³íãåð»- íîæíà. 
096-192-68-08

  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ 2.50 ãðí./1 êã. 097-587-
92-52

  Ñ³íî ëþöåðíè íå òþêîâàíå 1 êã. 1.5 ãðí., 
ñ.Ïåðåìîãà. 093-052-02-38

  Ñòîâáóð ãîð³õà äîâæ. 3.5 ì., ä³àì. 50 ñì. 097-
738-62-07

  Òåëåâ³çîð «Òîøèáà» á/ó â ãàðíîìó ñòàí³- 1 200 ãðí. 
096-964-61-76

  Òåëåâ³çîð DIGITAL äèàãîíàëü 29 äþéì³â - 799 ãðí. 
067-424-22-36

  Òåëåâ³çîð á/ó ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-125-62-54

  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

  ×àéíèé ãðèá. 097-556-89-47, 093-109-83-83

  Øàôà, òóìáî÷êà, êíèæêîâà øàôà, òåðì³íîâî- íå-
äîðîãî. 093-731-16-41

  Ïðàëüí³ ìàøèíêè: Ìàëþòêà-950 ãðí., ïðàëüíà 
ìàøèíà «ñàòóðí»-100 ãðí. õîëîäèëüíèê ³ÍÄÅÇІÒ 
íîó-ôðîñò, ñàìîðîçìîðîæóâàþ÷èé, ñåðåáðèñòîãî 
êîëü, åë. ï³÷-1000 ãðí. íà 2 ïðîòâåíÿ òóðåöüêà, 
íîâà, ñîêîâèæèìàëêà Ô³ë³ïñ-1500 ãðí., Ò/Â LG-
550 ãðí., êðåñëî-êðîâàòü-800 ãðí., ôèíñêàÿ åë. 
ìÿñîðóáêà 1800 Âò.- 800 ãðí., 063-225-70-11

  Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

  Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

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

ÍÅÐÓÕÎÌ²ÑÒÜ
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-

722-86-10

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

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

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

  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 ê³ì. êâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 23. 068-507-23-60

  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà íà 5 ïîâ., ñåðåäíÿ. 
063-20-70-118

485459

485459

  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç 
ðåìîíòîì, º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ. 093-596-41-56, 
098-597-08-78

  Áóäèíîê âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 ñîò. çåìë³, ³íä. îïà-
ëåííÿ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-704-31-57

  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 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 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÷è-
ëèùà. 063-462-86-03, 068-957-58-91

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðàéîí ÏÐÁ, àáî 
îáì³í íà êâàðòèðó â ìåæàõ ì³ñòà. Áåç ïîñåðåäíèê³â. 
098-880-12-25, 098-722-37-54

  Áóäèíîê êàìÒÿíèé â ñ. Ìàõíûâêà45 êâ. ì. â öåíòð³, 
ãàç/ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà âîäà, êîïàíêà, êàì-
Òÿíèé ñàðàé, ïîãð³á, çåì ä³ë-êà 17 ñîò. Ìîæëèâèé 
òîðã. 096-948-45-35

  Áóäèíîê íîâèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì. Êîçÿòèí. 
096-184-63-54

  Áóäèíîê ïî âóë. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 34, öåíòð, çàã. 
ïëîùåþ 85 êâ. ì., ãàç, âîäà. 067-271-67-99

  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà, ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. 099-
010-91-34

  Áóäèíîê ñ. Ìèêîëà¿âêà, çàã. ïëîùà 97,3 êâ. ì., ãàç, 
âîäà, 90 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 097-843-88-31

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

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

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

  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 ñòàí æèëèé, çðó÷íîñò³, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà, 
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 6 
ñîò. çåìë³. 093-704-31-57

  Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí âóë. Ìà-
òðîñîâà, 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

  Çåì. ä³ë., òåðì³íîâî, ïðèâàòèçîâàíà, 6 ñîò., âóë. 
Êàòóêîâà º âèñîêèé ôóíäàìåíò 9*11 ì., äîêóìåíòàö³ÿ 
íà áóä³âíèöòâî, áóä. ìàòåð³àëè. 063-113-45-40

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

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

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

  Ñàäèáó ñ. Æóðáèíö³ º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé 
ï³ä îäíèì äàõîì; ñàäîê, ïîãð³á, 0,50 ãà çåìë³. 097-
756-61-98

  ×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. 093-
091-65-42, 097-642-08-12

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 093-
704-31-57

  Áóäèíîê âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî ð-í ÏÐÁ, á³ëÿ 
áóäèíêó ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, 7 ñîò. çåìë³, 
êðèíèöÿ, â áóäèíêó âîäà, ãàç. 093-760-83-32

ÀÂÒÎÌÎÒÎ
  ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë, çàï÷àñòèíè ïåðåäí³é ì³ñò äî 

ÇІËà-130, ìîòîð Ä-240, áëîê Ä-240. 097-426-67-06

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

  Êîìáàéí êëàñ Ìåðêàòîð 60-ÌÒÇ-82 1994 ð., êàìàç 
55102 â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 098-656-92-41

  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., 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. 067-277-
16-73

  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. 096-279-
31-85, 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 5.5 õ 10 ì., ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, 
âóë.Â³ííèöüêà 37. 063-364-45-40, 093-007-75-90

  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

485416
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ÐÅÊËÀÌÀ ÒÀ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

  Ëàíîñ «SE» 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, öåíòðàëüíèé 
çàìîê, ãàðíèé ñòàí. 068-051-70-30

  Ì³í³-òðàêòîð Êóáîòà ËÄ-280, 32 ê.ñ. ßïîí³ÿ. 097-
577-26-86

  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

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

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

ÊÓÏËÞ
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ çà íàë. òà áåç.íàë. 

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

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

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

  Çåðíî ïøåíèö³, êóêóðóäçè àáî ÿ÷ìåíþ. 097-793-
55-95

  Êàðòîïëþ ì³ëêó 8-10 ì³øê³â, áî÷êè çàë³çí³ íà 200 
ë., øïàëè äåðåâ`ÿí³ á/ó.097-255-51-60

  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

  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé ÊÑ. 096-245-24-62

  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ïîë³åòåëåíîâó ïë³âêó òà 
áóòèëêè ïëàñòèêîâ³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-
55-95

  Îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³. Òàíÿ. 097-181-
31-72

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

  Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè. 093-340-97-23

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

  Øâåëåð, òàâðà, óãîëîê, òðóáà. 068-587-78-31

  Øê³ðêè êðîë³â. 063-629-01-49, 097-446-20-46

Ð²ÇÍÅ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â. 093-782-40-32

  Âòðà÷åíà ÷³ï-êàðòà âîä³ÿ UAD 0000112659000, 
ä³éñíà äî 12.08.2022 íà ³ì`ÿ Ñîêîëüâàê Äìèòðî 
Â³êòîðîâè÷ ââàæàòè íå ä³éñíîþ.

  Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó 
(ïàé) ñåð³¿ ÂÍ  ¹0211538 âèäàíèé íà ³ì`ÿ Ëàâðåíþê 
Ïàâëà Ðîìàíîâè÷à 25.12.96 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Çàãóáëåíèé ìàéíîâèé ñåðòèô³êàò ñåð³ÿ ÂІ  
¹001432; â ðåºñòð³  ¹1522; ñïàäêîâà ñïðàâà  
¹2/2015 íà ³ì`ÿ Øàâèðê³íà Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

  Çàãóáëåíó ñóìêó ç äîêóìåíòàìè õòî çíàéäå, ïðî-
õàííÿ ïîâåðíóòè çà âåíàãîðîäó. 098-112-86-97 

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ º îïàëåííÿ. 063-335-97-54

  Çäàì 3-õ ê³ì. êâàðòèðó á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-488-
78-48

  Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í ïîðÿäíèì ëþ-
äÿì. Â áóäèíêó ãàç, âîäà. Îïëàòà íà ïåð³ä. Ð-í Á³ëà 
êàçàðìà. 063-896-77-35, 096-566-64-53

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

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

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

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

  Ìëèí ðîáî÷èé â ãàðíîìó ñòàí³. 093-937-65-00



16 RIA-Ê, 30 ãðóäíÿ 2020 Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè òåë: 067-68-78-940    Ìàºø íîâèíó, òåëåôîíóé 063-738-63-10
ÄÎÇÂ²ËËß

Села Козятинщини
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Як називалася Махнівка 
до декомунізації. 4. Село, що має 
таку ж назву, як і став, з якого ми 
беремо водогінну воду. 5. Село, 
де мешкали родичі Михайла 
Грушевського. 6. Село, назване 
на честь пана, який сприяв 
будівництву тамтешньої церкви. 9. 
Як нині називається село, що раніше 
звалося Лемешівка. 13. Село, де 
колись була велика єврейська гро-
мада. 14. Стара назва села Велике. 
15. Село, у якому є каолінкомбінат. 
16. Село, де у 2002 році згоріла ста-
ра дерев’яна церква святої Анни.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Стара назва Йосипівки. 3. Село, 
де колись була свою друкарня. 7. 
Як називалася Перемога до Другої 
світової війни. 8. Село, яке зникло 
з карти Козятинщини у 2012 році. 
10. Село Дубові … 11. Село, де 
розташована пам’ятка архітектури 
національного значення старовинна 
Преображенська церква. 12. Село, 
у якому розташований унікальний 
Музей хліба. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Комсомольське 4. Медведівка 5. 
Сестринівка 6. Блажіївка 9. Молодіжне 13. 
Самгородок 14. Радзивилівка 15. Глухівці 
16. Пляхова 
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Юзефівка 3. Махнівка 7. Вуйна 8. 
Вікторівка 10. Махаринці 11. Поличинці 
12. Білопілля 

ВІДПОВІДІ:

РЕКЛАМА

485022

ОВЕН 
Ви нарешті-таки відчуєте 
силу для нових звершень, 
це дозволить вам заверши-
ти рік на позитиві і встигнути 
переробити безліч справ. 
Багатство ідей допоможе 
проявити себе як лідера.

ТЕЛЕЦЬ 
Не плануйте вирішення 
серйозних питань на першу 
половину тижня, все одно 
в голові у всіх уже подарун-
ки і свята. Пам'ятайте, що 
зайва впертість призведе 
лише до конфліктів. 

БЛИЗНЮКИ 
Перестаньте себе постійно 
порівнювати з оточуючи-
ми, у вас теж все відмінно, 
а буде ще краще. Всі ваші 
бажання, які ви загадаєте 
під бій курантів в Новорічну 
ніч, обов'язково збудуться. 

РАК 
Тиждень може виявити-
ся дуже суєтним, від вас 
буде потрібна активність, 
зате з'явиться можливість 
реалізувати творчі здібності. 
Контролюйте свою дра-
тівливість і не провокуйте 
конфліктів.

ЛЕВ 
Ви сповнені сил і ентузіазму. 
Ініціатива і підприємливість 
додадуть розмаху в справах. 
Зараз закладаються проек-
ти, які приведуть до успіху. 
Бажано не повторювати 
своїх помилок, залиште їх 
у році, що минає. 

ДІВА 
Цього тижня планові заходи 
можуть зірватися, зате те, 
що буде виходити спонтан-
но, пройде чудово. І мова 
в тому числі і про Новорічну 
ніч. Вас можуть ощасливити 
своєю появою друзі. 

ГОРОСКОП НА 30 ГРУДНЯ – 5 СІЧНЯ

ТЕРЕЗИ 
Цього тижня вам необхідно 
показати себе, та так, щоб вас 
помітили і підтримали ті, від 
кого ви могли б отримати до-
помогу найближчим часом. 

СКОРПІОН 
Ви відчуєте позитивні зміни 
в професійній сфері і в осо-
бистому житті. Новий рік 
потрібно зустрічати з тими, хто 
вам дійсно дорогий. Залиште 
в році, що минає, всі проблеми 
і стосунки, що вичерпалися. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня не варто втра-
чати часу дарма. Не зупиняй-
теся на досягнутому, сміливо 
перестрибуйте через чергову 
планку. Не відмовляйтеся від 
запрошення друзів або від 
галасливої вечірки. 

КОЗЕРІГ 
Ваш девіз зараз — більше 
слухайте і менше говоріть. Вам 
доведеться закликати на допо-
могу свою інтуїцію і мудрість. 
Вам необхідна гнучкість 
в постійно мінливих ситуаціях, 
вчіться ними управляти.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня з захмарних 
висот доведеться спуститися 
хоча б на один щабель. Чим 
ближче до земних справ 
ви будете, тим більше у вас 
шансів на успіх в реальності, 
а не в уяві. Не забудьте при-
вітати зі святом давніх друзів. 
У новорічну ніч може втілити-
ся в життя важливе бажання.

РИБИ 
Постарайтеся втілювати заду-
мане в життя, воно того варте. 
Починайте діяти, для сумнівів 
не залишилося часу. Присвя-
тіть дому і близьким людям 
більше уваги, це дозволить 
і їм продемонструвати свою 
любов до вас. 
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