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• Тема номера: безсовісні люди
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Маєш новину?

На МалаНки відщедрували

юрій Черниш (64), 
пенсіонер: 

— Моржування не під-
тримую. Але купання на 
Водохреще сприймаю по-
зитивно.

зухра (15), уЧениця 8 класу:
— Це корисне для людини. Ор-

ганізм отримує стрес, з яким ще-
зають негативні явища. Тому я за.

дмиТро (37), предсТавник 
ГуГлу:

— Купаюся кожен рік. На 
Водохреще спеціально поїду 
у Варшаву.

володимир (58), 
приваТний підприємець: 

— Купання на Водо-
хреще, це заряд бадьо-
рості на цілий рік.

олена мявківська (36), в 
декреТній відпусТці:

— Купатися в ополонці 
повинні тільки загартовані 
люди. Для організму люди-
ни, це великий стрес.

каТерина (62), пенсіонерка: 
— Моржування і загартову-

вання організму - різні речі. 
У ополонку не пірнаю, а два 
відра води з криниці на Водо-
хреще на себе виливаю. 

ми запиТали у козяТинЧан як ви ставитеся до купання на водохреще?
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ГазеТа Чесних новин

не всі повірили рему із 
заявами-приєднання

 Новорічні свята підходять до кінця
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Галина касянівська

у неділю, 13 сіЧня, українці 
відзнаЧали свяТо меланії 
Та ЩедроГо веЧора 

Минули ті часи, коли козятин-
ські щедрівники знали всього 
дві щедрівки: “Щедрик, щедрик, 
щедрівонька” та “Щедрий бе-
дрий дай вареник”. Зараз ви-
вчили стільки щедрівок, що їх 
хочеться слухати та слухати. 
Велику повагу заслуговують 
батьки маленьких козятинських 
дітей, які допомагають малень-
ким щедрівникам відкривати 
закриті ворота господарів . 
Було б добре, щоб і господарі 
проявляли самі ініціативу і  за-
прошували щедрівників до своєї 
оселі. А то дітки йдуть вулицею 
і не знають, в яку хатину їм за-
ходити.

Дивишся по телебаченню, як 
прекрасно щедрують діти й до-
рослі на Буковині. Можливо, і в 
нашому краю відродження свят 

почнеться з наших маленьких 
щедрівників.

У давнину ці свята мали ве-
лике значення зі своїми тради-
ціями. На Маланки збиралися 
ряжені і співали пісень щедрі-
вок. Це не просто було, тому 
що українці люблять співати. 
Вважалося, що переодягнені 
персонажі своєю присутністю 
відганяли злих духів, приносили 
здоров’я, забезпечували уро-
жай. У родинному колі випікали 
дві хлібини і пироги. Господар 
ховався за мискою з пирогами і 
запитував дітей, чи вони бачать 
його. Коли діти говорили, що 
не бачать, то батько відповідав: 
“То щоб і на той рік у нас було 
стільки пирогів, щоб ви мене за 
ними не бачили”. 

З року в рік традиції зберіга-
лися з якимись відмінностями. 
Зараз щедрівниками стали в 
основному діти. Та й “Маланка” 
стала символом застілля і ще-
дрості господаря.

посівальників було замало
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 Життя Козятинщинитема тиЖня

Виставку географічних карт 15-16 століття 
представив у Києві вінничанин Олександр 
Білецький

Спортсмени показали змістовну гру

На практиці люди стикнулися не з тим, що було у відповідях на запитання

з поваГою,  ТеТяна лозінська, 
(068)308-01-25, tetyana.
lozinskaya@GMail.CoM

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

у якого Сірка 
позичають очі 
в козятині?

Споживач Не повірив МульСькоМу

карти не перепишеш! Як наш земляк спростував аргументи 
росіян про «старшого брата»

На Сході загиНув СержаНт із Браїлова

Аналізую, як втратили по-
чуття сорому і власної гідності 
колишні козятинські активісти. 
Вони і не думають сьогодні 
організувати акції протесту 
міській владі за створені “кре-
маторії”, що мешканці змушені 
вдихати сажу? А чому не лю-
струєте чиновників, які напряму 
винні в заміні теплопостачаль-
ника і тепер мерзнуть люди у 
терцентрі, лікарні, школі?

Попіарилися, попалили шини, 
покричали і сидять у соцмере-
жах, коментуючи, які районні 
мужі погані. А у себе під но-
сом?   

Як висловлювалися укра-
їнські поети-романтики, такі 
— очей у вовка позичать не 
стануть. Вони сорому не мали 
і не мають. Вони з мером за 
одним столом сидять, очей у 
Сірка позичивши для людей. 

Інші — це депутати. У якого 
Сірка позичає очі батюшка 
БЮТівець? Сам собі гріхи від-
пускає, мабуть, за постійне 
голосування в угоду мерівської 
більшості? 

У якого Сірка — депутатша 
директорка дитсадка після 
відвертої брехні на камери 
“сенсаційних” ЗМІ та дове-
дення працівниці установи до 
нервового виснаження?

Уся більшість “слуг народу” 
ніби забули про те, що таке 
совість.

Окрема тема про місцевих 
представників теплопоста-
чальної організації. Це трійка 
козятинчан, яким глибоко на-
чхати на те, що про них люди 
думають. Гроші не пахнуть.

А директори деяких шкіл, 
які закривають очі на свавілля 
вчителів і бездіяльні по від-
ношенню до аморальності? 
Не дивно це, при такому на-
чальнику освіти, яка також на 
відеокамеру не заслужено па-
плюжила честь виховательки.

Без совісті людина не може 
відрізнити добро від зла.

Безсовісна людина лишаєть-
ся такою, незалежно від того, 
чи є ще на світі безсовісні 
люди.

Коли починаєш все це ана-
лізувати — шок: які ж безсо-
вісні люди мешкають поряд. 
Заробляють на наших бідах, 
на бюджеті міста.

Жеріть свій тортик, не вда-
віться.

лідирують в кубку 
козятина двоє

знову переможниця!

дмиТро арТемЧук

У попередньому номері газе-
ти “RIA-Козятин” на запитання 
козятинців щодо розподілу  
передачі електричної енергії 
від ПАТ “Вінницяобленерго” до 
ТОВ ЕНЕРА Вінниця відповів 
начальник Козятинських елек-
тромереж  Ігор Мульський. За 
теорією такої передачі, то все 
зрозуміло. Одна компанія пере-
дає споживачів електроенергії 
іншій структурі. Але передає 
так, щоб самій залишитися 
при справі. Тепер абонентське 
товариство буде опікуватися 
електролініями, а товариство з 
обмеженою відповідальністю, 
якою є ЕНЕРА, до вимог За-
кону України про ринок елек-
троенергії, буде споживачам 
енергію продавати. От тільки 
на практиці люди стикнулися не 
з тим, що було у відповідях на 

запитання.
З папірцями, що розносили 

контролери ”Вінницяобленерго” 
зрозуміло. Вони припиняють 
діяльність постачальника елек-
троенергі ї за регульованим 
тарифом. З заявами-приєднан-
нями, що приходять поштою, 
складніше. Наші краяни знахо-
дять їх, хто в паркані, хто про-
сто в снігу. Комусь передали 
через сусідів. І це так розно-
сять документ, по якому спо-
живача можуть від’єднати від 
електромережі? До речі, такі 
факти не масові, але вони є.

У самих заявах-приєднаннях, 
вибачте на слові, ногу зламати. 
Одинадцятого січня принесли 
моїй сусідці цей папірець і про-
сять її, щоб вона записала в 
ньому показники лічильника 
(попередні) на перше жовтня 
2018 року. Фактичні на 31 жов-
тня минулого року і кінцеві. 

Тобто показники на день при-
несеної заяви. Я, наприклад, не 
знаю, хто ще ходить до лічиль-
ника, окрім контролера. 

Значить, треба знайти раху-
нок на сплату електроенергії 
за 11-ий місяць? Але ж вони 
не відповідатимуть фактичним 
показникам, що були 31 жов-
тня. А ще пропонують в заяві 
зробити прогнозовану оплату 
споживання електроенергії з 
1-го по 31 січня цього року.

Як показала практика, по-
трібно сплачувати тільки фак-
тичні показники. У прогнозова-
ній оплаті трапляються схеми, 
де контролер прогнозовано 
виставляє показники. 

Суть: зменшуються кіловати 
по дешевому тарифу. Напри-
клад, за ціною 90 копійок за 
кіловат, а на наступний місяць, 
якщо спожитої електроенергії 
виявиться більше сотні, вони 

“спливуть” вже за завищеним 
тарифом.

Те, що пропонують спожива-
чам, в здоровий глузд не вкла-
дається. Ми ж розуміємо, що 
ніякого ринку електричної енер-
гії немає. Є монополія і зговір 
обленерго. І розробляли цю 
схему не в кабінеті Мульсько-
го. Договір заяви-приєднання 
якраз і є статтею протягнутого в 
парламенті цивільного кодексу. 
Стаття 634 і є тим договором-
приєднання. Не все в цій статті 
гладенько з точки зору закон-
ності. От і придумали юристи 
товариства з обмеженою від-
повідальністю: якщо колись 
запахне смаженим, то прикрити 
своїх босів папірцями, що на-
род підпише. “Це ж бажання 
людей!” — скажуть вони. 

Поки ще невідомо, що грома-
да підписує. Тому що відповідь 
в 5-ти книжечках, які тільки 

вийшли з друку і їх ще ніхто 
не вивчав. Поки кажуть, що 
для споживача на даному ета-
пі нічого не зміниться. Тільки 
мало віриться, що структура, 
яка опікуватиметься ЕМ, буде 
працювати собі в борг. Тож в 
недалекому майбутньому наші 
кишені порожнітимуть швидше. 
Спасіння є — це парламент 
без людей-олігархів, які ску-
пили обленерго.Тоді не тільки 
від’єднаються ті, хто приєднав-
ся. А й не буде їм того плюсу, 
що дає схема Роттердам, за 
якою українці переплачують 
мільярди.

в’яЧеслав ГонЧарук

У суботу, 12 січня, в спортзалі 
залізничного училища проходили 
ігри 4-го туру відкритого кубка 
Козятина з футзалу. У цей день 
зустрілися команди “Бабур буд” 
- ”КСВ”, “Поклик серця”-”Факел” 
(Козятин) “ГС КМФФ” - ”Колос” 
(Махнівка). Зустріч з “Новий стиль” 
(Кордишівка) та “Маяк” (Глухівці) 
не відбулася. Команда Кордишівки 
знялася з розіграшу.

Першими на спортивний манеж 
вийшли будівельники та команда 
Курінного. Глядачі в цій зустрічі по-
бачили 13 м’ячів, забитих з різних 
позицій і на всі смаки. Підсумок 
футбольного поєдинку 9:4 на ко-
ристь перших. 

У наступній грі один із лідерів 
турніру, команда “Поклик серця”, 
зустрілася з “Факелом”. Любителі 
зимового футболу насолоджува-
лись наступальними діями команд, 
а спортсмени прагнули забивати. 
Звичайно, у команди “Факела” не-
має гравців рівня Загалевича чи Ко-
зира. “Поклик серця” забивав голи 
після індивідуальних дій спортсмена 
чи награних комбінацій. Гравці “Фа-

кела” відзначалися від продуманих 
дій футболістів на полі. Фінальний 
свисток цих команд зафіксував пе-
ремогу лідера змагань з рахунком 
11:5 і палке вітання недавніх супер-
ників з коректною грою. 

У останній зустрічі суботнього 
дня ще один лідер турніру, команда 
міської федерації футболу, грала 
з “Колосом”. Махнівчани навіть 
вели в рахунку 1:3. Але футбольні 
чиновники, провівши у ворота “Ко-
лоса” п’ять сухих м’ячів, встановили 
остаточний рахунок.6:3. 

Після проведеного четвертого 
туру кубка Козятина, лідерів двоє: 
“Поклик серця” та ГС КМФФ, на-
бравши по 12 очок, вони ділять 1-2 
місце. 

Третя сходинка в будівельників. У 
них 9 пунктів. 

На четверте місце перемісти-
лися футболісти “Маяка” з села 
Глухівці, які в цей день не грали з 
командою, що знялася з розіграшу. 
Глухівчани отримали три бали як 
перемогу. П’яте-шосте місце ділять 
“КСВ” та “Факел”. Замикає турнір-
ну таблицю “Колос” з Махнівки, 
який, підсилившись Олександром 
Барчуком, показує змістовну гру.

Фото з місця події

дтп на прБ

Максим корнілін, якого шукали 
більше року, знайшовся

соФія шевЧук

У районі ПРб біля за-
лізничного училища 15 
січня трапилася дорож-
ньо-транспортна пригода. 
Про це повідомили наші 
читачі на вайбері у групі 
"RIA-Козятин".

Обставини та причини 
аварії встановлюються. 
Одні свідки вважають, що 
виною всьому непосипана 
слизька дорога, інші — 
недотримання безпечної 
дистанції руху автотран-
спорту.

соФія шевЧук

Козятинським відділення по-
ліції розшукувався безвісти 
зниклий житель села Жежелів. 
30-річний Максим Корнілін 
восени минулого року поїхав 

на роботу до Києва та через 
місяць з ним був втрачений 
зв'язок. Про це повідомили у 
відділі комунікації поліції Ві-
нницької області.

За словами мешканців села, 
Максим знайшовся!

Спортсменка  з 
Козятинщини, ви-
хованка районної 
Д Ю СШ "Кол о с " 
Юлія Чехівська (на 
фото в центрі) здо-
була перемогу на 
жіночій 800-метрів-
ці Всеукраїнських 
змагань з легкої 
атлетики «Різдвяні 
старти». Вітаємо! 
Бажаємо Юлії но-
вих перемог і нада-
лі прославляти наш 
край.

марія лєхова

Військовому було 45 років. 14 
січня, близько 16-ї години в зоні 
проведення операції об’єднаних 
сил під час обстрілу з великока-
ліберної зброї чоловік отримав 
вогнепальне поранення, яке ви-
явилося несумісним з життям.

Так Вінниччина втратила у зоні 
ООС молодшого сержанта Мико-
лу Семенюка. 

— Загиблий із родиною про-

живав у селищі Браїлів  Жме-
ринського району. Призваний 
на військову службу за контр-
актом Жмеринським ОМВК  30 
березня 2016 року. Микола 
Іванович Семенюк любив свою 
Батьківщину, сумлінно виконував  
військовий обов’язок, поважав 
побратимів по службі, — зазна-
чають на сайті ОДА. Без батька 
залишились двоє синів, дружи-
на, брат та батьки. — Микола 
був на війні з 2014 року. Вико-

нував мужньо та з честю бойові 
завдання під Старогнатівкою, 
Авдіївкою та на Світлодарській 
дузі. Побратими розповідають, 
що "Саїд" був душею компанії, 
завжди міг знайти потрібні сло-
ва для підняття настрою, добре 
знав та вміло виконував свої 
обов'язки, — пише у фейсбук 
72 ОМБр ім. Чорних Запорож-
ців. 

Вічна пам’ять і слава захисни-
кам Вітчизни! 

вікТор скрипник

21 одна копія мап, виготовлених 
британцями, голландцями, німцями, 
італійцями, спростовує брехню ро-
сіян про нашу історію. Як вдалося 
зібрати такі унікальні документи? 

Понад сто копій і оригіналів карт 
різних періодів зібрав вінничанин 
Олександр Білецький. Як і де зби-
рав, як виникла ідея виставити їх 
на загальний огляд, пан Олександр 
розповів журналісту «20 хвилин»/
RIA».

найдавніша карТа — 1482 
року. — Колекціонування мап різ-
них періодів - моє давнє захоплен-
ня, — каже Олександр Білецький. – 
Вони є неспростовними історичними 
документами. Знаходив в архівах, 
бібліотеках різних країн. У минуло-
му виготовлення мап було справжнім 
мистецтвом. Кропітка і складна ро-
бота. Спочатку карти вирізали на 
дереві чи випалювали на міді. І все 
це, зрозуміло, виготовлялося вручну. 
Далі з них робили відбитки.

За словами співрозмовника, такі 
історичні документи мали б бути у 
кожній школі, кожному навчальному 
закладі. Мапи документи промов-
ляють самі за себе: подивився – і 
не потрібно додаткових пояснень. 
На усіх картах, представлених Бі-
лецьким, позначена територія нашої 
держави. Які ще потрібні пояснення 
і докази того, що наша держава іс-
нувала з давніх часів?

Її територію позначали на картах, 
виготовлених британцями, голланд-
цями, німцями, італійцями. Автора-
ми мап, що представлені на вистав-
ці, є знані історичні постаті — Клав-
дій Птолемей, Абрагам Ортелій, 
Гійом де Боплан, Фредерік де Віт, 
Йоган Ґрюнінґер, Гол Лінгарт, Йоган 
Блау, Ян Янсон, Йоганн-Баптист Го-
манн, Віллем Гондіус, Пітер ван ден 
Кеере. Як пояснив пан Олександр, 
найдавнішою серед представлених 
мап є копія карти Птолемея. Її копію 
виготовив Лінгарт. Про це свідчить 
позначка і дата – 1482 рік, місто 
Ульм. Це карта стародавніх сар-
матських земель, тобто заселення 

континенту нашими предками.
Наш Крим (Тавріка, яка є Скіф-

ським Херсонесом), наша Кубань 
(частина Азійської Сарматії) та 
наш Кімерійський Босфор на карті 
Ортеліуса! 1579! – так підписав Бі-
лецький мапу
боплан познаЧив усі замки 

на ТериТорії поділля. Особливу 
увагу власник експонатів звернув на 
карти Боплана. Французький військо-
вий інженер і картограф Гійом де 
Боплан зібрав матеріали для створен-
ня карти України. Карта з’явилася у 
1648 році. На ній позначена і нинішня 
територія нашої області – Поділля.

— Карту Боплана надзвичайно 
цікаво розглядати, — говорить 
Олександр Білецький. – На ній є 
не тільки населені пункти. Не тільки 
міста й містечка, а й села. Можна 
порівняти, чи змінилися назви нині. 
На мапі зображено річки. Що цінно, 
Боплан відтворив на мапі усі замки 
і фортеці. Виконав надзвичайно 
складну роботу! Крім карти, Бо-
план видав працю «Опис України». 
На думку декого з істориків, цей 
твір варто б вивчати у школах. Він 
на конкретних прикладах описує 
життя і побут українців у середині 
17 століття.

Описує те, що бачив на власні очі, 
подорожуючи Україною, зокрема, 
територією Поділля. Показує за-
значено характер українців, їхню 
хазяйновитість, віру в Бога. Чи не у 
кожному населеному пункті знахо-
дилися храми. На службу збиралися 
дорослі з дітьми. Українці цінували 
і дорожили сімейними традиціями.  
Не міг француз оминути опис краси 
українських дівчат і жінок. Коли 
козаки вирушали в похід, обирали 
для себе лідера. Не призначали, а 
саме обирали. Виходили з пошану-
вання й авторитету. У такий спосіб 
проявлялися елементи демократії.

До речі, фортецю у і місті Бар 
проектував саме Боплан.

зібраТи всі мапи із позна-
Ченням україни. — Ідея показати 
зібрані мапи виникла під час зустрічі 
з міністром закордонних справ Пав-
лом Клімкіним, — каже Олександр 

Белінський. – Міністр вже два рази 
приїздив у наш Музей української 
марки імені Якова Балабана. При-
возив експонати, передані з Америки 
Балабаном. Крім марок, показали 
наші мапи. Вони викликали в гостя 
неабиякий інтерес. Завдяки сприянню 
пана Клімкіна, виставку представили у 
приміщенні Міністерства закордонних 
справ у Києві. Там вона діятиме до 
кінця січня, а далі «поїде» по облас-
них центрах нашої держави. Міністр 
також висловив пропозицію про необ-
хідність показати мапи у зарубіжних 
посольствах України. На запитання, 
коли виставка буде у Вінниці, Белін-
ський повідомив, що після того, як 
об’їдуть усі обласні центри.

— Втім, ми уже представляли 
наші експонати у Вінниці, — уточ-
нює співрозмовник. – Було це 
торік. Місце для виставки надала 
міськрада, у холі приміщення на 
Соборній можна було оглянути 
мапи. Міськрада надала допомогу в 
організації виставки у Києві.

Під час її відкриття Павло Клімкін 
схвально відгукнувся про ініціативу 
вінничанина організувати вистав-
ку старовинних мап. За словами 
міністра, ці карти мають неабияку 
історичну цінність.

— Росія, за імперською логікою, 
намагається перекрутити й перебре-
хати нашу історію, — говорив Пав-
ло Клімкін. – Дуже раджу просто 
подивіться на ці мапи хвилин 10-15. 
А через них на те, як їхні британ-
ські, голландські, італійські виробни-
ки уявляли світ, у якому обов’язково 
була Україна. Подивіться, як світ усі 
ці століття уявляв Україну й розумів, 
що без неї немає спільної Європи.

короТко про власника ко-
лекції мап. Олександр Білецький 

закінчив Інститут міжнародних від-
носин Київського  національного  
університету імені Тараса Шев-
ченка. Здобув фах юриста-між-
народника. Працював в Інституті 
досліджень зовнішньої та оборон-
ної політики України, у Кабміні і 
ВР, низці інших структур, голова 
організації Українська Військова 
Варта. Створив і очолив Музей 
української марки. Саме в цьому 
музеї можна замовити копії мап, 
представлених на виставці.

Годі жиТи у брехні! — У час 
існування Київської Русі про Мос-
ковську державу не було навіть 
згадки, бо вона не існувала, — 
зазначає доктор історичних наук 
Ярослав Івашкевич. – Як можна 
говорити про якогось «старшого 
брата», якщо цей брат з’явився 
на світ пізніше? У той час, коли 
Володимир хрестив Київську Русь, 
племена землі Моксель перебу-
вали ще у напівдикому стані. За 
словами науковця, росіяни фаль-
сифікували історію упродовж ба-
гатьох століть. Робили це царі Іван 
Грозний, Петро, Катерина, продо-
вжили більшовики. Роблять це і 
нинішні правителі. «Наша королева 
Анна Ярославна», — так висло-
вився Путін у Франції про дочку 
Ярослава Мудрого Анну, яка стала 
королевою Франції. — Не можна 
постійно жити у брехні, — наголо-
шує Ярослав Дашкевич.

– Настав час для написання 
правдивої, а не сфальсифікова-
ної історії. Вона має базуватися 
на конкретних історичних фактах 
і документах. Вони зберігаються 
в архівах різних країн, зокрема, 
Польщі, Туреччини, Греції, Ірану… 
Люди повинні знати правду. 
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RIA перевірила, як теплопостачальник знущається над людьми

БуліНг у школі: Як з циМ БоротиСЯ

третина мільйона на свята, коли 
в країні війна

карантин: школи та 
дитсадки в районі 
закрили

що я думаю про ляшка

геНоцид: Страждають хворі, 
НеМічНі, діти, працівНики

повертаючись до надрукованого

101 інформує хамство водія тоді, 
коли перевізник не 
дрожить маршрутом

 інокенТій Гук

У минулому номері газети 
“RIA-Козятин” була розміщена 
стаття Радикальної партії про 
ринок землі. Головний радикал 
підкреслив, що селянам потрібна 
державна підтримка, а не ринок 
землі. Які мудрі слова захисника 
вчителів, лікарів та пенсіонерів. 
А біля трибуни Верховної Ради 
радикали взагалі продемонстру-
вали підручник справедливості. 

Вони заставили інших слуг-
олігархів відтермінувати продаж 
землі ще на рік. Сімнадцять 
радикалів, що заблокували три-
буну, перелякали весь парламент 
і  402 інших народних обранці 
здались і прийняли правильне 
для селян рішення — продовжи-
ли мораторій продажу сільсько-
господарських земель ще на рік. 
Адже зараз в селян немає гро-
шей, тож землю скуплять буржуї 
й олігархи?

От тільки Олег Валерійович, 
сказавши “А” не каже “Б”. Не 
аналізує він та не признається, 
чому селяни стали такими бідни-
ми. Не каже він, за яких умов у 
селян з’являться гроші на купів-
лю землі на рік наступний. Чи не 
стали українці без грошей через 
корупційну схему, наприклад 
“Роттердам+”. Ту саму схему, 
де вугілля Рената Ахметова про-
дається, нібито воно везется з 
Роттердаму. За яку споживачі 

електроенергії вже переплатили 
25 мільярдів гривень. 

Людей компанія ДТЕК олігарха 
Рената грабує на гроші, а голо-
вний захисник українського на-
роду цього не бачить і не блокує 
трибуну з цього приводу.  

Я скажу вам по секрету, який 
всі знають, що Олег Валерійович 
блокує трибуну тоді, коли на 
цьому можна виграти в лотерею, 
підставити опонента та ще й спо-
добатись людям за гарні слова. 

Він же пройшов університети ди-
тячого будинку, трьох інтернатів, 
першого вироку за шахрайство. 
Правда, ту судимість пізніше 
зняли. Інакше як би це він міг, 
не будучи в бізнесі, декларувати 
ті мільйони, які нажив непосиль-
ною працею.

А мораторій на продаж землі 
потрібний самому головному 
радикалу. Він тих земельних ді-
лянок, з інформаційних джерел, 
скупив всього шість.

в’яЧеслав ГонЧарук

На гарячу лінію газети “RIA- 
Козятин” надійшло два дзвінки 
про те, що холодно в садочку 
№4 та в терапевтичному відді-
ленні районної лікарні. Інфор-
мація стосовно дитячої устано-
ви не знайшла підтвердження 
за фактом на момент нашої 
перевірки. У садочку була тем-
пература +19. Як було раніше, 
знає той, хто телефонував. 
Щодо приміщення медичної 
установи, то за словами самих 
пацієнтів, це знущання над 
хворими і медичними працівни-
ками. Температура в приміщенні 
терапевтичного відділення 11 
січня була менше норми на 
5 градусів, тобто всього 13 з 
плюсом. 

Знаючи проблемні установи 

чи заклади, в понеділок, 14 
січня, побували в дитячих са-
дочках 1 та 4, в першій, другій 
школах та ліцеї, в районній 
лікарні і терцентрі.

У садочку №4 як і 11-го січня 
було 19 з плюсом. У садочку 
№1 на момент нашого візиту 
13-15 градусів. У школі-ліцеї 
температура повітря в класах 
— від 10 до 13 градусів за 
Цельсієм. У школі №1 темпе-
ратура повітря в основному в 
межах норми, є класи, в яких 
температура +17. У школі №2 
холодно по-справжньому  Тер-
мометри застигли на позначках 
від 11 до 16 градусів. Директор 
школи Євгенія Кудрявець дала 
розпорядження провести в цей 
день навчання за скороченими 
уроками  Діти та викладачі 
перебували в верхньому одязі. 

Так само вчинили 
й в школі-ліцеї.

У районній лі-
карні найхолод-
ніше в палатах 
терапевтичного 
відділення. Хворі 
лежать під ков-
драми в теплих 
халатах та шап-
ках на голові . 
Середня темпера-
тура по відділен-
ню +16. У дитячому відділенні 
за рахунок електричних обігрі-
вачів температура тримається в 
межах 16-17 градусів. Без об-
ігрівача температура повітря в 
палатах 14 з плюсом. Рятуються 
тим, що в пластикові пляшки 
наливають гарячу воду і обігрі-
вають дітей.

У Терцентрі холодно. але щоб 

дізнатися, яка саме температура 
в реабілітаційній установі, нам 
порекомендували звернутися 
в міську раду. Кажуть, що там 
знають, чому котельні погано 
подають тепло. Але ми поціка-
вилися в утриманців, наскільки 
тепло в їхніх кімнатах. “Дуже 
холодно!” — відповіли.

З ким нам довелось поспілку-

ватися, всі сходяться на одному: 
такого геноциду стареньких, 
хворих та дітей, як нинішньоі 
зими, не було жодного року. 
Але якби доставляли до коте-
лень краще паливо, в згаданих 
установах було б тепліше. Ін-
коли підвозять дрова. Тільки ті 
дрова згоряють дуже швидко  

На одній з котелень, щоб за-
кинути поліно в топку, і щоб не 
отримати грижі, треба одягати 
на себе пасок штангіста. Ось 
так знущаються над кочегара-
ми роботодавці. Міська влада і 
управління соціальної політики 
стоїть осторонь. Влада вважає, 
що причиною холоду в примі-
щеннях є неполадки  в системі 
опалення установ? А для око-
замилювання перед всіма, хто 
мерзне, “головний теплотехнік 
міста” Лівшиць  розмахує піро-
метром — приладом, який лише 
вимірює температуру повітря, 
але ніяк не гріє.

Галина касянівська

На різдвяно-новорічні свята від-
ділу культури Козятинської міської 
ради виділили з  бюджету 295 
тисяч гривень. 

Переконливо подає міська рада 
свій захід різдвяно-новорічних свят 
на папері: “Втілення даного проекту 
дозволить заявити про Козятин, як 
про другу культурну столицю об-
ласті, реалізує право громадян на 
культурне дозвілля, зробить перший 
крок до зміни сприйняття міста у 
мешканців Козятина та області”.

Але куди, конкретно, витратили 
майже третину мільйона?! 

На Снігурку та Діда Мороза? Є 
багато порядних людей, які пого-
дяться виконати таку місію безко-
штовно чи заради престижу. 

На ялинку? Вона стоїть з 
минулорічними гірляндами. 

Костюми артистам? Так 
народний хор ветеранів 
“Прометей” досі співає в 
костюмах, які подарував їм 
Микола Катеринчук за пре-
зидентства Ющенка. Олек-
сандр Бонюк вже декілька 
років виступає в своєму яскравому 
вбранні і не хоче змінювати його. 
Артисти самі шиють чи купують 
собі костюми. Вони інтуїтивно від-
чувають, в якому вбранні виходити 
на сцену. За дитячі колективи я 
взагалі мовчу. Сценічні костюми 
для дітей — це головний біль їхніх 
батьків. 

Гонорар запрошеним артистам 
великої сцени? Так брати Яремчуки 
в Махаринцях співали за трохи 

більше як шість тисяч на двох. 
Можливо, їм трохи доплатила сіль-
ська рада? 

Якусь частину від виділених 
коштів потратили на додаткові гір-
лянди, що розмістили біля міської 
ради. Купили сані з оленем і “2019 
рік” з лампочками. Складається 
враження, що сума основних ви-
ділених коштів пішла якимось 
охоронцям, які цілий рік охороняли 
новорічне майно, і на невеличкі по-
дарунки дітям...

верніка любіЧ

На Козятинщині на карантин закрили всі школи та дитячі са-
дочки. Це 36 навчальних закладів. Навчально-виховний процес 
призупинено з 14 по 18 січня. 

Причина — підвищення захворюваності серед дітей дошкільно-
го тa шкільного віку. Пропущені уроки будуть відпрацьовувати зa 
рaхунок ущільнення. Саме так зaзнaчено в нaкaзі нa сaйті відділу 
освіти Козятинської РДA.

влад повх

булінГ – це цькування однієї 
диТини іншою, аГресивне 
переслідування, яке ЧасТо 
поширене в школах

 
Чому починається булінг?
Випадки насильства серед учнів 

завжди були частиною школи, 
однак зараз вони стають дедалі 
помітнішими. Початок цьому дає 
такий собі рекет щодо учнів по-
чаткової школи, коли, наприклад, 
старші діти відбирають у них 
мобільні телефони. Серед же ді-
тей 11-15 років поширені плітки, 
принизливі жарти та бойкот. 

За словами психолога, цькуван-
ня завжди починає одна людина 
для того, аби затвердити свій 
авторитет, розважитися або отри-
мати якусь вигоду. 

– Решта дітей, спостерігаючи 
за діями булера, або їх ігнору-
ють, або обурюються та намага-
ються втрутитися. Але бачачи, що 
жертва не чинить опір, а вчитель 
їхню ініціативу не підтримує, діти 
відчувають безпорадність, і їхній 
настрій може змінитися – від 
співчуття жертві до роздрату-
вання і байдужості, – пояснила 
психолог.

 
основні ознаки 

При булінгу і так званому мо-

бінгу (менш радикальні образи) 
присутні нерівність сил агресора 
і жертви, повторюваність насиль-
ства та гостра емоційна реакція 
жертви.

Найчастіше цькування відбува-
ється в школах, де діти апатичні 
і розчаровані, а їхня потреба у 
визнанні та розумінні не задо-
волена. Там же, де образа честі 
людини вважається порушенням 
більшим, ніж прогул або ванда-
лізм, булінг виникає дуже рідко і 
скоріше є винятком з правил.

ГуЧні випадки насильсТва 
Одним з найяскравіших при-

кладів булінга стало побиття 
дівчатками-підлітками двох своїх 
ровесниць. Інші підлітки, які сто-
яли поруч, ніяк не втручалися у 
конфлікт, а навпаки підбивали 
школярок і знімали все на відео. 
Дівчаток врятувало тільки те, що 
пенсіонерка побачила це у вікно 
свого будинку та викликала по-
ліцію.

У іншій школі хулігани побили 
хлопця за те, що він колись за-
ступився за свого сусіда. Його 
заманили у двір школи, де взяли 
в кільце і віддубасили кастетом. 
У цьому випадку хулігани не по-
боялися навіть батька хлопчика, 
який намагався сам розібратися 
з ними. Підлітки накинулися на 
чоловіка і почали бити його. 

Батька врятували патрульні, які 
саме проїжджали.

У ще одній школі семикласники 
побили іншого учня і зняли все 
це на відео, а після виклали в 
інтернет. Ніхто з людей, які про-
ходили мимо, не спробував допо-
могти хлопчикові, якого били в 
живіт руками і ногами.

У одній з областей через по-
дібні знущання помер 15-річний 
хлопець. Причина смерті – трав-
ма живота, яку він отримав в 
навчальному закладі на перерві.

 
жерТви Та булери

Жертвою цькування може стати 
абсолютно будь-яка дитина, не 
дивлячись на те, якою б сильною 
або здібною вона не була. Однак 
найчастіше жертвами стають ті, 
хто найбільше виділяється (див-
но одягнений, дивно поводиться, 
неохайний). Також потенційними 
жертвами можуть стати ті, хто 
швидко втрачає самоконтроль, 
легко піддається емоціям.

Булерами ж найчастіше стають 
ті, хто ростуть без заборон та 
авторитету батьків, але в той же 
час їм не вистачає уваги і поваги 
дорослих. У більшості таких дітей 
– яскраво виражені нарцисові 
риси характеру. Їм весь час до-
водиться самостверджуватися за 
рахунок інших людей, доводити 
власну перевагу

сумна сТаТисТика
За останні кілька місяців 

близько 67% дітей в Україні 
віком від 11 до 17 років стика-
лися з проблемою цькування. 
І 48% з них нікому про це не 
розповідали.

Іноді це може довести дитину 
до думок про самогубство, і 
якщо вона не хоче розмовляти 
з близькими людьми, то найкра-
ще звернутися на національну 
гарячу лінію (телефон – 0-800-
500-225).

 
Що робиТи?

Дітям не варто намагатися 
вирішити ситуацію самотужки, 
адже з булером не завжди мож-
на порозумітися. Краще зверну-
тися до батьків, вчителів, або 

старших, яким дитина довіряє.
У разі, якщо над дитиною 

знущаються, батьки повинні 
уважно вислуховувати скарги 
і ставитися до цього серйоз-
но, а не просто відмахуватися 
словами “Дай здачі”. Варто 
звернутися до шкільних вчите-
лів та звернути їхню увагу на 
цю проблему. У найкритичнішій 
ситуації варто залучити полі-
цейських і навіть подумати про 
зміну місця навчання.

відповідальнісТь
Відтепер булінг карається за-

коном — за цькування у школі 
можуть накласти штраф до 3400 
грн. Штрафуватимуть і тих, хто 
знав про цькування і приховав 
його.

н а п е р е д о д н і  с в я Та  — 
роз’яснювальна робоТа

Аби запобігти трагічним випадкам, 
співробітники Державної пожежно-
рятувальної частини №11 м. Козятин 
14 січня провели профілактичий рейд, 
зі священнослужителями та вірянами 
щодо правил пожежної безпеки, а 
також заходів безпеки перебування на 
льоду під час святкування Водохреща. 
Проведено роз’яснювальну роботу з 
місцевим населенням про безпечну по-
ведінку на льоду.

Поблизу ставків розміщено листівки 
із застереженнями, крім того, під час 
відпрацювання вручено пам’ятки про 
дотримання правил поведінки на льоду. 

Працівники ДСНС звертаються до 
усіх громадян бути обережними, пере-
буваючи на льоду. Бережіть своє життя!

ЧерГування
Козятинські рятувальники чергува-

тимуть на водоймах району під час 
святкування Водохреща. 19 січня пра-
цюватимуть тимчасові рятувальні пости. 

На кожному з них перебуватимуть 
2-3 чоловіки особового складу Дер-
жавних пожежно-рятувальних частин. 
Усі місця масового перебування людей 
будуть обладнані засобами порятунку 
людей на воді.

хроніка неЩасних випадків
7 січня за межами с. Іванківці 

легковий автомобіль з’їхав у кювет, 

внаслідок чого водій був не в змозі 
самостійно вибратись з автомобіля. 
На допомогу службі «102» Козя-
тинського відділу поліції було на-
правлено перше відділення на АЦ-40 
(432921) 63б.02 у складі 6 осіб осо-
бового складу 11-ДПРЧ м. Козятин.

11 січня в приймальне відділення 
швидкою медичною допомогою був 
доставлений громадянин, 1967 року 
народження (безхатченко) з діа-
гнозом: обмороження пальців обох 
верхніх кінцівок. Громадянин госпі-
талізований в хірургічне відділення 
Козятинської ЦРЛ у стані середньої 
важкості.

12 січня в с. Козятин на пров. 
Абрикосовому, з’їхав у кювет ван-

тажний автомобіль «ТАТА», внаслідок 
чого водій не в змозі самостійно 
виїхати з кювету. Допомогу по витя-
гуванню автомобіля надавав трактор 
МТЗ-80 з комунального підприємства 
м. Козятина, який також не зміг ви-
тягнути автомобіль.

У селі Махаринці 11 січня у 
8-квартирному одноповерховому 
будинку знайшли три тіла. Це жінки 
різного віку — 41, 77, 73 років. За 
повідомлення Козятинського відділку 
поліції, три жінки отруїлися чадним 
газом. Серед загиблих власниця 
квартири, її сусідка та ще одна жін-
ка,  родинні зв'язки якої встанов-
люються. Опалення квартири пічне, 
хоча сам будинок газифікований.

12 січня о 04 год. 33 хв. на пункт 
зв'язку 11-ДПРЧ м. Козятин надій-
шло повідомлення про те, що в с. 
Махнівка на вул. Антоновича горить 
житловий будинок. Загоряння виникло 
в житловому будинку на орієнтовні 
площі 4 м кв. Пожежу ліквідовано 
до прибуття підрозділу ДПРЧ-11 м. 
Козятин та МПК с. Махнівка місцевим 
населенням в кількості 4 осіб. Ймо-
вірна причина пожежі – ПППБ при 
експлуатації пічного опалення.

13 грудня о 6 годині ранку на 
пункт зв’язку 11-ДПРЧ від чергового 
відділення поліції надійшло повідо-
млення про те, що опівночі в м. 
Козятин на вул. Грушевського зна-
йдено тіло громадянина, 1978 року 
народження, який скоїв суїцид через 
повішання у власному будинку на 
дверній ручці.

в’яЧеслав ГонЧарук

За водія, що здійснює 
рейси 1 та 4 маршрутами 
відгуки різні. Одні на нього 
пишуть скарги. Для окремих 
пасажирів кращого водія 
просто не існує. “То просто 
окремі пасажири не розу-
міють його невдалі жарти”, 
— кажуть вони.

Ми провели маленьке 
журналістське розслідуван-
ня. У п’ятницю, 11 січня, 
коли згаданий водій їхав 
маршрутом №1 від зупинки 
“Червона Калина” о 9.10, на 
зупинці “Пошта” пасажир, 
що знаходився в автобусі, 
попросив водія відчинити 
задні двері. Коли двері від-
крилися і пасажир зійшов, 
літня жінка хотіла зайти в 
автобус. Ставши на сходинку 
транспортного засобу, вона 
була затиснена дверима. 
Ніхто не вибачився перед 
пасажиркою...

Того ж дня, виконуючи 
рейс о 14 годині з міста в 
сторону “Білої Казарми” во-
дій не зупинився на зупинці 
“провулок Партизанський” 

двом людям пенсійного віку. 
Зустрітися з водієм не по-

таланило: ні 12-го, в суботу, 
ні в неділю його на маршру-
ті вже не було. Зустрілися 
ми з ним тільки у вівторок, 
15 січня. Сказати, що водій 
задумався над своїми вчин-
ками, то ні. Як аргумент він 
повідомив, що вже заплатив 
кару за зупинку на провулку 
Партизанському. А в нього 
є сім’я і діти. Що стосуєть-
ся відкриття та закриття 
дверей, то в автобусах це 
звичне явище. От і цим рей-
сом, випускаючи пасажира 
на зупинці, була зажата нога 
іншої жінки. Щодо переві-
зника пільгового маршруту, 
то він впевнений у своїй без-
карності. Стоїть на позиції, 
якщо не подобається, як ми 
їздимо, то можу поставити 
автобус навіть сьогодні. 
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каТерина дядюк

У Вінницькій області ал-
когольні напої та тютюнові 
вироби користуються більшим 

попитом, ніж м’ясопродукти, мо-
ло- копродукти, риба та хлібобулочні 
вироби разом узяті. У 2018 році покупці на 
них витратили понад мільярд гривень.

У Головному управлінні статистики у Ві-
нницькій області повідомили, що алкогольні 
напої та тютюнові вироби входять у шістку 
товарів, які користуються найбільшим попи-
том серед населення. На їх долю припадає 
9,9% загального обсягу товарообороту тор-
гової мережі та 25,4% обсягу товарообороту 
продовольчої групи. У лідерах ще бензин 
моторний, дизельне пальне, автомобілі та 
автотовари, а також фармацевтичні товари.

У повідомленні йдеться, що через роздріб-
ну мережу Вінницької області за січень-вере-
сень 2018 реалізовано алкогольних напоїв на 
592,9 мільйона гривень (у порівнянних цінах, 
це на 20,1% більше січня-вересня 2017), а 
тютюнових виробів – на 425,6 мільйона гри-
вень (на рівні відповідного періоду 2017). За-
галом сума становить 1 мільярд 18 мільйонів 
500 тисяч гривень.

Водночас у відомстві повідомили, що по-
дорожчання алкогольних напоїв на 9,4% та 
тютюнових виробів на 28,0% не вплинуло 

на попит товарів цієї групи, й зазначили, що 
населення області витратило на придбання 
цих товарів у торговій мережі підприємств 
(юридичних осіб) більше коштів, ніж на при-
дбання разом взятих м’ясопродуктів, моло-
копродуктів (включаючи сир), хлібобулочних 
виробів, риби і морепродуктів.

За даними Головного управління статис-
тики у Вінницькій області, найбільша питома 
вага в структурі алкогольних напоїв при-
падає на горілку та лікеро-горілчані вироби 
(27,6%), найменша – на напої слабоалко-
гольні (5,1%).

Цікаво також, що в перерахунку на абсо-
лютний алкоголь, продаж алкогольних напоїв 
у розрахунку на одну особу населення, по-
рівняно з минулим періодом, збільшився на 
0,1 літра і становив у середньому по області 
0,6 літра.

У повідомленні також йдеться, що в 
загальному обсязі роздрібного продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
переважає продукція вітчизняних виробників. 
Відтак за січень-вересень поточного року 
через торгову мережу області реалізували 
алкогольних виробів вітчизняного вироб-
ництва на 480,5 мільйона гривень (81,0% 
загального обсягу), а тютюнових виробів – 
на 353,5 мільйона гривень (83,1%). Загалом 
сума становить 834 мільйони гривень.

Найбільше у 2018 році вінничани витрачали на 
алкоголь і цигарки

блоГ в’яЧеслав ГонЧарук

Недавно в нашому 
місті відбувся спор-

тивний захід для дітей. 
Під час його висвітлення в 

пресі в редакцію нашої газети зателе-
фонували організатори того ж заходу. 
У телефонній розмові був натяк на те, 
що в статті обов’язково повинні бути 
відзначені по призвіщах спонсори, які 
пригостили спортсменів солодощами 
та фруктами. 

З цього приводу мені пригадався 
анекдот з комуністичного минулого. 
На одному з сільських з’їздів виступає 
оратор. Він роздає компліменти своїм 
односельцям, хто щось зробив для 
громади і кого підвищили по службі. 
Тут голос з президії: “Миколо, за мене, 
за мене щось приємне скажи!” Тут 
оратор і видав. Каже: “А яких висот до-
сяг наш парторг раніше, всі ви знаєте, 
це був перший злодій на селі, а тепер 
його місце тільки в президії”. Звичайно, 
злодій-парторг з анекдоту не йде в 
ніякі порівняння щодо підприємців, які 
пригостили спортсменів. Та й думаю, 
що спонсори, принісши той дарунок, 
не ставили ціль бути відомими в пресі. 
Тому що не завжди бажання штучної 
похвали приводить до позитивного 

результату. 
У нашому випадку, як в анекдоті з 

парторгом, міг спрацювати зворотній 
ефект. Роздані дітям фрукти, що мали 
привабливий вид, не були за оцінкою 
окремих спортсменів бездоганними 
за смаковими якостями. Вийшло, як 
вийшло.

Як кажуть, дарованому коню в зуби 
не заглядають. Тому в статті краще 
було обмежитись окремою фразою 
про дарунок спонсора, ніж описувати 
про солодко-кислі яблука. Що ми й 
зробили. 

Бути спонсором - не подвиг. Подвиг, 
це самі діти-спортсмени, їхні батьки і 
тренери. Тренер та спортсмен спіль-
ними зусиллями досягають результату. 
Тож саме їм — спортсменам відве-
дена ключова роль. Несправедливо 
буде, упом’янувши імена спонсорів, не 
відмітити тих платників податків, хто 
наповнює бюджет міста. Звідки виді-
ляються кошти спортивним організаціям 
для будівель спортивних майданчиків 
чи бігових доріжок. За них ми мало 
що знаємо, вони перерахували кошти 
і залишаються в тіні. Але ж вони є! 
Ми тільки знаємо чиновників, які за 
бюджетні кошти приходять перерізати 
яскраву стрічку якоїсь споруди. 

Бути спонсором - не подвиг 
блоГ

влад повх

Парубок з Козя-
тинщини, прожив-

ши 32 роки, із них 12 
років пропрацював у 

моргу. Звільнився. Не подолав 
бар’єру страху признатися, що 
працював у моргу санітаром.

Перший раз ми зустрілися в 
моргу Києва під час Революції 
Гідності. Так сталось, що я його 
впізнав, по ходу привітався. Як не 
дивно, він також признав мене. 
Протягнув руку для вітання, як 
до свого. Я ж зробив паузу, на 
що він щиро розсміявся:

— Що страшно, цураєшся? 
Признавайся, що більше?

Зніяковівши, я подав зразу дві 
руки. Потрясаючи його руку, як 
артист, я явно не щиро посмі-
хався, що він помітив і тішився, 
що притис мене як журналіста. 
Оговтався я швидко, бо до цього 
служив у поліції, де слово було, 
як зброя (і не таке бувало). Стар-
тував з анекдота. 

— Це про твою професію. 
Хочеш?

— Ну давай.
— Сидять вдома за столом  

два куми. Банячать. Дійшли до 
того стану, коли закуска є, а 
самогону немає. Тут один питає: 
“Куме, як помру, ти прийдеш 
на похорон і вінка принесеш?” 
“Так”, — каже кум. Тоді перший 
каже: ”Куме, ти на похорон при-
ходь, але без вінка. Бог з ним з 
тим вінком. Гроші давай вже про-
бухаємо. А вінка принесуть інші.

Сміявся він щиро, як кажуть, 
на всі зуби. Потім став запере-
чувати:

— Я там вже не працюю.
У Козятині ніхто не знає та й 

батько і мати не здогадуються, 
що їх син більше десятка  років 
пропрацював у моргу в Києві. По-
вторюся, що познайомились ми 
під час Майдану. Про те, що він 
з Козятина, я не знав. Вік у нас 
різний. Тим не менше, він мною 
керував. А я в йому побачив про-
фесіонала беззаперечно і викону-
вав все, на що він мені  вказував.

Я вже тепер у нього спитав 
про професію, ким тепер став 
і як там опинивсь?

— Усе починалось банально. 
Батько, мати залізничники, троє 
дітей. Хата є, розкоші звичайної 
немає. Але нас виховали гарно. 
Ходили інколи в церкву. ВІдслу-
жив в армії. Подавсь в Київ. За 
рік забухав так, як кажуть, до 
ручки. Так повертатись в Козятин 
сумління перед батьками не до-
зволяло. Ровесників цуравсь, що 
фізично крепкий десантник рос-
том 185 см так різко впав на дно.

— І який вихід ?
— Сам не знаю, як. На роботу 

мене вже не брали. Силу в руках 
ще мав. Алкоголь зробив мене 
буйним. Попавсь ментам, які не 
маючи що з мене здерти, крепко 
побили, викинули біля церкви, що 
примикає до лікарні. На ранок 
прийшов священик, який став 
моїм  духівником. Став жити біля 
церкви, а то просто в церкві. Ви-
нести покійного з будь-якого по-

верху жилого будинку стало бу-
денністю. Ковпак священика мене 
сильно змінив. Доходи стали 
рости краще, ніж на будівництві.

— І що сталось ?
— В один день мій духівник 

заборонив займатись цією спра-
вою. Я підкорився, оскільки в 
місті вже знав дуже багато суд-
медекспертів. По настанові, по 
слову пішов працювати в морг. 
Мене прийняли беззаперечно. Я 
поступив навіть вчитись на фель-
дшера. Але покинув, знову по 
слову духівника. Виявилось, що 
моя базова середня освіта дуже 
примітивна.

— Що ти робив в морзі?
— Спочатку я був різноробо-

чим. В основному, носив труни. 
Поступово мене призначили са-
нітаром, тоді я вже надів білий 
халат і почав виїжджати на місця 
смерті людей, складати акти, 
описи, і лише зрідка допомагав 
перекладати великі тіла, 150-160 
кілограм вагою. Спочатку в пер-
ший період було дивне ставлен-
ня до тіла. Було страшно, але з 
іншого боку розумів, що мертві 
люди не роблять нічого погано-
го. Я швидко звик. Поступово це 
перестало здаватися для мене 
чимось страшним. Це просто по-
мерлі люди. Я почав жити  абсо-
лютно нормально  Уявіть, у мене 
не пропадав апетит, під час обіду 
я міг добре поїсти і знову бра-
тися за роботу. Спочатку я схуд, 
але знову  набрав свою вагу. Я 
міг при покійниках з колегами 
пожартувати. Говорити щось про 

своє і веселе
— А що стимулює таку ро-

боту?..
— Безумовно, фінансовий до-

хід. Але якщо ви підійдете до 
стоянки автомобілів співробітни-
ків моргу, то побачите: там нема 
надто дорогих авто. Стримував 
духівник. Я розумів, якщо порву 
з ним відносини, то пропаду, як 
руда миш.

— Існує стереотип, що бага-
то працівників моргів п'ють?

— Стверджую, що це не так. 
Випивали, звичайно, але помір-
но, щоб зняти стрес. Все-таки 
вплив на психіку. Та й робота 
дуже шкідлива, якщо не дотри-
муватися всіх правил по техніці 
безпеки. Ми дихаємо форма-
ліном, це хімія, вона забиває 
легені.

— А оплата поза касою? 
Так звані ліві?

— Принципово, це помірні 
ціни. Багато взагалі безоплатно. 
Навантаження велике на спеці-
алістів.

Невеличка пауза співрозмов-
ника зі скорботним поглядом 
наповнились діалогом.

— Велика некомплектність. 
Буває до десяти тіл проходить 
за день через мої руки. А буває 
20-40. Плюс багато часу забирає 
неприродня смерть — аварії, 
побутове вбивство, бійка. Най-
частіше це в спеку, від спеки за-
звичай сердечники страждають. 

— Що таке твій особистий 
біль? Таке буває?

— Для мене це тіла  дітей. 

Аварії, де гине молодь. Родичі 
мені, слава Богу, не попадалися.

— А як одруження, спілку-
вання з ровесниками?

— В основному це в профе-
сійному колі. Я не одружений. 
Дівчата, в яких я закохувався, 
або, взнавши про мою роботу, 
полишали мене і тікали, міняли 
телефони, інколи квартири. Бо-
ялися. А я хочу дружину і дітей. 
Тому звільнивсь. Пішов в армію, 
де мої навики дуже згодились 
на війні. 

За словми співрзмовника, він, 
як досвідчений, так упаковував 
безнадійних трьохсотих наших 
хлопців, що вони доїжджали до 
більш фахових лікарів і ті їх ви-
тягували з того світу. Прослужив 
він півтора року медиком. Чим 
пишається. Скоро одружується. 
Вже чекає дітей. Вчиться на еліт-
ного кухаря. Хоче на трасі десь 
під кордоном годувати водіїв та 
путників. Його дружина має до-
свід саме в цій сфері.

— Чого ти боїшся ?
— Як не дивно, живих людей. 

Як поводитись з мертвими, я 
досконально знаю. З живими 
набагато складніше. Я маю хрис-
тиянське віросповідання і, від-
повідно, духівника, через якого 
мене благословить Бог своєю 
мудрістю.

— Ти просиш у Бога? Як 
молишся ?

— Дуже коротко: “Боже, 
засунь мене сьогодні куди ти 
хочеш, щоб я не заліз, куди не 
треба”.

Боїться живих, бо з мертвими вже відпрацював
блоГ

ЩИРО ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
депутата районної ради
Ніну Сергіївну ДЕНИСЮК (22.01),
начальника відділу статистики у Козятинському 

районі
Катерину Олександрівну СЛІПЧУК (23.01)

з днем народження! 
завідувачку сектору з питань опіки, піклування, 

усиновлення дітей РДА
Ольгу Юріївну БАРИШПОЛ (18.01),
Тернівського сільського голову
Василя Петровича БЛАЩУКА (19.01),
депутата районної ради
Володимира Івановича ШУБОВИЧА (22.01),
Кашперівського сільського голову
Костянтина Олександровича ЛІТВІНЧУКА 

(23.01),
головного спеціаліста відділу правової, ка-

дрової роботи та з питань комунального майна 
Козятинської районної ради

Миколу Степановича СУШКА (23.01)
Щиро зичимо вам здоров’я, щастя, злагоди, 

добра, миру, родинного благополуччя, впевне-
ності, бадьорості та всіляких земних гараздів. 
Нехай неодмінно збудуться всі ваші світлі наміри, 
здійсняться добрі справи, а кожен новий день 
буде щедрим на успіхи та перемоги, багатим на 
радісні звістки, приємні події, особисті досягнен-
ня і благородні діяння!

 
шановні жиТелі козяТинЩини!

Прийміть найщиріші вітання з великим
християнським святом – Хрещенням Господнім!
Протягом віків цей день для кожної віруючої 

людини є святом очищення та благодаті. Воно 
об’єднує нас навколо традиційних духовних цін-
ностей та вічних моральних ідеалів.

У цей день вода в річках стає цілющою і цілий 
рік дарує здоров’я та наснагу, захищає від лиха, 
наповнює життєдайною енергією.

Це свято ми обов’язково маємо зустріти з чис-
тими помислами та добрими намірами.

Тож нехай священна Йорданська вода очистить 
ваші душі від усіх тривог і негараздів,  а Господь 
наповнить ваше життя радістю і світлом, обдарує 
міцним здоров’ям та довголіттям.

Мудрості кожному з нас, миру у кожній родині 
і в Україні! 

 
шановні жиТелі козяТинЩини!

22 січня наша країна відзначатиме 100-річ-
ний ювілей Акту Злуки Української Народної 
Республіки та Західно-Української Народної 
Республіки.   

Із почуттям безмежної вдячності у цей день 
ми всі разом згадуємо про величезні заслуги 
всіх тих, хто, попри несприятливі політичні умо-
ви, присвятив своє життя становленню України 
як вільної, неподільної та соборної країни. Цей 
день – ще одне яскраве свідчення єдності на-
шого народу.

Сьогодні нашу країну знову намагаються роз-
ділити. Тому маємо об’єднати наші зусилля і вбе-
регти державу – це наш святий обов’язок перед 
пам’яттю предків та майбутніми поколіннями, які 
будуть жити на українській землі.

З нагоди свята щиро бажаємо вам незламного 
духу та глибокої віри у гідне майбутнє рідного 
краю та України!  Ми маємо бути свідомі того, 
що лише в єдності дій та соборності душ може-
мо досягти величної мети – побудови економічно 
й духовно багатої, вільної й демократичної дер-
жави, якою пишатимуться наші нащадки.

Зичимо усім вам здоров'я і злагоди, сил та на-
тхнення, успіхів та задоволення від добрих справ  
на благо нашої Батьківщини!

З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації

Юрій СЛАБЧУК 

Щодо ТемпераТурних 
показників у козя-
Тинській црл

9 січня заступник голо-
ви районної ради Анатолій 

Задорожнюк, завідувач сектору з 
питань цивільного захисту райдер-
жадміністрації Володимир Гибало, 
завідувач сектору житлово-комуналь-
ного господарства та інфраструктури 
райдержадміністрації Олег Хоменко  
разом з представником міського 
ЖКГ відвідали комунальну котельню 
№9, яка опалює Козятинську ЦРЛ, 
з метою встановлення відповідності 
температурного режиму нормативним 
вимогам.

Напередодні до Козятинської ра-
йонної ради надійшов лист головного 
лікаря центральної районної лікарні 
Олександра Кравчука, в якому зазна-
чено, що з початку опалювального 
сезону  котельня №9, до якої приєд-
нано корпуси КП «Козятинська ЦРЛ», 
систематично не забезпечує якісне 
теплопостачання, яке б відповідало 
нормативній температурі  повітря в 
приміщеннях відповідно до санітар-
них норм і правил. Так, зафіксовано, 
що  температура в палатах хворих, 
маніпуляційних кабінетах терапев-
тичного, неврологічного, дитячого, 
хірургічного, інфекційного відділень 
становить +14 +16 °C, при нормі +20 
+22 °C.

Варто зауважити, що система 
теплопостачання будівель лікарні 
працює без втрат та витоку, в лікарні 
встановлено енергозберігаючі вікна 

та двері, однак без подання тепла з 
котельні на рівні встановлених нор-
мативів, забезпечення збереження та 
підтримання температурного режиму 
не є можливим.

Відповідно до показників лічильни-
ка працівниками теплопостачальної 
організації ТОВ «ВІННИЦЯ-ТЕПЛОЕ-
НЕРГО» щоночі зменшується подача 
тепла, що відповідно вихолоджує 
приміщення. Також варто зауважити, 
що, на жаль, як паливо використо-
вується сміття – відходи переробки 
соняшникового насіння, яке має малу 
енергоефективність.

Відтак, в результаті огляду було 
встановлено, що температура на ви-
ході з котельні становить 47 °C, при 
нормі 66 °C. Відповідно, з метою по-
дальшого реагування та вжиття необ-
хідних заходів було вкотре складено 
акт про недотримання температурно-
го режиму у лікувальному закладі.

на нараді розГлянуТо звернен-
ня жиТельки села махнівка 
Щодо  пільГовоГо проїзду

10 січня під керівництвом голови 
районної ради Віктора Слободянюка 
відбулась нарада, приводом для якої 
стало звернення багатодітної матусі з 
с. Махнівка щодо забезпечення піль-
гового проїзду для її дітей. Участь у 
засіданні взяв заступник голови рай-
держадміністрації Ігор Булавський, 
Махнівський сільський голова Павло 
Кузьмінський, начальник фінансового 
управління Світлана Вельгус, началь-
ник управління соціального захисту 

Володимир Гнатюк.
Голова сільської ради Павло Кузь-

мінський озвучив, що 21 червня 
рішенням сесії сільради було затвер-
джено «Порядок та Розрахунок пільг 
у готівковій формі пільговим  катего-
ріям населення Махнівської сільської 
ради» та послався на Постанову 
Кабміну, відповідно до якої щомісяч-
ні готівкові виплати  здійснюються 
структурними підрозділами з питань 
соціального захисту населення.

Начальник фінансового управління 
райдержадміністрації Світлана Вель-
гус зазначила, що лист та договір 
про передачу коштів від Махнівської 
сільської ради надійшов до фінуправ-
ління 18 вересня минулого року. Від-
повідно ст. 91 Бюджетного кодексу 
до видатків місцевих бюджетів, що 
можуть здійснюватись з усіх місце-
вих бюджетів, належать, зокрема, 
компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян. 
Світлана Цезарівна наголосила, що 
готівкова компенсація безпосеред-
ньо сільською радою не суперечить 
законодавству, тож не є доцільним 
передача даних коштів управлінню 
соціального захисту.

Прокоментував дану ситуацію на-
чальник управління соціального захис-
ту Володимир Гнатюк, зауваживши, що 
на даний час в штаті управління немає 
ні людей, які б могли цим займатись, 
ні відповідних коштів.

Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк зазначив, що відповідно до 
рішення сесії районної ради з район-

ного бюджету здій-
снюється відшкодуван-
ня пільгового проїзду 
залізничним транспор-
том¸ а з сільських 
бюджетів – проїзд 
автотранспортом.

Тож в ході наради 
Махнівському сіль-
ському голові для 
отримання офіційного 
висновку від фіну-
правління рекомен-
довано звернутись 
із листом до рай-
держадміністрації та 
здійснювати готівкову 
компенсацію грома-
дянам за пільговий 
проїзд на місці.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

у рамках медиЧної 
реФорми

Медична реформа в 
Козятинському районі, зо-

крема забезпечення медичною 
допомогою сільського населення, 
знаходиться у центрі уваги усіх гілок 
органів влади.  Голова райдержад-
міністрації та голова районної ради 
неодноразово проводили наради за 
участю голів сільських та селищних 
рад, працівників КП «Козятинський 
РМЦ ПМСД», які були присвячені до-
ступності надання первинної медичної 
допомоги в  сільській місцевості. Також 
неодноразово  розглядалися питання 
про можливість фінансування ФП та 
ФАП за рахунок бюджетів органів міс-
цевого самоврядування.

Питання про скорочення ФП та 
ФАПів, і людей, які в них працюють, 
зараз ніхто навіть не порушує. На часі 
– зміна фінансування первинної ланки 
медицини, а також підписання угод або 
декларацій на обслуговування людей 
сімейними лікарями.  У будь-якому разі 
один сімейний лікар – у полі не воїн. 
У нього мають бути помічники – ті ж 
фельдшери й медичні сестри, тим паче, 
в сільській місцевості, тому що на селі 
не вистачає терапевтів і сімейних ліка-
рів. Також є проблемні питання щодо 
укомплектованості медичними праців-
никами тих же ФП та ФАПів. Тож вони 
на первинній ланці працюватимуть. Ми 
сподіваємось, що фінансування ви-
стачатиме на всю мережу, яка нині є. 
Звісно, попереду багато роботи, але 

медики зацікавлені в тому, щоб відбу-
лася реформа, щоб кожен пацієнт об-
рав сімейного лікаря або дільничного 
терапевта та педіатра, щоб усі підписа-
ли угоди, і медична служба працювала 
ефективно та злагоджено.

Серед населення ходять чутки, що в 
найближчий час мають закриватись ФП 
с. Перемоги та ФП с. Немиринці. То 
ж, доводимо до населення району, що 
дані чутки не відповідають дійсності. 
У найближчий час на ФП с. Перемога 
приступить до роботи медичний пра-
цівник. А також ведуться перемовини 
з кандидатом на вакантне місце ФП с. 
Немиринці.

Реформа сільської медицини, пере-
дусім, первинна медицина в селі має 
стати доступною і якісною.

прес-центр 
рда
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здоБутки школЯрів з легкої атлетики МіНі-МіСтер: голоСуєМо ще СьогодНі!
Підбігає до закінчення фотоконкурс хлопчиків Козятинського краю

Якими були 
посівальники в 
козятині

гості з польщі привітали 
“подільський квят”

Струни серця на «різдвяному диві»

назар ярошевський. 
назарко у свої 3 рочки 
допомагає сестричці 
робити домашні завдання 
і мамі по господарству.

александр маханёк. 
новогоднее настроение.

євген білошицький. наша 
радість.

максимко драчук. мамина 
радість, татова гордість)) 
красунчик та розумничок. 
дуже допитливий та завжди 
усміхнений хлопчик.

андрій Тригуб. наш 
веселун! Щирий 
українець! 

євгеній булгаков. 
енергійний, 
позитивний,наш 
улюблений синок!

кирил стратийчук. 4 
рочки

артем прокопчук. 
справжній українець і 
наша гордість!!! 

іван цівінський. 
найкращий_містер

владислав шарун 1.6 
років

давид мірошник. наш 
позитивчик відпочиває!

святослав поліщук. 
святославу_7 років, 
навчається в 2 класі, 
полюбляє українські 
спортивні танці та, як і 
всі хлопчики його віку, 
любить рухливі ігри. 

в’яЧеслав ГонЧарук

Минулого тижня у Вінниці стар-
тували обласні командні змагання 
з легкої атлетики. Спортсмени 
нашого краю виступали двома 
складами: район і місто. Команда 
Козятинського району виступала 
ослабленим складом. З різних 
причин були відсутні провід-
ні спортсмени. Не було лідера 
команди Юлії Чехівської. Вона в 
складі збірної області виступала 
в столиці на всеукраїнських зма-
ганнях “Різдвяні старти”. 

І, хоча перемога Юлі на 
800-метрівці, це тема іншої статті, 
не можна втриматись від емоцій. 
Вінничанка, яка навчалася у на-
шій гімназії-школі-інтернаті, досі 
Козятин вважає своїм рідним 
містом. Коли немає у неї всеукра-
їнських стартів, вона виступає за 
команду Козятинського району. 
За ту команду, в якій робила пер-
ші кроки у великий спорт. Юля 
пробігла свою коронну дистанцію 
за 2 хвилини 09.81 секунди. 

Крім Юлі, в змаганнях не 
брали участь Дар’я Сірик, Марія 

Павлова та Христина Коломієць. 
Вони пропускали змагання через 
застуду. 

Та навіть без багатьох лідерів, 
команда Козятинського району 
виступила достойно, пропустив-
ши вперед себе команду міста 
Вінниці та друзів-суперників — 
команду Козятина.

У міській козятинській команді 
чемпіонами змагань стали Оле-
на Лавренюк в бігу на півтори 
тисячі метрів. Її результат - 4.49 
з хвостиком 0.1 сота. Олег 
Якимчук переміг на дистанції 3-и 

тисячі метрів з результатом 9.07. 
Відзначився Вадим Адамчук в 
штовханні ядра. Його спортивний 
снаряд вагою майже 8 кг про-
летів 14 метрів 90 см.. Стрибун 
у висоту Дмитро Шапітко з ре-
зультатом 195 см.став срібним 
призером. 

У районній козятинській ко-
манді 2-ге місце в стрибках у 
висоту посіла Христина Заїчко. Її 
результат 160 см. Влад Єгоров, 
змагаючись з двома майстрами 
спорту, з результатом 190 см був 
третім. Олександр Ільницький, з 

результатом 180, виборов 5-те 
місце.Вадим Підручний  був 
четвертий на дистанціях 800 
м, з результатом 2.02 сек. та 
1500 метрів він подолав за 4.05. 
Марина Арсенюк була 5-ою в 
стрибках у довжину. Приземли-
лася вона на позначці 4 м 35 см. 

Брали участь у змаганнях ряд 
зовсім молодих спортсменів, чиї 
результати не включали в залік 
команд. Серед кращих були наші 
Ліза Чорна, яка стрибула у висо-
ту з особистим рекордом 155 см 
та Кирило Луценко (175 см).

іван осТапЧук

Українці звикли Новий рік 
відзначати двічі - 1 та 14 січня. 
Тільки таке явище не свідчить, 
що українці ледача нація, яка 
хоче тільки святкувати. Два 
нових роки з’явилися внаслідок 
розбіжностей, які існують між 
Григоріанським та Юліанським 
(церковним) православним ка-
лендарем.

Якщо для офіційного Нового 
року символ ялинка, то атрибут 
Старого нового року є хлопці, які 
водять бабу Маланку чи святого 
діда Василя. Ще одним атрибу-
том нового старого року є зерно 
пшениці. Ним хлопчики та паруб-
ки засівають оселі українців. 

То як же засівали наших зем-

ляків козятинські посівальники. 
Правда, парубки у нас не засіва-
ють з початку світлого комуніс-
тичного минулого. А в хлопчаків 
збереглася традиція предків.

На світанку посівальників було 
дуже мало. Мабуть, малеча від-
почивала після щедрівки. Більш 
старші краяни готувалися до 
школи. Саме в цей день завер-
шились шкільні канікули. Тож ті, 
хто не полінувався піднятися на 
світанку з ліжка, мали непогану 
винагороду від господарів. А 
посівальники Дмитро, Артем, Ан-
дрій та Максим, яких ми зустріли 
в автобусі, їхали в центр за по-
купками. Вони напосівали значно 
менше, ніж суддя Зварич. Та на 
піцу, за якою вони їхали в центр 
міста, їм грошей вистачало. 

в’яЧеслав ГонЧарук

Уже більше 10 років, як в місті 
Козятин започаткований центр 
польської культури. У наше місто 
приїздять делегації з Варшави та 
Клєчєва, щоб провідати школу 
польської культури в Україні. Майже 
кожен рік до Польщі на урочистості 
запрошують хореографічний колек-
тив центру “Подольський квят”. А 

чиновники з Польщі відповідають 
дружнім візитом. 

У понеділок, 14 січня, відбулася 
в нашому місті саме така зустріч. 
Артистів “Квяту” приїхали привітати 
з Новим роком польські друзі. Для 
почесних гостей була організована 
концертна програми. Вони ж при-
готували новорічні подарунки ар-
тистам, які вручили в глядацькому 
залі будинку культури.

влад повх
Російськомовну табличку на 

барельєфі Тараса Шевченка у 
місті Закатала (Азербайджан) 
замінили на нову. Тепер напис 
українською та азербайджан-
ською мовами.

Про це повідомляє Посольство 
України в Азербайджанській 
Республіці на своїй сторінці у 
Facebook.

«За ініціативи посольства Укра-
їни в Азербайджанській Республі-
ці у тісній взаємодії з виконавчою 
владою Закатальського району 

соФія шевЧук

На Вінниччині відбувся V облас-
ний фестиваль народної творчості 
«Різдвяне диво», в якому Козя-
тинський район взяв участь та 
представив світлицю з Різдвяно-
новорічними виробами майстрів-
умільців народних промислів. Це 
вишиті ікони та рушники, деко-
ративні вироби з паперу, ниток, 
лози, різдвяні дідухи тощо.

Розпочинався фестиваль свят-
ковою ходою 30-ти колядницьких 
гуртів районів та ОТГ області, які 
з зірками у супроводі народних 
музик вулицею Соборна прямува-
ли до головної ялинки міста. 

На сцені біля літнього театру 
відбувся великий різдвяний кон-
церт «Засіємо добром». Всьо-
го у фестивалі впродовж двох 
днів взяли участь близько 80 
фольклорно-етнограівчних, фоль-
клорних, співочих та музичних 
колективів і окремих виконавців та 
понад півсотні народних умільців 
області.

Гурт «Струни серця» КЗ «Козя-
тинський РБК» гідно представив 
наш район, співаючи різдвяні 
пісні.

АР здійснено заміну російсько-
мовної таблички на барельєфі Т. 
Шевченка у м. Закатала на нову 

з написами українською та азер-
байджанською мовами», – йдеть-
ся у повідомленні посольства.

ТеТяна лозінська
Всього відвідали і переглянули світлини наших маленьких земляків на сайті kazatin.com 65 з половиною тисяч людей. Число учасників добігло до сотні!
Закінчуємо голосувати вже сьогодні, 17 січня. Вже в п’ятницю можете приходити в редакцію за дипломами учасників. Погодження часу по вайберу +38-068-308-01. Бажання дати 

інтерв’ю з розповіддю про свого сина, онука, племінника — будуть задоволені. 

у азерБайджаНі заМіНили 
роСійСькоМовНу таБличку На 
україНСьку
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Допоможіть врятувати людину!
Просимо допомоги небайдужих людей  для Пестрикової Галини Васи-
лівни, яка знаходиться в критичному стані реанімаційного відділен-

ня  Козятинської районної лікарні 
 карта Приватбанку  4149 4978 7262 5746

АВТОМОТО
Daewo Lanos 1.5, газ-бензин. 068-766-
05-18
    Fiat Fiorino  2008 р.в., 1.3 дизель, TDI, 
пасажир в доброму стані, зимова резина 
та комплект літньої. 097-859-45-37
    Ford Модео 2000 р.в., 2.0 бензин, ав-
тома. 067-629-30-90
    ВАЗ 21011 газ-бензин. 068-851-58-13

    ВАЗ 2104, терміново. 098-538-93-13
    ВАЗ 2109 1992 р.в., терміново, недорого. 
073-078-82-79
    ВАЗ 21099 2006 р.в., газ-бензин, зимова 
резина, стан хороший. 096-417-99-52
   Джилі Ємгранд 2013 р.в., 1.8 дв., автомат, 
максимальна комплектація, газ 4 покоління, 
стан ідеальний. 093-095-17-57, 096-737-40-40
    Москвич-пікап. 067-141-58-51

    Рено Мондео 2000 р.в. 067-623-30-90
    Трактор Кубота 280 + фреза 32 л.с. 097-
577-26-86
    Чері Амулет 2008 р.вв., газ-бензин, в до-
брому стані, терміново. 073-066-67-75
    Чері Естар 2008 р.в., газ-бензин, добрий 
стан, вкладень не потребує. 096-417-99-52

ПРОДАМ
Балон кисневий, балон газ. великий, насос руч-
ний (паливо, вода), швелер 10-12, різні куски 
труб та уголків, плитка на грубу або камін. 067-
430-79-37, 093-756-39-33
    Або здам в оренду магазин 40 кв.м. або під 
склад. 063-813-90-09, 097-280-77-95 Таня
    Автомобільний причіп. 093-246-11-20
    Автомобільну резину б/у R 13-18, диски.  
093-767-69-07, 068-602-69-53
    Акустичні колонки 10 Вт. (прибалтика), при-
ставка до котла для спалювання тирси (польша) 
50 КвТ, лист фанери товщ. 20 мм., крісло кро-
вать, гільзи мисливські 12 к-р. 067-430-79-37, 
093-756-39-33 

    Батареї опалення, труби, буржуйку, наковаль-
ню, тіски, газ. балони. 063-143-61-18
    Бджолопродукти: прополіс 30%, підмору 20%, 
воскової молі 20%, ехінацеї, пергу очищену і 
на рамці, мерву. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-
432-22-16
    Бочку заводську 10 т. товщина металу 10 мм. 
067-141-58-51
    Бройлер, іспанка, редбро, мастер грей, 
суточні, качки мулард, іспанка, комбікорм. 096-
458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
    Бройлери КОББ - 500 добові, іспанки, ред-
бро, майстер - грейн. 063-293-13-29, 098-974-
57-77
    Бур, ящик рибацький, бочка металева 300 л., 
пилка ручна. 098-993-35-42
    Велосипед спортивний в доброму стані. 093-
120-70-62
    Вітальня довж. 3.9 м., пральна машинка б/у, 
переднє скло Камаза. 096-813-59-27
    Газова плита Брест 2 500 грн., стіл кухонний 
800 грн., телевізор 1 000 грн. 097-106-48-47, 

093-941-32-40
    Газова плита в хорошому стані. 093-562-
17-18
    Гараж кооп. Жигулі 097-859-45-37
    Гараж кооп. Жигулі, цегляний, перекритий 
шифером. 063-406-14-92
    Гуси великої породи. 067-968-40-45
    Гуси Тулузи (Французи). 096-124-95-62
    Двигун ЮМЗ-6 після кап.ремонту. 097-876-
85-36 Олександр
    Дві великі хустки з хрензелями, плаття для 
вагітних, зем. діл-ка 0.57 га с.Гурівці. 096-193-
65-18, 093-857-61-41
    Дерев'яні міжкімнатні двері, прихожа 280 х 
210 х 45, батарея опалення 500 х 500 б/у все в 
гарному стані. 063-741-21-86
    Диван 2-х спальний, в хорошому стані 3 000 
грн., с.Козятин. 093-767-13-97
    Диски 4 шт. на 13, в хорошому стані, недо-
рого, двигун до 12 вольтової Яви. 063-144-77-95
    Дитяча коляска б/у в гарному стані Chicco та 
люлька гойдалка. 063-254-92-35

    Дитяча кроватка з матрацом. 093-488-78-48
    Дрова з розборки, недорого. 067-430-40-65
    Дрова.  067-430-40-65
    Дублянка чол. р.52, діапротектор, дере-
вообробний верстат, електро -мясоручка - 
комбайн, стіл слюсарний, радіола, бак 70 л., 
світильник, настольна лампа, автоклав н/ж. 
096-467-88-03
    Електро - шашличниця на 6 шампурів, ре-
вольвер Альфа 4 мм. 068-753-33-53
    Електронний гімнастичний пояс міости му-
лятор, формує, зкріплює та тонізує м'язи, 6 
вмонтованих режимів роботи, з 10-ма рівнями 
напруги новий. 063-694-70-62, 098-632-43-17
    Запчастини б/у до ВАЗ. 096-264-75-92, 097-
859-45-37
    Зем. діл-ка 0.06 сот., в центрі під забудову, 
зі всіма оформленими документами, пров.Гру-
шевського 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
    Зем. діл-ка 12 сот., м.Козятин вул.С.Стрільців 
34, можливий обмін на квартиру. 093-587-13-52 
Сергій
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Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, овесу.0674300280, 

0974057833

Здам в оренду приміщення, центр, 
вул.Січових Стрільців 11, площа 

100 кв.м. 093-018-43-43

Церква "Спасіння" 
вул.Д.Галицького 1 (колишня 

Тельмана), Запрошує на благодійні 
обіди кожної суботи об 11:00. 093-

333-53-56 Таня

4
4
2
7
6
0

ремонт
Ремонт пральних машин - автоматів. Виклик 
майстра: 093-308-22-36, 068-023-76-88
Всі види внутрішніх робіт: штукатур-
ка, шпаклівка, плиточні роботи, виробі з 
гіпсокартону. 063-186-30-23

робота
На роботу потрібен повар, бармен, офіціант. 
Вчасна з/п, працевлаштування 093-599-
68-33
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує 
працівника на автомийку. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Запрошується дівчина на постійну роботу в 
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-
09-84 Лера
Потрібен продавець, кухар, бармен. 098-
573-99-92
На постійну роботу в склад вторсировини 
потрібен працівник (чоловік). 097-495-88-
36, 063-288-42-72
На постійну роботу на автомийку потрібен 
мийник, з/п висока. 093-938-30-09
Магазин "Електромайстер" запрошує на ро-
боту працівників. За довідками звертатись 
вул.Вінніченка 16.
На постійну роботу запрошується сорту-
вальник паркету, слюсар з обслуговуван-
ня станків, навчання на місці, з/п гідна, 
м.Козятин вул.Довженка 36. 067-410-40-45, 
093-760-88-07
На роботу запрошується кочегар на 
твердопалевні котли. 063-792-28-69
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
На постійну роботу потрібен продавець в 
тютюновий кіоск "Табачок". 063-145-36-76
Н а  р о б о т у  в  м а г а з и н  " П р о д т о р г " 
запрошується  оператор-касир ,  пе-
кар-кондитер,  продавець-касир.  Ми 
гарантуємо офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата  7000-7500 грн 
(з податками). 8-годинний робочий день. 
- Компенсація харчування. 067-430-02-80, 
093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комо-
ра" запрошується продавець (за фахом 
агроном, зооінженер, ветеринар). Ми 
гарантуємо офіційне працевлаштування. 
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тел: 063-662-06-75 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
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    Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, сарай, 
гарне місце 60 000 грн. 093-209-06-88, 097-
955-65-90
    Інвалідний візок новий, залізний, шини до 
колес, рибацький чемодан, памперси для до-
рослого 6 шт. по 10 грн. 098-597-13-15
    Індик на розвід, цесарки хлопчики, гусак 
великої породи. 096-124-95-62
    Індики, кури Брама Світла. 096-184-63-54
    Картопля. 097-302-85-55
    Килим, біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, велосипед, 
мотоцикол дитячий, два пилососа, ходунки для 
інваліда. 097-147-84-88
    Клітки для перепелів. 096-174-02-54
    Книга про історію с.Журбинці, насос одно-
фазний 2.4 куб.м/год. 100 % обвязка, касети 
б/у до бабінного магнітофона, ручний прес-
соковижималка. 096-453-34-86
    Коза кітна (окотиться 5 лютого). 097-817-
71-37
    Комплеккт з електродами і полосою на контур 
заземлення, штангель-циркуль б/у 200, 320 мм., 
два крісла б/у не розкладні. 096-453-34-86
    Кормовий буряк с.Титусівка. 097-354-76-54
    Корова з 3 телям. 096-074-88-72
    Корова з 8 телям. 098-588-69-80
    Корова тільна 8 міс., телиця тільна 7 міс. 
с.Садове. 063-829-03-35, 096-804-07-81
    Корова тільна за 6 телям. 096-984-16-23, 
067-162-04-61
    Корова тільна, спокійна. 096-772-01-94
    Корова хороша с.Флоріанівка 4 міс. тільна, 
недорого. 096-183-11-85
    Корови тільні, телиці тільні, лоша. 067-298-90-
06, 063-289-00-51
    Костюми новорічні: "Гаррі Потер" та чорно - 
білий котик, тумба під телевізор (чорного кольо-
ру, скляні дверці, сучасна), стіл обідній зі скла, 
плита газова. 093-402-72-77, 093-548-53-84

    Крісло - коляска для інваліда нова. 063-628-
93-45, 097-463-35-91
    Кузовні деталі (ланжерони, арки колісні) і т.д. 
до ВАЗ 2121 Нива, насос отоплювача до За-
порожця, з/ч до авто ЛУАЗ Волинець, дверка, 
крило переднє до Москвича, двигун Москвича 
408. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
    Кукурудза 4 000 грн./1 тона, суха. 066-247-
57-54
    Кукурудза суха 3 500 грн. за тону. 066-460-
28-00
    Кукурудза, картопля велика Бела Роса. 097-
417-10-79
    Курей мясояєчної породи Брама, молодих 
півнів на племя, з січня приймаю замовлення 
на інкубаційні яйця. 2-11-64, 097-170-90-05, 
066-432-22-16
    Курчата бройлери КОББ - 500, іспанка, ред-
бро, майстер грейн, комбікорм для курчат. 063-
293-13-29, 098-974-57-77
    Ліжко 2-х спальне з матрацом з 2-х половин 
(1.70х2.10), шафа купе з дзеркалом (1.3х2.20), 
крісло не розкладне, стіл робочий з 4 тумбоч-
ками, та шухлядами 1.5х0.6 та підставка для 
монітора. 096-445-59-04, 063-189-99-31
    Ліжко полуторне б/у. 063-393-57-19
    Меблі б/у недорого. 063-147-27-63
    Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник 
б/у, пральна машинка, стіл - тумба, компютер-
ний стіл, диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
    Мясо нутрій, картопля, морські свинки. 097-
446-20-46, 063-629-01-49
    Насіння сої на посів, соя на корм. 097-577-
26-86
    Пасіка: рамки Українські 40 шт., 2 ящика, 
пильце-збирачі, кормушки, 2 пари перчаток 
грубі, віск, кормушки д/сух. корму. 096-364-
80-30
    Плуг 2-х корпусний. 097-391-48-81
    Поросята Ландрас + Петрен. 097-489-14-77, 
073-060-44-73

    Поросята Мангал. 093-995-54-80, 096-449-
95-58
    Поросята мясної породи 17-20 кг. 068-013-
08-90
    Поросята Петрени, Ландраси вага 10-15 кг. 
096-772-01-94
    Посуд металевий, 2 відра емал., 20 л. ка-
стрюля металева висока, ночви, оприскувач для 
жуків, мясорубка. 096-364-80-30
    Пральна машинка Індезіт в гарному стані. 
097-690-31-13, 093-891-10-91
    Пральну машину "Чайка", диван-200 грн., 
ліжко полуторне-1000, шафа з антресолью-1300, 
шафа-800, килим 3х4, 1,2х2, санки з лози та 
люлька. 093-753-73-25                                   
    Приставка до відео-магнітофона нова, дрель 
ручна, металевий рубанок, фуганок, заводська 
конструкція, сварч. тр-р 220/380 вольт. 096-
453-34-86
    Приставка Т2, майже нова - 500 грн. 063-
995-02-09
    Причіп. 096-176-06-08, 063-289-95-85
    Радіоприймач Ліра, магнітофон Маяк, DVD 2 
шт., костюми чол. чорний, зелений. 096-364-
80-30
    Санідля коня, гиря 16 кг., велорама кожа, 
раковина кераміка, шпали бетонні, деревяні, 
бочки зал. 200 л., 150 л., арматура, прути, рель-
си 12;24, доска дуб, кругляк, осика, труба діам. 
40 мм. залізна. 093-020-22-95, 093-031-24-52
    Свиня для коління 150 кг., відгодована на 
домашніх кормах без добавок 55 грн./кг живої 
ваги. 096-511-81-48
    Сіно - люцерни с.Козятин. 093-917-33-78
    Сіно люцерни. 097-873-18-74
    Сіно. 067-445-75-52
    Смарт TV Samsung 32". 063-197-03-26
    Смуга 30 х 4, тачка 2-х колісна, бак н/ж, стіл, 
скриня, штахети, оцинкований лист, банки, сулія 
скляні, швейна машинка ручна. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
    Солома в тюках, млин. 097-021-19-64
    Стіл компютерний з усіма зручностями 145 
х 60, двері міжкімнатні 2 шт., велосипед. 063-
288-72-37
    Супутникова тарілка з кронштейном. 067-
106-32-41
    Такса 1.5 року, колір чорний (дівчинка), від 
мисливських собак. 067-665-34-21
    Телевізор JVS діаг. 14 2 шт., матрац 2 х 1.60 
все у відмінному стані. 063-178-02-32, 068-270-
15-59
    Телевізор кольоровий, цифровий, супутнико-

Середня заробітна плата  7000 -8000 грн 
(з податками). 8 - годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80, 
093-678-53-01

нерухомiсть: продам або обмiняю 
Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Слов'янка, поверх: 9/9/-, 
площа: 67/-/8, Хм.шосе. Цiна: 1225352, тел.: (063) 
108-79-41 

Дiлянки 
с.Романкiв, пiд житл.забудову, Обухiв. Цiна: 
1694915, тел.: (097) 548-65-14 

робота 
Пропоную 

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Допамагаємо з вигот. запрошень вiд перевiрених чеських i 
польських роботодавцiв. Тел.:(050) 026-33-89 

вий приймач, стіл розкладний, стільці, килим 2 х 
3 м., диван розкладний. 093-091-65-97
    Телиця тільна 6 міс. 097-322-68-67
    Теличка тільна 8 міс., с.Козятин. 063-289-15-
72, 068-118-97-55
    Товч пшенична, картопля дрібна. 093-536-51-
37, 098-090-29-22
    Труба б/у стальна діам.20 товщ. стінки 3.2 
мм., термометр 0=100 град., уголок 63х63х6 - 2 
м/п, петлі до гаражних дверей, гризь для зма-
щування газ. кранів. 096-453-34-86
    Участок 0.6 га. з фундаментом вул.Гончарова 
12А. 096-354-27-44
    Холодильник LG No Frost 3 800 грн. б/у. 063-
775-13-80
    Холодильник б/у Донбас. 068-334-79-28
    Цуценята пекінеса. 097-793-55-95
    Чайний гриб. 096-124-95-62
    Шапка зимова жін. "Єнот" в хорошому стані. 
067-714-23-42
    Швейна машинка ножна. 093-917-33-78
    Швейна машинка, телевізор Панасонік, сєтка 
рабіца 6 мм - 12 м., тельфер, колонки С-90. 
063-695-30-20
    Шиншили недорого. 096-124-95-62
    Яблука зимових сортів, з домашнього саду, 
залишки італійської керамічної плитка 20 х 30. 
067-430-79-37, 093-756-39-33

НЕРУХОМІСТЬ
-  1-кімн. кв. в центрі, р-н 1 школи, 2 пов. 
без ремонту, сарай у дворі. 6 тис.у.о. 096-
956-49-26
-  1-кімн. кв., 2 пов., 40 кв.м., інд. опален-
ня, стан жилий, сан.вузол роздільні, вул.
Подільська. 063-694-06-39
-  1-кімн. кв., 5/5, 35 кв.м., кухня 8 кв.м., 
вікна м/п, з ремонтом, частково меблі, інд. 
опалення, вул.Катукова або обмін на р-н 3 
школи. 063-635-22-23, 097-309-26-82
-  1-кімн. кв., на ПРБ, без ремонту, вул.8-
Гвардійська 66/1, площа 37 кв.м., опалення 
котел Проскурівський. 068-210-05-67
-  1-кімн. кв., центр (вул.Пушкіна 28), 37 
кв.м., не кутова, 1 пов., є балкон, можливо 
під офіс чи магазин. 093-905-47-32, 067-
581-77-73
-  1-кімн. кв., центр, 5 пов., без ремонту, 
без опалення, 36 кв.м. 096-846-90-81, 093-
547-13-92
-  1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, 
євро-балкон та вікна, терміново. 067-457-
08-87 з 18:00 до 20:00
-  2-х кімн. кв. з інд. опаленням в р-ні ПРБ, 
біля "Цесіса", гараж, погріб, кладовка. 093-
857-04-53
-  2-х кімн. кв., 3 пов./4-х пов. будинку, 
вул.8-Гвардійська, заг. площа 44.8 кв.м. 
097-326-25-74
-  2-х кімн. кв., 4 пов., м.Козятин, вул.
Незалежності 30 кв. 27. 063-452-00-00, 067-
753-45-35  
-  2-х кімн. кв., 42.5 кв.м., 1 пов./2-х пов. 
будинку, сарай, погріб, інд. опалення, вул.8-

Гвардійська - 240 000 грн. 063-889-52-84
-  2-х кімн. кв., 5 пов., 54 кв.м., вул.
Незалежності 7 (Червоноармійська), просто-
ра, 2 балкона, кімнати не прохідні, є підвал. 
067-926-14-57
-  2-х кімн. кв., 58 кв.м., кімнати і санвузол 
роздільні, м/п вікна, 22 кв.м. - ламінат, 2-х 
контурний імпорт. котел, нові тамбурні двері, 
косметичний ремонт, вул.Грушевського 45. 
096-568-81-36, 063-982-16-44 огляд
-  2-х кімн. кв., в центрі, 5/5, 48.3 кв.м., ре-
монт. 063-111-25-27, 067-942-01-24
-  2-х кімн. кв., в центрі. 067-960-72-50
-  2-х кімн. кв., вул,О.Кошового (ПРБ), 2 
пов., не углова, інд. опалення, стан жилий, 
погріб, сарай, дача. 063-296-30-12, 067-
430-13-21
-  2-х кімн. кв., с.Махнівка (Комсомольське), 
центр, вул.Нікольського 28 (біля сіль. ради), 
з усіма зручностями, відмінний житловий 
стан, інд. газ. опалення, супутникова антена. 
097-305-14-46, 063-390-36-57
-  2-х кімн. кв., центр, 2 пов. 063-406-15-10, 
098-662-92-30
-  3-х кімн. кв. по вул. 8-ма Гвардійська, 71, 
кв. 25. Заг. площею 55,5 кв. м. 098-715-
88-67
-  3-х кімн. кв., в центрі з ремонтом, та ме-
блями. 063-317-87-36
-  3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., 
не кутова, затишна, опалення - 2-х контур. 
котел, вмонтована прихожа, кухня - плиткою, 
ванна деревом, балкон, лоджія - дерево. 
067-940-41-22, 063-675-93-04
-  3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, інд. опа-
лення, 2 балкона. 096-555-73-71
-  3-х кімн. кв., м.Козятин вул.Довженка 105 
кв.20, 4 пов. 097-269-04-07, 093-299-70-64 
Анатолій
-  3-х кімн. кв., р-н училища, м/п вікна, бал-
кон, лоджія, зовні утеплена, інд. опалення, 
2-х контурний котел. 067-164-00-40, 093-
279-47-91
-  3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  
5/5, інд. опалення, з ремонтом, вбудована 
кухня. 063-207-01-18, 073-463-34-76
-  3-х кімн. кв., центр. 063-641-90-25
-  4-х кімн. кв., 2/2 буд., з усіма зручностя-
ми. 096-176-45-23
-  Будинок 2-х пов. з усіма зручностями, 
госп. будівлі, зем. діл-ка, р-н швейної фа-
брики. 063-384-01-15
-  Будинок 2-х пов. по вул. Одеська, 25, заг. 
пл. 209, житлова - 101,6 кв.м., зем. діл-ка 
16,6 сот. з госп. будівлями, 2 гаража. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
-  Будинок 60 кв.м. вул. Московська, зем. 
діл-как 6 сот. газ, пічне, вода, кухня 20 кв.м 
+газ+пічне, вода, гараж 24 кв.м. сарай баня, 
погріб, теплий курник, бесідка, у дворі плит-
ка. 067-899-50-89
-  Будинок без внутрішніх робіт, або обміняю 
на 1-кімн. кв. 067-783-63-17
-  Будинок в доброму стані, с.Блажіївка 
центр села. 067-456-93-43

-  Будинок вул.Зоряна 65 р-н ПРБ, сарай, 
криниця, погріб, гараж, літня кухня. 067-209-
03-68, 096-101-81-90
-  Будинок вул.Харківська 23. 096-458-74-21, 
063-608-92-55
-  Будинок вул.Шевченка зі всіма зручностя-
ми 92 кв.м., 11 сот., садок, гараж, сарай, 
літня кухня, погріб, або обмін на 2-3-х кімн. 
кв., 1-3 пов. в центр. 063-635-22-23, 097-
309-26-82
-  Будинок вул.Я.Мудрого (Щорса), поруч 
зал. училища, зал.вокзал, школа, магазин. 
097-302-85-55
-  Будинок газ., вул.Крилова 19. 073-202-
58-88
-  Будинок газ., зі всіма зручностями 8 х 
10 м., сарай, криниця, гараж, літня кух-
ня, садок, город, в 3-х км. від райцентра, 
с.Козятин вул.Кошового 18. 095-769-97-36
-  Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., 
сарай, погріб, літня кухня, гараж, є газ, 
водопровід, каналізація, 60 сот. 096-721-
87-38
-  Будинок Козятин. 063-147-27-63
-  Будинок м.Бердичів пров.М.Рильського 
17, зі всіма зручностями, сарай, літня кухня, 
погріб, гараж, зем. діл-ка 6 сот. 063-179-05-
62, 067-632-99-93
-  Будинок м.Козятин вул.Бессарабова 13, 
57.8 кв.м., 6 сот., сарай на 3 відділа, гараж, 
криниця, газ. та пічне опалення, два погріба, 
всі будівлі цегляні. 098-456-73-40, 067-660-
10-91
-  Будинок м.Козятин вул.Зоряна 112. 096-
772-27-55 Viber. Whats App
-  Будинок м.Козятин вул.Сербіна, велика 
зем. діл-ка, газ. опалення, гарний підїзд. 
093-994-44-50
-  Будинок Матросова 142 газ + пічне, 2 
погріба, криниця, сарай, 10 сот. 093-091-
65-99
-  Будинок новий з меблями, 40 сот. під за-
бодову і 1.6 га під посіви. 098-633-92-09
-  Будинок по вул. Репіна,1. 063-609-91-25
-  Будинок пров. Лікарняний 42 кв. м., 5 
соток, ванна, туалет, газ, вода, канал., 
погріб, сарай. Можливий обмін на квартиру, 
терміново, недорого. 097-130-29-02
-  Будинок р-н Матросова, газ + пічне опа-
лення, врем'янка газ + пічне опалення, літня 
кухня газ + пічне опалення, госп. будівлі, 
погріб, криниця, 15 сот. 097-703-28-56, 063-
260-10-01
-  Будинок с. Козятин 75 кв.м., сарай, погріб, 
літня кухня, можливий обмін на 2-3 кімн. кв. 
в Козятині, розгляну всі варіанти
-  Будинок с.Іванківці на два входа, госп. 
будівлі, газ та пічне опалення, земля прива-
тиз. 093-020-22-95, 093-031-24-52
-  Будинок с.Іванківці, госп. будівлі. 093-979-
47-27, 096-217-44-71
-  Будинок с.Козятин (р-н Церкви), 70 кв.м., 
газ. та пічне опалення, зем. діл-ка 33 сот., 
вода, садок, госп. будівлі. 097-909-24-46, 
073-060-44-42
-  Будинок с.Непедівка, газ + пічне опален-
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ня, госп. будівлі, погріб, криниця, поруч 
водопровід, зем. діл-ка 40 сот. 067-169-
85-01
-  Будинок с.Самгородок газ. опалення, 
земля приватиз., документи є. 096-364-
80-30
-  Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, 
госп. будівлі, садок і город 40 сот. 098-
074-07-23
-  Будинок терміново вул.Водокачна 73, 57 
кв.м., газ + пічне опалення, сарай, сухий 
погріб, 5 сот., благополучний р-н, 8 хв. до 
міської лікарні - 120 000 грн  093-209-06-
88, 097-955-65-50
-  Будинок у відмінному стані, 110 кв.м. 
(р-н 9 школи) на ділянці 16 сот. є всі 
зручності, 1.5 км. до центру, всесезонний 
підїзд, поруч автобусна зупинка та мага-
зин. 097-753-65-54, 096-932-45-12
-  Будинок цегл. газ\тверде паливо, заг. 
площа 120 кв.м. 4 кімнати, кухня, санву-
зол, можливо обладнання мансарди в м. 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 120а, зем. 
діл-ка 6,8 сот. фруктові дерева, ягідні кущі, 
город, госп. будівлі, криниця, гарне місце 
- 980 тис. грн. без торгу. 067-705-00-22. 
Дмитро
-  Будинок цегляний Козятин вул.Водо-
качна, газ, вода, санвузол, ванна, погріб 
в будинку, світлі кімнати, гараж, сарай 
з погрібом, фруктові дерева, два горіха, 
город виходить до озера, до зупинки та 
магазинів 20 м., неподалік від центру. 063-
854-94-76 
-  Квартира вул.Горького 31/3, 50 кв.м., 
вода, газ. + пічне опалення, меблі: стінка, 
стіл, стільці, диван, газ. плита 2-х камфор-
на, пральна машинка, тафлі скляні 3 мм. 
098-597-08-40, 2-04-13
-  Магазин по вул.8-Гвардійська, 20 кв.м. 
площа магазину. 067-431-05-35
-  Пів будинку 3 кімн., з меблями, газ. та 
пічне опалення, вода в будинку, криниця, 
підвал, літня кухня, сарай, літній душ, го-
род 40 сот. 098-707-26-10
-  Частина будинку 65 кв.м., дві великі 
кімнати, санвузол, кладовка, кухня 12 

кв.м., земля приватиз., ціна низька + бонус 
(буд.матеріали). 093-090-94-10
-  Частина будинку в центрі, 3 кімнати, кухня, 
віранда, кладовка, санвузол, заг. площа 66 
кв.м., всі зручності - інд. опалення, ц/водопо-
стачання, каналізація + літня кухня газ., мета-
левий гараж, погріб, криниця, зем. діл-ка 3.6 
сот. приватиз. 067-604-53-09, 063-177-75-52

МІНЯЮ
2-х кімн. кв., в центрі на 2-х кімн. кв. р-н учили-
ща. 068-505-59-44
3-х кімн. кв., р-н ПТУ-17 на будинок. 068-519-07-
04, 063-289-24-74

КУПЛЮ
20-30 мішків дрібної картоплі, листи 
оцинкованої жесті. 2-30-43, 097-255-51-60
  Або візьму в оренду на тривалий термін підвал 
або погріб в центрі. 063-992-03-21
  Автомобільну резину б/у, диски в хорошому 
стані. 093-767-69-07, 068-602-69-53
  Бетономішалку. 096-612-72-14
  Від організацій та населення макулатуру, 
картон, плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 
097-793-55-95
  Дорого батареї, колонки, старі холодиль-
ники, балони газові та кисневі, радіатори 
автомобільні, можливий самовивіз. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
  Карпоплю дрібну.2-34-31, 063-419-00-95, 097-
953-85-86
  Картоплю велику. 063-692-52-70
  Картоплю дрібну. 068-002-79-78
  Козенят, вулики, войлок, шинель, мед 
тогорішній. 097-116-35-00
  Кольоровий або чорний метал від населення 
або організацій, можливий самовивіз, нал. або 

безнал. 063-143-61-18
  Кольца стандартні ГАЗ-53. 068-006-81-90
  Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
  Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, 
м.Козятин, вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  На постійній основі від організацій та на-
селення чорний та кольоровий металобрухт 
за готівковий і безготівковий розрахунок. 073-
793-55-95
  Піря гусяче, 100 грн., 150 грн., піря качине 50 
грн., 60 грн., телевізори, радіоли, холодильни-
ки, волосся дорого. 068-148-02-27, 097-581-
29-55
  Сапоги- чоботи чоловічі ,всякі крім гумових 
,черевики. 096-467-88-03
  Свиню (льоха) на розвід 100-130 кг. 063-412-
30-04
  Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49

РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного 
непотрібу чорного металобрухту, макулату-
ри, старих холодильників, батарей опалення, 
газет, бумаг, картону - телефонуйте, приїдемо 
і вивезем. 097-904-20-43
  Будівельна компанія зніме в м.Козятині 
1-кімн., 2-х кімн., 3-х кімн. кв., від 2 000 до 2 
500 грн./міс. + ком. послуги. 067-482-76-39
  Віддам у добрі, дбайливі руки 3 цуценят 
дівчатка, мама гарна охорониця, будуть 
невеликі, відгукніться, кому потрібен товариш і 
дзвіночок у дворі. 063-504-01-28 Таня
  Втрачено військовий квиток на ім'я Блащук 
Олександр Леонідович вважати недійсним

  Втрачено військовий квиток на ім'я 
Красніцький Андрій Васильович  вважати 
недійсним
  Втрачено посвідчення учасника бойових дій 
(УБД) на ім'я Фещук Максим Вікторович вважа-
ти недійсни
  Втрачено посвідчення учасника бойових 
дій серія УБД №084253 на ім'я Роздорожнюк 
Олексій Володимирович вважати недійсним
  Втрачено сертифікат на право на земельну 
частку (пай), серії ВН №030867 зареєстрований 
06.02.1997 р. за №346 виданий на ім'я Сушко 
Петра Семеновича вважати недійсним
  Гарні, дуже пухнасті дівчатка кошенятка, 
мріють знайти дбайливу сімю і теплу оселю, 
допоможіть малечі принести радість і щастя у 
ваші домівки. 063-605-92-04
  Догляну людину похилого віку. 093-024-05-25
  Здам 1-кімн. кв. в р-ні нового училища. 073-
075-28-48
  Здам 2-х кімн. кв., в центрі з меблями. 093-
578-69-77
  Здам 3-х кімн. кв., в центрі вул.В.Великого. 
063-392-93-20, 098-974-29-35
  Здам будинок газ. на ПРБ. 063-754-62-78
  Здам будинок з усіма зручностями вул.Щорса. 
063-629-26-26
  Здам в оренду магазин 20 кв.м., вул.8-
Гвардійськаь 2А. 067-431-05-35
  Здам в оренду приміщення 17 кв.м., в центрі 
під офіс або магазин з євро-ремонтом. 063-934-
30-93, 097-628-48-49
  Здам в оренду торгову точку на великому 
базарі на необмежений термін в першому ряді. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Здам гараж. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Здам під офіс, бізнес нове приміщення зі всіма 
необхідними комунікаціями в центрі. 063-937-
56-14, 093-997-94-80
  Здам приміщення під бізнес та офіс 74 кв.м. та 
35 кв.м., центр, вул.Грушевського 61а. 096-555-
73-71
  Терміново потрібна на зміну доглядальниця 
за похилим чоловіком. 073-083-26-65, 096-855-
53-70
  Шукаю доглядальницю для жінки - інваліда 
м.Козятин (р-н ПРБ). 097-300-31-13
  Шукаю доглядальницю за жінкою похилого віку 
р-н ПРБ. 093-427-67-40, 096-037-00-67
  Шукаю домробітницю. 073-026-55-24
  Шукаю роботу електрика будь-якої складності, 
можливо разову. 096-263-89-67
  Шукаю роботу майстра манікюру. 096-070-93-
58 Віка
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ГОРОСКОП
з 17.01 по 23.01

овен 
Можливі  різноманітні  неприємні 
дрібниці, які можуть вплинути на 

загальний настрій. Не дайте обставинам зі-
псувати самопочуття і розплануйте час так, 
щоб встигнути і попрацювати, і відпочити.

Телець 
Варто звернути увагу на втілення у 
реальність своїх мрій та цілей. По-

старайтесь цього тижня розібратись з усіма 
справам, які вже накопичились. З'являться 
нові сили для свіжих ідей. 

близнюки 
Зорі пророкують незвичайний час для 
особистого життя, адже у самотніх 

представників знаку є шанс зустріти людину, 
яка стане дуже дорогою та важливою. Що ж 
до роботи, то намагайтесь не тонути у рутині. 

рак 
С п о к і й н и й  т и ж д е н ь  у  Р а к і в  н е 
обов'язково має пройти без неспо-
діваної удачі.  Щоправда, навіть 

усмішка долі не може врятувати від незна-
чних провалів та негативу. Зберіть свої сили 
та уважно стежте за здоров'ям.

лев 
Емоційність Левів може зіграти їм на 
користь, адже цього тижня не варто 
мучити себе здогадками та образами. 

Краще зібратись та обговорити все, що вас 
хвилює. Не забувайте, що для близьких теж 
потрібен час.

діва
Будь-яку справу варто починати з 
натхненням та гарним настроєм, і 
тоді все у Дів вдасться. Щоправда, не 

варто одразу ж розчаровуватись через дрібні 
невдачі, адже попереду чимало хорошого.

Терези 
Доволі складний тиждень у Терезів, 
адже абсолютно все може піти не за 
планом. Є ймовірність, що ви дові-

ритесь не тим людям, а також влипнете в 
авантюру, яка не принесе жодної користі.

скорпіон 
Досить відкладати на потім та шукати 
причину відтермінувати свої плани та 
втілення ідей у реальність. Зберіться 

з силами та натхненням та займіться тим, що 
приносить вам радість та користь.

сТрілець 
Ідеальний період для родини, а також 
для того, щоб провести час наодинці 
з собою. Якщо вас щось турбувало чи 

викликало запитання, то краще це обговори-
ти, щоб не нести цей тягар надалі. Зосеред-
ьтесь на тому, чого хочете.

козеріГ 
Працелюбність та добросовісність 
зіграють вам на руку, адже зорі про-

рокують небачену вдачу тим, хто готовий 
викладатися на всі 100%. Не варто кидатися 
на всі пропозиції, а мислити раціонально.

водолій
Не намагайтесь встигнути все, адже 
цей тиждень потребує правильного 

розподілу планів, а також уважного ставлення 
до власного здоров'я. Не завадять неформальні 
зустрічі, а також пошуки нового захоплення.

риби 
Зупиніться хоча б на хвилинку, щоб 
розібратись зі своїми пріоритетами. 
Не все у житті вимірюється так, як ви 

вважаєте. Тому краще не засуджувати нікого.

СЕРЕда,  23 СІчНЯ

 -    8 0С   -  8 0С
 -    60 С   -  8 0С

вІвТОРОК, 22 СІчНЯ

 -   8 0С    -  9 0С
 -   6 0С    -  8 0С

ПОНЕдІЛОК, 21 СІчНЯ

 -   6 0С    -   5 0С
 -   4 0С    -   5 0С

СУБОТа,  19 СІчНЯ

 -  1 0С     -  3 0С
 -  3 0С     -  7 0С

П'ЯТНицЯ, 18 СІчНЯ

   +  1 0С    + 2  0С
   +  3 0С      0 0С

НЕдІЛЯ, 20 СІчНЯ

-  6 0С   -  7 0С 
-  4 0С   -  7 0С

чЕТвЕР,  17 СІчНЯ

-   5 0С    -  1 0С
+   1 0С       0 0С

Погода у Козятині 

Галина джміль

Яка нас чекає погода завтра, 
можна дізнатись, якщо уважно 
придивитись до місяця, до зі-
рок. 

Про це нас повідомить і сон-
це, що заходить. Передбачити 
погоду можна і по хмарах, і по 
вітру, по кольору зорі, веселки 
і інших явищах в атмосфері.

Чистий голубий колір неба 
взимку — одна  з ознак стійкої 
ясної погоди.

Якщо взимку вдень ясно, а 
до вечора при безвітряний по-
годі все небо поступово покри-
ється туманним шаром низьких 
прозорих хмарок — це значить, 
що мороз послаблюється і 
може випасти невеликий сніг.

Зимою, в прозорі дні інколи 
можна побачити, як скло на 
вікнах запотіває, малесенькі 
крапельки води виступають 
на рамах. Запам’ятайте: вікна 
“плачуть” — до послаблення 
морозу, до потепління.

У наш час більшість із нас 
дізнається про погоду із ЗМІ, 
за допомогою барометра. А 
якщо його немає, можна зро-
бити самому. Наші предки, 
крім прикмет про погоду, ви-
користовували для прогнозів 
і “барометр”, зроблений із 
гілки ялини. Встановлено, що 

ялина дуже чутлива до змін по-
годи. Випиляний із сухої ялини 
стовбурець з довгою гілочкою 
очищають від кори і прикріплю-
ють до стінки так, щоб гілочка 
“ходила” в горизонтальному 
напрямку. Навпроти кінця гі-
лочки прибивають пластинку з 
розграфленими лініями. Річні 
шари і сучки ялини по-різному 
всотують в себе вологу: зовніш-
ні шари вбирають її більше, ніж 
внутрішні. 

Якщо вологість зменшується, 
особливо перед сухою жар-
кою погодою, зовнішні шари 
швидко просихають, тому сухі 
гілки ялинки піднімаються. Сук 
помітно йде вгору до стовбура 
— обов’язково проясниться, 
буде хороша погода. При збіль-
шенні вологості зовнішні шари 
набухають і сучок опускається, 
помітно йде донизу до стовбу-
ра: чекай погіршення погоди з 
опадами. Залежно від довжини 
сучка амплітуда коливання 
може досягати до 25 см.

наш орГанізм
Ми часто чуємо від людей, що 

у них погіршилось самопочуття, 
з’явились головні болі, ниють 
суглоби, тисне серце. Організм 
здорової людини легко при-
стосовується до змін пори року, 
зміни клімату, погоди. Організм 

же людини похилого віку або 
хворого, гостро реагує на ко-
ливання погодних умов. Зміна 
погоди не являється першопри-
чиною тої чи іншої хвороби, але 
сприяє її прояву.

Різка переміна погоди ви-
кликає зміни кисню в організмі. 
У результаті виникає киснева 
недостатність, котру здоровий 
організм людини переносить 
легко. А у людей похилого віку 
посилюються ознаки недуг. Осо-
бливо гостро організм “відгуку-
ється” на зміни атмосферного 
тиску, збільшення вологості, ви-
падання опадів, посилення вітру.

Дійсно, деякі люди мають за-
гадкову здатність передбачати 
погоду за день-два. У одних 
країнах їх називають “проро-
ками погоди”. У інших — “бу-
ревісниками”. Цікаво відмітити, 
що це одне і з найдревніших  
медичних спостережень, вста-
новлене ще Гіппократом. Вчений 
помітив, що в окремі сезони 
деякі захворювання загострю-
ються і згадував про болі, які 
передбачали зміну погоди.

Зміна погоди супроводжуєть-
ся підвищенням артеріального 
тиску, сприяє появі спазмів 
судин головного мозку, при-
скоренню пульсу, що супрово-
джується головними болями, 
болями в серці, у суглобах. 

Люди похилого віку і хворі вже 
за два-три дні відчувають зміну 
погоди. Цікаво, що найточніші 
метеоприлади в цей час не від-
мічають ніяких змін.

Старші люди і хворі ще за-
вчасно відчувають підвищення 
атмосферного тиску: ниють 
давні переломи, рубці, старі 
рани, погіршується самопо-
чуття.

У середні віки про ці симпто-
ми говорилось навіть в юридич-
них декретах. Наприклад, в ІХ 
ст. у фрисланському збірнику 
законів провінції 

Нідерландів було записано, 
що за спричинення травми, ко-
тра залишає чуттєвий до зміни 
погоди рубець, на обвинуваче-
ного накладається штраф. У 
кількох юридичних документах 
ХІV ст. сказано також, що за 
нанесення ран кара більш важ-
ка, якщо внаслідок і згодом 
вони спричиняють потерпілому 
болі при зміні погоди.

народний баромеТр
Існує і така прикмета: у стар-

шої людини поперек /спина/ 
болить до погіршення погоди. 
в зв’язку з цим примітимо, що 
в багатьох сім’ях, де старші 
або ж люди з якимось захво-
рюваннями, їх часто називають 
“сімейними барометрами”.

СаМ СоБі прогНозиСт


