
Вероніка ЛЮБіЧ

За фактом катування 6-річної дитини 
з села Велике, поліція розпочала кримі-
нальне провадження. Стало відомо, що 
26 січня в козятинську лікарню із закри-
тою черепно-мозковою травмою та ге-
матомами голови доставлений хлопчик. 

— Характер ушкоджень, отриманих 
хлопчиком, свідчить про те, що він 
постраждав від насильницьких дій 
дорослих. Дитина проживає з рідним 
батьком та його співмешканкою. Наразі 
поліція встановлює обставини отриман-
ня тілесних ушкоджень дитиною. Одна 
з версій слідства – побиття хлопчика 
батьком, — кажуть у відділі комунікації 
поліції Вінницької області. 

Слідством розпочато кримінальне 
провадження за частиною 1 статті 
127 ККУ  - катування. За вчинення та-
кого правопорушення передбачено до 5 
років позбавлення волі.

— 26 січня батько з 6-річним 
сином їхав у приміському потязі, 
— розповіли в обласній прокура-
турі. — Побачивши хлопчика у такому 

стані, люди не зали-
шились байдужими. У 
Козятині його зняли з 
поїзда та відправили 
у КП «Козятинська 
центральна районна 
лікарня». Обстеженням 
дитини встановлено, 
що їй заподіяно тілесні 
ушкодження у вигляді 
закритої черепно-моз-
кової травми, струсу 
головного мозку, масивної підшкірної 
гематоми на голові, гематоми потиличної 
кістки, параорбітальної гематоми зліва, 
множинними гематомами на тулубі та 
кінцівках.

На даний час хлопчик проходить 
лікування у Вінницькій обласній ди-
тячій клінічній лікарні.

У ході журналістського розсліду-
вання стало відомо, що мати хлоп-
чика знаходиться у в’язниці. Хлопчика 
передали з Хмельниччини (звідки була 
ув’язнена) на утримання батька, не по-
піклувавшись запросити хоча б характе-
ристику на нього у відповідних органах 

Козятинщини. Остан-
ній проживає зі сво-
єю співмешканкою 
у селі Велике. Син 
знаходиться в Сам-
городецькому інтер-
наті для дітей з ва-
дами зору, оскільки 
має захворювання. 
На вихідні батько 
забрав сина з інтер-
нату додому…

Зранку в поне-
ділок, 28 січня, відповідні служби 
Козятинської РДА відмінили комісій-
ний виїзд в село Велике, в зв'язку з 
тим, що батько дитини був у Вінниці 
в обллікарні біля сина. Мав повер-
нутись після обіду. У другій половині 
дня поліція з представником служби у 
справах дітей були у Великому і провели 
обстеження.

Співмешканка була вся в синцях. 
Розповіла, що познайомилася з 
батьком дитини по інтернету. Він має 
судимість. У липні приїхав у село Велике 
сам, тоді й почали жити разом. Забрав 
сина жити разом. Каже, що інколи бив 
його.

За словами співмешканки, за день 
до того, як хлопчик потрапив у лі-
карню, батько побив і її, і маленько-
го. А звинуватив її, “бо мав судимість, 
ще один суд перенесли на березень”.

Батько ж звинувачує в побитті спів-
мешканку. Саме її і вирішили взяти під 
варту правоохоронці.

Триває слідство.

kazatin.com

• Тема сьогодення: ВиБори президенТа України
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Мачуху взяли за грати
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газеТа Чесних ноВин

наші соцопиТУВання: 
гоТУємося до дня 
закоханих

 Побиту дитину помітили в електричці люди… У хлопчика лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс 
головного мозку, масивні підшкірні гематоми на голові, гематоми потиличної кістки, параорбітальні гематоми зліва, 
множинні гематоми на тулубі та кінцівках

сажа В місТі: Терпимо, 
ВикорисТоВУЮЧи Всі 
можЛиВі заходи захисТУ 
і поЛегшення сТанУ
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Тетяна 
Лозінська

голова села бачив дитину в 
синцях напередодні трагедіїприєднуйтесь 

до меншості! 
Щоб ми були 
більшістю у 
власній державі!

дружина стала у стрій 
заМість чоловіка

Чергові вибори Президента Укра-
їни відповідно до Конституції Укра-
їни призначені Верховною Радою 
України на неділю, 31 березня 2019 
року. Глава держави буде обраний 
шляхом прямого загального таєм-
ного голосування на п'ятирічний 
термін.

У разі, якщо кандидати не на-
беруть абсолютну більшість (50% + 
1 голос), другий тур відбудеться 21 
квітня. Відомо, що виборча кампанія 
почалася 31 грудня 2018 року.

До 9 лютого буде оголошено 
остаточний список претендентів на 
пост глави держави. Наразі Грицен-
ко — єдиний з кандидатів, який по-
чав оприлюднювати ключові посади 
до виборів.

На Козятинщині, як і у всіх регі-
онах держави, розпочали роботу 
виборчі штаби. Набирають спостері-
гачів, агітаторів, членів комісій. Одні  
йдуть на вибори, щоб заробити 
гроші. Інші — патріотично нала-
штовані, щоб працювати за найдо-
стойнішого кандидата. Закликаю 
проявити патріотизм. Як би і де б ви 
не заробляли, а прийдіть на виборчу 
дільницю 31 березня і віддайте свій 
голос за народного Президента.

Більшість нашого суспільства 
— досі інфантильна сіра маса, з 
постійним рефреном "а чому я?" 
Це люди, яких легко обманути і обі-
красти, які з легкістю брешуть самі, 
бо вважають, що брешуть і крадуть 
усі. Які легко обмінюють свою сво-
боду на можливість не відповідати 
за свої вчинки. Яким влада потрібна 
не для того, щоб змінювати країну 
на краще, а лиш, аби було кого ла-
яти за свої негаразди.

Але є інша частина суспільства. 
Меншість. Її кілька відсотків. Це ті, 
хто штовхає Україну вперед і під-
німає вгору. Вони беруть на себе 
більше за інших і часто перемага-
ють. Меншість дала добровольців на 
фронт, волонтерів в тилу, людей, які 
змінюють правила політики після Єв-
ромайдану. Отож, приєднуйтесь до 
меншості! Щоб ми були більшістю у 
власній державі!

Хто в період з 2015 року і по те-
перішній час змінив своє прізвище, 
має з паспортом звернутись у відділ 
ведення Державного реєстру вибор-
ців. Він знаходиться в приміщенні 
Козятинської міської ради  на 3 по-
версі в кабінеті №9. Проголосувати 
можна тільки за місцем реєстрації 
тобто за місцем прописки.

побиття 6-річного вані: що каже 
батько та в якому стані хлопчик

Через три місяці після загибелі в АТО Олександра Оцабери, на службу 
в його підрозділ прийшла дружина Анна. Як же вона боялася стрибати 
з парашутом! Страх відступив, коли згадала, як це робив її чоловік. Як  
служиться дружині десантника? Що має ще повторити на його прохання?

У вівторок, 29 січня, в малому залі Козятинської райадміністрації 
відбулося засідання комісії за фактом побиття дитини в селі Великому

ВікТор скрипник

Кожен день, коли пані Анна 
приходить на службу, бачить 
обличчя свого чоловіка. Його 
портрет – на пам’ятній дошці,  
встановленій на території навчаль-
ного центру Десантно-штурмових 
військ у Житомирі. Саме в цьому 
підрозділі служить Анна. Інколи 
усміхається, дивлячись на до болю 
знайомі риси обличчя. Ніби до 
живого. Частіше смуток огортає 
серце!..  У такі хвилини обереж-
но торкається долонею чорного 
холодного граніту. Відчуває, як 
гарячі сльози падають на руку.

16 лютого буде два роки, як 
вона служить тут. Жодного разу 
не пошкодувала, що пішла в 
армію, що обрала саме цей під-
розділ. Хоча б тому, що тут що-
дня бачиться з коханим. Історія 
їхнього кохання надзвичайна. 
Вона зі шкільних років. Сиділи 
за однією партою у школі села 
Гурівці  Козятинського району. 
Це рідне село Анни, Олександр 
був з сусіднього. Як потім чекала 
його повернення з армії, як він 
оригінально освідчився їй, коли 
пропонував руку і серце! Якими ж 
вони були щасливими!

моЛодший син продоВжУє 
ЧекаТи ТаТа

- Старший син Анни й Олек-
сандра Євген  у четвертому класі, 
він розуміє, що тата нема і вже 
не буде з нами, - розповідає 
жінка. - А ось молодший…  Влад 
першокласник. Живе з думками, 
що тато десь поїхав і невдовзі 
повернеться. Навіть коли про це 
не говорить, у нього на обличчі 
написано.

Кошти, виплачені за загибель 
чоловіка, пані Анна витратила на 
придбання житла. Мають квартиру 
у Житомирі, за місцем служби. Не 
нова, з вторинного ринку, але три 
кімнати. Незважаючи на те, що 
на першому поверсі, тепла. Нині 
у них свій розпорядок дня. Мамі 
треба бути на службі о восьмій 
ранку. У синів уроки розпочина-
ються на півгодини пізніше. Але з 
дому виходять разом. По дорозі 
Анна супроводжує своїх помічни-
ків у школу. Далі добирається на 
службу. Після уроків діти залиша-
ються у групі продовженого дня. 
Мама забирає їх, повертаючись 
зі служби. Коли виникає необхід-

ність, їй допомагає свекруха, мама 
Олександра. Лідія Іванівна уже на 
пенсії. Приїздить з села. Тоді і ді-
тям веселіше, і Анні простіше.

- Звичайно, хотілося б, аби 
Євген і Влад відвідували якийсь 
з гуртків чи спортивну секцію, - 
каже вона. – Поки нема такої 
можливості. Я «прив’язана» до 
служби, самих відпускати не на-
важуюся, малі ще. Можливо, зго-
дом, коли трохи підростуть.

Старший Євген уважно придив-
ляється до мами. Особливо, коли 
вона у військовому однострої. 
Якось пригорнувся до неї і сказав 
їй: «Я теж хочу бути, як ти і тато, 
військовим».

рахУєш до Трьох – і шарпа-
єш за кіЛьце

Коли Олександра не стало, Анні 
було тільки 27. Під час служби він 
інколи брав її з собою на стрибки 
з парашутом. Робив це неспрос-
та. Хотів, аби і вона спробувала. 
Казав, що таких неймовірних від-
чуттів вона ще не знала. Відмов-
лялася. «Боюся, Саша, - говорила 
вона. – Здолати такий страх не 
для мене».

- Після того, як Саші не стало, 
мені вже нічого не страшно, - 
каже пані Анна. – Страх відсту-
пив, коли згадала, як це робив 
чоловік. І я зробила! З думкою 
про нього.

Перед першим стрибком про-
ходила відповідну підготовку. Так 
сталося, що в групі парашутистів 
Аня виявилася єдиною жінкою. 
Каже, хто має невелику вагу, хто 
невисокого зросту, такі стрибають 
в останню чергу. Гвинтокрил Мі-8 
підняв їх на висоту 800 метрів. За 
її словами, перші стрибки роблять 
саме з такої висоти. Порахувала, 
як вчили, до трьох, шарпнула за 
кільце - і відчула, як уповільнився 
її політ. Не обійшлося без непе-
редбачуваного. Її занесло далі від 
планованого місця приземлення, 
аж на гречане поле. «Ти, Аня, як 
пір’їнка, - говорили їй. – Тебе мо-
гло занести ще далі».

Наступні сім стрибків були з 600 
метрів. З такої висоти стрибки 
називають бойовими. У червні 
минулого року за один день вико-
нувала їх двічі. Те само повторила 
у серпні. Стрибки з парашутом, це 
додаткові плюси до послужного 
списку військового. А як діти пи-
шаються тим, що мама стрибає з 

парашутом!
Аня зізналася, що має намір ви-

конати ще одне прохання чолові-
ка. Саша щоразу купався на Водо-
хреще. Вона в цей час залишалася 
на березі водойми. Спочатку це 
було на березі ставка у їхніх Гурів-
цях, потім - у навчальному центрі, 
тут військові купаються у річці 
Тетерів, що протікає через місто. 
Не злякалася неба, то й води не 
побоїться.

мріє сТаТи офіцером
Що довше пані Оцабера на 

службі, то більше їй хочеться до-
сягати нових висот.  Найважчими 
були перші півтора місяці, що їх 
провела на полігоні, проходила 
вишкіл разом з іншими ново-
бранцями. Нині у неї своя ділянка 
роботи - займається оформленням 
документів військових при прийомі 
на службу чи звільненні з неї. Має 
звання старшого солдата. За пле-
чима в Анни дві освіти – спершу 
закінчила педагогічне училище, 
потім – педагогічний університет. 
Навчалася у Вінниці. Поки людина 
молода, треба прагнути більшого. 
У її планах – здобути офіцерське 
звання.  

- Veni, vidi, vici  - татуювання з 
такими словами було на грудях 
її чоловіка.  Прийшов, побачив, 
переміг – так вони звучать нашою 
мовою.

Співрозмовниця каже, що за 
таким принципом жив її Саша. 
Тепер ці слова міцно засіли в неї у 
кутках пам’яті. Та й гасло їхнього 
підрозділу  спонукає до дії. Воно 
звучить так: «Вчись перемагати!». 
Якщо керуватиметься такими 
принципами, неодмінно доб’ється 
свого. Тим паче, що батьки уже 
не проти, щоб служила. Попервах 
мама зі сльозами на очах від-
мовляла від наміру йти в армію. 
Потім змирилася. Тільки після 
того донька підписала контракт з 
військовими.

Анна використовує кожну мож-
ливість, аби провідати батьків. У  
відпустку проситься у липні. У цей 
місяць у них багато іменинників. 
Аня народилася 6 липня, Саша 
– 23-го, їхній молодший син Вла-
дислав – 20-го, її мама – другого, 
Сашин батько – 15-го. Іменини – 
протягом усього місяця.

Помер на операційному столі
Олександра Оцаберу призвали 

в АТО під час третьої хвилі мо-

білізації. Служив у 128-й гірсько-
піхотній бригаді. Під час одного 
з обстрілів зазнав поранення. 
Прикрив собою товариша. Оскол-
ками пошкодило спину. Лікувався.  
Під час лікування отримав сумну 
звістку – снайпер застрелив його 
друга. Коли виписали зі шпиталю, 
сказав дружині, що знову їде 
до хлопців на передову. Воював 
під Дебальцевим. Після виходу з 
«пекла» їх відпустили додому у 
коротку відпустку. Відтак знову 
повернувся на фронт. У 2016-му 
демобілізувався. Втім, служба уже 
не відпускала його.

Підписав контракт з 199-им на-
вчальним Десантно-штурмовим 
центром. Служив інструктором. 
Дружина раділа, що нарешті чо-
ловік буде вдома. Одного разу, 
повернувшись зі служби, Саша 
засмутив її. Сказав, що їх  від-
правляють  в АТО. Ненадовго – 
на два місяці. Насправді пробув 
майже півроку.

День 11 листопада 2016-го став 
фатальним для бійця. Олександр 
вів групу у розвідку. Йшов пер-
шим. Зачепив розтяжку. Вибухом 
сильно пошкодило ноги. Побрати-
ми на руках донесли його до ма-
шини. Доправили до лікарні. Його 
серце зупинилося на операційному 
столі. Лиху звістку дружині при-
несли у школу в Гурівці, де вона 
працювала на той час. У ту саму 
школу, у стінах якої вони позна-
йомилися, де вперше зізналися в 
коханні…

Вероніка ЛЮБіЧ

Були запрошені начальник 
служби у справах дітей Євгенія 
Вітко, сільський голова села 
Вернигородок Володимир 
Гупяк, директор Самгородець-
кої спеціалізованої спецшколи-
інтернату з вадами зору Павло 
Паламарчук, представники інших 
служб у справах сім’ї Козятин-
ського району. 

На початку засідання Євгенія 
Валеріївна доповіла присутнім, 

що батько забрав сина з ін-
тернату раніше вихідних після 
зимових канікул під особисті 
зобов’язання. У письмовій заяві 
він пояснив педагогічному колек-
тиву школи-інтернату, що сину 
потрібно звикати до нового місця 
проживання.

19 січня в сім’ї виникла сварка 
з його співмешканкою. На роз-
бірки сімейства прийшов сіль-
ський голова Володимир Гупяк. 
Він побачив синець на обличчі 
6-річного Івана. Запитав його, 

звідки в нього синець на обличчі. 
Той відповів, що упав. Та батько 
хлопця не дав розгорнутися роз-
мові сільського голови з дити-
ною. Сказав, що 20 січня завезе 
сина в інтернат. Та 26 січня з 
Іваном сталося лихо, про яке ді-
зналася вся Україна. 

Зараз можна звинувачувати 
сільського голову, що він не пові-
домив за добу відповідні служби 
про інцидент, що стався раніше. 
Може є вина сільського голови, 
тільки вона не більша від тих, хто 

дав дозвіл віддати 
Івана в руки тата. 
Невже не насторо-
жував той факт, що 
рідна мати Івана, 
яку позбавили материнства, не 
могла бути в шлюбі з хорошим 
батьком і чоловіком?

У ході засідання, батька по-
збавили батьківства одноголосно. 
Після лікування Іван повернеться 
в Самгородоцьку школу-інтернат. 
Тепер в шестирічного хлопця 
немає ні батька, ні матері при 

живих батьках. Не пощастило в 
дитячій долі. Тепер Іван — син 
козятинської громади. Ми не 
обирали йому батьків. Ми від-
городили його від поганого бать-
ківства. Тепер у нього є право на 
усиновлення  І хочеться вірити, 
що у нього ще буде родина. І на-
звані батьки будуть людянішими.

микиТа панасенко

заТримаЛи ТіЛьки маЧУхУ
Першою про Ваню написала ко-

ристувачка facebook «Ксюша Ан-
дреевна» (невдовзі пост було ви-
далено), через який у соцмережах 
піднявся галас: почали з’являтися 
чисельні публікації в ЗМІ, де йшло-
ся про жорстоке побиття.

Пізніше правоохоронці відзвіту-
вали про відкриття кримінального 
провадження за фактом побиття 
дитини.

«Характер ушкоджень, отрима-
них хлопчиком, свідчить про те, 
що він постраждав від насиль-
ницьких дій дорослих. Дитина 
проживає з рідним батьком та 
його співмешканкою», — писала 
прес-служба поліції.

Слідчі почали розслідувати 
справу за статтею 127 Кримі-
нального кодексу — катування. 
Однією з перших версій було те, 
що травми хлопчику наніс його 
батько. Втім, невдовзі полісмени 
затримали жінку, з якою мешкав 
чоловік.

— Їй оголосять підозру та 
оберуть міру запобіжного заходу, 
— говорить прес-офіцер обласної 
поліції Анна Олійник. — Ми не 
відкидаємо можливу причетність 
батька до побиття. Але докази, 
які наразі вдалося зібрати, дають 
підстави затримати тільки жінку.

Олійник говорить, що затримана 
своєї провини не визнає. І ствер-
джує, що її та Ваню побив батько 
хлопчика.

— Якщо вона напише заяву, 
що на неї підняв руку чоловік, ми 
будемо реагувати, — каже прес-
офіцер.

каже, що не БиВ
Ми зустрілися з Русланом, 

батьком побитого Івана, у дитячій 
обласній лікарні.

Він знахо-
диться поряд 
із хлопчиком. 
Чоловік роз-
повів свою 
версію подій.

 — Я віз 
дитину у лі-
карню, — по-

яснює Руслан, як вони з сином 
опинилися в електричці.

— Люди викликали поліцію та 
зняли нас із поїзда. 

Питаємо, як Ваня отримав трав-
ми.

— Він взагалі живе у своєї ба-
бусі у Липовецькому районі. До 
мене він приїхав тільки на каніку-
ли, — каже Руслан. — Я вирішив 
поїхати туди, щоб взяти для сина 
деякі речі. Повернувся ввечері. 
Зателефонував співмешканці (так 
називає її чоловік, — авт.), щоб 
вийшла зустріла мене, бо сумки 
не міг донести. Заходимо в хату: 
у дитини вся ліва сторона обличчя 
синя. Я до малого, питаю: «Хто 
тебе бив?» Він мовчить. Відвів його 
в іншу кімнату, тоді він сказав, що 
це мама. 

Руслан зізнається, що розізлив-
ся на жінку. Вдарив її. Та хлопчи-
ка, каже, не чіпав.

— Було таке, що я раніше міг 
паском йому дати, — розповідає 
він. — Але так, щоб по-звірячому 
бити…

Також чоловік розповів про те, 
що рідну матір Івана два роки тому 
позбавили батьківських прав. Тоді 
хлопчика забрали у Хмельницький, 

а рік тому Руслан привіз його у 
Вінницьку область. Де рідна мама 
Вані знаходиться зараз, батько не 
знає. Але чув від соцпрацівників, 
що вона у в’язниці. 

— Соціальна служба нами силь-
но не цікавилася, — говорить Рус-
лан. — Тепер після цього випадку 
прийшли перевіряти холодильник. 
До цього ніякої допомоги ми від 
них не отримували.

що з ВанеЮ зараз?
Дитячий нейрохірург Володи-

мир Волощук розповів нам, як 
проходить лікування побитого 
хлопчика. 

— Дитина 
надійшла до 
нас із череп-
но-мозковою 
т р а в м о ю . 
Після невро-
л о г і ч н о г о 
обстеження, 
комп’ютерної 
томографії, 

показів до хірургічного втру-
чання не було, — каже лікар. 
— Стан хлопчика покращився, 
наближений до задовільного. Він 
знаходиться разом із батьком у 
нашому стаціонарі.

Волощук зауважує, що на 
момент надходження до лікарні, 
загрози життю Івана не було. Але 
симптоми вказували на можливий 
крововилив у головний мозок.

— Він насторожено спілкується 
з лікарями, — каже нейрохірург. 
— Але на контакт йде.

Педагог-методист обласної 
лікарні Олена Вдовиченко про-
коментувала психологічний стан 
хлопчика. Вона каже, що за цих 

кілька днів Івана оточує велика 
кількість чужих людей. З ним по-
стійно спілкуються поліцейські, це 
викликає стрес.

— Тільки зараз він почав 
розкриватися і з нього потроху 
можна витягнути інформацію, — 
каже Вдовиченко. — Розповідає 
щось тільки тим людям, яким 
довіряє. Хлопчик розвивається 
відповідно до свого віку. Вміє 
рахувати, знає кольори, домашніх 
тваринок.

Питаємо про те, як реагує на 
батька та його нову жінку.

— Зразу замовкає, зникає 
настрій, дитина закривається, — 
каже Олена. — Однаково реагує 
й на батька, і на мачуху.

кіЛо цУкрУ і десяТь циБУЛин
Начальник служби в справах 

дітей Козятинської райдержадмі-
ністрації Євгенія Вітко каже, що 
Ваня навчається у першому класі 
Самгородоцької спецшколи. У 
нього проблеми із зором. До цієї 
школи він надійшов за направ-
ленням Липовецької райдержад-
міністрації.

— Раніше разом із сестричкою 
цей хлопчик був влаштований до 
спеціалізованого будинку дитини 
в Хмельницькому, — говорить 
Євгенія Вітко. — Рідну маму за 
рішенням суду позбавили бать-
ківських прав відносно обох 
дітей. Дітей передали батьку на 
виховання. 

Посилаючись на слова мачухи, 
Іван справді жив у Липовці з 
бабусею.

 — Там і менша сестричка, — 
каже службовиця. — А хлопчик 
був тут на нашому контролі з 1 

вересня 2018 року. Ніяких по-
відомлень про загрозу безпеці 
дитини нам не надходило. На 
зимові канікули адміністрація 
школи віддала хлопчика батькові. 
Тоді і трапився цей випадок. Ми 
обстежили умови проживання. 
З їжі там було тільки близько 
кіло цукру, літр смальцю, десять 
картоплин і десять цибулин. Піч-
не опалення, під час обстеження 
дров не було. Іграшки відсутні. 

маЛий кЛасний, Тихе ми-
шеня

Вінницький активіст, керівник 
благодійного фонду Руслан 
Мушинський увечері 28 січня на 
своїй facebook-сторінці написав, 
що зустрічався з батьком Івана.

У телефонній розмові з журна-
лістом також розповів про те, що 
говорив і з дитиною.

— Малий класний, тихе ми-
шеня, — описує свої враження 
Мушинський. — Коли його взяв 
на руки, то захотів побачити, як 
він ганяє м’яча по траві. Подарую 
йому м’яч, коли Івана випишуть 
із лікарні. 

Руслан Мушинський дивується, 
чому соціальні служби не попере-
дили такий інцидент, що стався з 
дитиною.

— Чому вони працюють, тільки 
коли вже щось трапилося? — ди-
вується Руслан.

— Чому раніше не звертали 
увагу на родину, яку вважають 
неблагополучною? А тепер бу-
дуть робити вигляд, що займа-
ються активною діяльністю.
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RIA перевірила: з труби котельні на Мічуріна вилітає сажа і жовта маса

як зі сніговиМи наМетаМи в Місті борються 

у Махаринецькій школі мерзнуть діти!

Ситуація, що склалася із інфекційними 
захворюваннями на початок 2019 року

а тим часом у Вінниці

віряни Мп з Молитвою і страйкоМ 
чекали суд по сиМеону

яка профілактика грві та кору? захворюваність 
на грві та грип 
зменшилась

головне 
управління 
нацполіції 
їде в 
козятин

блюзнірство чиновників 
Міськради видно на снігу

служба порятунку інформує акція «герой-рятувальник 
2019 року»

ВоЛодимир фіЛаТоВ

У Вінницькому міському суді 
30 січня мало відбутися слухання 
позову митрополита Вінницького і 
Барського Симеона проти рішення 
церкви Московського патріархату 
щодо позбавлення Симеона права 
очолювати єпархію. 

Симеон не визнає звинувачення 
УПЦ МП в порушенні канонічних 
правил та хоче судитись за понов-
лення на посаді. 

— Чому я звернувся в суд? 
Указ, підписаний Митрополитом 
Онуфрієм, можна вважати пока-

ранням за ухилення від церковних 
обов'язків. Також такою заявою 
поставлені на кін мої людські 
честь і гідність. Я - не розкольник 
і не дозволю себе так називати, 
— зазначає Симеон. 

Нагадаємо, архієрей Симеон 
перейшов до Православної церкви 
України з Української православ-
ної церкви (Московського патрі-
архату), де був митрополитом Ві-
нницьким і Барським. Тим часом, 
напередодні засідання опоненти 
Симеона закликали вірян прийти 
на молитовне стояння.

“Закликаємо духовенство та 

віруючих Вінницької єпархії висло-
вити свою підтримку Українській 
Православній Церкві та Блажен-
нійшому митрополиту Онуфрію”, - 
йдеться на сайті Вінницької єпархії 
УПЦ МП. 

Також вони кажуть, що ми-
трополит Симеон порушив кілька 
канонічних правил, а його дії за-
вдали шкоди православній церкві 
і викликали розкол.

— Ми вийшли не проти Симе-
она. Ми вийшли проти його дій, 
— каже Протоієрей Володимир. 

Судового засідання так і не 
відбулося. Кажуть, що захворів 

суддя. Засідання пе-
ренесли на невизна-
чений термін.

Варсонофій каже, 
що Симеон не має 
права судитись у 
міському суді. Має 
це робити у церков-
ному суді.

— Те, що Симеон звернувся до 
світського суду - то порушення 
Конституції. Не дивно, що суддя 
захворів. Але ми будемо боро-
тись. Я як митрополит Тульчин-
ський і Брацлавський оголошую 
недовіру Президенту Порошенку 

і губернатору Валерію Коровію. 
Колишнього митрополита Симеона 
закликаю покаятись. Помолимось, 
щоб Господь дав розуму нашим 
суддям і щоб вони були сміливими 
у своїх рішеннях, — каже Митро-
полит Іонофан.

аЛіна БойЧУк, сТУденТка-пракТиканТка Бгпк ім. м. 
грУшеВського

Епідемія інфекційних захворювань, а саме 
ГРВІ, грипу та кору продовжує псувати життя 
жителів району та міста. Усе частіше люди 
звертаються до лікарів, хоча раніше просто 
займалися самолікуванням. 

які наспраВді ці хВороБи сТрашні Та 
як з ними БороТися

Плутаючи їх зі звичайною застудою, люди ви-
користовують ліки, які зовсім не допомагають, а 
навіть навпаки.

Завідувачка інфекційного відділення Ко-
зятинської ЦРЛ  Тетяна Хомніцька розповіла  
газеті “RІА-Козятин” про ситуацію на Козятинщи-
ні. За її словами, на даний момент у стаціонарі 
знаходиться 14 хворих на кір та грип, з яких - 1 
дитина. Усього за січень було 24 хворих на кір, 
більшість з яких були не щеплені, в чому і заклю-
чалася проблема. Але, є і ті, котрі хворіють, бу-

дучи вакцинованими, проте такі люди переносять 
хворобу набагато легше і не в такій важкій формі. 

— Якщо порівнювати із січнем минулого року, 
то кількість хворих на кір збільшилася на 20 
осіб, і прогнозується, що таких буде ще більше, 
— каже пані Тетяна. — Більшість хворих при-
їжджають із Вінниці. 

Щодо грипу, то за місяць була пролікована 
21 людина, із ГРВІ — 10 людей. У переважної 
кількості ступінь важкості не перетинає планку 
середньої. Перевірка тестів підтверджує, що це 
— саме грип А. Якщо ви вже захворіли, то лікар 
радить не займатися самолікуванням, а одразу 
звертатися до сімейного лікаря, який вирішить, 
що саме потрібно робити. Але якщо це кір, то 
неодмінно потрібне стаціонарне лікування. За 
словами пані Тетяни, найкращою та найнадій-
нішою профілактикою усіх цих захворювань є 
вчасно зроблені щеплення. Окрім цього, лікар 
радить з обережністю ставитися до місць, де 
епідемії захворювань найбільш поширені. Тобто 
найкраще носити медичну маску.

Вероніка ЛЮБіЧ

Упродовж минулого тижня на Вінниччині 
зменшилася захворюваність на ГРВІ та грип.  
— У порівнянні із попереднім тижнем, впро-
довж  четвертого тижня 2019 року захворю-
ваність на ГРВІ та грип в області зменшилась 
на 4,3%,— повідомила заступник голови ди-
ректора Департаменту охорони здоров’я ОДА 
Надія Марусяк. — Це склало 590 випадків на 
100 тисяч населення. Відтак захворюваність 
на 23% була нижчою епідемічного порогового 
рівня. Протягом тижня за медичною допомо-
гою з приводу ГРВІ звернулось більше 9 тисяч 
пацієнтів. Серед них – більш як 5 тисяч діти, а 
це 57%. Госпіталізовано було 285 осіб. Найвищі 
рівні захворюваності в Бершадському, Тиврів-
ському та Хмільницькому районах. 

Нині на карантин у області закрито 8 шкіл: 
Вінницького району – 4, Тульчинського – 2, 
Хмільницького - 1, Жмеринського - 1.

24 сіЧня
Зранку у с. Сигнал на вул. Володимирська служ-

ба 101 надавала допомогу
службі 103 з виносу хворої з будинку. Громадян-

ку доставлено в приймальне відділення Козятин-
ської ЦРЛ каретою екстреної медичної допомоги.
26 сіЧня

О 6 годині ранку від чергового відділення лікар-
ні надійшло повідомлення про те, що орієнтовно 
опівночі на вулиці Сєдова здійснив спробу суїциду 
31-річний козятинчанин. Він перерізав вену перед-
пліччя лівої руки. Причина встановлюється.

Громадянина доставлено в травматологічне відді-
лення Козятинської ЦРЛ.

праВиЛа пожежної Безпеки при експЛУ-
аТації піЧного опаЛення

Для запобігання надзвичайних ситуацій, попе-
редження пожеж під час опалювального сезону 
громадяни повинні знати основні вимоги норм та 
правил щодо користування різними опалювальними 
приладами:

- опалювальні установки повинні відповідати про-

типожежним вимогам стандартів, будівельних норм 
та інших нормативних актів;

- повітронагрівальні та опалювальні прилади 
повинні розміщуватися так, щоб до них був забез-
печений вільний доступ для огляду й очищення; 

- очищення димоходів та печей від сажі потрібно 
проводити перед початком, а також протягом всьо-
го опалювального сезону, а саме:

- опалювальних печей періодичної дії на твер-
дому та рідкому паливі – не рідше одного разу на 
три місяці;

-  печей та осередків вогню безперервної дії – 
не рідше одного разу на два місяці;

- кухонних плит та кип’ятильників – один раз на 
місяць;

- печі та інші опалювальні прилади повинні мати 
протипожежні розділки (відступки) від горючих 
конструкцій відповідно до вимог будівельних норм;

- біля кожної печі перед топковим отвором на 
підлозі повинен бути металевий лист розміром не 
менш 0,5х0,7 м;

- на горищах усі димові труби й стіни, в яких 
проходять димові канали, мають бути оштукатурені.

Вероніка ЛЮБіЧ

6 лютого з 09.00 год. в 
приміщенні Козятинського 
відділення поліції запланова-
но проведення виїзного при-
йому громадян керівництвом 
Головного управління Націо-
нальної поліції у Вінницькій 
області. Про це повідомила 
прес-служба місцевої поліції. 
Отож всі, у кого є проблемні 
питання, можуть звернутися 
та отримати вичерпну інфор-
мацію. 

Телефони для запису на 
прийом: (0432) 59-32-83, 
(0432) 2 – 03 – 30.

прес-ценТр сЛУжБи 01

Всеукраїнська акція “Рятівник року” 
передбачає виявлення непересічних 
особистостей, які проявили мужність 
та героїзм під час рятування людей, 
майна, ліквідації пожеж, аварій, над-
звичайних ситуацій, стихійного лиха.

Мета акції: привернення особливої 
уваги всіх верств населення України 
до нелегкої, але почесної, мужньої 
та героїчної професії рятувальника, 
піднесення на вершину людської по-
ваги його особистості, як одного з 
найбільш гідних представників нашого 
суспільства, сприяння формуванню 
довіри громадян держави до опера-
тивно-рятувальної служби цивільного 
захисту, виховання молоді на прикладі 
героїчних вчинків наших співвітчиз-
ників.

Організатори акції — Державна 
служба України з надзвичайних си-
туацій, Всеукраїнський благодійний 
фонд “Сприяння державній пожежній 
охороні”.

Учасником Всеукраїнської акції 
“Герой-рятівник року” може стати 
кожний громадянин, який під час ряту-
вання людей, майна, ліквідації пожежі, 
аварії, надзвичайної ситуації, стихій-
ного лиха проявив мужність і героїзм.

Акція проводиться протягом року. 
Учасники акції, які стають лауреатами, 
нагороджуються відзнакою “Герой-
рятівник року”. Відзнака вручається 
переможцям акції головою Державної 
служби України з надзвичайних ситу-
ацій під час урочистого святкування 
Дня рятівника.

Про всі героїчні вчинки повідомляй-
те службу порятунку за номером 101!

ТеТяна Лозінська, 
В’яЧесЛаВ гонЧарУк

У понеділок, 28 січня, на га-
рячу лінію газети “RIA-Козятин” 
надійшло повідомлення, що 
біля будинку 18 вулиці Мічуріна 
з труби котельні вилітає комами 
сажа. Осідала вона на сніжний 
покрив прилеглої території, 
утворюючи на снігу чорно-жовті 
плями. 

Ми перевірили дану інфор-
мацію. Вона повністю підтвер-
дилася з деякими уточненнями. 
Викиди шматків сажі дійсно 
були. І були вони 23-26 січня. 
Враховуючи, що 25 січня був ві-
тер з південного сходу, то тра-
пилося те екологічне забруд-
нення саме на Тетянин день. А 
в суботу, 26 січня, знову падав 
сніг і прикрив собою страшенні 
викиди сажі.

Ми зустрілися з мешканцями 
згаданого будинку. Найбільше 
їх непокоїть, що не можна по-
вісити на дворі білизну. Один 
місцевий гуморист навіть по-
жартував: “Аби тільки сажа 
летіла з тієї труби, то біля 
під’їздів була б штучна зебра. 
А ще вилітає якась жовта маса 
невідомого походження!”

Мешканка сусіднього будинку 
висловила свою думку в комен-
тарях у Фейсбуці:    

— Це вже прикрило снігом, а 
у суботу був справжній колапс. 
І взагалі за цю зиму відкрити 
квартиру для провітрювання 
хоча б на 5 хвилин неможливо, 
бо такий сморід і попіл, що сві-
же повітря, мабуть, буде тільки 
весною, а бруд вимиється тіль-
ки після гарного дощу, так було 
в минулому році. Коли цих зло-
діїв вже посадять до в'язниць?

паЛимо Тим, що є під рУ-
ками

Побувавши в котельні, про 
яку йде мова, ми зустріли за 
роботою двох працівників, які 
скаржились на якість палива. 

— Привезли машину дров, 
так вони бистро згоріли, — 
каже один. - Тепер палимо 
тим, що є під руками. Що там 
летить, звідки нам знати? Ми 
виконуємо свою роботу.

Оглянувши те “паливо” (маку-
ху з соняшниковим лушпинням), 
стало зрозуміло, що ще вилітає 
з труби разом з кіптявою. У 
паливне асорті потрапляє сніг. 
У топці котла сажа вступає в 
сполуку з парами води від снігу 
і вилітає з труби жироводяною 
жовтою масою. Господиням 
відоме таке явище при митті 
посуду: хоч тарілка не буває 
такою брудною, як котельна 

кіптява. 
Знають чоловіки, що відбува-

ється з мастилом, коли в нього 
попадає волога. Знають при 
владі, що буде летіти з труби, 
коли в котел закласти паливо 

із снігом. На жаль, чиновники 
Козятина далекі від проблем 
городян. У Фейсбуці, офіційній 
сторінці, в провладній листівці 
вони тільки те й роблять, що 
хвалять свою працю.

В’яЧесЛаВ гонЧарУк

У ніч з 22-го на 23-тє січня почав 
падати сніг і в нашому краї. До ранку 
його навалило стільки, що не кожен 
водій прийняв рішення добиратися 
до місця призначення власним тран-
спортом. Та й почищені на ранок 
були тільки головні дороги та вулиці. 
Ті, хто виїхав на дорогу, проблеми з 
пересуванням мали та долали їх. 

Важче було водіям всіх маршрутів 
автобусів і їхнім пасажирам. Водії 
перевізники під’їжджали до зупинок, 
де сніг був відгорнутий не повністю. 
Пасажири виходили з автобусів пря-
мо в кучугури і проводили посадку 

із сніжних наметів. Водії першого, 
третього, четвертого маршрутів роз-
верталися біля переїзду, що на Білій 
Казармі. За що їм вдячні пасажири.

Під вечір, коли сніг майже вщух, 
снігозбиральна техніка добралася 
до другорядних доріг та окраїн 
міста. А за вулицю В. Земляка за-
були. Чи вважали комунальники, що 
ця вулиця найбільш багатолюдна, 
тож впресують люди сніг власними 
ногами? Притоптали. Та не весь. На 
перехресті з вулицею Антоновича 
потрапляли в снігову пастку автівки 
майже кожні 10 хвилин. Рідко хто з 
водіїв покидав те перехрестя без сто-
ронньої допомоги. У іншому місці ба-

зарної вулиці люди падали в снігову 
кашу, ставши на лід, припорошений 
снігом. Молодим, щоб підвестися на 
ноги, вистачало якоїсь миті. Людей 
похилого віку доводилось ставити на 
ноги гуртом.

На зупинці автобуса “Пошта”, що 
біля відділення ощадбанку, кому-
нальники нагорнули гірку зі снігу. 
Поки, як кажуть, Бог милував. Але 
ситуація з висадкою та посадкою 
пасажирів на цій зупинці травма-
тична. На ранок п’ятниці, 25 січня, 
залишились не відгорнуті від снігу 
розвороти автобусів маршруту 1-2-4. 
Водії цих маршрутів розвертаються в 
декілька прийомів.

В’яЧесЛаВ гонЧарУк

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” надійшло по-
відомлення з села Махаринці. Повідомив батько двох 
школярів 6-го та 2-го класів про те, що в навчальному 

закладі всього 12-13 градусів. У п‘ятницю, 25 січня, 
учням школи зробили щеплення “Манту” і діти мали ще 
близько трьох годин знаходитися в холоді…

Головний спеціаліст районного відділу освіти на 
запитання журналіста про ситуацію в навчальному за-
кладі відповіла, що Махаринецька школа холодна, але 
температурний режим витримується і, якщо холодно в 
школі, скорочують уроки та відпускають дітей додому. 

— Який температурний режим в школі був 
у п’ятницю, запитав представник газети “RIA-
Козятин”.

— Такий, як сьогодні. 
— А сьогодні який? 
— 17 градусів, а в початковій школі 20(!).
Те, що діти початкових класів сидять в теплі, добре. 

От тільки звідки головний спеціаліст районної освіти 
взяла, що +17, це нормальний температурний режим 
в закладах освіти?
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сТВорено роБоЧУ грУпУ з 
адмінісТрУВання проек-
ТіВ розВиТкУ

Відповідно до розпоряджен-
ня голови районної ради, з 

метою адміністрування проектів розвитку 
територіальних громад та залучення ін-
вестицій було створено відповідну робочу 
групу.

23 січня відбулось перше засідання, участь 
в якому взяв голова районної ради Віктор 
Слободянюк, заступник голови ради, керів-
ник робочої групи – Анатолій Задорожнюк, 
представники фінуправління райдержадміні-
страції, управління регіонального розвитку, 
відділу освіти, комунальних установ.

На початку наради Віктор Слободянюк 
зазначив, що робоча група працюватиме в 
напрямку залучення якомога більшої кіль-
кості інвестицій до Козятинського району 
шляхом участі проектів розвитку в різних 
конкурсах. Оскільки співфінансування по 
обласному конкурсу проектів розвитку – 
це порівняно невеликі суми, тож основну 
увагу потрібно звернути на ті конкурси, де 
передбачається співфінансування більше 1 
млн грн, в тому числі і міжнародні гранти. У 
рамках даної роботи планується використати 
напрацювання Асоціації органів місцевого 
самоврядування.

За членами робочої групи були закріпле-
ні категорії проектів по галузях – освіта, 
медицина, культура і т. д. Відповідальні 
особи співпрацюватимуть з сільськими, 
селищними головами, керівниками закла-
дів, управлінням регіонального розвитку, 
вивчатимуть грантові пропозиції.

Заступник голови районної ради Ана-
толій Задорожнюк наголосив, що до 
наступних засідань потрібно підготувати 
інформацію по кожному напрямку - які 
проекти ініційовано, які з них готові до 
участі у конкурсах та визначитись із сума-
ми співфінансування з районного бюджету 
та від спонсорів, яких також потрібно буде 
залучати, щоб збільшити інвестиційну при-
вабливість проекту.

Начальник управління регіонального роз-
витку Олена Дейнека поінформувала, що 

до 1 лютого потрібно 
підготувати та подати 
проекти екологічного 
спрямування.

Присутні обговори-
ли спільний екологіч-
ний проект районної 
ради та сільських рад 
щодо облаштування 
площадок для збору 
твердих побутових 
відходів. 
ВідБУЛось засідання БЮджеТної ко-
місії

25 січня за участі голови районної ради 
Віктора Слободянюка відбулось засідання по-
стійної комісії районної ради з питань бюджету, 
фінансів, комунального майна, економічного і 
соціального розвитку.

Члени бюджетної комісії погодили розпо-
рядження голови райдержадміністрації №13 
від 17 січня 2018 року «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2019 рік».

За словами начальника фінуправління Світла-
ни Вельгус, розпорядженням на загальну суму 
7 737 841 грн враховано кошти:

- субвенції з бюджетів сільських рад
на розвиток архівної справи – 80 473 грн;
на розвиток первинної медичної допомоги 

(утримання точок доступу) – 3 168 619 грн.;
для Терцентру на утримання медико-соціаль-

них відділень в Махнівці та Самгородку – 266 
025 грн;

для ремонту шкіл – 47 500 грн;
на утримання та забезпечення діяльності 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді – 28 232 грн;

- до спецфонду передані кошти Верниго-
родоцькою сільською радою для проведення 
капітальних ремонтних робіт школи, приміщен-
ня будинку культури та придбання сценічних 
костюмів – 189 996 тис. грн;

- державна медична субвенція з бюджету 
міста – 3 956 636 грн. Дані кошти розподілено 
між комунальними підприємствами вторинного 
рівня - районною стоматполіклінікою та Цен-
тральною районною лікарнею в сумі 300 тис. 
грн і 3 656 636 грн відповідно;

- зміни по управлінню праці і соціального за-

хисту населення.
У ході засідання голова районної ради Віктор 

Слободянюк торкнувся питання теплопостачан-
ня Козятинської ЦРЛ та повідомив, що наразі 
температура у приміщенні закладу становить 
всього лише 12-14 С, а на виході з котельні – 
37 С. Зрозуміло, що в даній ситуації не може 
йти мови про надання належної медичної по-
слуги, тож в першу чергу страждають пацієнти 
та медперсонал.

Варто зазначити, що теплопостачання закла-
дів, які знаходяться на території міста Козяти-
на, здійснює підприємство «ВІННИЦЯ-ТЕПЛОЕ-
НЕРГО», якому міська влада передала в оренду 
котельню. За словами Віктора Миколайовича, з 
представниками даного підприємства вийти на 
зв'язок не вдається, відповідно ніякої реакції на 
ситуацію, що склалась, немає. Повністю дис-
танціювалась від даної проблеми міська рада.

Члени бюджетної комісії зійшлись на думці, 
що медичний заклад потрібно підключити до 
автономного пункту опалення. Віктор Слобо-
дянюк зазначив, що такий варіант розглядався 
ще влітку, але міська влада не виділяє земельну 
ділянку.

З питання теплопостачання Козятинської ЦРЛ 
в п’ятницю за ініціативи голови районної ради 
була проведена нарада з керівниками силових 
структур. Відповідно, будуть вжиті заходи згід-
но з чинним законодавством.

Козятинська районна рада та Козя-
тинська районна державна адміністра-
ція глибоко сумують з приводу смерті 
ветерана органів місцевого самовряду-
вання – Крука Костянтина Петровича 
та висловлюють щирі співчуття рідним і 
близьким покійного.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипозиція

аЛіна БойЧУк, 
сТУденТка-

пракТиканТка 
Бгпк ім. м. 

грУшеВського

24 січня у Козятинській 
РДА відбулася зустріч між 
представниками влади та 
відділу культури міста і ра-
йону, громадськими діяча-
ми та учасниками Євромай-
дану і Української спілки 
ветеранів війни в Афганіс-
тані. Метою зустрічі була 
підготовка до вшанування 

ветеранів війни у зв’язку з 
річницею виведення військ 
та вшанування пам’яті Не-
бесної сотні.

У ході зустрічі було ви-
роблено чіткий план про 
проведення подальших за-
ходів, визначено відпові-
дальних за це осіб. Дійшли 
згоди, що буде проведено 
ще одну зустріч — ветера-
нів та учасників майдану з 
представниками медицини 
та соціальної служби орга-
нізації правового порядку. 
За фактом проведення 
визначених подій будемо 
інформувати.

Зустріч влади з учасниками бойових дій. 
Про що говорили і про що домовилися

БЛог

ТеТяна Лозінська

На гарячу лінію ре-
дакції звернулися наші 

читачі: “Добрый день, у 
меня есть доказательства 

накрутки голосов... А именно, могу 
предоставить список аккаунтов, из 
которых проводилась накрутка...”

На прохання редакції, модератори 
перевірили інформацію. Виявилося, що 
таке мало місце: “По Google Аналітиці 
дійсно бачимо, що на деяких сторінках 
учасників є переходи з сайтів, на яких 
можна купити голоси: http://prntscr.

com/me62dn. Багато голосів з со-
цмережі Вконтакте та Однокласники. 
Перейшовши на профілі користувачів, 
ми виявили, що багато з них належать 
мешканцям Росії (у профілі вказано 
місто проживання). Тому можна сказа-
ти, що за даних учасників фотоконкур-
су дійсно накручували голоси”. 

Отож, визначено дату позачергового 
засідання комісії по конкурсах “Міні-
Міс” та” Міні-Містер”, де будуть пере-
глянуті всі акаунти переможців. Нові 
результати ми оприлюднимо в наступ-
ному номері газети. А ті, що накручу-
вали голоси, будуть дискваліфіковані.

Аналізуємо результати конкурсів “Місок” і “Містерів”
БЛог

Вероніка ЛЮБіЧ

У Міністерстві охорони 
здоров’я України роз’яснили, 

що на номер 103 варто теле-
фонувати лише в екстрених 

випадках.
Причини, коли швидка повинна виїжджа-

ти, – це температура понад 40 градусів, 
болі в серці або проблеми з диханням. На 
103 дзвонити, коли це екстрений випадок і 
ви насправді не знаєте, чи можна почекати.

Такого вже не буде, що було колись, коли 
швидка надавала послуги первинної ланки. 
Бригада швидкої допомоги повинна надава-
ти екстрену медичну допомогу. Закликають 
також спершу дзвонити до свого сімейного 
лікаря і домовлятися з ним в разі незна-
чного нездужання або незначно підвищеної 
температури.

Коли їде швидка
БЛог

У підрозділах КП «Козятинський РМЦ 
ПМСД» впроваджена система попереднього 
запису на прийом до лікаря, з яким пацієнт під-
писав Декларацію. Звертатися за телефонами:
Білопільська  АЗПСМ – 0948056001, 

або 5-60-01

Бродецька  АЗПСМ – 3-63-24  
Дубовомахаринецька  АЗПСМ – 0948056002, або 5-60-02
Жежелівська  АЗПСМ – 3-51-17
Йосипівська  АЗПСМ – 0948056003, або 5-60-03
Козятинська  АЗПСМ – 0948056004, або 5-60-04
Кордишівська  АЗПСМ – 0948056005, або 5-60-05
Махаринецька  АЗПСМ – 0948056006, або 5-60-06
Махнівська  АЗПСМ – 0948056007, або 5-60-07
Самгородоцька  АЗПСМ – 0948056008, або 5-60-08
Сигнальська  АЗПСМ – 0948056009, або 5-60-09
При зверненні за вказаним телефоном, медичний реєстратор 

підбере зручний для вас час в розкладі прийому лікаря. Цим ви 
заощадите свій час і уникнете очікування в черзі.

Записуйтесь до лікаря при потребі
БЛог

Вероніка ЛЮБіЧ

Другого люто-
го школа №1 ім. 

Тараса Шевченка 
запрошує усіх зга-

дати свої шкільні роки у теплій 
атмосфері колективу. Початок 
зустрічі о 15 годині в актовій 
залі навчального закладу.

Цього ж дня збираються 
випускники школи №2. Вечір 
зустрічі шкільних друзів роз-
почнеться о 16 годині в актовій 
залі школи.

Збираються випускники! 
БЛог

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
секретаря Вернигородоцької 

сільської ради
Наталію Володимирівну 

ЖУК (02.02),
заступника головного лікаря 

Козятинської ЦРЛ з медичної 
частини

Ігоря Петровича ГРУБЕЛЯСА 
(03.02),

завідувачку Козятинської під-
станції швидкої та невідкладної 
медичної допомоги

Ларису Петрівну ЛУКАЩУК 
(03.02),

секретаря Жежелівської сіль-
ської  ради

Нелю Сергіївну САЧИНСЬКУ
головного спеціаліста відділу 

управління персоналом апарату 
райдержадміністрації

Марину Володимирівну 
ЗАВАДСЬКУ (04.02)
 
З ЮВІЛЕЄМ!
секретаря Кордишівської сіль-

ської ради
Ніну Сергіївну МЕЛЬНИЧУК 

(02.02)
Нехай ніколи вас не покидають 

оптимізм, удача, стійкість духу, 
доля завжди буде прихильною 
до вас та вашої родини, а кожен 
новий день дарує приємні вра-
ження, задоволення від роботи 
та світлу надію на майбутні роки! 
Бажаємо міцного здоров'я, но-
вих досягнень, благополуччя та 
добра. Хай завжди вас супрово-
джує щаслива зоря удачі, Боже 
благословення, а у вашому домі 
панують любов, злагода та до-
бробут!

З повагою, голова районної 
ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації

Юрій СЛАБЧУК 

ВЛад поВх

Щоб отримати 
незалежну фахову 

оцінку комунальної 
системи опалення Козя-

тина, ми звернулись до фахового 
спеціаліста. З ним побували у 
всіх закладах та провели поверх-
неву оцінку системи опалення.

Ось що з цього вийшло.
— Назвіться, як до вас 

звертатися. 
— Олександр Стефановський. 

58 років. Підприємець. Родом 
з Козятина. Уся моя діяльність 
— в столиці України. Це про-
ектування, встановлення та 
експлуатація і модернізація опа-
лення багатоповерхових та інди-
відуальних приміщень жилого та 
виробничого призначення. Шану-
вальник або прихильник і читач 
газети "RIA-Козятин". Хочу бути 
вашим дописувачем (сміється). 

— Думаю, для редактора 
це буде приємна новина. Як 
часто ви буваєте в Козятині? 

— З 8-ми років там не меш-
каю. Рідня — всі покійні. Є 
квартира в спадок, яку я надав 
в оренду. Безкоштовно одній 
родині, за умови, що вони спла-
чуватимуть комунальні послуги.. 

— Хіба так буває? 
— Це не Америка! Але в 

Козятині багато людей, хто в 
США, хто в Росії, а дехто Із-
раїлі. Мають житло в Козятині, 
поселили квартирантів саме на 
таких умовах. 

— Чому безкоштовно? 
— Козятин, це місто з кризис-

менеджментом, де право і закон 
не шанується. Дивись "заложать", 
відберуть житло, як комуніс-
ти у ворога народу. Ті, що за 
кордоном, ціль не нажитись, а 
зберегти те, що є. Як правило, 
це доволі заможні люди. 

— Ось ми обійшли заклади 
та котельні міста. Що б ви 
про це сказали? 

— Опалення совкове. Це дає 
можливість зловживати та мати 
неоправдану дохідну частину в 
розбазарюванні бюджету міста. 
Для цього створені всі умови. 
Класика!

— Тобто? Давайте оглянемо 
і візьмемо за основу ліцей-
школу. 

— Я не проти. По-перше, 
система опалення, як я казав, 
совкова. Про режим контролю 
якості опалення, а відповідно 
оплати згідно з наданим догово-
ром між суб'єктами господарю-

вання, як каже сучасна молодь, 
повний відстій. Корупційний. 
Сам факт, що угоду уклала одна 
сторона, а оплату робить інший 
суб'єкт, що не є прописаний в 
угоді. Мало того, він визначає 
ціну, якість і навіть підвищив 
тариф оплати на третину більше. 
Я цю справу передав би у від-
повідні органи. Тут, як мінімум, 
професійна недбалість і безгос-
подарність. А де такі фактори, 
то, відповідно, зловживання в 
інтересах певних осіб, з матері-
альною вигодою, яка в докумен-
тах не прописана, а в спілкуванні 
ніхто не признається.  

— То що робити комісії? 
— Ось ми дивимося склад 

комісії. Пан Лівшиць — чудовий 
креативний вчитель, який сам в 
собі визначив найрозумнішого 
спеціаліста, інженера-теплотех-
ніка. Я знаю його як вчителя. І 
вся комісія — з людей не фахо-
вих, поверхневих спостерігачів. 
Якщо громадський діяч пан Во-
лодимир Цимбалюк абсолютно 
справедливо вимагає комфорту 
для дітей, то влада має це за-
безпечити. Не можеш — до 
побачення. На їх місце прийдуть 
хороші толкові менеджери, які 
все розставлять по букві Зако-

ну та економічній доцільності. 
Ця комісія сама визнала себе, 
свою нефаховість. Це основна і 
найбільша трагедія. Саме так я 
вважаю, але це не звинувачення 
когось, а лише моє особисте 
припущення. 

— Так все-таки, який вихід? 
— Є таке слово "прозорий". 

Отож, потрібно оголосити кон-
курс на модернізацію шкільного 
опалення. У Козятині повно 
спеціалістів, які обгрунтують 
письмово, що необхідно змінити, 
в який термін, ціна питання. Ті 
котли, що стоять в котельні, чу-
дові, але, я так думаю, при тому 
паливі вони малопродуктивні. Це 
паливо чудове і ефективне для 
піролізних котлів. Козятин, як 
ніде в світі, знає, як кочегарити. 
Паровоз мав три особи. Там був 
спеціаліст, що виконував функ-
цію "прихлопки". Тобто, відкри-
вав та закривав котел, а кочегар 
кидав, не коли хотів і куди хотів 
в топку, а строго за вказівкою у 
вказане місце.

Топити паровоз і котел — це 
було ціле мистецтво. Досвід 
наживався роками. Кочегари 
нинішні тримають в котельнях 
дверці котла майже постійно 
відкритими. А це значить, що 

70 відсотків тепла обігріває не 
школу, а допомагають Богу 
опалювати повітря. Саме за 
це тепло платяться бюджетні  
гроші. Хоча це ганебна справа. 
Адміністрація міста не слуга на-
роду, а на службі у комерсанта. 
Як наркомани, присмокталися і 
тирять кошти по кишенях. При-
кро, що жертви — діти. Якщо 
я побачу на сайті міської ради 
такий конкурс, то я візьму в ньо-
му участь. Для школи, можливо, 
безкоштовно. Хабарі і відкати я 
не даю. Входити в "мутний дого-
ворняк" — це не про мене. Усіх 
вітаю з новим роком, щастя, до-
бра! Переможного завершення 
війни! 

— Раз така тема, за кого 
голосувати? 

— Я єдине знаю, що, про-
голосувавши за будь-якого, ти 
забезпечиш майбутнє їх дітей, а 
не своїх. Я вважаю, що інститут 
Президента в Україні необхідно 
ліквідувати. Разом з олігархами. 

— Що ви бажаєте меру міста? 
— Тільки молитись, бо вихо-

вувати його вже пізно. Я про та-
ких маю свою думку. Вона така: 
це той, що за 5 копійок в церкві 
пукне. За фактом, він душевний, 
але аж ніяк не духовний.

З опаленням комунальних закладів адміністрація міста на чорне каже біле
БЛог

день соБорносТі Та сВо-
Боди України – сВяТо 
ТоржесТВа єдносТі нації

День 22 січня 1919 року 
увійшов до національного ка-

лендаря, як велике державне свято 
– День Соборності України. Саме тоді, на 
площі перед Київською Софією відбулася 
подія, про яку мріяли покоління українських 
патріотів: на волелюбному зібранні було 
урочисто проголошено злуку Української 
Народної Республіки і Західноукраїнської 
Народної Республіки.

В Акті злуки проголошувалося: “Однині 
воєдино вливаються століттями відірвані 
одна від одної частини Єдиної України, 
Західноукраїнська Народна Республіка 
(Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Над-
дніпрянська Велика Україна. Здійснилися 
віковічні мрії, якими жили, і за які вмирали 
кращі сини України. Однині є єдина, неза-
лежна Українська Республіка”.

 З нагоди 100-річчя проголошення Акту 
злуки Української Народної Республіки і 
Західноукраїнської Народної Республіки 
на Козятинщині було проведено флешмоб 
«Єдина Україна», під час якого  учасники  
вишикувались у вигляді «живого слова», що 
символізує Соборну Україну та заспівали  
Державний Гімн України. (Участь у заході 

взяли: Школа–інтернат–гімназія ім.. Під-
горбунського,  Жежелівський ЗНВК, Без-
именський ЗНВК, Вовчинецький ЗНВК, Кор-
дишівська СЗШ, Переможнянський ЗНВК, 
Кашперівський ЗНВК, Махнівська СЗШ, 
Пиковецький ЗНВК, Пляхівський ЗНВК, 
Сестринівський  ЗНВК, Юрівський ЗНВК, 
Зозулинецький ЗНВК, Флоріанівський ЗНВК, 
Бродецький ЗНВК).

Двадцяте століття залишило нам у спадок 
вирішальні події минулого, які, віддаляючись, 
не втрачають своєї значущості та актуаль-
ності. Ми маємо бути свідомі того, що лише 
в єдності дій та соборності душ можемо 
досягти величної мети – побудови духовно 
багатої, вільної та демократичної України, 
якою пишатимуться наші нащадки. Навіть 
зараз, в нелегкі часи для нашої Батьківщини, 
ми не перестанемо вірити, що територіальна 
цілісність України навіки залишиться непо-
рушною. Адже вона скріплена кров’ю міль-
йонів незламних борців минулого століття і 
тих, хто і зараз веде боротьбу з ворогом, 
який посягнув на цілісність нашої держави 
на сході України.

пріориТеТні  заВдання  розВиТкУ ко-
зяТинського районУ оБгоВориЛи на 
засіданні ради регіонаЛьного роз-
ВиТкУ.

16 лютого  в залі засідань  райдер-
жадміністрації відбулось засідання ради 
регіонального розвитку Козятинського 
району, утвореної розпорядженням голо-
ви районної державної адміністрації від 20 
листопада 2018 року №301.

У даному засіданні взяли участь члени 
районної ради регіонального розвитку: 
голова районної державної адміністрації 
Юрій Слабчук, голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк,  їх заступники, голови 
територіальних громад району, керівники 
структурних підрозділів райдержадміні-
страції, установ та організацій району.

     Відкрив засідання голова райдер-
жадміністрації, голова ради регіонального 
розвитку Козятинського району Юрій 
Слабчук, який проінформував  присутніх 
про мету проведення даного зібрання та 
наголосив  на тому, що Перспективний 
план розвитку на 2019-2021 роки розро-
бляється за ініціативою Президента та Уря-
ду України. «Рада регіонального розвитку 
району має стати місцем обговорення та 
прийняття рішень щодо подальшого розви-
тку району та створення сприятливих умов 
для залучення інвестицій. Питання, що роз-
глядатимуться, є дуже важливими. Кожен 
з вас всебічно знає стан справ на відпо-
відній території, тому потрібно об’єднати 

зусилля і разом  працювати над втіленням 
Плану перспективного розвитку району на 
2019-2021 роки. Цей план розвитку району 
повинен відповідати основним напрямкам 
розвитку країни та нашої області. Ми 
зобов’язані рухатися в одному напрямку, 
оскільки розвиток району – наше першо-
чергове і спільне завдання»,  - зазначив го-
лова райдержадміністрації Юрій Слабчук.  

Про основні напрями Перспективного 
плану розвитку Козятинщини на 2019-2021 
роки членів ради Регіонального розвитку 
Козятинського району ознайомила на-
чальник управління регіонального розви-
тку райдержадміністрації Олена Дейнека. 
Олена Вікторівна зупинилась на переліку 
першочергових завдань, що сприятимуть 
розвитку району у 2019-2021 роках. Фор-
мування цих завдань було здійснено на 
основі обговорень перспективних планів 
територіальних громад району на сесіях 
сільських, селищних рад та засіданнях ви-
конавчих комітетів та наданих пропозицій 
щодо їх реалізації управлінню регіональ-
ного розвитку райдержадміністрації.

За підсумками  розгляду Перспектив-
ного плану розвитку району на 2019-2021 
роки  членами ради одноголосно було 
прийнято рішення  про його затверджен-
ня.

прес-центр 
рда
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Фіналістів поменшало

Галина Андріївна та Михайло Іванович Вітюки з Сестринівки в парі 
півстоліття. У суботу, 2 лютого, вони відзначатимуть Золоте весілля

У Махнівці пройшов шаховий турнір

збірна силачів Міста 
козятина сфорМована

золоте весілля у вітюків

кубок козятина з футзалу вийшов на фінішну пряМу

зМагалися інтелектуали футболісти школи №2 
- у півфіналі обласної 
спартакіади школярів 

ірина нікиТЧУк (17), 
сТУденТка жмі: 

— Народився пле-
мінник!

аЛіна БойЧУк (17), сТУденТка:
— Відвідала рідних, яких 

давно не бачила.

В`яЧесЛаВ (30), адмінісТраТор:
— Як батько хрещений, 

готуюся до дня народження 
похресниці.

ВікТор поЛіщУк (50):
— Відзначали з дру-

жиною 29 років подруж-
нього життя.

анасТасія нагорних (17), 
сТУденТка:

— Чудово провела вихідні у 
сімейному колі.

ірина БисТрицька (42), кУхар: 
— Добре розважилися у 

парку відпочинку із дітьми.

ми запиТаЛи У козяТинЧан що позитивного у вас сталося минулого тижня?

сВіТЛана коЛомієць (52), 
ТимЧасоВо непрацЮЮЧа:

— На День закоханих подарую 
своєму чоловікові ювелірний виріб.

ЛіЛія скрицька (26), дирекТор 
магазинУ Та сергій ясТремський, 
ряТУВаЛьник:

— Свято не наше, але воно має 
бути, а кохання — воно щире та 
взаємне завжди.

дмиТро (26), комірник:
— День закоханих — це 

кохана людина поруч з квіта-
ми, які я подарую.

іВан (72), пенсіонер:
— Кохання повинне 

бути щоденним, а свято 
то не українське.

марія Бондар (17), 
сТУденТка:

— День закоханих — це 
свято світлих почуттів.

насТя (18), продаВець-
консУЛьТанТ: 

— Завжди святкую День 
закоханих, бо це роман-
тично.

ми запиТаЛи У козяТинЧан як ви ставитесь до дня закоханих 14 лютого?

В’яЧесЛаВ гонЧарУк

За прожитих 50 років подруж-
нього життя можна написати не 
одну книгу. А життя наших геро-
їв, золотого подружжя Вітюків 
вмістилося в нашої співрозмов-
ниці в три стрічки: “А що тут 
такого?”— каже вона. 

У суботу, 2 лютого, чоловік 
і жінка відзначатимуть Золоте 
весілля!

Народилася пані Галина в да-
лекому 45-ому. Закінчила 7 кла-
сів, пішла працювати в колгосп 
дояркою. Зимою 69-го вийшла 
заміж за хорошого чоловіка 
Михайла. Виростили і виховали 
з ним шістьох діток. Тепер, як 
кажуть, на заслуженому відпо-
чинку. У ювілярів все просто. 

Тільки в цих трьох стрічках 74 та 
73 роки життя Галини Андріївни 
та Михайла Івановича.

Народилася наша героїня в 
Житомирському краї в селі Віль-
нопілля. Росла без батька, який 
не повернувся з війни. Дитинство 
пройшло, як у переважної біль-
шості дітей того періоду. 

Якось до подруги нашої юві-
лярки-нареченої приїхав хлопець 
з армії зі своїм товаришем Ми-
хайлом. Так зав’язалася дружба 
нової пари. Червоноармієць 
Михайло ще поїхав дослужувати 
в армію. А доярка Галя стала 
дівчиною, яка чекала солдата. 
Солдат відслужив. І в 1969 році 
вільнопільчанка Галя та титусів-
чанин Михайло побралися. 

З тієї пори вони й стали тією 

золотою парою, що прожили 50 
років, як один день. 

У 1980 році вони поміняли 
своє Вільнопілля на Сестри-
нівку. Уже на Козятинщині 
ростили і виховували шістьох 
діток — п’ятьох дочок і одного 
синочка. Це тепер деякі багато-
дітні батьки народжують дітей, 
як засіб заробітку. У ті часи, то 
була безмежна любов батьків 
до дітей. Держава й тоді ма-
леньку допомогу Матері-героїні 
давала. Тільки одягнути і на-
годувати дітей за ті кошти було 
неможливо. 

Батьки працювали і вдень, і 
вночі. Галина Андріївна — те-
лятницею, а Михайло Іванович, 
як колишній військовий, що знав 
лад в сільськогосподарській 

техніці, — механізатором. Не 
раз він був визнаний кращим за 
професією і передовиком.

Виросли і порозліталися по 
своїх гніздечках діти. Та за-
вжди вони пам’ятають про тепло 
батьківської домівки. От і цей 
раз з’їдуться зі своїми дітьми, 
онуками та правнуками до ба-
бусі Галі і дідуся. Приїдуть, щоб 
привітати своїх золотих батьків 

з 50-річним ювілеєм подружньо-
го життя.

 
Від редакції: Вітаємо по-

дружжя із Золотим весіллям! 
Від щирого серця бажаємо 
ювілярам й падалі зберегти за-
взяту вдачу в роботі та в житті. 
Нехай Господь Бог щедро дарує 
здоров’я, світлу радість, родинні 
гаразди на многая і благая літа!

Іменини – це особлива дата у цер-
ковному календарі, яку також на-
зивають днем ангела.
Це свято має релігійні витоки, і суть 
його полягає в шануванні того свято-
го, ім’ям якого названа людина. Для 
кожного імені відведено певні дні в 
році. Щоб дізнатися, коли настануть 
іменини у конкретної людини, най-
краще звернутися до спеціального 
календаря.
іменини В ЛЮТомУ  
1 лютого – святкують Антон, Арсе-
ній, Юхим, Макар, Марк, Микола, 
Петро, Федір
2 лютого – іменини у Юхима, За-
хара, Інни, Лева, Павла, Римми, 
Семена
3 лютого відзначають день ангела 
Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, 

Ілля, Максим
4 лютого – знову свято для воло-
дарів імені Анастасія, також при-
ймають вітання Гаврило, Георгій, 
Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, 
Микола, Петро, Тимофій
5 лютого – Володимир, Геннадій, 
Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, 
Климент, Макар, Федір
6 лютого – Олександр, Денис, Іван, 
Ксенія, Микола, Павло, Тимофій
7 лютого – Олександр, Анатолій, 
Борис, Василь, Віталій, Володимир, 
Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, 
Степан, Фелікс, Пилип
8 лютого – Аркадій, Арсеній, Гав-
рило, Давид, Іван, Іларіон, Йосип, 
Климент, Марія, Петро, Семен, 
Федір, Пилип
9 лютого – іменини у Дмитра, Іва-

на, Петра
10 лютого – святкують Володимир, 
Георгій, Єфрем, Ігнатій, Ісаакій, Ле-
онтій, Микола, Федір, Яків
11 лютого – день ангела для людей 
з іменами Гарасим, Дмитро, Іван, 
Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Роман, 
Федір, Яків
12 лютого – відзначають свято Ва-
силь, Володимир, Григорій, Іван, 
Максим, Пелагея, Петро, Степан, 
Федір
13 лютого – приймають вітання 
Афанасій, Віктор, Іван, Ілля, Микита
14 лютого відзначають іменини 
Василь, Гаврило, Давид, Микола, 
Петро, Семен, Тимофій
15 лютого – особливий день для 
Василя
16 лютого – Адріан, Ганна, Василь, 

Володимир, Іван, Михайло, Мико-
ла, Павло, Роман, Семен, Тимофій
17 лютого – Олександр, Олексій, 
Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Ва-
силь, Георгій, Дмитро, Катерина, 
Іван, Йосип, Кирило, Михайло, 
Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій
18 лютого – Олександра, Антон, 
Василина, Макар, Михайло
19 лютого – Олександр, Анатолій, 
Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, 
Христина, Максим, Марія, Марфа, 
Севастян, Юліан
20 лютого – Олександр, Олексій, 
Петро
21 лютого – Олександр, Андрій, За-
хар, Макар, Петро, Семен, Сергій, 
Степан, Федір
22 лютого – Василь, Геннадій, Іван, 
Інокентій, Петро, Тихон

23 лютого – Ганна, Антон, Аркадій, 
Валентина, Василь, Галина, Генна-
дій, Герман, Григорій, Іван, Карпо, 
Марк, Петро, Порфирій, Прохор, 
Семен
24 лютого – Всеволод, Гаврило, 
Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій
25 лютого – Олексій, Антон, Євген, 
Марія
26 лютого – Ганна, Артемій, Ва-
силь, Віра, Володимир, Гаврило, 
Євген, Олександр, Іван, Ірина, Ле-
онтій, Мартін, Михайло, Микола, 
Павло, Світлана, Тимофій
27 лютого – Георгій, Ісаакій, Кири-
ло, Костянтин, Михайло, Рафаїл, 
Федір
28 лютого – Олексій, Арсеній, Опа-
нас, Іван, Михайло, Микола, Павло, 
Петро, Семен, Софія

дні ангела в лютому

гаЛина касяніВська

Початок року Свині багатий 
на спортивні події. Уже ви-
ходили на старт козятинські 
легкоатлети, футболісти, волей-
болісти, спортсмени пішохідно-
го туризму. Минулої суботи в 
боротьбу вступили представ-
ники розумового виду спорту 
— шахів. 

У актовому залі, де проходи-
ли змагання, було багатолюдно.

Серед дорослих шахістів 
чемпіоном турніру став Дмитро 
Шкрябій. У нього золота ме-
даль і грамота за перше місце. 
Срібним призером став Бро-
ніслав Грушецький. Бронзові 

нагороди у Володимира Закор-
чевного та Лариси Ткачук, яка 
виступала в турнірі чоловіків.

Серед спортсменів-дітей пер-
ше місце посіла Руслана Бу-
гаєнко. Другою фінішувала за 
набраними очками Настя Бурля.

В’яЧесЛаВ гонЧарУк

У суботу, 26 січня, в спортивно-
му залі “Атлетіко” відбувся чемпі-
онат Козятина з армспорту серед 
чоловіків та жінок. Ці змагання 
важливі тому, що скоро козятин-
ським армспортівцям виступати 
на обласних та всеукраїнських 
змаганнях. Тож саме була нагода 
ще раз перевірити кандидатів у 
збірну міста і подивитися резер-
вістів збірної. У змаганнях взяли 
участь майже півсотні спортсменів 
серед чоловіків та жінок.

Проходив чемпіонат в семи 
вагових категоріях. Підсумковий 
результат має такий вигляд.
серед жінок У каТегорії до 
60 кг (праВа рУка): 

I місце – Ілона Шафранська, 
II місце – Вікторія Антинпара, 
III місце – Каріна Кукайло. 
каТегорія 60+ 

I місце – Людмила Козачен-
ко, II місце – Надія Тучак.  
серед ЧоЛоВікіВ У каТегорії 
до 60 кг (праВа рУка): 

І місце – Влад Паньковець-
кий, ІІ місце – Євген Василюк, 
III місце – Андрій Коваль. 
до 70 кг (праВа рУка): 

І місце – Анатолій Левчук,  ІІ 
місце – Андрій Варвальський, 
ІІІ місце – Олег Коваль. 
до 80 кг (праВа рУка): 

І місце - Андрій Довгалюк, ІІ 
місце – Влад Кочергін, ІІІ місце 
– Віталій Пасічник.  

до 90 кг (праВа рУка): 

І місце - Руслан Кухар, ІІ міс-
це – Влад Лукянчук, ІІІ місце 
– Богдан Білявський. 

понад 90 + :

I місце Анатолій Козаченко, II 
місце Віктор Рондюк, III місце 
Олександр Байліченко. 

В’яЧесЛаВ гонЧарУк

У суботу, 26 січня, в спортзалі 
залізничного училища проходив 
шостий тур відкритого кубка 
Козятина з футзалу. Першими 
на манеж спорткомплексу ви-
йшли команди “Бабур буд” та 
“Маяк” (Глухівці). Рахунок у цій 
грі 14:3 на користь будівельників. 
Тільки велика різниця в рахунку, 
як кажуть, не по грі. Глухівчани 
показали видовищний футбол в 
рухливості команди. Вони навіть 
перебігали свого суперника. Тіль-
ки важко спортсменам, які вміють 
приборкати м’яч, на рівні грати з 
професійними аматорами.

Другими на спортивний май-
данчик мали вийти “Факел” та 
ГС КМФФ. Цієї гри не відбулося 

— “Факел” зійшов з дистанції. 
Формально вони не відмовились 
від подальшої участі в турнірі. Та 
враховуючи те, що “Факелу” в 
останньому турі мали протистояти 
футболісти “Нового стилю”, які 
припинили змагання раніше, то й 
“Факел” фінішував за два тури до 
закінчення Кубка Козятина.

Останнім спарингом цього дня 
була гра команд “КСВ” та “Ко-
лоса” з Махнівки. Суперники 

виявились гідними один одного. 
Команда Сергія Курінного від мат-
чу до матчу набирається досвіду 
зимового футболу. У них техніка 
прийому м’яча, поставлений удар 
по воротах відповідають паркет-
ному футболу. Команда “КСВ” 
— команда майбутнього. “Колос” 

має класних виконавців. Тільки за 
весь турнір вони так і не зіграли 
бойовим складом. 

Після шести проведених турів, 
на першій сходинці “Поклик сер-
ця” та МФФ (міська федерація 
футболу) у них по 16 очок. Треті-

ми в турнірній таблиці лідери по 
забитих м'ячах (68)  “бабурбудів-
ці”. У них 15 балів. Четвертим йде 
“Маяк” з трьома перемогами в 
активі. “КСВ”, набравши 7 пунктів, 
обійшов “Факел”. На сьомому міс-
ці - хлібороби з Махнівки. 

софія шеВЧУк

У п’ятницю, 25 січня, козятин-
ські футбольні таланти грали в 
місті Вінниця. Вони вибороли це 
право як переможець зональних 
змагань спартакіади серед загаль-
ноосвітніх закладів освіти міста 
Козятина. У обласний центр мали 
з’їхатися чотири команди пере-
можців зональних змагань міст 
Вінницької області. Дві перших 
команди за набраними очками 
мали крокувати в півфінал. 

На превеликий жаль, дві ко-
манди на змагання не приїхали. 

Тож потреба визначати дві кращі 
команди в чвертьфіналах від-
пала. Наші земляки, спортсмени 
2-ої школи і школярі Вінницької 
“Ниви”, гарантовано потрапляли 
в півфінал.

Організатори турніру прийняли 
рішення, щоб команди, які при-
їхали на змагання, зіграли між 
собою. Що за суттю мало вигляд 
товариського чи тренувального 
матчу. Гра виявилась аж надто 
розкутою. Суперники були наці-
лені тільки на ворота своїх візаві. 
Що й дало в підсумку 12 голів на 
обоє воріт. А перемогла дружба. 
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218 рік виявився дуже важливим і складним для ринку цифрових грошей, 
але надалі індустрію чекають події, які можуть привести до нового різкого 
зростання вартості біткоіна

еко-бізнесМен робить олію з кокосу, Малини та коноплі

Майбутнє чекає: Що буде 
з криптовалютою
михайЛо ТеТкін

За останні 12 місяців в інду-
стрії відбулося багато подій, які 
вплинули на розвиток блокчейна 
і поширення криптовалюти. Не-
зважаючи на падіння вартості 
цифрових грошей, обсягів торгів 
і інтересу до галузі, технологія 
продовжила розвиватися, а все 
більше людей так чи інакше про 
неї дізналися.

Незважаючи на все це, 2018 
рік став швидше підготовчим, 
незважаючи на капіталізацію в 
$130 млрд, в порівнянні з тради-
ційними ринками галузь до цих 
пір мізерно мала. Для його по-
дальшого розвитку і становлення 
повноцінним учасником світової 
економіки, в галузь цифрових 
грошей повинні прийти інститу-
ційні інвестори - інвестиційні та 
пенсійні фонди, страхові компа-
нії, банки і так далі. Однак такі 
великі і серйозні гравці не мо-
жуть прийти в сумнівну індустрію 
або на нерегульований ринок, їм 

потрібна особлива інфраструкту-
ра, готова до великих фінансових 
потоків.

запУск Bakkt
Оператор Нью-Йоркської 

фондової біржі Intercontinental 
Exchange (ICE) запустив проект 
Bakkt - платформу для інститу-
ціональних інвесторів, першим 
продуктом якої стануть поставні 
ф'ючерси на біткоіни. Вони пови-
нні були з'явитися 12 грудня 2018 
р. проте старт проекту перенесли 
на 24 січня 2019 року.

У компанії пояснили це ви-
соким попитом з боку клієнтів 
і великим обсягом роботи. У 
кінці грудня в мережі з'явилася 
інформація про те, що запуск 
може бути знову відкладено че-
рез те, що проект Bakkt не встиг 
отримати необхідних дозволів 
від Комісії з торгівлі товарними 
ф'ючерсами США (CFTC).

схоВище Від Fidelity
Холдингова компанія Fidelity 

Investments, під управлінням якої 
знаходиться $ 2,1 трлн, планує 
запустити сервіс по холодному 
зберігання криптовалюта. Орга-
нізація не буде відкривати біржу, 
вона зосередиться на створенні 
більш традиційного варіанту 
зберігання коштів, за допомогою 
якого клієнти зможуть укладати 
угоди відразу на декількох май-
данчиках.

Президент Fidelity Том Джессоп 
підкреслив, що компанія знає, як 
справлятися з проблемами в без-
пеці в великих масштабах. Зараз 
ринкові аналітики, що управля-
ють хедж-фондів і підрозділу з 
управління сімейними капіталами 
розробляють криптовалютні про-
дукти та інструменти, це позитив-
но вплине на розвиток індустрії, 
стверджує він.

ф'ЮЧерси Від nasdaq
Одна з найбільших фондових 

бірж в світі Nasdaq запускає 
ф'ючерси на першу криптовалю-
ту у співпраці з VanEck. У пер-

шому кварталі 2019 року вони 
представлять продукт, який буде 
орієнтований на спотову ціну 
біткоіна з багатьох бірж.

За словами глави VanEck Га-
бора Гурбаха, 2019 рік стане 
роком реалізації. Експерт на-
звав новий продукт - регульова-
ними контрактами ф'ючерсного 
типу версії 2.0.

запУск BitCoin-etF
Криптовалютний с тартап 

SolidX спільно з великою ком-
панією VanEck подали заявку 
на запуск біткоіна-ETF. Комісія 
з цінних паперів і бірж США 
(SEC) повинна дати відповідь з 
цього приводу до березня 2019 
року. Багато експертів, такі як 
Майк Новограц, Том Лі і Рік 
Едельман чекають цієї події, 
тому що воно може вивести 
індустрію на принципово новий 
рівень.

За словами голови SEC Джея 
Клейтона, запуск можливий 
тільки після того, як на ринку 

буде вирішена проблема маніпу-
ляцій. Незважаючи на це, глава 
VanEck вважає, що новий інстру-
мент можуть схвалити найближ-
чим часом, а представник відом-
ства Хестер Пірс стверджує, що 
необхідно лояльно розглядати 
це питання.

Також стало відомо, що вели-
кі банки заморозили розробку 
продуктів, пов'язаних з цифро-
вими грошима, через відсутність 
попиту серед своїх клієнтів. Такі 
компанії, як Goldman Sachs, 
Morgan Stanley, Citigroup і 
Barclays не планують найближ-
чим часом виходити на ринок 
цифрових грошей, однак ком-
панії вже виявляють інтерес до 
нової сфери, і як тільки попу-
лярність біткоіна знову зросте, 
вони прийдуть в галузь разом з 
інституційними інвесторами. Це 
може статися вже в наступному 
році, але не варто забувати про 
те, що сфера блокчейна дуже 
молода і тільки починає розви-
ватися.

ВаЛерій ЧУдноВський

Вінничанин Ігор Мудрик навчився 
переробляти насіння в олію та пас-
ту. Від швейцарця чоловік дізнався 
про технологію «холодного від-
жиму», за якою продукт зберігає в 
собі максимум корисних речовин. 
Попри те, що товари його фірми 
на полицях у еко-крамницях по 
всій Україні, підприємець не вва-
жає цю справу бізнесом. Фірма з 
Вінниці виробляє олію з досить не-
звичної сировини — насіння кропу, 
льону, кісточки абрикосів, малини. 
Керує невеликим підприємством 
Ігор Мудрик. Чоловік розповів, що 
у виробництві вони використову-
ють найкращу сировину, станки 
з Німеччини, а готовий продукт 
роблять «сирим». 

оЛія дЛя зож 
Інженер-електрик за освітою 

Ігор Мудрик працював у фірмі, яка 
займалася системами опалення. За 
його словами, ніколи не уявляв, що 
покине стару роботу та буде за-
йматися екологічними продуктами. 

— З цією справою вийшло якось 
спонтанно, — каже підприємець. 
— Взагалі, я захоплююсь спортом 
та здоровим харчуванням. Аби ді-

знатися більше, їздив за кордон на 
спеціальні виставки, де зустрічав 
однодумців. Так і познайомився зі 
швейцарцем Вальтером Данцером, 
який показав своє підприємство із 
виготовлення олій шляхом холод-
ного пресування. За цією техноло-
гією, олія має бути температурою 
не вище 40 градусів за Цельсієм. 
За таких умов речовина зберігає 
корисні властивості.

Уже повернувшись додому, пан 
Ігор вирішив спробувати і собі 
таку олію зробити. Замовив прес з 
Німеччини, на якому зробив кілька 
пляшок олії з льону, розторопші 
та кокосу. Спочатку для себе та 
друзів. А потім почав показувати 
на виставках по вегетаріанству та 
веганству в Україні, де його олію 
почали купувати. 

— Зрозумівши, що є попит 
— вирішили оформити це як під-
приємство, яке назвали «Ecoliya» 
(далі - «Еколія» - авт.). Далі про-
йшли сертифікацію продукції, що в 
цілому не так складно, як коштов-
но: бо на кожен вид олії та іншої 
продукції треба свій сертифікат, 
рецептура, документація, — роз-
казує Ігор Мудрик. 

кісТоЧки під прес 

Компанія “Еколія” зайняла при-
міщення колишнього магазину ав-
тозапчастин, зробили робочі при-
міщення та поставили обладнання. 
Аби не заносити бруд з вулиці, 
співробітники мають змінний одяг. 
Журналістів попросили одягнути 
бахіли та зняти верхній одяг.

Для виробництва олії викорис-
товують три станки, де через прес 
віджимають насіння.

— Аби наповнити олією 20-лі-
трове відро, потрібно до 15 годин. 
Ще ми тут виготовляємо косметич-
ну олію з насіння кропу, петрушки, 
моркви, насіння малини. Для при-
кладу, з кілограма кісточок малини 
виходить приблизно грам 50 цієї 
олії, — пояснював Ігор Мудрик.

Робітник, якого також звати Ігор, 
виготовляв олію з кунжуту. Кімната 
наповнилася ароматом смаженого 
насіння. 

— Навчитися не важко. Потріб-
но знати багато речей: що робити, 
коли масло застигає, коли воно 
застряє. Подобається працювати 
з кокосом, льоном, розтороп-
шею, коноплею — вони швидко 
чавляться, а от арахіс — важко 
переробити у олію, бо він швидко 
перетворюється на кашу, треба до-
бре слідкувати, — каже оператор 

Ігор Мартиненко.
Колега Тарас робив пасту з 

арахісу та льону. Сировина роз-
тиралася на жорнах, що повільно 
прокручували насіння до стану 
рідкої маси. 

— На своїй продукції ми пи-
шемо «Raw» — це значить, що 
вона сироїдська, виготовляється 
при температурі до 40 градусів за 
Цельсієм, — роз’яснив Мудрик.

 
У еко-магазини 

Готову продукцію підприємець 
постачає у еко-крамниці Вінниці, 
Києва, Одеси, Дніпра.

— Об'єми невеликі — виробля-
ємо десь до 10 тисяч пляшок та 
стільки ж банок з пастами на рік. 
Чистий прибуток, в середньому, 
20-30% від собівартості вироб-
ництва. Умовно кажучи, якщо ми 
пляшку олії продаємо замовнику 
за 50 гривень, то отримаємо 
чистий прибуток з цього — 10-15 
гривень, — розказав Ігор Мудрик. 

як запУсТиТи Бізнес В сфері 
еко-продУкТіВ 

За словами Ігоря Мудрика, щоб 
запустити бізнес в цій сфері, по-
трібно напрацювати базу поста-
чальників, які продаватимуть вам 

насіння та іншу сировину. Насіння 
має бути здоровим, без хімічної 
обробки. Льон, розторопшу, мали-
ну та інші продукти купує у місце-
вих фермерів. Кокос замовляє за 
кордоном. 

Треба розуміти, кому буде по-
трібна ваша продукція, хто ваш по-
купець. Для цього зробити партію 
товару, яку показувати на вистав-
ках для вегетаріанців, пропонувати 
його еко-крамницям.

Важливо не тільки зробити олію, 
а й зберегти. Пляшка має бути не-
прозорою зі скла, бо масло через 
пластик окислюється. Органічного 
продукту краще робити небагато, 
і одразу відправляти замовнику, 
щоб продукт був завжди свіжим. 
Наше завдання — зберегти ті 
властивості насіння в олії, які за-
клала природа.

ПРОДАМ
♦   Балон кисневий, балон газ. великий, насос ручний (паливо, 
вода), швелер 10-12, різні куски труб та уголків, плитка на грубу 
або камін. 067-430-79-37, 093-756-39-33
♦  2 кабанчика, мама червонобілопояса, папа Дюрок. 097-793-
55-95
♦  Або обміняю на зерно сембернара хлопчика або дівчинку. 
097-793-55-95
♦  Або поміняю на зерно пекінеса 5 тижнів 900 грн. або 200 кг. 

будь-якого зерна. 093-583-68-60
♦  Автомобільну резину б/у R 13-18, диски.  093-767-69-07, 
068-602-69-53
♦  Акустичні колонки 10 Вт. (прибалтика), приставка до котла 
для спалювання тирси (польша) 50 КвТ, лист фанери товщ. 20 
мм., крісло кровать, гільзи мисливські 12 к-р. 067-430-79-37, 
093-756-39-33 
♦  Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, тіски, газ. 
балони. 063-143-61-18
♦  Бджолопродукти: прополіс 30%, підмору 20%, воскової молі 
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робота та оГолошення реКлама та оГолошення

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68

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

100 кв.м. 093-018-43-43
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ремонт
Всі види внутрішніх робіт: штукатур-
ка, шпаклівка, плиточні роботи, виробі з 
гіпсокартону. 063-186-30-23
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
гіпсокартон, откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36, 093-
411-05-52

робота
На постійну роботу запрошується сортуваль-
ник паркету, слюсар з обслуговування станків, 
навчання на місці, з/п гідна, м.Козятин вул.
Довженка 36. 067-410-40-45, 093-760-88-07
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
кухаря з/п висока. 093-870-73-22
На роботу запрошується жінка (чоловік) до 45 
років зі знанням комп'ютера, оплата достой-
на. 067-176-06-57
Охоронці в м.Київ. Вахта 30/15, 20/10, 15/15. 
З/п 250-300 грн/зміна на руки. Харчуван-
ня, проживання за рахунок піприємства. 
0952858123, 0674206449
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу 
майстра манікюру та перекаря. 063-231-31-
36. Ірина
Запрошується на роботу керівник відділення 
поштового зв’язку та листоноша. 067-403-
84-64
Вантажник. Можливо без досвіду роботи 
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!Тел.: 0674969050
Виробники вареників та котлет  на виробницт-
во напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
В а н т а ж н и к и   н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове 
виробництво.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Помічник комірника  на виробництво 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
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тел: 063-662-06-75 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 
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Будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

Копаємо, докопуємо, чистимо криницi механ.способом.Вели-
кий запас води "пiд ключ" Тел.:(068) 023-70-98 

автомобiлi 
Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

робота 
<@Заг2:>9.1. Пропоную 

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

0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів  на виробництво 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Кухарі на виробництво напівфабрикатів.  
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка 
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка 
від ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Е л е к т р о м е х а н і к  н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Фасадники з досвідом роботи, робітники для 
укладання клінкерної плитки, потрібні в м. 
Київ. Безкоштовне житло. З/п- від виробітку, 
виплата 2 рази на місяць. 097-253-88-10, 
099-521-11-00
Охоронники (чоловіки та жінки) в охоронне 
підприємство на постійне місце роботи. Вахта 
по території України. ЗП по закінченню вахти. 
Офіційне працевлаштування. Соцпакет. 067-
380-77-01, 067-333-37-70 з 9.00 до 17.00  
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. 
Тел.: 0952872944; 0677869928
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20%, ехінацеї, пергу очищену і на рамці, мерву. 2-11-64, 097-
170-90-05, 066-432-22-16
♦  Бензопила, бензокоса, болгарка, компресора 2-х циліндрового, 
ЯВА-350, млин. 068-216-34-20
♦  Британську або шотландську породу кішечок, привчені до лот-
ка, грайливі, забавні, доглянуті, дешево. 073-793-55-95
♦  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, редбро, майстер - 
грейн. 063-293-13-29, 098-974-57-77
♦  Вазон цикламен, персидський міні, бузковий 65 грн., насіння 
цикламена (суміш) 10 шт. в уп. 20 грн., форма для горішків, 
форма льодяників. 097-556-89-47, 093-109-83-83
♦  Ванна 700 грн., газова плита 1 000 грн. 093-488-78-48
♦  Вібро - стіл 97 х 72 з 2-х см. плитою двигуном 3 000 грн. 093-
891-01-40 Зоя Василівна
♦  Гараж 2-х пов., р-н Тунеля (колишня К.Маркса), з білої цегли, 
р.6 х 9 м., на 2 брами з усіма зручностями. 096-779-60-83
♦  Гараж біля тунеля. 095-663-51-47, 063-026-74-72
♦  Два 3-х т. контейнера, дитяче ліжко з матрацом від 5 років, 
зимовий комплект резини 205/60 R 16. 063-605-75-51
♦  Двері металеві 2-х дверні б/у темно - коричневого кольору, 
р.1.96 х 1.10. 098-803-25-09, 063-997-60-37
♦  Диван 2-х спальний, в хорошому стані 3 000 грн., с.Козятин. 
093-767-13-97
♦  Диван та два крісла (нова оббивка). 068-210-77-02
♦  Дитяча ванночка, постільна білизна, вазон Алоє, Каланхой, 
резинові іграшки. 2-12-24, 093-884-86-66, 068-209-91-37
♦  Дитяча коляска 2 в 1 Roan Marita у відмінному стані, колір 
бежевий з молочним 5 500 грн. 063-367-81-59
♦  Дитяча коляска б/у в гарному стані Chicco та люлька гойдалка. 
063-254-92-35
♦  Дитяча кроватка з матрацом. 093-488-78-48
♦  Дитяче ліжечко з матрацом, білого кольору у гарному стані, 
с.Гурівці. 067-892-37-11
♦  Дрова 3 куба, пиляні, рубані по 35 см., 1 куб./650 грн. 068-
813-41-81
♦  Дрова з ясена, так як купили більше 3 кв.м. по 950 грн./кв.м., 
можлива доставка. 073-793-55-95
♦  Дрова твердих порід. 063-143-61-18
♦  Дублянка чол. р.52, радіола, стіл слюсарний, настольна лампа, 
світильник, діапротектор, деревообробний верстат, ел. мясоруч-
ка, бак 70 л., труба а/ц діаг.150. 096-467-88-03
♦  Ємність н/ж 85 л., книги про історію Журбинців, 2 крісла б/у 
нерозкладні, різні радіодеталі і література, книги, підйом на 
дах будівлі, дуб. драбина 7 м., комплект контура заземлення. 
096-453-34-86

♦  Запчастини до Москвича: передня балка, корзина зчеплення 
нова, коробка передач + кардан + 2 нові хрестовини, багажник 
на дах. 096-450-95-16
♦  Зем. діл-ка 0.06 сот., в центрі під забудову, зі всіма оформ-
леними документами, пров.Грушевського 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
♦  Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, сарай, гарне місце 60 000 
грн. 093-209-06-88, 097-955-65-90
♦  Зем. діл-ка 8 сот. на участку газ, світло, гарний підїзд, карто-
пля велика, яблука, з/частин Волга, Москвич, УАЗ. 096-983-18-68
♦  Зем. діл-ка, є криниця, газ, садок, 17 сот. землі, р-н Матросо-
ва. 063-625-61-68, 068-110-62-17
♦  Зимова резина б/у в хорошому стані 175 х 70 х R14, фаркоп 
сітроен - Берлінго (Пежо), натуральний кожух. 096-214-99-85, 
093-795-06-25
♦  Індики, кури Брама світла. 096-184-63-54
♦  Індокачур на розвід коричневий, 1.8 років. 063-293-14-22, 
097-327-27-34
♦  Інкубаційне яйце орпінгтонів: чорного і золотого, джерсійського 
гіганта, курчат підрощених і суточних орпінгтона полевого, чор-
ного, золотого. 097-893-74-92
♦  Картоплекопалка до міні трактора, бензопила Гудлак. 067-
745-69-92
♦  Картопля велика, буряк кормовий та цукровий під горілку. 
063-112-72-59
♦  Коза добра. 068-631-66-46
♦  Коза кітна (окот 5 лютого). 097-817-71-37
♦  Коза первістка, кітна, козел. 067-756-06-27
♦  Коза породиста, кітна 3 міс., недорого. 098-228-54-21
♦  Козенята с.Журбинці. 068-860-68-92, 096-432-02-93
♦  Кози 2 шт. віком 5 років. 093-996-21-13
♦  Коняка недорого, терміново 16 000 грн. 096-754-41-52
♦  Кормовий буряк. 097-449-53-50
♦  Кормовий буряк. 097-899-69-20
♦  Корова 8 міс. тільна. 098-719-23-00
♦  Корова добра, спокійна. 096-772-01-94
♦  Корова первістка с.Пляхова. 067-733-27-64
♦  Корова тільна 8 міс., телиця тільна 7 міс. с.Садове. 063-829-
03-35, 096-804-07-81
♦  Корова тільна 8 телям, великої молочної породи. 098-588-
69-80
♦  Котел твердопаливний. 097-362-81-21
♦  Котика і кицю вісловухі голубі в горошок за пару 1 000 грн. або 
обміняю на зерно 250 грн. будь-яке. 093-583-68-60
♦  Кровать 2-х ярусна з натурального дерева з матрацами, шир. 
1.20 м., довж. 2 м. 10 000 грн.  063-054-39-57
♦  Кровать полуторна, шафа для одягу, шафа для книг та по-
суди, шафи кухонні, холодильник Ока робочий, килими 2 х 3 
м. - 3 шт., стіл розкладний, тумба під телевізор все недорого. 
097-426-67-38
♦  Кролі годовалі самки вага 5 кг. - 3 шт., 300 грн./шт. 093-

786-38-07
♦  Кузовні деталі (ланжерони, арки колісні) і т.д. до ВАЗ 2121 
Нива, насос отоплювача до Запорожця, з/ч до авто ЛУАЗ Во-
линець, дверка, крило переднє до Москвича, двигун Москвича 
408. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
♦  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, редбро, майстер грейн, 
комбікорм для курчат. 063-293-13-29, 098-974-57-77
♦  Лабрадор дівчинка дешево або обміняю на зерно. 093-297-
19-24
♦  Листове залізо 4 мм. 1.25 х 2.50. 067-772-36-78
♦  Лійка нова для внесення міндобрива МВД-0.7. 067-697-93-02
♦  Лушпиння горіхів для розпалу. 2-29-67, 093-926-11-79
♦  Люцерна і солома в тюках, млин електричний. 097-021-19-64
♦  Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, пральна 
машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, диван. 067-457-08-87 
з 18:00 до 20:00
♦  Млин і 2 мотора до нього. 097-154-49-36
♦  Молодняк нутрій. 073-131-79-56
♦  Мотоблок Зубр 12 к.с., фреза, плуг. 097-899-69-20
♦  Мясо нутрій, картопля, морські свинки. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
♦  Насіння Канадської гречки "Арно". 097-575-60-95, 093-595-
23-69
♦  Насіння сої на посів, соя на корм. 097-577-26-86
♦  Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
♦  Папуг хвилястих. 063-367-81-72
♦  Паркет "Дуб" 15 кв.м., довж.20 см., товщ. 22 мм. 063-042-
05-93
♦  Пекінеси чудові, чистокровні з прививками, різного окрасу 1.5 
міс. 093-583-68-60
♦  Поросята Ландрас х Ландрас штучні, м.Козятин, качки мускусні 
на розвід. 068-334-37-86
♦  Поросята мясної породи вага 15-20 кг. 096-697-68-84, 096-
078-63-82
♦  Поросята Петрен і Ландрас 15-20 кг. 096-772-01-94
♦  Поросята породи Петрен.  097-489-14-77, 073-060-44-73
♦  Посудомийна машинка в хорошому стані 3 500 грн. 096-779-
60-83
♦  Приміщення під магазин, офіс, 50 кв.м., 30 кв.м. 093-704-31-57
♦  Приставка Т2, майже нова. 063-995-02-09
♦  Прихожа 280 х 210 х 45, дерев'яні міжкімнатні двері, батарея 
опалення 500 х 500 б/у все в гарному стані. 063-741-21-86
♦  Пшениця с.Журбинці. 067-883-06-97, 097-239-92-05
♦  Револьвер Альфа модель 440 4 мм. травматичний. 068-453-
33-53
♦  Риболовний парашут, купол 3.6 м. діам., у відмінному стані. 
093-891-01-40 Зоя Василівна
♦  Сані кінні. 097-307-51-64

♦  Свиня для коління 170 кг., відгодована на домашніх 
кормах без добавок 50 грн./1 кг. живої ваги. 096-511-
81-48
♦  Сіно люцерни с.Іванківці, міжкімнатні двері НДС різні 
з лутками і налічніками, яблука Семеренка, можлива до-
ставка. 068-216-34-20
♦  Сіно, дрова. 067-445-75-52
♦  Сіно. 097-195-36-72
♦  Софа, диван малютка колір бордо, холодильник Атлант. 
063-021-53-60
♦  Стіл компютерний з усіма зручностями 145 х 60, двері 
міжкімнатні 2 шт., велосипед. 063-288-72-37
♦  Стіл кухонний 800 грн., телевізор 1 000 грн. 097-106-
48-47, 093-941-32-40
♦  Стіл письмово - компютерний 1.35 х 60 см., темно-ко-
ричневий на роликах. 2-00-90, 097-233-64-45
♦  Телевізор JVS діаг. 14 2 шт., матрац 2 х 1.60 все у 
відмінному стані. 063-178-02-32, 068-270-15-59
♦  Телевізор Sony KV-21Fa10K, діаг.21". 098-627-08-20
♦  Телевізор Sony в хорошому стані 2015 р.в., плазма 
діаг.50" 6 000 грн. 063-054-39-57
♦  Телевізор ВВК кольоровий, недорого, майже новий, 
вул.Г.Майдану 15 кв.92. 067-623-51-82 Валерій, Галина
♦  Телевізор Тошиба діаг.30 см., інвалідна коляска нова, 
залізна, туалет для інваліда новий, памперси дорослі 6 шт. 
по 10 грн. 098-597-13-15
♦  Телиця тільна 7.5 міс. 096-442-30-48
♦  Телиця тільна, с.Пузирки. 067-148-38-12
♦  Теличка 3 міс., доброї корови с.Козятин. 093-767-92-80
♦  Тільна корова і тільна телиця, с.Махнівка. 067-298-90-06
♦  Триляж сучасний від білої мраморної спальні. 2-00-18, 
067-837-52-27
♦  Труби різного діам., уголки, батареї опалення, наковаль-
ня, тіски великі, газ. балони. 097-904-20-43
♦  Тумба під телевізор (чорна зі скляними дверцятами), 
стіл обідній (скляний в гарному стані), плита газова в 
нормальному стані, вишиванка для хлопчика. 093-548-53-
84, 093-402-72-77
♦  Участок 0.6 га. з фундаментом вул.Гончарова 12А. 096-354-
27-44
♦  Холодильник Нолрд 2-х камерний в робочому стані. 097-353-
17-70, 093-041-69-49
♦  Холодильник Самсунг 2-х камерний б/у робочий, інфрочервоний 
нагріваючий килим. 097-207-88-44
♦  Цепи противоскольжения на Газон. 063-384-31-13
♦  Цуценята німецької вівчарки. 063-104-31-23
♦  Цуценята пекінеса. 097-793-55-95
♦  Швейна машинка, телевізор Панасонік, сєтка рабіца 6 мм - 12 
м., тельфер, колонки С-90. 063-695-30-20
♦  Шотланська вісловуха киця 1 рік 8 міс. 800 грн. 073-793-55-95
♦  Шуба каракульова (чорно - коричнева), р.52-56 недорого. 093-
091-22-38, 096-467-88-94
♦  Яблука зимових сортів, з домашнього саду, залишки італійської 
керамічної плитка 20 х 30. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
♦  Ящики для зимової рибалки, бочка металева 300 л., ручна пилка 
"Дружба". 098-993-35-42

КУПЛЮ
Автомобільну резину б/у, диски в хорошому стані. 093-767-69-

07, 068-602-69-53
  Борони великі, важкі.  097-239-92-05
  Будинок чи квартиру зі зручностями від 60 кв.м., в р-ні Депо - 
центр. 096-806-90-80, 093-457-18-33
  Від організацій та населення макулатуру, картон, плівку, 
пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-55-95
  Вугілля  старе, злежане, можливо самовивіз. 096-146-27-80
  Горіхи цілі. 2-29-67, 093-926-11-79
  Горіхи, гарбузове насіння, піря, перини, газ. колонки, 
ел.мотори, зварювальні апарати, акумулятори. 068-275-55-16
  Дорого батареї, колонки, старі холодильники, балони газові та 
кисневі, радіатори автомобільні, можливий самовивіз. 063-671-
67-65, 098-500-10-54
  Дорого газ. та кисневі балони, газ. колонки, радіатори, акумуля-
тори, старі холодильники, газ. плити, пральні машинки, батареї, 
мідь, латунь. 063-108-77-57
  Дорого кольоровий та чорний метал з самовивозом. 093-297-
19-24
  Карпоплю дрібну.2-34-31, 063-419-00-95, 097-953-85-86
  Картоплю дрібну 10-20 мішків по 1 грн./кг. 093-297-19-24
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  Картоплю дрібну. 097-793-55-95
  Козячий або бурсучий жир. 067-199-86-20, 063-392-94-22
  Кольоровий або чорний метал від населення або організацій, 
можливий самовивіз, нал. або безнал. 063-143-61-18
  Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
  Макулатуру та картон дорого, Білоцерківська 6. 093-297-19-24
  Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, м.Козятин, вул.Стуса 
72А. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  На постійній основі від організацій та населення чорний та ко-
льоровий металобрухт за готівковий і безготівковий розрахунок. 
073-793-55-95
  Непрацюючі або розкомплектовані: бензопили, мотокоси, мото-
блоки та причіпи до них, млини, електродвигуни, електрозварки, 
Ява - старуха. 068-216-34-20
  Сапоги- чоботи чоловічі ,всякі крім гумових ,черевики чоловічі. 
096-467-88-03
  Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-01-49
* Картоплю велику. 096-952-68-21 Андрій
* Картоплю. 063-303-23-21, 098-996-14-96
* Картоплю. 097-232-08-95

нерухомІсть
1-кімн. кв. в центрі, р-н 1 школи, 2 пов. без ремонту і опалення, 
сарай у дворі. 6 тис. 096-956-49-26
  1-кімн. кв., 1 пов., вул.Грушевського 30. 067-772-36-78
  1-кімн. кв., 2 пов., 40 кв.м., інд. опалення, стан жилий, сан.вузол 
роздільні, вул.Подільська. 063-694-06-39
  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, 4 пов., м/п вікна та балкон, 2-х контурний 
котел. 067-954-47-09
  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., 1 пов., вул.Володимира Великого 7 (Котовського). 
067-772-36-78
  2-х кімн. кв., 1 пов., м/п вікна, інд. опалення, вода, каналізація, 
вул.Довженко. 067-883-25-03
  2-х кімн. кв., 2 пов., стан жилий, вул.Г.Майдану 17. 093-704-

31-57
  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., 3 пов./5 пов. будинку, смт.Глухівці - 224 000 грн. 
098-122-02-88
  2-х кімн. кв., 4 пов., середня, інд. опалення, без ремонту, гарне 
планування, 52 кв.м. 093-704-31-57
  2-х кімн. кв., 41 кв.м., 2 /2, вул.Вінніченка (центр), без ремонту, 
опалення електро + пічне, газ, вода, санвузол, меблі, 2 сараї, 
погріб - 270 000 грн. 067-810-49-24
  2-х кімн. кв., 5 пов., 54 кв.м., вул.Незалежності 7 
(Червоноармійська), простора, 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., будинок цегляний, 2 пов., 59 кв.м., інд. опалення, 
з усіма зручностями. 096-313-92-02, 093-677-23-25
  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., ПРБ, вул.О.Кошового 52/14, інд. опалення. 093-
230-53-24
  2-х кімн. кв., р-н поліції, з частиною меблів. 073-026-54-87
  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. 4 пов. вул. Мічуріна, 2, інд. опалення, лічильники. 
097-857-72-72
  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. смт.Залізничне або обміняю на 1-кімн. кв. в 
Козятині, 2-3 пов., м/п вікна, ванна, туалет з доплатою. 096-
374-50-84
  3-х кімн. кв., 2 пов., хрущовка, інд. опалення, частково ремонт, 
центр. 093-704-31-57
  3-х кімн. кв., 8 пов., ремонт. 093-704-31-57
  3-х кімн. кв., в центрі з ремонтом, та меблями. 063-317-87-36
  3-х кімн. кв., в центрі, 1 пов. без євро-ремонту, інд. опалення, 
погріб. 067-963-17-30
  3-х кімн. кв., в центрі, 1 пов., можна під офіс чи магазин. 
063-530-83-82
  3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., не кутова, затишна, 
опалення - 2-х контур. котел, вмонтована прихожа, кухня - плит-
кою, ванна деревом, балкон, лоджія - дерево. 067-940-41-22, 
063-675-93-04
  3-х кімн. кв., вул.Незалежності 19, 65 кв.м., 5/5, будинок цегля-
ний з дахом новий, покращеного планування, не кутова, опален-
ня Італія, вікна Рехау - 26 000 грн. 063-617-05-67, 093-786-38-07
  3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, інд. опалення, 2 балкона. 
096-555-73-71
  3-х кімн. кв., покращеного планування, центр вул.Г.Майдану 
9, 7/9, 64 кв.м., кухня 10 кв.м., м/п вікна, 2 м/п лоджії, інд. опа-
лення, лічильники, стан жилий. 096-730-43-73
  3-х кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення, м/п вікна. 093-735-41-57
  3-х кімн. кв., р-н ПТУ-17. 073-557-83-57
  3-х кімн. кв., р-н училища, м/п вікна, балкон, лоджія, зовні 
утеплена, інд. опалення, 2-х контурний котел. 067-164-00-40, 
093-279-47-91
  3-х кімн. кв., цегляний будинок, 68 кв.м., 5 пов. з ремонтом, 
інд. опалення, є підвал на тех.поверсі, велика кладовка, в центрі. 
093-766-13-79
  3-х кімн. кв., центр, 4 пов. 063-446-91-42, 098-755-31-34

  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
  Будинок "Царське село" 230 кв.м., стіни утеплені, всі 
комунікації, опалення газ. та твердопаливне, 15 сот. землі, 
фруктові дерева, гараж в цокольному поверсі, криниця в дворі, 
сарай. 093-920-53-57
  Будинок 2-х пов. з усіма зручностями, госп. будівлі, зем. діл-ка, 
р-н швейної фабрики. 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 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 в центрі с.Вернигородок, зі всіма зручностями, сарай 
на 3 відділення, гараж, земля приватиз. 068-346-54-35
  Будинок вул.Зоряна 65, р-н ПРБ, сарай, гараж, літня кухня, 
погріб, криниця. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Будинок вул.Пролетарська 98, госп. будівлі. 067-772-36-78
  Будинок вул.Харківська 23. 096-458-74-21, 063-608-92-55
  Будинок газ. (р-н ПРБ), з зем. діл-кою, госп. будівлі. 063-
386-14-76
  Будинок газ., зі всіма зручностями 8 х 10 м., сарай, криниця, га-
раж, літня кухня, 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 кух-
ня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 сот. 096-721-87-38
  Будинок з участком, м.Козятин вул.Білоцерківська 5. 097-154-
49-36
  Будинок зі всіма зручностями, 2 гаража, літня кухня, м.Козятин. 
063-742-66-17
  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.Грибальова, площа 60 кв.м., 18 сот., 2 
гаража, госп. будівлі, газ, вода, санвузол, тепла підлога. 098-
293-77-21 Олександр
  Будинок м.Козятин вул.Зоряна 112. 096-772-27-55 Viber. 
Whats App
  Будинок м.Козятин пров.Вишневий, заг. площа 96.5 кв., жила 
48.2 кв.м., 6.31 зем. діл-ка, жилий стан, газ, вода, світло. 063-
367-81-29 Юля
  Будинок новий з меблями, 40 сот. під забодову і 1.6 га під 
посіви. 098-633-92-09
  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 Автовокзала, 120 кв.м., зем. діл-ка 10 сот., крини-
ця, погріб, сарай. 063-147-27-63
  Будинок р-н Матросова, газ + пічне опалення, 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.Іванківці, газ, вода, заг. площа 100 кв.м., жила 60, 2 
сараї, гараж, 30 сот. землі, всі зручності, садок, город в ставок. 
098-521-46-06, 063-037-08-30
  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 опален-
ня, зем. діл-ка 33 сот., вода, садок, госп. будівлі. 097-909-24-46, 
073-060-44-42

  Будинок с.Непедівка, газ + пічне опалення, госп. будівлі, погріб, 
криниця, поруч водопровід, зем. діл-ка 40 сот. 067-169-85-01
  Будинок с.Самгородок газ. опалення, земля приватиз., доку-
менти є. 096-364-80-30
  Будинок с.Сестринівка, вул.Леніна 50. 097-508-21-05
  Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп. будівлі, садок і 
город 40 сот. 098-074-07-23
  Будинок с.Сокілець., 77 кв.м., близько центр. 073-270-10-06
  Будинок стан жилий, опалення, 15 сот. землі, цегляний, гараж, 
погріб, сарай. 093-704-31-57
  Будинок терміново вул.Водокачна 73, 57 кв.м., газ + пічне 
опалення, сарай, сухий погріб, 5 сот., благополучний р-н, 8 хв. 
до міської лікарні - 130 000 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 магазин. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Будинок утеплений з сучасним ремонтом м.Козятин, заг. площа 
60 кв.м., площа ділянки 0.6 га 095-896-13-73
  Будинок хороший, затишний, на рівному місці, землі 6 сот., 65 
кв.м., 2 кімнати, велика кухня, сан.вузол, інд. опалення - котел, 
євро-ремонт, є садок, кущі ягід, погріб, літня кухня, госп. будівлі. 
067-264-80-29
  Будинок цегл. газ\тверде паливо, заг. площа 120 кв.м. 4 
кімнати, кухня, санвузол, 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 90 кв.м., зі всіма зручностями, можливий 
обмін на квартиру з доплатою, сарай, гараж. 068-271-40-31
  Будинок цегляний Козятин вул.Водокачна, 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 
  Будинок цегляний с.Махаринці газ. + пічне опалення, вода, 
хлів, літня кухня, погріб, садок, город 30 сот., нормальний підїзд 
і розташування. 096-450-95-16
  Будинок, терміново, в с.Махнівка (Комсомольське) зі всіма 
зручностями. В будинку 4 кімнати, туалет, підведений газ та вода 
також є пічне опалення. Є можливість добудови. Зем. ділянка 
60 соток. Є сарай для тримання дом. живності. 097-782-13-75 
  Зем. діл-ка 13 сот., 20 сот., зі старим будинком, неподалік від 
центру, під забудову. 093-704-31-57
  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, город 
40 сот. 098-707-26-10
  Участок 0.40 га недобудований будинок, є вода, в центрі. 
096-080-71-62
  Частина будинку в центрі, 3 кімнати, кухня, віранда, кладовка, 
санвузол, заг. площа 66 кв.м., всі зручності - інд. опалення, ц/
водопостачання, каналізація + літня кухня газ., металевий гараж, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 3.6 сот. приватиз. 067-604-53-09, 
063-177-75-52
  Частина будинку, участок 0.08 га або обміняю на 1-кімн. кв. 
097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-551-79-52
* Будинок зі всіма зручностями, 70 кв.м., центр, ремонт, 
гараж, садок, сауна, теплий пол.  067-796-11-99, 073-
109-52-11

мІняю

2-х кімн.кв. в р-ні училища, другий поверх на центр, або при-
ватний будинок, обмін без рієлторів. 068-941-44-47
  Будинок на квартиру, розгляну всі пропозиції. 063-287-60-61
  Будинок по вул.Суворова на 1-кімн. кв., 2-3 пов. з інд. опален-
ням. 068-739-90-98
  На зерно або продам пару сембернарів (хлопчик і дівчинка), 
вірні друзі і охоронці. 097-793-55-95

АВТОМОТО
ВАЗ 21011 газ-бензин. 068-851-58-13
  ВАЗ 2104 1985 р.в., в хорошому стані, мотор 1.5 бен-
зин. 098-538-93-13
  ВАЗ 2105 2010 р.в., КПП 5 ст., Г.-Б. - 36 500 грн. 
067-682-30-91
  ВАЗ 21093 1997 р.в. "Балтика". 073-557-83-57
  ВАЗ 21099 легковий 1996 р.в., стан відмінний. 063-
293-14-22, 067-756-85-13
  ВАЗ 218 Калина, газ-бензин, 2007 р.в., дв. 1.6, тем-
но - синій колір, не бита, не фарбована, 2 комплекти 
резин на дисках, хазяїн. 098-323-05-07, 063-296-24-14
  ВАЗ-21093 (Балтия) 2000 р.в., 1,5, газ-бензин. 
Терміново. 097-302-8-555
  Део Ланос 1.5, 2008 р.в. 097-021-19-64
  Диски сталеві R-15 1 шт., R-14 1 шт. підходять на 
Форд Мондео (сієра), Жигулі 8-9 та 99 моделі 150 грн./
шт. 093-891-01-40 Зоя Василівна
  Камаз 5320. 097-362-81-21
  Міні - трактор дизельний з кабіною, мотоблок 10. 
096-649-53-83
  Міні трактор з навісним обладнанням. 067-163-28-

26 Олег
  Мотоцикли Урал, Урал з мотором, К 750, Мт з мото-
ром К 750, всі з/частини до них, терміново. 097-154-
49-36, 093-411-05-52
  Пежо - 605, Т.дизель 2.1, зелений металік, кож.салон, 
люкс, седан, хороша акустика, титани, ABS, ел.скло, 
механіка КПП. 097-756-75-59
  Рено Мондео 2000 р.в. 067-623-30-90
  Трактор Кубота 280 + фреза 32 л.с. 097-577-26-86
  Трактор Т-40 М з ведучим передком + з 2-х корпусним 
плугом. 098-649-46-08
  Хонда Діо Леад (100). 063-042-05-93

рІзне
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу чорного 
металобрухту, макулатури, старих холодильників, батарей опа-
лення, газет, бумаг, картону - телефонуйте, приїдемо і вивезем. 
097-904-20-43
  Будівельна компанія зніме в м.Козятині 3-х кімн. кв. зі всіма 
зручностями для 3-х чоловік, чистопорядність та достойну оплату 
гарантуємо. 067-482-76-39
  Віддам в добрі руки чудових кошенят, їдять все, грайливі, 
хороші будуть мишолови. 063-605-88-19
  Візьму на квартиру хлонці або дівчину (або обох). 2-12-24, 093-
884-86-66, 068-209-91-37
  Втрачений выйськовий квиток та паспорт на ім’я Юрчук Валерій 
Михайлович вважати недійсним
  Втрачено військовий квиток на імя Кошляк Ігор Анатолійович 
вважати недійсним
  Втрачено посвідчення дитини з багатодітної сім'ї серія АВ 
№015973 видано на ім'я Франко Олени Володимирівни вважати 

недійсним
  Загублені права та документи на автомобіль, ключі, телефон. 
Прохання повернути за винагороду. 063-276-19-91. Богаченко
  Здам 1-кімн. кв., р-н училища. 067-394-17-14, 093-624-49-05
  Здам 3-х кімн. кв., в центрі вул.В.Великого. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Здам будинок газ. порядній сімї, туален в дворі р-н 101-км. 
063-386-14-76
  Здам в оренду (продам) гараж по вул.Космонавтів 56. 097-352-
95-36, 063-286-35-15
  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 мага-
зин з євро-ремонтом. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Здам гараж біля Екзотика. 093-488-78-48

  Здам кімнату в газ. будинку. 093-598-90-58
  Здам пів будинку з газом, вул.Сербіна 14.096-508-46-34
  Здам приміщення в центрі. 073-326-41-57
  Здам приміщення під бізнес та офіс 74 кв.м. та 35 кв.м., центр, 
вул.Грушевського 61а. 096-555-73-71
  Зніму 1-кімн. кв., бажано в центрі, зі зручностями, порядність і 
своєчасну оплату гарантую. 096-866-29-99
  Зніму гараж р-н 1 школи на тривалий термін. 097-704-97-81
  Сім'я з 3-х людей, зніме 2-х кімн. кв., в центрі на тривалий 
термін, порядність, чистоту та своєчасну оплату гарантуємо. 
063-680-92-91 Надія
  Шукаю доглядальницю для жінки - інваліда м.Козятин (р-н ПРБ). 
097-300-31-13
  Шукаю роботу електрика будь-якої складності, можливо разо-
ву. 096-263-89-67
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ГОРОСКОП
з 31.01 по 6.02

оВен 
Цього тижня варто бути дуже уваж-
ним та обачним, адже різка зміна пла-

нів та крайнощі ні до чого хорошого не при-
зведуть. Зорі радять уважно прислухатись 
до себе, власних бажань, а також інтуїції.

ТеЛець 
Для Тельців новий тиждень буде неймо-
вірно сприятливий у плані роботи. Чимало 

ідей та пропозицій, від яких важко відмовитись. 
Зберігайте спокій та не намагайтесь втілити у життя 
все, адже потрібен час і для відпочинку. 

БЛизнЮки 
Саме час повернутись до роботи по-
вністю, адже у вас був час відновитись 

та набратись енергії. Кінець місяця буде 
сприятливим для втілення в реальність давніх 
мрій та цілей. 

рак 
Не варто розслаблятись та відкладати 
справи на сумнозвісне "завтра". Зберіть 
сили у кулак та починайте працювати не 

лише над тим, що потрібно, а й над тим, що подо-
бається. Тиждень буде вдалим, якщо вам вдасться 
максимально приділити час для самореалізації.

ЛеВ 
Тиждень буде доволі насиченим, 
тому зорі радять дещо уповільнились 
у намаганні встигнути все і більше. 

Перша половина тижня буде сповнена ве-
ликої кількості роботи, а от другу частину 
варто приділити правильному відпочинку.

діВа
Зорі пророкують незвичайний час для 
роздумів, ідей, сумнівів та появи гран-
діозних планів. Пора взятись за себе та 

почати самовдосконалюватись. Саме самороз-
виток допоможе вам побороти старі проблеми.

Терези 
Цього тижня можливі непередбачува-
ні події, через які ви можете опинитись 
у незрозумілій ситуації. Тому варто 

прислухатись до себе та намагатись уникати 
конфліктних ситуацій.

скорпіон 
Зарядіться на позитив, і тоді весь  
тиждень удача вам усміхатиметься. 
Гарний настрій та розумний підхід 

до розподілення часу дозволять поповнити 
гаманець та завести нових друзів.

сТріЛець 
Кожне рішення Стрільців цього тижня 
варто добре обдумувати, а також не 
відпускати на волю весь шквал емоцій, 

які вас охоплюють. Лише раціональне мис-
лення та впевненість у своїх діях допоможуть 
завершити тиждень на позитивній ноті.

козеріг 
Забудьте про стандартне бачення 
світу, нові погляди допоможуть вам 

нарешті почати йти назустріч своїм мріям та 
цілям. До того ж, саме час налагодити стосун-
ки зі своїм колом спілкування.

ВодоЛій
Весь нестримний потік енергії варто 
спрямовувати не на руйнування, а на 

створення чогось хорошого. Забудьте про за-
пальні методи розв'язання проблем, саме час на-
вчитись позбуватись негараздів мирним шляхом.

риБи 
Зорі радять втримати свої амбіції та над-
мірну емоційність, щоб не загрузнути у 
негативі та невдачах. Попереду на вас 

очікують зміни, які варто правильно сприйняти.

СЕРЕДА,  6 ЛЮТОГО

-   5 0С    -  6 0С
-   2 0С    -  5 0С

вІвторок, 5 лютого

+   1 0С    -  1 0С
+   1 0С    -  2 0С

ПонедІлок, 4 лютого

+   4 0С    +  3 0С
+   3 0С    +  3 0С

СУБОТА,  2 ЛЮТОГО

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

П'ятниця, 1 лютого

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

недІля, 3 ЛЮТОГО

+   1 0С    +  2 0С
+   4 0С    +  4 0С

четвер,  31 сІчня

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

Погода у Козятині 

козятин в останній 
день січня


