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 «Головне — бажання і кошти на його 
втілення знайдуться». Під таким гаслом 
розпочав корисну справу для Козятина 
Сергій Сиваківський. Запасся терпінням, 
підтримкою колег і знайомих, зібрав 
команду та почав втілювати акцію «500 
дерев» для нашого міста

 — Якось я на роботі розповів про те, як 
можна зробити Козятин кращим і мої колеги 
з керівництвом, які це слухали, сказали: «Тож 
давай, починай, ми допоможемо твоєму 
місту», — розповідає Сергій
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застрелили онука екс-
Голови козятинської рДа

залишилися без 
Даху наД Головою

 — Мар’ян Васютинський 
володів землями нашого 
міста до революції. Він 
віддав частину своїх 
земель під забудову 
залізниці. Проте поміщика 
розкуркулили

 Вінницький 
апеляційний суд виніс 
остаточний вирок 
у справі чиновника 
Олександра Павлова. 
Його звинувачували у 
хабарництві

як розкуркулювали 
поміЩика

засуДили 
архітектора

Головний садівник національного ботанічного саду імені Гришка василь остап'юк 
допоміг відібрати сорти декоративних рослин
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новининовини

«не чіПайте Корми для худоби» Плани глуховецьКої отг 

Про добрі сПрави двох шКолярівзастрелили онуКа еКс-голови 
КозятинсьКої рда
трагедія. Резонансне вбивство трирічного хлопчика шокувало всю Україну. 
Непоправне горе спіткало родину Лавренюків з Козятинщини. Загинув онук 
голови сільради Збаража та екс-голови Козятинської РДА Олексія Лавренюка, 
трирічний Олександр

ми запитали у козятинчан

олексанДр (40), піДпри-
ємець: - Я не пощуся. 
Треба було б, але не 
роблю цього. Я й так 
худий, куди мені ще 
поститися?

люДмила (49), Домо-
ГоспоДарка: – Ксьондз 
казав, якщо людина 
не може постити через 
здоров’я, то можна не 
поститися. Я не пощу

леоніД (55), монтер колії: 
– Ні. Сьогодні шматок 
сала з’їв. Працюю в 
ПЧ-7, там робота важ-
ка, самі знаєте, без сала 
ніяк

Діана (19), креДитний ме-
неДжер: – Я не пощуся. 
Ніколи в сім’ї моїй не 
постилися. Так і я не 
звикла, хоча хотілося б 
спробувати 

ірина (31), електроме-
ханік: – Не постимо. 
Я вагітна, тому мені 
не можна. А так по 
п’ятницях посту до-
тримуємося

микола (63), пенсіонер: - 
Душею — так, а тілом 
— ні. Бо тіло теж треба 
чимось наповнювати. 
А душею, звісно, треба 
постити

чи дотримуєтеся ви посту? у селі Козятин у миколюків горіла хата. Потрібна допомога

перевернутий бак бачили багато дорослих, але ніхто з 
них не поставив його на місце. це зробили Діма і назар

КОРОТКО

ніч у ліцеї
 У козятинській ліцей-

школі пройшов незвичай-
ний освітній захід «Ніч у 
ліцеї». Ідею такого свята 
запропонувала директор 
ліцею-школи Олена Біля-
нець, а надихнув її відо-
мий фільм «Ніч у музеї». 
От тільки оживали не істо-
ричні експонати, а знання.

Мета, яку поставили пе-
ред собою учителі, – за-
цікавити учнів навчанням, 
показавши знайомі пред-
мети з нового, незвичного 
ракурсу.

Після вечірньої зустрічі 
у фойє ліцею учні ІІ курсів 
відвідали експозиції «Не-
хай буде світло!», «Тран-
спортний засіб для мрій», 
«Спочатку було…», «Біо-
логія на смак», «Кінотеатр 
німого кіно» тощо.

загинув 
рибалка
  У Вернигородку за-

гинув місцевий рибалка. 
49-річного чоловіка «за-
смоктало» у мул, де лише за 
кілька годин потому його, 
вже мертвим, виявили інші 
рибалки. З розповідей од-
носельців, які досі шоко-
вані трагедією, чоловік, 
звечора попоравши, пішов 
порибалити на так звану 
«Шубу», яку незадовго до 
цього власники спустили. 
Що було далі – невідомо. 
На світанку інші рибалки 
виявили його за 4 метри 
від берега по пояс у мулі 
і без ознак життя. У тому 
місці, кажуть люди, колись 
була річка. Швидше за все, 
чоловік, потрапивши у му-
лову пастку, не спромігся 
самотужки з неї вибратися.

в’ячеслав Гончарук

З четвертокласниками школи 
№1 Дмитром Ольховським та 
Назаром Добржанським ми по-
знайомились зовсім нещодавно. 
Було це минулого вівторка, коли 
вони поверталися з школи до-
дому. Хлопці, побачивши пере-
вернутий бак, почали піднімати 
його на колеса в той момент, 
коли перевернуту кимось єм-
ність фіксувала відеокамера. 

У  п’ятницю, 29 листо-
пада, ми зустрілися з Дімою 
та Назаром у школі на пере-
рві між уроками, коли вони 
поверталися в клас з їдальні.

— Діма ,  коли у вас 
з’явилася ідея постави-
ти контейнер на колеса?

— Відразу, – каже школяр. 
– Ми з Назаром вже один раз 
ставили його. А перевертають його 
старші хлопці. Дівчата з 8-го класу 
знають, з якої школи ті хлопці.

— То наводити лад піс-
ля чиїхось поганих вчинків 
ваше улюблене заняття? 

– Ні, – каже Назар. –  Я лю-
блю пограти телефоном, допо-

магати мамі прибирати в кімнаті, 
побігати з хлопцями у футбол чи 
ще якісь спортивні ігри. У Діми 
такі ж захоплення, як у мене, а 
ще він любить доглядати за своїм 
папугою. Клички у нього немає, 
але він дуже музикальний. Коли 
я вмикаю музику, він починає 
танцювати, перебирає ніжками і 
головою робить рухи  — додає 
Назар. Зараз папузі стало ще 
веселіше. Діма за моєю ідеєю 
підселив до нього голуба, якого 
ми врятували. У голуба було по-
шкоджене крило і він не міг стати 
на лапу. Спочатку, як тільки голуба 
в клітку впустили, вони сиділи 
один проти одного і тільки диви-
лись, а потом стали разом їсти.

— А зв ідки ви зна -
єте, чим голуба годувати?

— Він їсть те, що ми папузі 
даємо.

— Ви тільки голуба вря-
тували чи ще якусь істо-
р ію можете пригадати?

— Безпритульна кішка нявкала 
біля нашої школи. Ми з Назаром 
забрали її до будинку, де кішок 
підкормлюють діти й дорослі. Вона 

вже не нявкає і навіть підросла.
Ще ми допомогли товаришу з 

іншої школи. Він послизнувся і 
впав прямо в калюжу. Ми його 
підняли і Діма запропонував йому 
піти до Діми додому щоб пере-
одягти його. Тільки Славіка, так 
звали того школяра, зустріла 
його мама і забрала додому. 

—.А які у вас успіхи в школі?
— До відмінника трохи да-

леко. Вчуся коли 9, коли 10, 
буває 11, – відповідає Назар.

— Десятки, одинадцятки, два-
надцяток менше, – каже Діма.

— У класі друзів маєте 
багато?

— У нас скільки учнів в класі, 
стільки й друзів, – каже Діма — 
Ми часто всім класом їздимо на 
екскурсію.

— А яка подія для вас 
запам’яталася найбільше?

 Хлопці переглянулись і по-
сміхнулись.

– Ми н іколи не дума-
ли, що коли поставити пере-
вернутий контейнер на коле-
са, можна потрапити в газету. 

На це ми відповіли, що хлопці 

потрапили в газету не за те, що 
підняли контейнер. А за свою 
людяність і доброту, за праг-
нення зробити хорошу справу. 

— Назар і Діма вирізняються в 
класі своєю добротою та чуйніс-
тю, — каже класний керівник 4-В 
Людмила Петренко. — Вони над-
звичайно товариські, завжди допо-
можуть і виручать. Так вони швидкі 

, активні і це їм допомагає в житті. 
Вони можуть прийти зробити ко-
рисну справу. От сьогодні прийшли 
і розповідають, що вони врятували 
голуба. Хлопчики дуже хороші і 
клас у нас дуже дружній працю-
ємо над тим. Вже чотири роки 
у нас така дружня сім’я. Разом 
відзначаємо свята, разом їздимо 
на екскурсії. Разом навчаємося.

Другого грудня в селі Козяти-
ні сталася пожежа приватного 
будинку на вулиці Гайдара, 63. 
Вогнем було знищено всі елек-
троприлади в кімнаті, з якої 
почалося загоряння. Усі інші 
кімнати, які пошкодила кіптя-
ва, потребують капітального 
ремонту. Стіни і стелю в кімна-
тах потрібно починати з нуля.

Подружжя Олени та Віктора 
Миколюків разом з донькою в 
холодну пору року практично 
залишилися без даху над голо-
вою. Для відновлення будинку 
потрібні фінансові витрати, 

яких у подружжя Миколюків 
наразі немає. Тому всіх не-
байдужих просимо долучитися 
до збору коштів для родини.

Просимо телефонувати 
за номером (098) 93 -47-
066, Таїсія, сестра Олена 

змагання з шахів
 У  Махнівці відбули-

ся змагання з шахів. Взя-
ли участь як дорослі, так 
і малі.

Серед дорослих, де гра-
ло 11 гравців, переможцем 
став Дмитро Шкрябій. 
Срібло отримав Броніс-
лав Грушецький. Бронзу 
виборов Володимир За-
корчевний.

Найкращим гравцем 
серед учнівської моло-
ді став Руслан Бугаєнко, 
друге місце посіла Вікто-
рія Білик, третє — Анаста-
сія Бурля. Наймолодший 
гравець турніру Максим 
Рибак посів четверте міс-
це. Переможці та призери 
змагань були нагороджені 
грамотами та медалями. 
Наступний турнір з шахів 
у Махнівці відбудеться 29 
грудня.

зоряна боГуславська
У центрі столиці, 1 грудня, на 

розі вулиць Льва Толстого та 
Тарасівської обстріляли позашля-
ховик Range Rover. Зловмисники 
цілили в 47-літнього ресторатора 
і депутата Київської обласної 

ради В’ячеслава Соболєва, який 
був за кермом елітного авто. 
Але вбивця промахнувся. Куля 
смертельно поранила його сина 
— трирічного Олександра. Ме-
дики приїхали оперативно, але 
врятувати дитину не вдалося. 

Хлопчик помер у кареті швидкої 
допомоги. Злочинці з місця події 
втекли. Та ненадовго. Наступного 
дня столичні поліцейські затрима-
ли двох підозрюваних у вбивстві. 
Ними виявились молоді бійці-до-
бровольці. А знаряддям вбивства 
стала снайперська гвинтівка.

хто стріляв

Обом зловмисникам оголосили 
підозру. За інформацією поліції, 
вони поки що провини не визна-
ли. Відомо, що затримані були на 
війні, туди пішли добровольцями. 
Снайпер Андрій Лаврега - уро-
дженець Черкас, пішов воювати 
у 18, хоча на тренуваннях баталь-
йону був з 17 років. Він отримав 
численні нагороди і орден «За 
мужність» 3 ступеню з рук пре-
зидента Порошенка. Олексій 
Семенов, другий затриманий, 
- уродженець Одещини, 18-річ-
ний, служив у тому ж батальйоні 
«Аратта», «Української доброволь-
чої армії», що й снайпер Лаврега.

версії замаху

Поліція розглядає як основні 
версії скоєння злочину – по-
бутові проблеми, господарську і 
професійну діяльність Соболєва. 

– Одна з версій, що причина 
пострілу - фінансово-економіч-
на діяльність батька, - сказав 
голова Київської поліції Андрій 
Крищенко. Разом з тим, він

уточнив, що «зараз проводиться 
перевірка на зв'язок потерпілого 
з терористами», а відразу після 
скоєння злочину Соболєву був 
наданий поліцейський супровід.

зять лавренюка
Відомо, що В’ячеслав Соболєв 

родом з Донеччини. Бізнесмен-
ресторатор, кандидат еконо-
мічних наук, депутат Київської 
обласної ради. Працював у Раді 
національної безпеки та оборони 
України. Був тричі одружений. 
Донька Олексія Лавренюка Інна 
стала його третьою обраницею. 
У 2016 році в них народився син 
Олександр. Разом виховують 
і синів Інни від попередньо-
го шлюбу — Давида та Ма-
рію, яких В’ячеслав всиновив.

Козятинці сумують з приводу 
трагічної смерті маленького 
Олександрика. Відразу після 
вбивства в соцмережах по-
чали висловлювати свої щирі 
співчуття родині. Адже, мама 
хлопчика Інна народилась у 
селі Збараж. Дідусь свого 
часу був головою РДА, а бабу-
ся очолює агрогосподарство.

Серед тих, хто один із 
перших висловив співчуття, 
і відома співачка Ірина Бі-
лик, хрещена мама хлопчика. 

«Не могу сидеть и делать 
вид, что ничего не произошло... 
Убит маленький ребеночек, 
чудесный малыш..., крестной 
которого я являюсь... Зачем 
все в этом мире, если так про-

сто убивают людей, деток...в 
центре любимого города.... Мой 
маленький Ангел, Сашенька, 
прости этим взрослым нелю-
дям их жестокость...Силы всей 
семье в этот страшный час», 
— пише у соцмережах співачка. 

Після втрати сина Інна Со-
болєва залишила свій запис на 
сторінці у Фейсбуці. «Вбили 
нелюди вчора мого синочка ан-
гелочка, Сашеньку… Помоліться 
за нього… і бережіть свої сім’ї»

За інформацією «Столичного 
регіону», Олександра похо-
вали 3 грудня у Києві. По-
прощатися з хлопчиком при-
йшли лише найрідніші люди.

Редакція висловлює щирі 
співчуття родині загиблого.

Щирі співчуття

в’ячеслав Гончарук

Розпочала роботу Юзефо-
Миколаївська біогазова елек-
тростанція, яка є першою про-
мисловою біогазовою елек-
тростанцією на Вінниччині. Це 
перша біогазова електростанція 
в Україні, яка була побудована 
і оснащена саме українським 
технологічним обладнанням.

Потужність станції – 3 МВт. 
Голландська технологія отриман-
ня біогазу дозволяє переробляти 
не тільки відходи, а й вторинні 
матеріальні ресурси агропромис-
лового виробництва з коефіцієн-
том трансформації більше 75%.

Запуск станції створив робочі 
місця для 50 співробітників та 
близько 500 працівників. Крім 
електроенергії, вироблятиметься 
теплова енергія та ефективне 

органічне добриво - активна 
біомаса мікроорганізмів та гу-
мінових кислот. Переробляти-
меться жом місцевого заводу, 
заводів Гайсина, Саливінки та 
Жданівки, а також меляса, гичка, 
пожнивні залишки, силос тощо.

Усе нібито добре, але постає 
питання: чи не призведе потуж-
на біоенергетика Козятинщини 
до колапсу в тваринницьких 
господарствах нашого краю?

Уже в цьому році багато тва-
ринників зіткнулися з проблемою 
купівлі жому як корму для худо-
би. Коли взимку не буде чим го-
дувати рогате фермерське чи до-
машнє стадо, то корови скоріш за 
все підуть під ніж. А це означає, 
що молока на ринку стане менше.

– Цієї осені ми на всі нама-
гання купити жом залишилися 
на зиму без основного корму 

для корови. Цей рік скотина 
перезимує. Якщо й на ту зиму 
жому не купимо, то що будемо 
робити з коровою, навіть не 
знаю, – каже Ірина з Блажіївки.

Аллу з Махнівки, яка три-
ма є  ч о тири  корови ,  т а -
кож турбує дефіцит жому.

– Цієї осені встигли купи-
ти 10 тонн жому. Якщо в на-
ступному році цукрові заво-
ди стануть постачальниками 
сировини на біоелектростан-
цію, то я своїх корів взимку 
не прогодую, – каже жінка. 

Володимир з Журбинець каже, 
що не буде сподіватися на жом.

– Я не буду чекати буде він 
чи не буде, – каже він. – Поки 
є можливість і сила – збіль-
шу площу під посів буряка. 
Біоенергетика – енергія май-
бутнього. Вона потрібна також.   

олена уДвуД

Визначили переможців громад-
ського бюджету Глуховецької ОТГ. 

До розгляду у жовтні на сайті 
«Громадський бюджет» було пода-
но 9 проектів. Потім мешканці гро-
мади мали змогу проголосувати на 
сайті за той проект, який їм подоба-
ється. У результаті перемогло шість 
проектів, тож у Глуховецькій ОТГ:

- зроблять вуличне освітлення 
на вулицях Привокзальна, Героїв 
Майдану та Гречна у Глухівцях. 
Цей проект запропонував Роман 
Гнатюк. Бюджет — 41 420 гривень;

- облаштують спортивно-тре-
нажерний майданчик у селі Гу-
рівці за 35 тисяч гривень. Ав-
тор проекту — Ігор Ярмошевич;

- створять спортивний май-
данчик для міні-футболу у Не-
педівці. Витратити на це пла-
нують 49 186 гривень. Проект 

запропонував Олексій Афанасьєв;
- облаштують майданчик для 

відпочинку та занять спортом 
для дітей та дорослих у Глухів-
цях за 48 тисяч 65 гривень. Ав-
тор проекту — Наталія Шевчук;

- встановлять лавки та урни 
біля восьми багатоповерхівок 
на вулиці Богачука, Вишнева та 
Кар’єрна у Глухівцях. Витратять 
на це 31 700 гривень. Автор про-
екту — Назар Назаровський;

- облаштують спортивно-
ігровий майданчик за 37 238 
гривень у Глухівцях. Проект за-
пропонувала Людмила Дрижук.

«Всі проекти будуть ре-
а л і зован і  протя гом 2020 
року», — йдеться на сторінці 
Глуховецької ОТГ у Facebook.

Нагадаємо,  Глуховецька 
ОТГ — перша об’єднана гро-
мада у Козятинському районі. 
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прокурори довели взяття хабара в розмірі 300 доларів

козятин можна засадити бузковими алеями різних 
сотрів

#500дерев — це три про-
стих кроки. Можна попо-
внити спеціальний накопи-
чувальний  рахунок магази-
ну «Зелений Дім» на заку-
півлю саджанців. Реквізити 
для благодійних внесків Р/р 
26003060755975 ПриватБанк м. 
Козятин Код 2479004246 МФО 
302689 СПД Наталія Столітня.

Та кож можна  напис а -
ти про акцію або зроби-
ти репост в соцмережах з 
х е ш т е г о м  #5 0 0 д е р е в . 

– Маємо також готові ра-
хунки на оплату ботанічному 
саду чи магазину «Зелений 
Дім». Їх можна оплатити 
самим або з партнерами по 
бізнесу. Потім передати кви-
танцію і отримати вдячність 
та розуміння, що вніс свою 
лепту в гарну справу (звер-
татись можна за контактами 
sivakovskiy1@gmail.com 098 
105 30 30).  На зібрані кошти 

будуть закуплені саджанці, 
вони перезимують в питомни-
ках, а навесні ми заберемо їх і 
висадимо у визначених місцях, 
— каже Сергій. — Про всі 
грошові надходження ми буде-
мо звітувати в соцмережах та 
в пресі Також внесемо у грунт 
при посадці укорінювач і во-
логоутримувач, щоб допомогти 
рослинам закріпитись. Споді-
ваємось зібрати до вже пере-
рахованих коштів додатково 
72500 гривень на закупівлю 
понад 330 саджанців в Бота-
нічному саду. Та орієнтовно 
25000 гривень на засоби для 
внесення при посадці та поли-
ві. І наостанок хочу звернутись 
до всіх — земляки, ми занад-
то багато витрачаємо часу на 
суперечки. Тож давайте на 
прикладі людей, які долучи-
лись до цієї справи, забудемо 
про це, об'єднаємось і зро-
бимо наш Козятин квітучим!

як стати учасником акції

засудили КозятинсьКого 
архітеКтора, яКий ПоПався на хабарі

була Кірова, Перейменували на 
джерельну, а треба – на смітниКову

«Чорна п’ятниця» прийшла 
до нас зі Сполучених Штатів 
Америки. Нині такі розпро-
дажі влаштовують у різних 
країнах світу. Ми перейняли 
цей звичай у 2013-му році.

Як йдеться на Вікіпедії, 
Чорна п’ятниця в Амери-
ці є наступним днем після 
Дня подяки, що святкують 
щороку у четвертий четвер 

листопада. Звичай влашто-
вувати акції на товари саме 
у п’ятницю після Дня по-
дяки виник у ХІХ столітті.

Сам термін «Чорна п’ятниця» 
спершу з’явився у Філадель-
фії. У п’ятницю після Дня 
подяки завжди були великі 
затори. Тож цей вислів став 
символізувати надмірне скуп-
чення пішоходів та автівок.

історія походження

озеленення. У Козятині та поза його межами організувалася команда, яка 
хоче перетворити наше місто на маленьку квітучу перлину Поділля. Ініціатором 
та координатором став козятинчанин Сергій Сиваківський. Отож, запускаємо 
флешмоб #500дерев по збору коштів для втілення даного проекту

чорна П’ятниця. Що КуПували Козятинчани?

Підтримай громадсьКу ініціативу 
#500 дерев для Козятина

КОРОТКО

грали у 
волейбол
 У широкогребельський 
школі відбулися змагання 
дівчат з волейболу. За 
перемогу змагалися 
команди з Миколаївки, 
Широкої Греблі та 
Вівсяників. Перше 
місце вибороли дівчата з 
Вівсяників. Срібло взяли 
господарі спортивної зали, 
команда з Широкої Греблі. 
А бронза, відповідно, 
у дівчат з Миколаївки. 
Золоті та срібні призери 
переходять у фінал.

Перемоги 
земляка
 У Литві, у Вільнюсі за-

кінчився міжнародний турнір 
з бадмінтону серед юнаків та 
дівчат до 15 років. За перемо-
гу змагалось 90 спортсменів з 
8 країн. Наш земляк Дмитро 
Щербатюк виборов дві брон-
зові медалі в одиночній та 
змішаній категорії з Софією 
Чорноморовою. А також зо-
лоту нагороду у парній кате-
горії з Єгором Леонтьєвим.

Бажаємо перемог і в на-
ступному турнірі в Естонії, 
який розпочнеться вже 6 
грудня.

ірина шевчук

«Головне — бажання і кошти 
на його втілення знайдуться». 
Під таким гаслом розпочав 
корисну справу для Козятина 
Сергій Сиваківський. Запасся 
терпінням, багажем контактів та 
підтримкою колег і знайомих, 
зібрав команду та почав вті-
лювати акцію «500 дерев» для 
нашого міста. Разом вирішили, 
що Козятин було б непогано 
засадити фруктовими деревам. 
Також місто може прославитись 
бузковими алеями, декоративни-
ми деревами. Можна висадити 
алею малинового бузку імені 
Богдана Хмельницького з обох 
сторін дороги на Довженка (на 
відрізку, де вирубали верби по-
під залізницю. Або алею білого 
бузку імені Лесі Українки. Патрі-
отично буде красуватись Алея 
загиблих Героїв з бузку жов-
того та блакитного відтінків на 
Куликівській. Це був би певний 
символізм — позаду загиблих 
дерев зростає нове покоління. 

робили все оперативно

Ініціативу Сергія підтримали і 
міські громадські організації, і 
міська влада, і на роботі в Києві.

— Якось я на роботі розпо-
вів про те, як можна зробити 
Козятин кращим і мої колеги 
з керівництвом, які це слуха-
ли, сказали: «Тож давай, по-

чинай, ми допоможемо твоєму 
місту», — розповідає Сергій. 
—  У нас в компанії молодий 
колектив, традиційно заведено 
все робити оперативно. Того 
ж дня отримав повідомлення 
від Вадима Рожука, що М.А.К 
готовий підтримати всі ініціа-
тиви по місту. Через декілька 
днів зустрілись, обговорили і 
приступили до втілення плану.

Роботи з втілення задуманого 
розпочали з об’їзду міста та 
шкіл. Далі вирішити створити з 
Гугл карти паперову план-карту 
в масштабі 20 метрів, на яку 
нанесли місця, де потрібно по-
садити чи оновити дерева. Уза-
гальнили і отримали цифру 470 
дерев і дали назву акції — «500 
дерев». У допомозі з вибором 
саджанців вирішили звернутись 
до «Національного ботанічного 
саду ім. Гришка». Там провели 
інвентаризацію фондів та віді-
брали сортові групи декоратив-
них рослин. Не оминули і наших 
місцевих знавців з озеленення.

— Наталія та Володимир 
Столітні погодились нам до-
помогти, — продовжує Сер-
гій. — Відкрили накопичу-
вальний рахунок для закупівлі 
саджанців та засобів для їх 
укорінення та утримання вологи. 

На даний момент колектив 
компанії, де працює Сергій, 
зібрав і перерахував кошти 
на закупівлю 140 саджанців 
фруктових дерев через мага-

зин «Зелений дім», для шкіл 
міста та села Козятин. Роз-
почато передачу школам сер-
тифікатів на їх отримання.

обіцяють купити саДжанці

У свою чергу Вадим Рожук 
від М.А.К організовує збір ко-
штів серед прихильників «Ак-
тиву Козятина», підприємців. 
Пообіцяв закупити для міста 
у Національного Ботанічного 
саду 40 саджанців бузку бі-
ло-рожевого кольору сорту 
«Красуня», 30 штук «Катальпи 
Чудової» та 15 «Гінкго-Білоба».

До акції озеленення позитивно 
поставилась і міська рада в осо-
бі мера Олександра Пузиря. Він 
підтримує громадську ініціативу, 
як по закупівлі саджанців, так і 
по видаленню декількох десятків 
загиблих та старих дерев. А та-
кож бере на себе зобов’язання, 
за підтримки міста та підпри-
ємців, закупити 50 саджанців 
бузку малинового кольору сорту 
«Богдан Хмельницький», 50 
саджанців бузку білого кольо-
ру сорту «Леся Українка», 30 
саджанців бузку темно-бузко-
вого кольору сорту «Людвіг 
Шпет», 30 саджанців «Фран-
цузького, їстівного каштана».

— Погодьтесь, якщо вдасться 
створити по місту бузкові алеї та 
затишні зелені вулиці, то щовес-

ни гарні відгуки про місто жите-
лів та гостей міста нам гаранто-
вано, — каже Сергій. — Тому 
ми звертаємось за підтримкою 
акції «500 дерев»  до керівни-
цтва підприємств, організацій, 
підприємців, небайдужих грома-
дян .Давайте разом перетворимо 
наше місто на маленьку перлину 
Поділля, для нас, для наших ді-
тей та нащадків. На підтримку 
акції «500 дерев для нашого міс-
та» також оголошуємо челендж

#500дерев.  Долучайтесь 
до захисту довкілля, допо-
можіть створити місто-сад.   

сергій сиваківський зібрав 
команду, аби зробити 
наше місто квітучим

олена уДвуД

Великі мережі продажу по-
бутової хімії, косметики, елек-
троніки, а також деякі магазини 
одягу та взуття долучилися до 
всесвітньої акції під назвою 
«Чорна п’ятниця». Не став винят-
ком і Козятин. У наших магази-
нах також пропонували знижки.

У деяких магазинах акція три-
вала з 28 жовтня до 1 грудня, у 
деяких — з 29-го. До прикладу, 
в одній з відомих мереж прода-
жу побутової хімії та косметики 
впродовж трьох днів були знижки 
до 80 відсотків на деякі товари.

В одній із точок продажу 
побутової техніки у нашому 
місті «Чорна п’ятниця» тривала 
з 28 листопада до 2 грудня.

— Знижки були від 5 до 
70%, — розповідає Максим, 
керуючий магазину. — Най-
більшим попитом користували-
ся телевізори. Трафік покуп-
ців збільшився разів у десять.

Ми запитали і козятинчан, чи 
купували вони щось у «Чорну 
п’ятницю». Ірина каже, що пере-
вагами акцій скористалася не 
вона, а її чоловік. Та й не стільки 
через те, що хотілося щось ку-
пити саме на «Чорну п’ятницю», 
скільки через те, що була по-
треба придбати новий телефон.

— Мій чоловік взяв у роз-
строчку на три місяці мобільний, 
— розповідає козятинчанка. 
— Так він коштував п’ять з по-
ловиною тисяч, якщо заокру-
глити, а по акції нам обійшовся 

в чотири. Продавчиня казала, 
що в цей день товар дуже роз-
купляли. При чому, брали і так, 
і в розстрочку. У іншому мага-
зині ми поклеїли захисне скло, 
то теж обійшлося дешевше.

Тетяна каже, що ніколи не 
пробувала робити покупки 
у «Чорну п’ятницю». І цього 
року теж нічого не купувала.

— Не було мене тут і не 
було мені коли. А коли це 
воно було? — каже жінка.

Віталій знає про акції, проте 
цього разу ними не скористався.

— Не ходив, не купував, не тре-
ба було нічого, — каже чоловік.

Валерій теж знає про цю ак-
цію, але теж нічого не купував.

— Якраз я їхав додому, — роз-
повідає козятинчанин. — Не в 

Козятині був. Ніколи не робив 
покупки на ці знижки. Знаю про 
ці знижки, просто немає коли 
туди йти. У мене така робота 
припадає, що у мене п’ятниця 
зміна. Я передаю зміну і ввече-
рі потрапляю додому аж вночі.

Також ми проводили опиту-
вання на нашому сайті kazatin.
com стосовно того, чи робили 
наші читачі покупки під час цих 
акцій. Долучилося до нього 
15 осіб. Восьмеро проголо-
сували «так», семеро — «ні».

Презентація 
книги
 Мешканців Козятина і 

Козятинського краю запро-
шують на презентацію книги 
Миколи Купчика «Стежками 
Тимка Падури» про автора 
пісні «Гей, соколи». Зустріч з 
істориком, дослідником жит-
тя та творчості видатних кра-
ян, головою районної спілки 
краєзнавців, відбудеться в 
Центральній районній біблі-
отеці 5 грудня о 10.00

знайшли міну
 У Козятині знайшли мі-

нометну міну. У п’ятницю,  
29 листопада, близько першої 
години дня, група піротех-
нічних робіт Аварійно-ряту-
вального загону спеціального 
призначення ГУ ДСНС Укра-
їни у Вінницькій області зни-
щили мінометну міну калібру 
82 мм. Боєприпас часів Дру-
гої світової війни було вияв-
лено напередодні на території 
однієї з АЗС у Козятині.

зоряна боГуславська

Чиновника Олександра Пав-
лова судили два роки. Його 
звинувачували у хабарництві 
— вимагав гроші за надання 
дозволу на МАФ. Вінниць-
кий апеляційний суд виніс 
остаточний вирок у справі. 

Нагадаємо, у березні 2017 
року на хабарі попався то-
дішній начальник управління 
містобудування, архітектури 
та містобудівного кадастру 
Козятинської міської ради 
Олександр Павлов. У червні 
хабарницьку справу почали 
розглядати в суді. Макси-
мальне покарання, яке міг 

отримати чоловік за статтею 
обвинувачення — десять років 
ув’язнення з конфіскацією.  
27 лютого 2019-го чиновник 
отримав вирок. Його засудили 
до п’яти років позбавлення 
волі. Прокурори довели, що 
він отримав хабар 300 доларів 
за те, щоб посприяти наданню 
іншій людині дозволу на роз-
міщення невеликого торговель-
ного об’єкта. Однак, з цим не 
згідний був чиновник та подав 
апеляцію. У вівторок, 3 грудня, 
дана справа розглядалася Ві-
нницьким апеляційним судом.

 — Залишено в силі вирок 
суду першої інстанції, яким 
начальника управління ви-

знано винним у вчинені кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого частиною 3 
статті 368 КК України та при-
значенням йому покарання у 
вигляді 5 років позбавлення 
волі, з позбавленням права 
обіймати посади, пов'язані з 
використанням організаційно-
розпорядчих та адміністра-
тивно-господарських функцій 
в органах державної влади 
та органах місцевого само-
врядування строком на 3 
роки, з конфіскацією всього 
майна, що є його особистою 
власністю, за винятком жит-
ла, — зазначають у прес-
службі прокуратури області.

в’ячеслав Гончарук

Часто-густо буває, коли вулиці дають 
влучну за логікою назву. Наприклад, 
вулиця Шкільна повинна бути недале-
ко від школи. Вулиця Лісова, чи мала 
б виходити до лісу, чи недалеко від 
нього. Біля ринку влучна назва вулиці, 
скажімо, Ринкова. Так було у нашому 
місті. Вулицю Кірова перейменували 
на Джерельну. Назва на ту пору вулиці 
дійсно була відповідною. Джерело там 
раніше було, навіть довгожителі кажуть, 
що вода з того джерела мала лікувальні 
властивості. Тільки коли залізницею ста-
ли возити різного роду сипучі вантажі, 
вода джерельця забруднилася. В кінці 
сорокових воду з джерельця вже не на-
бирали. Пізніше його взагалі засипали. 
Тільки воно знайшло собі хід і перевті-
лилось в річечку. Так та річечка кожного 

року наповнювала водоймище, яке в 
давнину назвали «Бомба басейни». У 
цьому році  влітку річечка засохла. 

Коли джерельця не стало, а хо-
четься зберегти вулиці влучну назву, 
то може Джерельну самий раз пере-
йменувати на Смітникову. Смітники на 
вулиці Джерельній на кожному кроці. 
Стихійне сміттєзвалище біля вулиці 
Корольова та провулку Лісового. Менші 
за розміром тягнуться всією вулицею. 

Раніше нахабні водії, коли на го-
ризонті нікого не було, пакети з 
непотребом заносили в лісосмугу. 
Тепер г убителі природи викида-
ють все це з автівки прямо на ходу. 

Майже всю вулицю сміттям на-
крили, тож виникає просте запи-
тання: перестанемо колись сміт-
тя на вулиці кидати чи Джерель-
ну в Смітникову перейменуємо?

на Джерельній так викидають 
з автівок домашній непотріб на 
дорогу

від  провулку лісового до 
матеріального складу суцільний 
смітник
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у Козятині відКрили сПортивний 
майданчиКа зі штучним ПоКриттям
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                телефон 2-16-18

офіційна інформація КозятинсьКої місьКої ради
Приймальня міського голови–2-01-05;Відділ у справах преси та інформації 2-01-04;Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

 Дорогі учасники АТО/ООС, 
військовослужбовці, працівники військового 

комісаріату, волонтери, ветерани, воїни запасу!
Прийміть щирі вітання із Днем  Збройних сил України 

та Міжнародним Днем волонтера!
Безперечно, міць української держави у єдності армії та народу. Тому не ви-

падково у календарі на день раніше є ще одне свято, яке в нашій країні навіть не 
відзначали ще кілька років тому. Це – День волонтера. Волонтерами не народжу-
ються, ними стають за покликом серця і відчуттям справедливого милосердя в душі.

6 грудня – свято чоловіків, які захищають спокій наших домівок. У цей 
день ми з вдячністю вшановуємо тих, хто присвятив своє життя служін-
ню Батьківщині, хто стояв у самих  витоків створення нашого війська, 
хто сьогодні захищає державу, забезпечує мир і спокій наших громадян. 

Сьогодні всім нам необхідно зробити все можливе, щоб і надалі зміцнюва-
ти патріотичний дух і постійно підвищувати обороноздатність нашої держави. 
Нехай ніколи наші родини не отримують страшні звістки про загибель рідних, 
а світла пам’ять про тих, хто при виконанні своїх обов’язків по захисту краї-
ни сплатив найдорожчу ціну – життя, назавжди залишиться в нашій пам’яті!

Бажаю всім українським військовослужбовцям  злагоди, міцного здоров’я,  
надійного родинного тилу, віри у силу власної держави, щастя та добра! 

З повагою, міський голова Олександр Пузир

Шановні депутати міської  ради, 
члени виконавчого комітету, колеги! 

Дорогі козятинчани!
Щиро вітаю вас з Днем місцевого самоврядування!

Щорічно 7 грудня ми відзначаємо професійне свято людей, кому громада до-
вірила право представляти свої інтереси, сприяти утвердженню в українському 
суспільстві принципів демократії – День місцевого самоврядування. Представ-
ляти громаду, знати її проблеми і докладати всіх зусиль для їх вирішення, від-
повідати за розвиток нашого міста, налагоджувати зв’язки між громадянами, 
їх громадськими об’єднаннями та владою  – почесна і відповідальна місія.

Ми разом робимо спільну справу – працюємо задля добробуту мешканців громади. 
Разом відновлюємо дороги, розвиваємо інфраструктуру, розробляємо проекти, будуємо 
плани задля процвітання Козятина. Наша робота помітна в кожному куточку громади.

 Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з кожним, кому довірено пред-
ставляти інтереси наших виборців.  Впевнений, що наша сумлінна і віддана праця 
об’єднувати у спільному прагненні зробити Козятинську громаду чистою, охайною 
і комфортною для людей, що додасть усім нам наснаги на добрі справи, порозу-
міння задля добра і благополуччя, стане імпульсом для подальшого соціально-еко-
номічного розвитку та процвітання, стимулом для досягненням нових здобутків та 
запорукою збереження миру і злагоди в кожній нашій домівці та Україні в цілому!

Зі щирими побажаннями, міський голова Олександр Пузир

на уКрПошті — дешевше та 
зручніше

DocuDays Приїде 
до Козятина

У місті обласного значення 
діти та дорослі віднині мати-
муть додаткові можливості 
постійно займатися спортом 
і зміцнювати своє здоров’я. 
Адже саме тут, на території 
міського стадіону зведено 
спортивний майданчик, по-
будований в рамках програми 
«Будівництво футбольних полів 
зі штучним покриттям в регі-
онах України» за кошти дер-
жавного та місцевих бюджетів. 
Вартість будівництва даного 
об’єкта 1 млн 400 тис. грн.

З  на годи  т а ко го  спор -
тивного дійства з ібралось 
чимало козятинчан і, звіс-
н о ,  п о ч е с н и х  г о с т е й .

Привітати з визначною по-
дією в житті міста завітав за-
ступник голови ОДА Олександр 
Крученюк, який у своєму висту-
пі зазначив, що відкриття спор-
тивного майданчика є знаковою 
подією для Козятина. Адже мо-
лодь міста бере участь у турні-
рах різних рівнів, тож сучасний 
майданчик зі штучним покрит-
тям дозволить їм ще активніше 
долучатися до спорту та роз-
виватися у цьому напрямку, до-
помагатиме юним спортсменам 
у професійному зростанні.

«Це 99-й майданчик, який 
побудовано з нуля за останні 3 
роки у Вінницькій області. За 
тиждень відкриється в Тульчи-

ні 100-й такий майданчик. На 
цьому завершується програма 
з будівництва футбольних полів 
зі штучним покриттям в регіо-
нах України. Натомість розпо-
чинається нова – програма зі 
створення багатофункціональ-
них спортивних майданчиків, 
де буде суміщатись 4 види 
спорту. Наразі подано 11 про-
ектів таких майданчиків», - за-
значив Олександр Крученюк.

-  Бажаю ус ім приділяти 
якомога більше часу для за-
нять спортом та фізичною 
культурою, адже спорт робить 
людей сильнішими фізично та 
морально, націлює на пере-
моги у житті. А діти, сильні 
тілом та духом - це запорука 
успішного майбутнього на-
шої країни. Дякую усім, хто 
долучився до облаштування 
цього спортивного поля. Не-
хай воно послужить молоді 
на користь та допомагає ак-
тивно та цікаво проводити 
своє дозвілля якомога довше, 
- наголосив Олександр Пузир.

Після вітальних слів настав 
час випробувати спортивний 
майданчик у дії. І право пер-
шого удару надали Олексан-
дру Крученюку та керівництву 
міста в особі Олександра Пу-
зира та Костянтина Марченка.

Це ще один вагомий крок, 
який робить влада назустріч 
жителям громади, доводя-
чи свої наміри служити лю-
дям. Встановлення спортив-
них майданчиків – це шлях 
здоров’я та фізичного гарту.

Козятинська районна 
рада та Козятинська ра-
йонна державна адміні-
страція глибоко сумують 

та висловлюють щирі 
співчуття родині 

Лавреню-
ків з при-
воду важ-
кої втрати 
- трагічної 
смерті ону-
ка Олек-
сандра.

Шановні працівники та ветерани органів місцевого самоврядування, депутати всіх 
рівнів, голови територіальних громад!

Прийміть щирі вітання з Днем місцевого самоврядування!
Становлення нашої країни як незалежної держави у великій мірі пов’язано з розвитком міс-

цевої ініціативи, зростанням ролі громади та відповідальності кожного її члена за долю свого 
рідного краю.

День місцевого самоврядування - це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів 
і всіх громадян, виборців, які вболівають за проблеми рідного міста, села, дбають про його роз-
квіт і зростання.

Висловлюю  вдячність працівникам органів місцевого самоврядування, які демонструють само-
відданість у роботі, професіоналізм, відповідальність, чуйність і щедрість душі. Саме ви, пред-
ставляючи інтереси громади, забезпечуєте право кожного бути почутим.

Я бажаю усім, хто докладає зусиль для розвитку територіальної громади, оптимізму, енергії й 
наснаги у вирішенні непростих проблем сьогодення, втілення найкращих планів і задумів в ім’я 
становлення справжнього народовладдя.

Зичу вам міцного здоров’я, миру, благополуччя, родинного тепла і затишку, успіхів у щоденній 
праці, творчої наснаги у вирішенні непростих проблем сьогодення, невичерпного джерела енергії 
у справі служіння інтересам територіальних громад для гармонійного та всебічного розвитку 
рідного краю.            Зі святом вас, шановні колеги! 

З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК

ЩИРО ВІТАЮ
З ЮВІЛЕЄМ!

голову правління СТОВ “Хлібороб” с. Зозулинці
СЕНІЧЕНКА Миколу Івановича (05.12),
генерального директора ТОВ «лікаря-хірурга, ветерана
МЕЛЬНИКА Василя Семеновича (06.12)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
начальника Козятинського районного сектору управління Держав-

ної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області
СВІТЛИШИНА Дмитра Вікторовича (08.12)
інспектора з контролю за проходженням документів загального
відділу виконавчого апарату Козятинської районної ради
МАТВІЙЧУК Надію Григорівну (09.12)
сторожа райдержадміністрації
Володимира Володимировича ГРИЩЕНКА (06.12)
Міцного вам здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів,
особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та до-

бробуту у вашій оселі! Нехай доля буде щедрою до вас та подарує 
безмежне людське щастя, життєве довголіття, удачу та достаток, 
а кожен день приносить лише приємні емоції та задоволення від 
здійснення добрих справ!

Шановні військовослужбовці та ветерани Збройних сил, захисники України!
Прийміть щирі вітання з професійним святом - Днем Збройних сил України!

Мужність, честь, сила, відвага – саме ці риси притаманні тим, хто сьогодні служить у лавах Збройних сил України, хто стоїть на сторожі 
суверенітету держави, хто собою захищає нас від посягань нападників ззовні і навіть у своє професійне свято перебуває на бойовому посту.

Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть українських солдатів і офіцерів – запорука миру, 
спокою та щасливого майбутнього на рідній землі.

Український народ високо цінує службу воїнів, які виконують покладений на них конституційний обов’язок, забезпечують надійну оборону
Вітчизни, її недоторканність та територіальну цілісність.
Від щирого серця вітаю всіх, хто захищав нашу державу, хто стоїть на
варті рідної землі сьогодні, і тих, хто в майбутньому виконуватиме цей святий обов’язок. Нехай любов до України та людська повага на-

дихають вас на нові звершення у благородній справі служіння рідному народові. Бажаю всім українським військовослужбовцям успіхів в удо-
сконаленні бойової та професійної майстерності, натхнення і віри в силу власної держави, надійного родинного тилу, богатирського здоров’я 
та звершення всіх мрій і побажань.

Слава Україні! Героям слава!

ірина шевчук

Вигідні пропозиції. Щороку 
послуги на Укрпошті удосконалю-
ються. Керівництво визначає осно-
вні пріоритети, аби максимально 
залучити клієнтів та створити 
для них комфортні умови. При 
цьому не втратити найголовніше 
— на пошті завжди дешевше.

Зручним та комфортним 
нововведенням цьогоріч став 
онлайн-сервіс для клієнтів. А 
саме, особистий кабінет, мо-
більний застосунок, чат-бот. 

— Козятинське відділення 
Укрпошти пропонує людям ши-
рокий спектр послуг за до-
ступними цінами, — каже ди-
ректор козятинського відді-
лення Укрпошти Тетяна Гузь. 

— Ми запрошуємо населення 
для надання послуг. У нас на-
багато дешевше. Це стосується 
і комісії, і пересилання, і пере-
казу. Запроваджений зручний 
онлайн-сервіс. Щоб не було черг, 
ми створюємо особисті кабінети. 
У мобільному телефоні люди 
можуть оформити і відстежувати 
відправлення. А також розраху-
ватися за доставку. У мобільному 
застосунку ви зможете оформити 
грошові перекази між картками, 
а також перекази «з картки до 
відділення» і «з картки додому».

Розповідаємо 
про переваги Ук-
рпошти для клі-
єнтів. По-перше, 
пряма доставка 
одержувачам у 
найвіддаленіші 
населені пункти. 
По-друге, функ-
ціонує доставка 
з післяплатою 
— оплата товару 
при його отри-
манні на пошті. 
Досить зручно, 
що є інформу-
вання смс/вай-
бер-сповіщенням. 
По-третє, вигідні 
та доступні ціни 
на послуги, в по-
рівнянні з інши-
ми. Так, доставка 
«Укрпошта екс-
прес» коштує від 23 гривень. 
Доставка в село включена в 
тариф. Можна скористатися «Ук-
рпоштою стандарт». Там розцінки 
дешевші — від 18 гривень. А от 
«Укрпошта Smartbox» пропонує 
за фіксовану ціну швидку до-
ставку по всій Україні, коробку 
пересилання без зважування.

Кр ім  ц ь о го ,  п р а цюють 
знижки при оформленні від-
правлення в особистому ка-

бінеті — 5% для фізичних 
осіб і 10% для юридичних.

— Я частенько користуюсь 
послугами нашої укрпошти, — 
розповіла нам козятинчанка Ма-
рина. — Мені подобається. І 
консультанти привітні, і доставка 
швидка, а головне — дешев-
ше. Адже, кожен шукає те, що 
йому по кишені. Добре, що є 
онлайн-сервіс. У світі сучас-
них технологій, це надзвичайно 
зручно та економить час і гроші.

олена уДвуД

У грудні до нашого міста при-
їде мандрівний фестиваль доку-
ментального кіно «Docudays». У 
рамках фестивалю в Козятині по-
кажуть три документальних стрічки.

Перший документальний фільм, 
який козятинчани матимуть змогу 
подивитися, — «Ти, бля, рота за-
крий» режисера Таїсії Кутузової. У 
стрічці розповідається про журна-
ліста Сергія Чагарова. Він розкри-
ває факти корупції у селі Гатне, що 
неподалік Києва. На одній із сесій 
сільської ради депутат, якого Сергій 
звинуватив у корупції, нападає на 
нього і публічно йому погрожує.

Показ стрічки відбудеться 12 груд-
ня о 16.00 за адресою: вул. Пилипа 
Орлика, 13, кафе «ArmAto PIZZA».

Наступний документальний фільм 
— «Колір фасаду: синій», режисе-

ра Олексія Радинського. Він про 
архітектора і художника Флоріана 
Юр’єва. Архітектор бореться зі 
свавіллям столичних забудовників, 
аби не дозволити зруйнувати свій 
авторський архітектурний проект, 
київську «Летючу тарілку» і звести 
на його місці торговельний центр.

Показ фільму запланований на 
16 годину 13 грудня у тому ж кафе.

Третя документальна стрічка — 
«Без статусу. Україна» режисера 
Дмитра Тяжлова. Вона про двох 
людей: Олексія та Нурхан. Олексій 
— громадський активіст із Росії. Він 
живе в Україні вже чотири роки без 
статусу. А потрапив він сюди через 
політичне переслідування. Нурхан 
— киргизька журналістка. Шукає 
притулку в Україні разом з сім’єю.

Фільм покажуть 14 грудня о 
16.00 у «ArmAto PIZZA».

Вхід вільний.
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наші люди вітання

Юний «дзідзьо», народні Пісні і 
сучасні танці
вітали. У вівторок та середу у Міському територіальному центрі провели концерт, присвячений Дню 
людей з інвалідністю. Глядачі слухали пісні, вірші, гру на музичних інструментах та дивились танці. 
Розповідаємо, що цікавого ми дізналися про учасників заходу

 колектив «шарм». Дівчата співали пісню «Lucky me»

 тамара азікова спільно з юрієм мотронюком заспівали 
«а мій милий вареничків хоче». Акомпонував Юрій 
Канарський

назар волошин зіграв на акордеоні. Він виконав дві 
композиції

олена уДвуД

Колектив «Шарм» зі школи 
№2 — це п’ятеро талановитих 
дівчат, які і танцюють, і спі-
вають. Саме вони відкривали 
концертну програму 3 грудня. У 
своїх виступах додають елементи 
танців, як кажуть самі учасни-
ці, у народно-сучасному стилі.

Одинадцятикласниця Да-
рина Довгенко — вокаліст-
ка колективу. Співає ще з по-
чаткової школи, тож для неї 
це далеко не перший виступ.

— Само вийшло. Сказали, що 
у мене є голос і я почала співати, 
— розповідає Дарина. — Іноді 
відчуваю страх перед сценою. 
Але не часто. Щоб впоратися 
із цим, все роблю на автоматі.

Д а р и н а  Д о в г е н к о  з а -
співала також сама компози-
ц ію «Повстанське танго».

їзДили за корДон

Колеги Дарини Ольга Аксьо-
нова та Марія Пясковська — 
танцюристки. Навчатися цьому 
мистецтву прийшли майже десять 
років тому. Займалися з ви-
кладачами Оленою Скібінською 
та Яною Панчохою у ансамблі 
«Феєрія». А пізніше створили при 
школі ще й колектив «Шарм».

— Нам дуже подобається 
танцювати, ми беремо участь 
у різних заходах, — розпові-
дає Ольга. — Входимо в ак-
тив школи. Наш колектив за-
ймається різними танцями.

— Класичні, народні, мо-

дерн, сучасні, — додає Марія.
Дівчата виступають у двох ко-

лективах одразу. Проте заняття 
у музичній школі поки довелося 
відкласти через те, що готуються 
до ЗНО. Хоча раніше із «Феє-
рією» навіть їздили за кордон.

— Ми і в Болгарії були, — про-
довжує Ольга Аксьонова. — Це 
було вже давно, але емоції про-
сто зашкалювали. Там дуже ба-
гато було танцюристів з різних 
країн і це дуже цікавий досвід.

— А  я ки й  в ам  н а й -
б і л ьше  подоба є т ь с я  т а -
нець? — запитуємо у дівчат.

— Найбільше подобається мо-
дерн, — каже Марія Пясковська. 
— Тому що це вияв своїх емоцій, 
душі і це найбільш відривний стиль.

— Класичний, це, як говорить 
наша вчителька з танців Олена 
Костянтинівна, — основа всіх 
основ, але модерн трошки більше 
нам подобається, — додає Ольга.

виступали учасники "про-
метею"

Тамара Азікова — учасниця хору 
ветеранів «Прометей». Колектив на-
лічує майже три десятки учасників.

— Я вже давно у хорі, біль-
ше десяти років, — розповідає 
Тамара. — Співала і до цього в 
різних ансамблях і хорах. Пер-
ший народний у мене голос. 
Співаю, тому що люблю піс-
ню, люблю хор, люблю людей.

На концерті разом з Юрієм 
Мотронюком та Юрієм Канар-
ським виконала пісню «А мій 
милий вареничків хоче». Гляда-

чі із залу навіть підспівували.
Колега Тамари, Олена Майб-

родська теж виконала пісню 
разом з Юрієм Канарським.

На концерті не лише співа-
ли й танцювали .  Д івчат-
ка з музичної школи гра-
ли на скрипці та фортепіано.

Найбільше овацій викликав 
виступ наймолодшого учасника 
концерту — Максима Дудни-
ка. Він був у образі Дзідзьо.

Т а к о ж  у ч а с н и -
ки концерту читали вірші.

Із вітальним словом виступили 
керуючий справами виконкому 
Сергій Заїчко та директор Місь-
кого терцентру Ольга Дацюк.

враження

На захід запросили від-
відувачів міського територі-
ального центру. Серед запро-
шених — Людмила Світлична.

— Концерт дуже сподобався, — 
ділиться враженнями жінка. — І 
ставляться до нас дуже добре у 
терцентрі. Хочу подякувати Ользі 
Олексіївні (директор міського 
терцентру — авт.), вона дуже дбає 
про нас, людей з інвалідністю. При-
ходять до мене дівчата з терцентру. 
Допомагають. Я дуже їм вдячна, 
вони роблять дуже хорошу роботу.

Подругам Ніні Дячук та 
Людмил і  Д а н и люк  ко н -
церт теж дуже сподобався.

— Ми дуже задоволе -
ні дітками, — каже Ніна.

— Вони підтримують нас, щоб 
ми були ще молодими і здоровими 
і відчували себе на років 30, — 
додає Людмила Данилюк. — Ми 
пенсіонери і бажаємо їм добра, 
і щастя, і миру на землі, цим ді-
ткам. Мені вони всі сподобалися, 
особливо цей маленький, Дзідзьо.

ДруГий День свята

Наступного дня організували 
концерт для тих, хто у терцентрі 
живе. Захід назвали «Улюблені 
пісні», тому що звучало багато 
композицій, добре всім знайомих. 
У якості учасників запросили ви-
хованців Дитячої музичної школи.

Даніель Хрищенюк вже другий 
рік опановує гру на саксофоні. 
Каже, жоден інший інструмент 
так не подобався йому, як цей.

— До цього інструмента тяг-
нуся, тому захотів грати саме на 
ньому, — розповідає юний музи-
кант. — Раніше серйозно грати не 
пробував. Щось собі там тринькав. 
У мого дідуся був баян, він зла-
маний. І ще коли ходив до свого 

брата, у нього була гітара і піані-
но. То я собі і на тому, і на тому 
щось там клацав, грати намагався.

— А чи не важко тобі гра-
ти? — запитуємо Даніеля.

— Не дуже важко, — відповідає 
він. — Все залежить від настрою. 
Якщо поганий, то я на ньому 
нічого не можу зіграти. А якщо 
добре, то радісно взяв і зіграв.

Д і а н а  М а ко в е ц ь к а  з і -
грала на скрипці композицію 
«Yesterday». Вона навчається у 
музичній школі вже п’ятий рік.

— Мені подобається на ній 
грати, — розповідає дівчинка. 
— Мій старший брат Богдан 
грає на кларнеті і на гітарі. На 

кларнет ходив у музичну шко-
лу, а на гітарі сам навчився.

Діана тренується не лише на 
заняттях у музичній школі, а 
й вдома. Каже, такий музич-
ний урок триває близько пів-
години. Їй подобається грати як 
сучасні мелодії, так і класику.

Також на концерті заспівали 
пісні Маша Комар, Ангеліна Дубик, 
Влад Шкільнюк та Евеліна Ши-
рокова, Довгенко Дар’я виконала 
під гітару усім знайому «Смереку», 
Назар Волошин зіграв на акор-
деоні, Тимофій Полонський — на 
баритоні, Назар Соколов — на 
гітарі, Ольга Обущак — на флейті, 
а Андрій Нагорний — на трубі.

46
42
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історія наші люди

«что-нибудь тронете, душа долой...»  яК 
розКурКулЮвали місцевого ПоміЩиКа

легенді медицини нашого 
КраЮ, василЮ мельниКу – 90!минуле. Мар’ян Васютинський володів землями нашого міста до революції. Він віддав частину своїх земель 

під забудову залізниці і клопотав про те, аби Козятину дали статус містечка. Проте поміщика розкуркулили 
і забрали його ферму. Як це відбувалося, де розташовувалася ферма і що нам відомо про Васютинського — 
читайте у нашому матеріалі

ювілей. Легендою медицини на Козятинщині називають майстра своєї справи, хірурга Василя Мельника. 
Сьогодні, 5 грудня, йому виповнюється 90 років, сімдесят три з них – в білому халаті. За його плечима 
багато складних операцій і врятованих життів. Навіть тепер, коли він не проводить операції, до нього йдуть 
люди почути його мудрі слова

олена уДвуД

Коли в Україну прийшла ра-
дянська влада, у 1926 році про-
вели перший всесоюзний пере-
пис населення. Згідно із його 
даними, до Козятинської сільської 
ради входив колектив «Проле-
тарій». У минулому — це при-
сілок Мар’яна Васютинського, де 
розташовувалася його ферма.

Згідно з підсумками всесоюзного 
перепису, колектив «Пролетарій» 
налічував 9 господарств, два з 
яких були сільськими. Там прожи-
вало 35 осіб, 17 з яких чоловіки. 
Семеро поляків і 28 українців.

як присілок став колективом

Ферму Мар’яна Васютинського 
перетворили на колектив «Проле-
тарій» після Жовтневої революції. 
Сталося це під впливом Ленінського 
декрету про «землю — селя-
нам, фабрики — робітникам».

У книзі Зої Вільчинської «Наша 
історія» є спогади очевидця тих 
подій. Як йдеться в історичному 
джерелі, 26 жовтня 1917 року (за 
старим стилем), або 7 листопада 
(за новим стилем) волосному стар-
шині Козятинської волості запро-
понували провести схід усіх сіл.

З кожного села на ці збори 
приїхало один-два представники. 
Одне з питань порядку денного 
— подальша доля ферми Мар’яна 
Васютинського. Він мав чотири 
маєтки. Два програв у карти, два 
залишилося. Один з них був у 
селі Козятині, інший — у Вов-
чинцях. Вирішили обрати комісію 

для обліку майна поміщика і 
заборонити ним користуватися.

«Вибрали в комісію п’ять осіб. 
Комісія взяла увесь інвентар, ху-
добу і все необхідне майно на 
облік і взяла підписку, що без 
відома комісії нічого не чіпали. Під 
час опису майна поміщик Васю-
тинський втік, комісія поводилася 
скромно, але, видаючи підписку, 
фронтовик Морцин сказав: «Если 
что-нибудь тронете, душа долой 
и кишки на бок». Нам було сміш-
но, але сім’я поміщика тіпнулася.

27 жовтня 1917 року почалися 
збори. Треба було вирішувати, що 
робити з майном. Виступили Бе-
режнюк, Швець і Жук за те, щоб 
зберегти господарство, призначити 
людей доглядати за худобою і сто-
рожів. Дохід, який буде, ділити між 
селянами і в першу чергу забезпе-
чувати сім’ї загиблих на фронті (ма-
ється на увазі у період Першої сві-
тової війни — авт.). Цю пропозицію 
не підтримали і вирішили роздати 
сім’ям загиблих, малозабезпеченим 
фронтовикам і злиденним. Цей по-
діл тривав три дні і закінчився 30 
жовтня», — йдеться у спогадах.

Тобто, Мар’яна Васютинського і 
його сім’ю просто розкуркулили. 
Як зазначає Зоя Вільчинська, у ра-
дянські часи ферму поміщика пере-
творили на колектив «Пролетарій».

хто такий васютинський

Мар’ян Васютинський був влас-
ником земель у селі Козятині. 
Як йдеться у книзі «Сказання 
про населені пункти Київської 
губернії» за 1864 рік, «років 
тридцять тому Козятин нале-
жав Іосифу Рожнятовському, а 
нині Мар’яну Васютинському».

У «Географічному словнику Ко-
ролівства Польського» написано, 
що за актами Махнівського повіту 
землі Козятина придбав у 1828 році 
Тадеуш Рожнятовський. Заплатив 
він 450 тисяч злотих. А його син, 
Іосиф Рожнятовський, про якого 
ми щойно згадували, продав те 
все Мар’янові Васютинському.

Коли будували Києво-Балтську 
залізницю, Васютинський віддав 
залізниці 40 десятин поміщицької 
землі для прокладення колій.

У тому ж «Словнику» вказано, 
що за стараннями Мар’яна Васю-
тинського містечко Козятин було 
затверджене 7 липня 1874 року 
за старим стилем. Саме цю дату 
ми вважаємо заснуванням міста.

Як пише Зоя Вільчинська в одній 
зі своїх статей, завдяки Мар’янові 
Васютинському у місті звели пер-
ший костел. Справа у тому, що у 

Козятині була польська громада, 
проте свого храму не було. Була 
лише православна Лукинська церква 
у селі Козятині на місці сільської 
ради, і Вознесенська, або як ще її 
інколи називали, Залізнична церква. 
Вона розташовувалася на місці, де 
нині фізіо-терапевтичне відділен-
ня Центральної районної лікарні.

Костел будували протягом 
1911–1918 років. Він розташо-
вувався в районі сучасної «Ук-
рпошти» і виглядав як костел 
Святого Миколая у столиці. Проте 
до наших часів не зберігся. Ра-
дянська влада зруйнувала його.

Зі спогадів людей, які жили 
в ту епоху, відомо, що Мар’ян 
Васютинський також давав 
свої землі містянам під забу-
дову. Проте, не безкоштовно.

«Мій батько переїхав до Козя-
тина, коли почали будувати заліз-
ницю. Він був кравцем і працював 
удома. Я продовжив його справу. 
Поміщик Васютинський дозволив 
побудувати халупу на болоті. Де 
нині побудували новий райком 
партії (приміщення сучасної Райдер-
жадміністрації — авт.). За умови, 
що ми платитимемо йому щорічно 
п’ять рублів (золотом)», — йдеть-
ся у спогадах Арона Кукшпана.

Також відомо, що Мар’ян Васю-
тинський товаришував із Тимком 
Падурою. Останні місяці свого 
життя поет провів у маєтку дру-
га, де й помер. Тож ми знаємо, 
який вигляд мав будинок, у яко-
му жив наш місцевий поміщик.

Де був присілок васютин-
ськоГо?

За радянських часів у селі Ко-
зятині існував радгосп «Здобуток 
Жовтня». Можливо, присілок Ва-
сютинського розташовувався саме 
там. Проте у книзі Зої Вільчинської 
«Наша історія» у додатках ми зна-
йшли карту Козятинщини початку 
ХХ століття. На мапі нанесений 
колектив «Пролетарій», який, як ми 
вже згадували, виник на базі ферми 
поміщика. Згідно з картою, розта-
шовувався присілок у самісінькому 
центрі міста між залізничною гілкою 
у бік Бердичева і вулицею Незалеж-
ності (колишня Червоноармійська).

На карті з масштабом 1:300 
000 колектив «Пролетарій» від-
далений від колії на 600 метрів.

Провівши виміри на карті 
google, виходить, що присілок 
міг розташовуватися у самому 
центрі Козятина між вулицями 
Грушевського та Героїв Майдану.

Проте Лілія Макаревич, ди-
ректор музею історії міста 

каже, що у поміщика був са-
док і розташовувався він саме 
на місці колишнього колгоспу.

— Точно знаю, що садок у 
нього був, він там вирощував 
сортові яблука і навіть возив їх 
на виставки, — каже Лілія Ма-
каревич. — Знаю, що садиба 
його була там, де контора у селі 

Козятині і там збереглися залиш-
ки садка. Але садибу розібрали.

Лілія Крилова досліджувала 
постать Мар’яна Васютинського. 
Вона каже, що ферми у центрі 
міста просто не могло бути. Зі слів 
старожилів, з якими спілкувалася 
Лілія, рід Васютинських мав два 
маєтки — один у селі Козятині 
на місці колишнього колгоспу, 
інший у центрі на розі вулиць 
Винниченка та Пилипа Орлика

— У Мар’яна Васютинського 
було два будинки, — розповідає 
Крилова. — Старий будинок і по-
тім був побудований ще новий. У 
старому жила прислуга. Там була 
конюшня в нього і була ферма. Там, 
де колгосп. Землі єдині були там. У 
мене десь карта є, там де були його 
землі. То вони більше були вздовж 

залізниці. Вони не були тут у місті. 
Він же не єдиний був, у кого були 
землі тут. На Алейці, це вулиця Ви-
нниченка, там я знаю, що де зараз 
магазин, будинок був. У ньому жив 
племінник, Антон Лехно-Васютин-
ський. Коли помер Мар’ян. Але аж 
ферма тут у центрі — я не думаю, 
що вона була. Що у селі Козятині 
була ферма — це більш логічно.

Тож, можливо,  на мапі 
була  допущена  помилка .

 будинок мар’яна васютинського. Підпис польською 
«будинок, у якому помер Тимко Падура»

колгосп у селі козятині. Все, що тут залишилося — руїни

карта козятинщини 
початку хх століття у 
книзі зої вільчинської.
На ній нанесено колектив 
«Пролетар» у самому 
центрі міста

олеГ каменний, 
громАДсьКий АКТиВісТ, члеН 

ВсеуКрАїНсьКої громАДсьКої оргАНізАції 

«зАхисТ ДіТей ВійНи»

На зміну колгоспам у село прийшли 
фермерські господарства, які належать 

до дрібнотоварних виробників продукції. Упродовж 
всього періоду розвитку їхні цілі та завдання ді-
яльності змінювалися. Наразі більшість фермерів 
виробляють продукцію для продажу і лише частину 
її залишають для власних потреб. 

Фермери відіграють значну роль у забезпеченні 
потреб внутрішнього ринку та формування експорту. 
За цими господарствами майбутнє України.

Але бідою для держави в останні десятиліття 
стала поява прошарку «особливо спритних» фер-
мерів, які збагачуються за рахунок несплачених 
податків і селян, які не мають належної віддачі від 
такого господарювання. Прості селяни дуже багато 
розповідають про таких «нечесних на руку» госпо-
дарів. Фіксуються багато випадків самозахоплення 
фермерами земель запасу сільських рад, реалізація 
продукції потайки від податкових органів.

Такий фермер (у дуже багатьох випадках) фактич-
но за безцінь бере в аренду людські паї, отримує 
урожай, а значить і прибутки. А що ж люди мають 
із цього? Мізерні виплати за паї, трішки зерна, тріш-
ки цукру, жому, соломи.

У той же час фермер почуває себе справжнім 
господарем життя: будує шикарне житло, магазини, 

накопичує капітал за рахунок своїх односельців. Не 
продумане і часто нераціональне використання отру-
тохімікатів перетворює наші грунти на пустку, але 
спритні підприємці на те не зважають, бо кладуть до 
кишені надприбутки. Не хочу на загал звинувачувати 
усіх господарів, є дуже багато чесних і принципових 
керівників, які ведуть ефективно господарство та в 
той же час дбають про громаду. І за таких керівни-
ків люди з подякою говорять. 

А яка ж роль у цій ситуації місцевої влади, сіль-
ських рад? Де голови сіл? В одних випадках вони 
діють спільно з громадами і дають рішучу відсіч 
таким фермерам-латифундистам. Проте, є випадки, 
коли сільські голови навіть 

вступають у змову з нечесними фермерами і на 
цьому наголошують селяни.

У першому читанні депутати Верховної Ради Укра-
їни прийняли проект Закону України про ринок зем-
лі. Буде він прийнятим і в другому читанні і в цілому 
- неодмінно. Тому що це така світова практика. Але 
запрацює не скоро, тому що треба напрацювати 

цілу низку допоміжних документів. А тому, за цей 
час, в умовах сучасної адміністративної реформи, 
від місцевої влади, громадських організацій, пра-
воохоронних органів залежить дуже багато при 
підготовці селян-землекористувачів обізнаності в пи-
таннях продажу своєї землі. Щоб шахраї, аферисти, 
а також злодії не змогли в черговий раз обікрасти 
селян, які мають все життя мізерні зарплати, а як 
наслідок і жалюгідні пенсії.

Український селянин потребує захистублоГ

в’ячеслав Гончарук

Перед 90-річчям ювіляра ми 
зустрілися з його рідними, щоб 
домовитись про зустріч з світи-
лом районної медицини. Але ви-
рішили: нехай газетна публікація 
стане для нього сюрпризом. Для 
нього, це буде наче фотоаль-
бом, який він любить перегор-
тати, заглядаючи в своє дитин-
ство, юність і хірургічне минуле..

Перше фото довоєнних років. На 
ній він з батьками колгоспниками 
і старшими братами Юхимом та 
Андрієм в селі Нехворощ теперіш-
нього Андрушівського району, що 
на Житомирщині. Там він пішов до 
сільської семирічки. Поруч зі шко-
лою була амбулаторія. Медпраців-
ники були шанованими людьми од-
носельцями. Можливо, дитяча увага 
стала поштовхом стати лікарем.

Навчання у школі перервала 
війна. Нехворощ знаходився в 
лісистій місцевості. Німці боялися 
партизанів, тож в селі був староста 
та поліцаї. Тільки війна не минула 
для підлітка безслідно. Після ви-
зволення Житомирщини, чотирнад-
цятилітній Василь на військовому 
аеродромі знайшов підривач від 
бомби. Знахідка вибухнула в руках 

майбутнього лікаря, травмувавши 
йому руку. Після того випадку, 
він познайомився з роботою хі-
рурга і ще більше став поважати 
роботу медичних працівників.

На іншому фото Василь – ви-
пускник школи поруч з класним 
керівником, як кращий учень класу. 
Перегорнувши чергову сторінку 
альбому, наш ювіляр бачить себе 
в статусі  фельдшера. Далі в його 
біографії військова служба, де 
він був ротним санінструктором. 
Після служби в армії демобілі-
зований сержант стає студентом 
Вінницького медичного інституту. 
Саме в ньому він отримав диплом 
лікаря-хірурга та зустрів надійного 
друга, акушера-гінеколога Оль-
гу Мильниченко, яка стала його 
супутницею у подальшому житті.

Переддипломну практику студент 
Мельник проходив у Комсомоль-
ській районній лікарні, яка у ті часи 
була однією з кращих в області. 
Адже завідував нею патріарх міс-
цевої хірургії заслужений лікар 
України Іван Данилюк. Данилюк 
приїхав на розподіл студентів і 
забрав молодого спеціаліста до 
себе. Так Василь Мельник став 
хірургом Комсомольської лікарні, а 
поруч з ним трудилася його кохана 

дружина. Разом вони виростили і 
виховали двох дітей: дочку Олену, 
яка нині працює ендокринологом 
в районній лікарні, та сина Вікто-
ра, який не хотів продовжувати 
лікарняну династію. Бачив, що 
батька часто викликали вночі на 
термінові операції. Сказав, як від-
різав: «Ніч для того, щоб відпочив 
організм. І вночі я буду спати».

Згодом родину Мельників пере-
вели в Козятин, де голова сімейства 
зарекомендував  себе висококвалі-
фікованим хірургом. Пізніше став 
очолювати хірургічне відділення.

На цій посаді він пропрацював 
ще три роки, будучи на пенсії. 
Знаючи, що є гідна заміна, по-
ступився дорогою молодим ліка-
рям. Сам став працювати хірур-
гом-онкологом районної лікарні.

За роки роботи пан Василь має 
багато нагород. Серед них – Ор-
ден Дружби народів. Він відмінник 
охорони здоров’я. Почесний грома-
дянин міста Козятин. Кілька разів 
Василя Семеновича представляли 
на присвоєння почесного звання 
«Заслужений лікар України», але 
так і не дали. Але найбільша 
нагорода сьогоднішньому ювіля-
ру — це любов та шана людей.

Яким він був хірургом, відомо 

багатьом. Як до спе-
ціаліста і зараз ідуть 
до нього за пора-
дою. А чим він живе, 
коли білого хала-
та на ньому немає, 
знають тільки рідні. 

Як у вихідця з се-
лянської сім’ї любов 
до землі у нього 
і досі не пропала. 
Любить він поратись 
на земельній ділянці. 
Садить, пересаджує, 
на зиму грунт готує. 
А ще наш ювіляр 
великий мандрівник 
і мисливець. В ман-
дри ходить лише в 
рідному краю, не ви-
їжджаючи з України. 

Так і перегорнув 
він весь сімейний 
альбом і не знай-
шов фото, де він 
мисливець. Не знай-
шов тому, що за-
бирати нічиє життя 
не хоче, навіть у 
тварини. На полювання їздив з 
друзями, та нікого не вбивав, для 
годиться брав рушницю на плече. 

З розповідей дочки хірурга 

Олени Шавлюк. Хорошого зна-
йомого ювіляра та сім’ї Шавлюків 
Петра Співаченка. Пацієнтки Іри-
ни Савчук та інших козятинчан. 

наш ювіляр білий халат вішати в 
шафу не збирається він досі працює в 
приватній клініці 

На вулиці Мічуріна навпроти 
Центру дитячої та юнацької 
творчості (колишній Будинок 
піонерів) встановлюють бор-
дюри. Матеріали для робіт 
привезли сюди ще у вихідні. 
Згідно з інформацією з сайту 
публічних електронних закупі-
вель «Prozorro», витратили на 
оновлення бордюрів 199 994 
з місцевого бюджету. Договір 
Управління житлово-комуналь-
ного господарства підписало з 
фірмою «СТО послуг». Ця ком-
панія зареєстрована у Козятині.

у центрі оновлЮЮть 
бордЮр
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робота та оголошення

Продам холодильне обладнання та 
торгові ваги, торгівельна шафа під 

склом. 097-449-53-15

Здам в оренду торгові приміщення 
70 кв.м., , р-н Училища" Абсолют". 

097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушев-
ського 23, центр, вхід з двору. 067-

753-67-42

Здам в оренду приміщення 40 кв. м. 
та 55 кв. м., в магазині, центр, біля 

жд. лікарні. 067-757-89-25

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа ма-

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
Ремонт будинків, квартир, опалення, грубки, 
печі. 096-245-18-46
Всі види будівельних послуг, швидко та якісно. 
093-00-25-149, 097-42-66-479

робота
надаємо послуги домашнього ремонту. Тел 
0737337100
На роботу на СТО запрошуються автослюсарі. 
067-920-67-94
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
На роботу в магазин Кошик потрібен прода-
вець. 068-771-77-80, 063-505-90-02
Запрошуємо дівчину віком 19-25 років на 
роботу в кав'ярню "Майстерня Кави" (м-н 
Абсолют 1 пов.).063-818-09-84
В продуктовий магазин потрібен продавець, 
офіційне працевлаштування. 067-609-10-49
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. 095-287-29-44; 067-786-99-28   
ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! 
НАДАЄМО ЖИТЛО на еко-садибі (дім, сад, 
город). Досвід обслуговування заміських са-
диб. Активні, з бажанням жити і працювати за 
містом. З/п + бонуси. О68-124-24-20  
Водій кат С. Робота по Україні, ЗП договірна, 
ДР далекобійника обов`язковий. Звони-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0981517788, 
0981517798   
На роботу в їдальню п'ять зірок запрошується 
помічник кухаря. Заробітна плата 6 тис. грн. 
з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий. 
Гарантуємо з/п 7500-10000 грн (з податка-
ми). Компенсація харчування. 067-430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. 
День\ніч\48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На роботу в таксі потрібен диспечер, робота 
позмінна, зміна  200 грн.,проводим навчання. 
093-766-78-49 
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робота 
 Пропоную 

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

Охорона. На роботу по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй 

областi потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096) 785-59-74 

Продам 

<@ogol_osn:>Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Вели-
кий вибiр Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей 
та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, кон-
структори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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            Продам
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, 
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Бензопилу-800 грн., компресор-2000 грн, млин-3500 
грн., оприскувач на акумуляторі-700 грн., ЯВУ-350-
364 - 8500 грн., електрообігрівач 2 кВт.-750 грн., 
паяльну лампу-нову, перфоратор. 068-216-34-20
Брусок хв. довж. 4 м 10 х 10 см. 18 шт., стіл пись-
мовий - компютерний, щити із жесті довж. 2.4 х 1.4 
м. - 2 шт., пороварка в хорошому стані Вітек, килим 
в хорошому стані. 063-736-47-19
Буряк кормовий, столовий, морква, макуха, олія 
сирого віджиму, кукурудза, можлива доставка. 063-
112-72-59
Велосипеди для різного віку і статті а також зап-
частини, маслоперероб і трансформаторне 40 л., 
королячі клітки, броньований 3-х жильний мідний 
провід 25 м., електричний лічильник, азбестова труба 
4 м., садженці тонкошкурого горіха 120 шт. 093-940-
96-11, 068-334-66-72, 099-675-67-79
Вугілля атроцит, інвалідний візок. 063-298-63-84
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля 
мілка. 073-429-56-52
Газова плита нова Gefest (Білоруська) 4 600 грн. 
096-705-97-87
Гараж в кооперат. "Жигулі". 063-321-98-56, 068-
430-24-77
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан но-
вого. 093-430-38-47
Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-49-36
Гуси. 096-124-95-62
Двері праві до грузового авто ГАЗ-52 нові, капот.  
2-30-43, 097-255-51-60
Двигун ЯМЗ-236 з коробкою, скати 12.00-20 

        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення. 093-159-89-56
2-х кім. кв. по вул. Незалежності 7/11. 068-193-81-
08, 093-937-27-54
2-х кім. кв., вул. Грушевського 23, без ремонту. 
073-060-50-74
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
2-х кімн. кв., 3/5 кооп. будинок, вул.Шевченко 1, 50 
кв.м. 093-022-87-97
2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі 
зручностями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., р-н СШ №3, газ, вода, пічне 
та газ. опалення, кімнати роздільні, свій двір, погріб, 
сарай, 0.4 га землі. 067-387-27-00, 067-902-94-38, 
063-019-00-79
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на 
квартиру в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опалення., 
сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч 
автобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, авто га-
раж,  заг. площа 63.7 кв.м. 093-631-89-49
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вбудована кухня 
7.3 кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, 
м/п вікна, ламінат. 095-217-98-54, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., центр, 2 пов. 073-003-80-10, 067-843-
59-16
3-х кімн. кв., 3 пов., заг. площа 67.6 кв.м. 093-979-
93-53
3-х кімн. кв., 4 пов., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-
66-46
3-х кімн. кв., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., 
тепла, не кутова, інд. опалення, косметичний ре-
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всюдихідівські 4 шт. нові., Камазівський причіп, 
скати Ураловські з дисками б/у. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
Дерево на зріз недорого. 050-744-38-30
Диван, умивальник+стойка, без стойки, лом 
полірований мраморних плит. 067-502-10-70
Дитяча коляска з\л варіант, в доброму стані. 097-
842-14-06
Дитяче дерев`яне ліжечко від 0 до 10 років; 
телевізор німецький; одіяло ватне, дитяче, червоне-
нове; велосипед 3-х колісний з ручкою. 067-769-64-
01, 093-522-27-53
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Електролобзік (Германія), спорт. костюм 54 р. 
(Германія), сапоги жіночі 41 р. нові, дубльонка 54 р., 
шуба 48 р., чайник н/ж новий, нитки для в`язання. 
093-850-01-60
Електром`ясорубка, телефонні апарати, швейна 
машинка, чотири кімнатні стільці, стінка кімнатна, 
ковзани з черевиками для дівчинки 20 р., 23 р. 063-
629-52-33
Електрообігрівачі масляні 2 шт. на 7 та 10 ребер, 
інкубатори. 097-189-67-31, 093-895-69-91
Збірник творів в тринадцяти томах Джека Лондона 
1976 р. випуска. 096-350-76-48
Зем. діл-ка "Поле Чудаков" с.Сигнал, 15 сот., є 
фундамент, криниця. 063-406-44-27, 063-229-18-45
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
Зем. діл-ка 0.17.5 сот., с.Козятин вул.Центральна. 
093-405-50-69
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Зимова резина з дисками 175/70 R 13, пружини 
задні на ВАЗ. 096-846-87-64
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол ди-
тячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 
097-147-84-88
Козу дуже добру. 096-124-95-62
Коляску зима-літо, 1 000 грн. 093-436-22-16 
Комод, тумба з дзеркалом б/у в гарному стані, 
телевізор "Самсунг" 72 см б/у. 068-044-24-68
Комп`ютер 4-х ядерний Intel+ монітор19 "Самсунг"-4 

000 грн.,відеокамера Panasonik- мінікасета- 500 грн. 
096-797-90-53
Комп`ютер, компресор, телевізори, колонки свен 
2*18v, палатка СРСР-4 м., килимок, дрель нова, 
перфератор новий. 093-140-74-34
Конвектор газовий Угорський, робочий стан. 067-
368-56-12
Корова дійна з 5 телям, терміново, с.Махаринці. 
098-867-21-40
Корову, дорожку 15 шир.- 2,6 дліна. 097-239-91-69
Кролиці дві, кроленята 1,5 міс. хорошої простої по-
роди. 068-753-34-61
Кукурудза недорого, швейна машинка ножна в до-
брому стані. 097-436-73-95 
Кукурудза суха, пшениця, можлива доставка. 097-
843-01-38
Кукурудзу. 066-429-45-49
Кухонний гарнітур 2.40 см в хорошому стані.. 063-
178-02-32, 068-270-15-59
Ліжко 2-х ярусне в чудовому стані. 093-006-06-32
Магазин 14 кв. м. з меблями по вул. Вінниченка 
3(можлива оренда). 063-311-65-88, 097-396-47-56
Машина пральна б/у в доброму стані, комп`ютер б/у. 
063-335-97-80
Машинка ножна з електроприводом, дитяче ліжечко, 
диван "Малютка", дитяча качелька, зимове одіяло 
дитяче. 063-625-64-76, 098-298-45-97
Мобіль для кроватки ,дитячу з пультом управл. 
фірми Fischer-Prise "Сон метелика". 096-124-95-62
Молодняк нутрій 3-х місячних. 097-027-12-60
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м., прут 
кругляк12 мм. 14 грн./1 м. новий, велосипед Україна 
800 грн., інвалідна коляска. 093-031-24-52
Новорічні костюми дитячі та дорослі (можливий про-
кат). 063-623-13-57, 093-153-91-26
Порося 170 кг. на домашніх кормах без добавок 60 
грн./кг. 098-241-07-29, 063-683-37-29
Поросята з різною вагою. 067-300-17-72, 093-592-
01-96
Поросята м`ясної породи. 063-733-27-95
Поросята м`ясної породи. 097-555-10-06
Поросята Мандраси Петрени, вага 13-15 кг та 38-40 
кг. 096-77-20-194
Поросята мясної породи Гамшир, вікна міжкімнатні, 

двері б/у в хорошому стані. 097-751-80-75
Прихожу 280*210*45, батарею опалення німецьку 
50*60, все у гарному стані, дешево; новий пенопласт 
2-і упаковки. 063-741-21-86
Сані для коня, велорама,  колеса заднє, перечнє, 
бочки залізні 200л., 150л., прути кругляк, доска 
дуб, осика, кругляк дубовий, смуга 30 х 4, тачка 2-х 
колісна, бак н/ж, стіл вулиця, швейна машина ручна.  
093-020-22-95, 093-031-24-52
Сварка, болгарка, шоруповерт, дві пилки, штіль 26 
оригінал та китайська пилка в доброму стані, то-
чильний станок, шліфовочний круг (точило головки 
до машини). 097-154-49-36
Свині. 097-763-70-73, 063-939-83-97
Сервант, письмовий стіл, діван. 093-296-82-82
Сіно люцерни. 097-873-18-74
Сіно різнотрав'я, плуг 2-х корпусний до Т-40. 097-
256-32-65, 067-379-91-94
Січкарня з мотором. 097-154-49-36
Стінка кімнатна. 097-842-68-51
Стінку 4.10*2.10-кімнатна; 2.65*2.10-дитяча. 098-
991-41-83
Телевізор "Самсунг" б/у, відеомагнітофон "Самсунг" 
б/у. 098-959-19-80, 093-140-90-01
Телевізор 32", новий, недорого. 063-147-27-63
Телиця 5 міс. тільна с.Кордишівка. 098-264-55-62, 
098-441-04-44
Телиця тільна. 093-039-04-53, 096-877-40-46
Теличка від доброї молочної корови 1 рік. 068-006-
81-75
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
Тюки соломи ячмінної. 096-644-40-68
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 067-
929-72-46
Участок р-н Козятина, гола коробка, є скважина. 
098-918-03-39 Юра
Фотоапарат "Самсунг" з шкіряним чехлом, диван, 
дитяча куртка на дівчинку зимова, мікрофон -карао-
ке, шапка з шарфом дитяча, бензопила "Щіль", бам-

пера нові до тел., парфуми жіночі, срібний ланцюжок, 
браслет, кульчики, хрестики в подарунок, велосипед. 
063-276-07-38
Холодильник LG в хорошому стані, морозильна ка-
мера на 3 шухляди, телевізор Bravis. 063-738-48-46
Цуценята німецької вівчарки 2 міс. 063-104-31-23
Шафу-купе, вхідні двері, міжкімнатні двері б\в. 093-
485-05-85
Шини зима R 15 195/65  1800   4 щт. 096-700-71-99
 Дрова з доставкою, недорого. 063-960-26-33

монт, 2 балкона, є підвальне приміщення. 063-255-
21-63, 096-451-95-94
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
Або обміняю будинок зі всіма зручностями, гараж, 
сарай, земля 4 сот. приватиз. на квартиру. 068-
271-40-31
Будинок  в центрі с. Сестринівка. Терміново! Господ. 
будівлі, на подвір`ї криниця, навпроти автоб. зупин-
ка, магазин. 073-060-48-91, 098-515-93-37
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, чи обмін на 1-2-х кімн. кв. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х 
кімн. кв. з доплатою. 067-412-48-32
Будинок 6 х 9 вул.Чехова 14, з 2-ма зем. діл-ками 
по 7,5 сот. з виходом на вул. Папаніна, в будинку є 
газ, котел, колонка, вода, туалет, ванна, вікна м/п, 
замінена ел.проводка, погріб, гараж, сарай, молодий 
садок. 097-523-09-50
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зруч-
ностями, є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-
596-41-56, 098-597-08-78
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Кривошиїна 56, є гараж, сарай, 
терміново, недорого. 093-631-89-27 Олена
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два 
окремі входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, 
літня кухня. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
Будинок газ. с.Козятин, 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, пічне опалення, 
літня кухня, криниця, гараж, 2 погріба, госп. будівлі, 
горіхи, фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-
431-23-07, 097-056-19-78
Будинок газ. цегляний, кухня, комора, коридор, 2 
кімнати, передпокій, інд. опалення газ. та бойлер, 
м/п вікна, вода в будинку (скважина), гараж 2 цегляні 
сараї, погріб, подвіря асфальтоване, зем. діл-ка 6 
сот., стан жилий, м.Козятин вул.Суворова. 097-223-
77-75 Микола
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, 
погріб, літня кухня, гараж, є газ, водопровід, 
каналізація, 60 сот. 096-721-87-38
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квартиру. 
097-186-99-34
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр, вул.
Підгорбунського 34. 067-271-67-99
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. площа 60 
кв.м., газ. опалення, вода, м/п вікна, 3 кімнати, кух-
ня, санвузол, заг. площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. 

землі під ведення садівництва), 2 великих гаража, 
госп. будівлі. 097-196-79-35 Зоя
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи 68, газ, всі 
зручності, садок, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-22-83, 
063-606-61-24
Будинок приватний, вул. Кобилянської 4-а (р-н газ-
контори ОРС), присадибна ділянка 0,14 га. 068-193-
81-08, 093-937-27-54
Будинок р-н. 9-ї школи, 87кв. м., газ+тверд. котел, 
ванна, туалет, вода, з ремонтом, літня кухня, сарай, 
гараж, погріб. 098-111-08-19
Будинок с. Вернигородок з усіма зручностями 
в центрі села, земля приватизована, сарай на 3 
відділення. 068-346-54-35
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ 
та пічне опалення, земля приватизована. 093-020-
22-95, 093-031-24-52 
Будинок с. Іванківці, газ, колодязь, сарай, літня кух-
ня. 097-842-68-51, 098-413-03-39
Будинок с.Верболози біля ставу, на два вхо-
да, є газ. та пічне опалення закольцоване, вода 
централізована, времянка з погрібом, сарай. 096-
334-88-14
Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
Будинок с.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-
829-60-34, 096-973-22-80
Будинок с.Пляхова з госп. будівлями, погріб, літня 
кухня, хлів, в будинку є газ, вода, світло, зроблена 
каналізація, зем. діл-ка 25 сот. 097-302-85-55
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                РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу 
чорного металобрухту, макулатури, старих 
холодильників, батарей опалення, газет, бумаг, 
картону - телефонуйте, приїдемо і вивезем. 097-
904-20-43
Віддам безкоштовно велику стару тахту, вона 
потребує перестягнення тканини, вул.О.Кошового 48 
кв.6. 063-774-35-29 Олена
Віддам в добрі руки дуже гарного грайливого котика 
хлопчика, все їсть, ходить на лоток, не пошкодуєте. 
067-582-45-43
Віддам в добрі руки кошеня ( дівчинку). привита, при 
необхідності простерилізую. 093-560-57-79
Візьму на квартиру 3-х дівчат - студенток, всі 
зручності, інтернет, 5-7 хв. ходьби від ж.д.вокзала. 
067-184-96-34, 093-411-03-82 Вдома постійно
Візьму на квартиру хлопця. 2-12-24, 093-884-86-66
Втрачене свідоцтво право власності на житло 
№276 від 27.01.1998 р. на ім`я Туржанську Олену 
Пантеліївну вважати не дійсним.
Втрачено посвідчення з багатодітної родини на ім'я 
Берелет Максим Віталійович вважати недійсним
Втрачено посвідчення працівника експлуатаційного 
вагонного депо Козятин на ім'я Омельчук Юрій Бо-
рисович вважати недійсним
Двоє маленьких кото-діток чорно-білий хлопчик та 
3-х кольорова дівчинка шукають люблячу родину. 
Можливо, хтось мріє про пухнасте, муркотливе чудо 
- маєте можливість здійснити мрію свою, або ж ро-
дини. 063-784-17-02
Здам 1-кімн. кв., центр, 2 пов. 096-797-77-34
Здам будинок з газом в передмісті м. Козятин. 063-
289-05-51
Здам квартиру в приватному будинку. 063-828-27-78
Здам маленький будинок, пічне опалення, криниця в 
дворі. 097-872-26-80
Здам приміщення під офіс 30 кв. м. в центрі. 093-
766-78-49
Молода сімя зніме квартиру бажано 1 чи 2 пов., 
терміново. 067-721-81-94
Терміново шукаю роботу доглядальниці, бажано в 
центрі Козятина, на денній основі. 067-192-67-78, 
063-238-23-61 Віта
Чоловік удівець познайомиться з жінкою до 55 років, 
мені 57 років, забезпечений, виду норм. спосіб жит-
тя. 098-651-42-66 Коля
Шукаю саму доброзичливу, гарну та милу жінку від 50-ти 
років. Вдовець без дітей-пенсионер. 063-291-89-67

           КУПЛЮ
  Бійний горіх, дорого. 093-873-71-87
Від організацій та населення макулатуру, картон, 
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-
55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодильники, 
балони газові та кисневі, радіатори автомобільні, 
можливий самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54
Дорого куплю зерно кукурудзи. 067-430-02-80
Картоплю столову, моркву. Дорого Хорошої Якості! 
067-430-02-80
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, 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 кольоровий металобрухт за готівковий і 
безготівковий розрахунок. 073-793-55-95
С/г техніку б/у. 099-169-05-18
Старі подушки, пір'я, газ колонки, плити, балони, 
холодильники, пральні машини, кисневі балони, 
батарії, статуєтки, медалі, самовари, аккумулятори, 
єл. двигуни, наручні годинники. 097-529-10-20
Швелер, уголок, тавру, трубу. 067-369-13-23
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-

        АВТОМОТО
Opel Omega Караван 1998 р.в., недорого. 093-898-
28-28, 067-970-60-38
Авто Volkswagen JETTA. 096-117-48-86
ВАЗ 2101 1984 р.в., терміново. 097-632-48-44
ВАЗ 2105 1990 р.в., колір голубий, обєм 1300, 
нова резина (АКБ), мотор після кап.ремонту, газ-
бензин, продажа по документах, сварочних робіт не 
потребує, в повному порядку. 063-112-72-59
ВАЗ 2108 газ-бензин. 096-264-75-92
ВАЗ 2109 газ-бензин, 2004 р.в., гарний стан. 098-
112-43-51, 099-548-67-70
ВАЗ 2109 газ-бензин, в доброму стані. 096-417-
99-52
ДЕО-Sens 2007 р. голубий металік, кузов поляк, 
центр. замок, сигналізація, автомагнітола, компл. 
літн. резини з дисками. 2 650$- торг. 063-494-81-
91 Сергій
Ланос 2014 р.в., двигун Опель. 067-754-44-65
Скутер на запчастини "Ямаха бейсік"Срочно. 063-
289-28-20
Фольцваген Гольф в хорошому стані. 096-417-99-52
Авто б/у. 067-914-75-05
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Будинок с.Селище Козятинського р-ну, заг. площа 
81 кв.м., 3 кімнати, веранда, є газ, ц/вода в дворі, 
сарай, погріб, участок 50 сот. 063-883-81-83 Вова
Будинок терміново, вул.Водокачна 73,   80 000 грн. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
Будинок терміново, р-н. Поле Чудес. 063-698-73-29 
==П  Рубані дрова. 068-007-20-71
Будинок цегляний 100 кв.м., є всі госп. будівлі, 
с.Самгородок, вул.Миру, є газ. опалення, криниця, 
25 сот. землі. 097-776-01-94
Будинок цегляний жилий с.Сестринівка, госп. 
будівлі, криниця на подвірї, 30 сот. землі, в кінці 
города річка. 097-425-33-08, 063-158-59-46
Будинок цегляний приватиз., біля 5 школи р-н ПРБ, 
земля під город, охайне подвір'я, цегляний сарай, 
погріб, газ, вода, каналізація, меблі в будинку. 099-
615-07-63
Будинок, газ, криниця, сарай, літня кухня, поруч ста-
вок, 70 соток разом, (є сертифікат). 095-808-54-65
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матро-
сова, або обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 
068-898-10-84
Дача кооп. "Вишенька". 063-664-85-44, 098-025-
22-07

Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний будинок, 
погріб. 063-342-71-61
Зем. діл-ка 15 сот. виходить до ставка, старий бу-
динок 59.4 кв.м., пічне опалення, світло, вода, гараж 
сарай, с.Козятин, вул.Центральна 45 + 15 сот. землі. 
096-215-55-79
Пів будинку цегляного, 55 кв. м., без ремонту, м. 
Козятин, вул. Чапаєва, 2-ві кімнати, кухня, веранда, 
газ+піч, вода проведена в будинок,  без каналізації, 
сарай, погріб, 2.7 соток землі. 093-249-92-50, 068-
712-35-52
Садибу в с. Журбенці 0,50 га. 097-756-61-98
Стара хата з фундаментом, вул. Матросова. 063-
371-68-73
Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 кв.м., 
3 кімн., санвузол, кухня, кладовка, веранда з 
усіма зручностями, газ, ц/каналізація та ц/вода і 
водовідведення, літня кухня газ., гараж, криниця, 
погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
 Будинок с. Козятин, якісний ремонт, сучасний 
дизайн інтер`єру, заг. площа 250 кв. м., будинок 
2-х пов., 5 кімн., камінний зал, кухня-столова, 
два сан. вузла, котельня,  територія 30 сот. землі 
+ 2-х пов. госп. приміщення, альтанка та фрукто-
вий сад. 097-791-28-63 

01-49
 Авто будь-яких марок, у будь якому стані. До-
рого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь 
якому стані. 098-682-50-85

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушев-
ського 23, центр, вхід з двору. 067-

753-67-42

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27

Продам холодильне обладнання та 
торгові ваги, торгівельна шафа під 

склом. 097-449-53-15

Здам в оренду торгові приміщення 
70 кв.м., , р-н Училища" Абсолют". 

097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 40 кв. м. 
та 55 кв. м., в магазині, центр, біля 

жд. лікарні. 067-757-89-25

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа ма-

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

робота
надаємо послуги домашнього ремонту. Тел 
0737337100
На роботу на СТО запрошуються автослюсарі. 
067-920-67-94
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
На роботу в магазин Кошик потрібен прода-
вець. 068-771-77-80, 063-505-90-02
Запрошуємо дівчину віком 19-25 років на 
роботу в кав'ярню "Майстерня Кави" (м-н 
Абсолют 1 пов.).063-818-09-84
В продуктовий магазин потрібен продавець, 
офіційне працевлаштування. 067-609-10-49
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. 095-287-29-44; 067-786-99-28   
ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! 
НАДАЄМО ЖИТЛО на еко-садибі (дім, сад, 
город). Досвід обслуговування заміських са-
диб. Активні, з бажанням жити і працювати за 
містом. З/п + бонуси. О68-124-24-20  
Водій кат С. Робота по Україні, ЗП договірна, 
ДР далекобійника обов`язковий. Звони-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0981517788, 
0981517798   
На роботу в їдальню п'ять зірок запрошується 
помічник кухаря. Заробітна плата 6 тис. грн. 
з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий. 
Гарантуємо з/п 7500-10000 грн (з податка-

ми). Компенсація харчування. 067-430-02-80
На роботу в таксі потрібен диспечер, робота 
позмінна, зміна  200 грн.,проводим навчан-
ня. 093-766-78-49 
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 5.12 по 11.12
овен 
Новий тиждень буде сповнений затишною 
та комфортною атмосферою, адже у вас 
вже виникає бажання засипати все навколо 

гірляндами, дзвониками та святковими іграшками. 
Тому спробуйте це спрямувати і на своє оточення, 
адже корисно ділитись чудовим настроєм з близь-
кими людьми.

тельці 
Тельцям цього тижня вдасться виконати 
чимало запланованих справ, тому варто 
внести до списку завдань ще й час для 

найдорожчих людей, адже інколи їм бракує 
вашої уваги. 

близнюки 
Близнюкам варто навчитись спрямовува-
ти свою енергію у правильні русла, адже 
відсутність нормальних завдань може 

спровокувати чимало скандальних історій без 
видимих на те причин. 

рак 
Емоційні та турботливі Раки захочуть 
цього тижня перевернути свій світ з ніг 
на голову, щоб отримати нову порцію 

натхнення, однак це може не надто сподобатись 
другій половинці.

лев 
Леви готові підкорити будь-які вер-
шини, навіть якщо вони непідступні. 
Однак перед тим, як зігріти найбільш 

крижані серця, варто перепитати, чи люди 
хочуть цього. Ваше бажання домінувати ін-
коли може викликати чимало дрібних супер-
ечок, тому пора вчитись змінювати деякі свої 
звички, щоб потім не відчувати себе винним.

Діва
Цього зимового тижня Дівам варто більше 
уваги приділити власному здоров'ю та са-
мопочуттю близьких. Трохи більше турботи 

та ніжності точно не будуть зайвими, а для цього 
варто знайти час. Розставте пріоритети та визначте, 
хто справді зараз потребує вас більше.

терези 
Терезам цього тижня доведеться застосува-
ти свою суперсилу урівноважувати будь-яку 
ситуацію, адже з наближенням свят рівень 

напруги зростає, як і дрібних сварок.
скорпіон 
У Скорпіонів цього тижня очікуються чималі 
пригоди у різних сферах життя, тому по-
трібно бути готовим до змін. А також менше 

намагатись підкорити собі всі серця навколо. Ваше 
его інколи варто кудись ховати, коли йдеться про 
цінність ваших стосунків.

стрілець 
Стрільцям варто більше уваги приділяти ко-
ханій людині, якщо вони не хочуть втратити 
те, що зараз мають. Вам бракує романтики, 

зате навколо є чимало людей, які радо поділяться 
порадами та допоможуть. Інколи корисно диви-
тись далі за свою зону комфорту.

козеріГ 
Зараз Козерогам не буде зайвим спробу-
вати розкласти всі свої справи по полицях, 
щоб приділити вдосталь уваги своїй по-

ловинці. Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі 
продуктивний період, тому не варто перейматись 
затишшям в особистому житті.

воДолій
Водоліям пора навчитись казати "ні" на-
віть близьким людям, адже вони можуть 
використовувати вас у своїх цілях. У лю-

бовних справах також не варто нехтувати своїми 
інтересами, тому спробуйте зробити атмосферу 
навколо комфортною для себе.

риби 
Риби цього тижня намагатимуться всіма 
силами підняти настрій собі та своїй по-
ловинці, однак можливі неприємні дріб-

ниці, які не мають вплинути на ваш стан. Грудень 
принесе чимало натхнення для спільних справ. А 
от самотнім представникам цього Зодіаку варто 
зосередити увагу на саморозвитку. 
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Погода у Козятині 
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басКетболісти шКоли № 1 
Пробилися у фінал 
молодці! Козятинчани розгромили команду Жмеринського 
району та гідно зіграли з міською командою Жмеринки. І 
вони по праву опинилися в квартеті найсильніших з чотирьох 
шкільних команд Вінницької області

баскетбольна команда школи № 1 прославляє наше місто на спортивній 
арені області 

анекДоти

Дмитро артемчук

У четвер, 28 листопада, в примі-
щенні Козятинської дитячо-юнацької 
спортивної школи проходив зональ-
ний турнір обласної гімназіади серед 
школярів. Крім господарів турніру, 
баскетболістів школи № 1, в козя-
тинській зоні мали брати участь ще 
чотири команди. Це спортивні колек-
тиви Вінницького та Жмеринського 
районів і міські команди Вінниці 
та Жмеринки. Вінничани з якихось 
причин в наше місто не приїхали, 
тож «фіналу чотирьох» не вийшло.

Спочатку на майданчик вийшли бас-
кетболісти школи № 1 та спортсмени 
Жмеринського району. Захопивши іні-
ціативу в першій чверті зустрічі, наші 
земляки нарощували перевагу в ра-
хунку протягом усього матчу. Рахунок 
після останньої чверті баскетбольного 
поєдинку 60:23 на користь господарів.

Не зважаючи на велику різницю в 
рахунку, обидві команди демонстру-
вали баскетбол хорошої якості. І якби 
зріст спортсменів дозволяв їм закидати 
ще й «слем-данки», то ми бачили б 
дитячий баскетбол з усіма елементами 
дорослого баскетболу високого рівня. 

Лише зріст гравців не дає їм розділити 
між собою амплуа визнаних майстрів 
м’яча і кошика. Поки що в їхніх ко-
мандах всі розігруючі центрові, важкі 
та легкі форварди. У такого баскет-
болу свій плюс — він видовищний.

У другій зустрічі суперниками козя-
тинчан була міська команда Жмеринки. 
І в цій зустрічі мастеровитішими були 
вихованці козятинської баскетбольної 
школи. Вони перемогли своїх суперни-
ків з рахунком 30:25. От тільки видо-
вищної гри в цій зустрічі не було. Гості 
переважали наших баскетболістів в 
сумарній вазі команди, тому їм на руку 
був атлетичний баскетбол, який нерід-
ко виходив за межі баскетбольних пра-
вил. Складалося враження, що шко-
лярі Жмеринки востаннє переступили 
поріг школи минулої весни. Вони мали 
значно старший вигляд, ніж суперники. 
Але клас козятинських баскетболістів 
виявився вищим за зріст, вагу і вік 
гравців команди суперника. І вони по 
праву опинилися в квартеті найсиль-
ніших на сьогоднішній день чотирьох 
шкільних команд Вінницької області. 
Дві жмеринські команди провели між 
собою матч престижу, який не впливав 
на розподіл місць у козятинській зоні.
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