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 На пагорби біля Сестринівки, де нещодавно 
зібрали пшеницю, більше 160 мільйонів років 
тому впав метеорит. Внаслідок  удару утворився 
величезний кратер, розміром 2,3 на 3,2 
кілометра. Цінністю кратера є поклади родовищ 
технічних алмазів

 Унікальна своїми магнітними аномаліями 
місцина може стати цікавим туристичним 
маршрутом. Ми поспілкувалися з одним із 
першовідкривачів «Західної ударної структури» 
та дізналися цікаві факти, які відкрилися під час 
геологічних досліджень

  Його виявили в 70-роках ХХ століття, 
завдяки гравітаційній, магнітній аномалії. Тут 
провели дослідження дві великі геологічні 
експедиції. Їх робота була суворо засекречена, 
місцевим жителям розповідали, що це працюють 
меліоратори 

 Дивиною цієї метеоритної історії є ще й 
те, що наразі більшість посилань з інтернету 
на сестринівський кратер зникли. Натомість 
структура стала найменуватися як білилівська
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телебаченнЯ скоро 
стане платним

олена боднар – «міс 
глЯдацьких симпатій»

 Цього разу в одній з 
залів Музею історії міста 
відзняли кілька кадрів 
фільму «Стежками 
Тимка Падури». Як це 
відбувалося та яких 
вдалося уникнути 
кіноляпів?

 Чому об’єднання мусять 
брати на баланс труби 
і платити за техогляд? 
У цьому журналісти 
розбиралися разом 
з головами ОСББ і 
газовиками

у козЯтині знову 
знімали кіно

 конфлікт осбб із 
газконторою

про метеоритний кратер під назвою «ударна структура західна», його 
походження, розташування та цінність розповів козятинчанин сергій 
сиваківський, родом із сестринівки
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народивСя в Сім’ї хліборобів, а Став залізничником

грядуть зміни. Комерційно-розважальні телеканали України у січні наступного року закодують 
свій сигнал із супутника. Третина населення, яка безкоштовно переглядала телевізійні канали, 
залишиться без них, якщо не обере один із інших шляхів доступу до телесигналу

ми запитали у козЯтинчан

василь (59), слюсар: - Ні, 
бо не вистачає коштів. 
Вікна у нас вже по-
міняні на пластикові. 
Плануємо пінопластом 
утеплити.

ольга (35), підприєми-
цЯ: – У нас євровікна, 
тому не клеїмо. Споді-
ваємося, що газ поде-
шевшає і робити уте-
плення не доведеться.

микола (71), пенсіонер: 
– У селі не утеплюю. 
Хата глиняна, цеглою 
обкладена. Тому те-
пленько, коли починаю 
палити.

анатолій (71), пенсіонер: 
– А я вже давно уте-
плив. Приїхали хлоп-
ці, обклали хату піно-
пластом. Тому жодних 
проблем немає. 

людмила (77), пенсіо-
нерка: – Вікна не клею, 
бо євро. А хату не утепля-
ла. Моя сестра утеплила, то 
каже, так холодно, що навіть 
ця «шуба» не допомагає.

раїса (63), пенсіонерка: - 
Хату ще не утеплюва-
ла, поки тільки вікна 
поклеїла і позавішува-
ла, бо опалення ще не 
вмикаємо.

чи утеплювали ви житло?

У козятині відремонтУють 
тротУар та дорогУ

втік з бердичівСької 
тюрми 

зУПинки Полагодили, 
бУр’яни залишили

вСтановили нові контейнери для ПлаСтикУ

КОРОТКО

вшанували 
визволителів
 У Козятині вшанува-

ли визволителів України від 
фашистських загарбників.

Церемонія відбулася 28 
жовтня, з нагоди 75 річ-
ниці вигнання нацистів з 
території нашої держави. 
Представники влади та ве-
теранської організації по-
клали квіти до пам’ятника 
танку-визволителю, погруд-
дя Івана Бойка на території 
Міжрегіонального вищого 
професійного училища 
залізничного транспорту. 
Також відвідали меморіал 
жертв Другої світової війни 
та пам’ятник на Талимонів-
ському Яру.

відремонтують 
перехрестя
 У Махнівській сільській 

раді планують провести по-
точний ремонт дорожнього 
покриття в районі пере-
хрестя вулиць Корольова 
та Мазурівка.

Згідно з Проектом гене-
рального плану села Мах-
нівка за 2019 рік, опубліко-
ваним на сайті Козятинської 
районної державної адміні-
страції, обидві вулиці мають 
ґрунтощебеневе покриття.

Договір на ремонтні ро-
боти сільрада підписала з 
підприємцем Сергієм Кисі-
льовим. Він зареєстрований 
у Києві. Серед видів діяль-
ності є будівництво доріг і 
автострад.

Коштуватиме ремонт до-
рожнього покриття на пере-
хресті 157 320 гривень.

знайшли тіло 
на рейках
  Біля Гулівець зна-

йшли тіло чоловіка, який, 
найімовірніше, нaклaв нa 
себе руки, вистрибнувши 
з потягa. Знaйдений чоло-
вік – 35-річний мешкaнець 
Бершaдського рaйону. Про 
це повідомляє Кaлинівкa-
City.  

–  Сл і д с т в о  б у д е 
встaновлювaти причини 
смерті, — кaже нaчaльник 
Кaлинівського відділу по-
ліції Петро Скічко. – Поки 
ще рaно кaзaти, чи чоловік 
нa ходу вистрибувaв з потягa, 
чи у тaкий спосіб покінчив 
з життям. Розтaшувaння 
тілa більше схоже нa те, як 
людинa сaмa вистрибує з 
поїздa, a не її виштовхують.

Документи, речі, прикрaси 
— нічого не пропaло, все 
було при ньому. Поліція 
встaновлює детaлі того, що 
відбулося.

Інвестиції в кодування 
супутникового сигналу 
становили $7,5 млн. 
Із них $2,5 млн вклали 
медіагрупи; виробники 
обладнання – $5 млн

до ремонту зупинки 
«червона калина» ще 
черга не дійшла

телебачення Стане Платним. 
УкраїнСькі канали закодУють 20 Січня

У соцмережах вже ак-
тивно обговорюють ново-
введення. Більшість допи-
сувачів обурені необхідніс-
тю платити за телебачення.

«Які 200 каналів!? Я дивлюсь 
на супутнику 5 каналів, дитина 
- три! Тупо немає що дивитися! 
А вони ще хочуть бабосики 
за ту х...ю, що крутять! Сміш-
но», – пише Ярослав Качмар.

Анатолій Босик пропонує 
бойкотувати платне телебачення.

«Давайте почекаємо, доки 
вони закуплять повністю все 
обладнання і ще пару мільйонів 
тюнерів, а тоді залишимось лише 
на безкоштовних каналах. А 
жирні медіа коти нехай купують 
губозакаточні станки. Треба хоч 
один раз провчити монополіс-
тів. То ж зіб’ємо їм апетит ра-
зом!» - написав він у Фейсбуці.

«О, тепер, щоб дивитись ре-
кламу, потрібно буде заплати-
ти?» – зазначив Сергій Рубан.

«за рекламу будемо платити?»

в’Ячеслав гончарук

У понеділок, 4 листопада, 
своє професійне свято відзнача-
тимуть залізничники. Ініціатором 
цієї дати виступила Львівська 
залізниця ще в далекому 1861 
році. Більш як за півтора сто-
ліття День залізничника пере-
носили кілька разів. Відзначали 
свято 28 червня та 30 липня. 
З 1940 року по 2002 рік його 
відзначали в першу неділю 
серпня. З 2002 року, за ініціа-
тиви колишнього генерального 
директора Укрзалізниці Георгія 
Кірпи, День залізничника знов 
стали святкувати 4 листопада. 
Не всі залізничники підтрима-
ли ту ініціативу перенесення 
дати свята. І в переважній 
більшості, починаючи з 2002 
року, своє професійне свято 
День залізничника залізничники 
святкують двічі на рік. У першу 
неділю серпня та 4-го листопа-
да. Один з таких, що святкує 

двічі, Володимир Щербатюк.
Народився наш герой в 1962 

році в селі Білопілля, що на 
Козятинщині. У батьків   хлібо-
робів Володя був найстаршим 
серед ще двох братів. Після 
закінчення школи, у 1977 році 
пішов навчатися на токаря в 
Бердичевському ПТУ-4. У 1980 
році був призваний в армію і 
токарський станок замінив на 
бойову машину Т-72. Закінчив 
службу командиром танка. Де-
мобілізувавшись, влаштувався 
в Локомотивне депо токарем. 
Одружився, а коли у них з дру-
жиною Катериною у 1986 році 
народилась донечка Марина, 
Володимир змінив професію, 
ставши монтером колії. З цієї 
посади наш співрозмовник пі-
шов на заслужений відпочинок.

– Чому ви відзначаєте 
День залізничника двічі? 
– запитали ми у Володимира. 

— Перша неділя серпня, 

можна сказати, епоха нашого  
покоління. То часи нашої юності 
та молодості. Хіба їх можна 
забути? День залізничника 
4 листопада — то державне 
свято. Я живу в Україні і пи-
шаюся, що я українець. Пер-
ша неділя серпня — то свято 
козятинських залізничників . 
Ми ж місто залізничників, а я 
люблю своє місто, – сказав він.

– Ви виросли в сім’ї хлі-
боробів .  Не хотіли про -
довжити справу батьків? 

— Якби я був наймолодшим, 
можливо, так воно й було. 
Мені, найстаршому, перепало 
добре. У селі весь добробут 
досягається фізичною працею. 
Не хотів, щоб мої діти так 
важко працювали. А справу 
хліборобів в деякій мірі про-
довжує моя мама Галина Щер-
батюк, яка живе в Білопіллі.

Що б  в и  хо т і л и  п о -
б а ж а т и  з а л і з н и ч н и к а м 

на день вашого і їхньо -
го  професійного свята?

— Щоб у них було те, що 
вони самі собі бажають. Мали 

достойну зарплату та мали час 
виховувати дітей. Щоб їхні на-
щадки виросли гідними людьми, 
які будуть поважати старших 
та любитимуть своїх батьків.

володимир Щербатюк біля власного будинку

євгеній білоус
Уже декілька років між осно-

вними гравцями телевізійного медіа 
бізнесу точаться суперечки про 
трансляцію телеканалів у кодован-
ному вигляді. Декілька разів були 
названі дати кодування сигналу із 
супутника, але кожного разу зна-
ходились вагомі причини не робити 
цього. Змінювалась то влада, то 
господарі телеканалів, йшли чергові 
та позачергові вибори, пори року 
диктували недоречність заходу. 

кодуватимуть канали

Подолавши усі розбіжності, чоти-
ри провідні медіа групи, 1+1 Медіа, 
Медіа Група Україна, StarLightMedia 
і Inter Media Group, дійшли згоди, 
обрали нову безкарткову систему 
кодування свого сигналу.  Уже з 

4 листопада очікується маятникові 
кодування деяких телеканалів, 
які нагадають, що за все у цьому 
житті потрібно платити і шляху 
до безоплатного телевізійного 
контенту більше не буде. Медійни-
ки стверджують, що такі вимоги 
сучасного світу. Це необхідно для 
підвищення якості телепрограм, 
оновлення телевізійного обладнан-
ня, боротьби з піратством та про-
вайдерами-шахраями. Чи є в нас 
кошти, щоб оплачувати цей контент, 
справа інша. Вони порахували наші 
гроші і дійшли висновку, що є. 

перейдуть не всі

Абонплату планують ввести у роз-
мірі 60-70 грн в місяць і порівнюють 
це з 3-4 філіжанками кави, від якої 
можливо відмовитись, аби не втра-

тити можливість переглядати улю-
блені серіали та нервово-паралітичні 
шоу «Хто з ким, коли і як». Медіа 
магнати очікують, що до 2 млн до-

могосподарств залишаться на супут-
нику, так як спроможні оплачувати 
дану послугу. Інші глядачі розподі-
ляться між супутниковими опера-
торами «Віасат» та «Екстра ТВ», 
частина відійде на IPTV та кабельне 
телебачення. Кожен відповідно до 
свого гаманця обере свій варіант 
вирішення телевізійної проблеми.

Слід зазначити, що на супутнику 
багато транслюється російськомов-
них каналів, також залишиться змо-
га перегляду менш рейтингових 40 
українських інформаційних та інших 
каналів. Можливо бажання теле-
візійників заробити на нас кращі 
статки підштовхне аудиторію більше 
слухати радіо, читати пресу, спілку-
ватись особисто. Можливо будуть 
збиратись разом у друзів, щоб пе-
реглянути серіал чи новини. А медіа 
групам буде можливість порахувати 
свої втрати на рекламному ринку 
та кількість втраченої аудиторії.

Щоб дивитись українські телеканали, потрібно 
придбати новий тюнер

Адміністрація кабельного ТБ «Аміго» повідомляє, що з 
1.01.2020 р. Українські медіа групи, які транслюють більше ніж  
20 телеканалів (1+1, Інтер, ІСТВ, Н, СТБ, Україна, 

Єфільм тощо) в 2 рази підвищують ціни за ретрансляцію цих 
телеканалів, пов̀ язуючи це з кодуванням їх на супутниках.

Кабельне ТБ, з метою подальшого існування в такій тяжкій 
економічній ситуації,вимушено піднімати розмір абонентської 
плати з 1 січня 2020 р.

Підвищення складатиме від 15 до 20 грн.
Також повідомляємо, що пільги, які надавались тільки за 

кошт підприємства, СКАСОВУЮТЬСЯ.
Пільговикам належить звернутися в Фонд соціального за-

хисту міської ради, з метою компенсації розміру абонентської 
плати за послуги кабельного ТБ.
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олена удвуд

Управління житлово-комунального 
господарства планує провести по-
точний ремонт тротуару та дорож-
ньої розв’язки у двох мікрорайонах 
міста: у східній частині, що в народі 
відома як «та сторона» та на ПРБ.

Відремонтують тротуар та дорожню 
розв’язку на вулиці Васьковського 
біля переходки через залізницю, а 
також на вулиці Довженка біля по-
вороту на залізничний вокзал. Ко-
штуватиме проведення двох робіт 

399 813 гривень. Ремонт виконає 
товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «СТО послуг». Це фірма, яка 
зареєстрована у Козятині. Згідно з 
інформацією із Єдиного державно-
го реєстру на сайті Онлайн будинку 
юстиції, основний вид діяльності 
— інші роботи із завершення будів-
ництва. Також до видів діяльності 
входять надання ландшафтних послуг, 
неспеціалізована оптова торгівля, 
рекламні агентства. Усього видів ді-
яльності 13, проте до переліку не 
входить будівництво доріг і автострад.

Правоохоронці розшукують 39-річного 
киянина, Солоху Сергія Олександро-
вича. Чоловік засуджений за вчинення 
низки злочинів і відбував покарання 
у Бердичівському виправному центрі, 
який 28 жовтня самовільно залишив. 
Про це повідомили у обласному управ-
лінні поліції Житомирської області.

Прикмети засудженого: зріст близь-
ко 165 см, волосся темне із залиси-
нами на скронях та маківці, очі сірі.

Особливі прикмети: татуювання на 
обох передпліччях – абстракція, на 
руках нижче ліктя - написи латиницею, 
на лівій руці під написом – абстракція.

Був одягнений у чорну балоно-
ву куртку та чорні спортивні штани.

Якщо ви володієте будь-якою ін-

формацією щодо місця знаходження 
розшукуваного Сергія Солохи, по-
відомте про це за телефонами: +380 
(67) 969-52-46, +380 (93) 140-74-98 
або на спецлінію «102» чи зверніть-
ся до найближчого відділку поліції.

вулиця васьковського біля переходки. Тут 
відремонтують дорожню розв’язку і тротуар

У Козятині поставили кон-
тейнери для збору пластикових 
відходів. Для зручності зверху 
на жовтій кришці є невеличке 
віконце, через яке можна вки-
дати пластик малого розміру.

Такі контейнери ми побачили 
у центрі міста на вулицях Героїв 
Майдану, Мічуріна, Січових Стріль-
ців, Склярова, Незалежності, а 
також на полі біля кафе «Цезар».

Як свідчить напис на контей-
нері, він призначений для збору 
пет-пляшок та пластикових пля-
шок. Пет-пляшки, це пляшки, 

виготовлені із поліетилентереф-
талату і мають спеціальну по-
значку: трикутник із цифрою 
01 всередині, знизу абревіатура 
РЕТ. Зазвичай їх використо-
вують для газованих напоїв.

Також ми проводили опитування 
серед читачів сайту kazatin.com, 
де поцікавилися, чи сортують 
козятинчани сміття. Долучилося 
до нього 25 читачів. Семеро з 
них не сортують сміття зовсім, 
13 сортують лише пластик і 
вологі відходи, п’ятеро — па-
пір, пластик і вологі відходи.  один з контейтерів встановили на вулиці мічуріна

в’Ячеслав гончарук

Ще в минулому році виконав-
чий комітет Козятинської міської 
ради прийняв рішення зобов'язати 
підприємства та організації міста 
опікуватися автобусними зупинка-
ми. Через півтора року більшість 
автобусних зупинок на маршрутах 
2, 3 та 7 все-таки відремонтували. 
Деякі навіть полагодили, як то ка-
жуть, на совість. Відремонтувати 
відремонтували і на тому можна 
всім причетним подякувати. Але 
бур’яни викосити, напевне, забу-
ли. Це, мабуть, той випадок, коли 
ставиться конкретне завдання – 
відремонтувати зупинку. Косити 
бур’яни вже хтось інший буде.
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у міському сквері листя не палять, а згрібають

У центрі Перекрили тротУар лиСтя вже майже 
не Палять

конфлікт оСбб із газконторою
бюрократія. Від голів місцевих ОСББ вимагають підписати акти розмежування та договори на технічне 
обслуговування газових мереж у будинках. Однією з перших  мусила підписати документи Тетяна 
Римша, бо її будинку відімкнули газ. Голови ОСББ прийшли до газової компанії, аби розібратися з 
ситуацією, що склалася

До сестринівського кратеру 
є два шляхи під’їзду — від 
села Сестринівка можна роз-
починати пішохідний або вело-
туристичний маршрут від музею 
ім. Грушевського, рухаючись 
до ставка, що має назву «По-
льовий». Або йти від траси Біла 
Церква-Тростянець. Проїхавши 
дорогою, що веде до селища 
Вишневе, з’їхати ліворуч і ще 
300 метрів грунтовою дорогою. 
У суху погоду це можна зро-
бити і на машині, а вже восени 
— тільки пішки чи велосипедом.

— Це місце доцільніше по-
зиціонувати, як піший, вело-ту-
ристичний маршрут, чи маршрут 
«зеленого туризму», — каже 
Сергій Сиваківський. — Про-
йтися тут є де, подивитися є на 
що. Можна влаштувати пікнік, 
шашлик, місця для фотосесій. 
Можливо доцільно надавати 

платні послуги зі спортивної 
риболовлі, водного відпочинку. 

Фактично поряд з центром 
кратера є чудові не дослідженні 
джерела і ймовірність того, 
що вони мають якісь особливі 
якості, досить висока. Погодь-
тесь, побути поміж гарної при-
роди, помилуватися чудовими 
краєвидами та провести гарно 
час на метеоритному кратері 
та щей на покладах алмазів 
можна далеко не всюди. І ми 
повинні це рекламувати, роз-
вивати, пишатись і використо-
вувати для розвитку громад.

Тож чому цим не скористатись 
та не перетворити Козятин-
щину на привабливу турис-
тичну, хоча б в регіонально-
му чи українському масштабі, 
тим більше, що це ще зо-
всім не повний перелік ціка-
вих туристичних місць району.

туристичний маршрут

алмазна знахідка. Унікальна своїми магнітними аномаліями місцина біля Сестринівки може 
стати цікавим туристичним маршрутом. Ми поспілкувалися з одним із першовідкривачів «Західної 
ударної структури» та дізналися цікаві факти, які відкрилися під час геологічних досліджень

метеоритний кратер в СеСтринівці 
бУв заСекречений 20 років

461437

олена удвуд

«Вінницягаз» хоче підписати з 
головами ОСББ акти розмежування 
та договори на технічне обслу-
говування внутрішньобудинкових 
газових мереж. Якщо об’єднання 
співвласників підписує ці документи, 
воно визнає себе балансоутриму-
вачем газової мережі у будинку 
та бере на себе зобов’язання 
сплачувати кошти за технічний 
огляд та технічне обслуговування.

За словами Тетяни Єрмолає-
вої, голови ОСББ «Винниченка, 
43», пропозиції підписати акти 
розмежування та договори по-
чали надходити близько двох 
місяців тому. Проте голови ко-
зятинських ОСББ не поспішали 
цього робити, маючи на те причини.

— По-перше, балансове розмеж-
ування, — пояснює Єрмолаєва. — 
Ми повинні розуміти, де наша труба, 
де не наша. По-друге, вони їх не пе-
реміряли. Ми маємо розуміти, якого 
діаметру труба, яка кількість, до-
вжина і все решта. По-третє, обслу-
говування мережі раніше було без-
коштовним. Тепер в одному законі 
пишеться, що це буде безкоштовно, 
але їм («Вінницягаз» — авт.) від-
мінили наказ, що це безкоштовно.

ОСББ «Винниченка, 43» має 
90 квартир. За словами Тетя-
ни Єрмолаєвої, вартість техніч-
ного обслуговування її будинку 
складає приблизно 6802 гривні.

— Їх треба мати і розуміти, які 
роботи мені потрібні, які не потріб-
ні, — продовжує Єрмолаєва. — У 
них навіть немає затвердженого 
переліку обов’язкових видів робіт.

увімкнули газ післЯ 

підписаннЯ акту

Однією з перших, хто підписав ці 
документи, стала Тетяна Римша, го-
лова ОСББ «1+1». Проте була зму-
шена це зробити. До одного з бу-
динків, яким вона керує, на виклик 
приїхала аварійна газова служба та 
перекрила газ. А відновили газо-
постачання лише наступного дня. 
Після того, як жінка підписала акт 
розмежування та договір, поміняли 
кран і подали блакитне паливо.

— Це було 14, на Покрову, — 
розповідає Тетяна Римша. — Буди-
нок номер 14 (вулиця Героїв Май-
дану — авт.). Люди один день були 
без газу. Вони (газовики — авт.) 
мені договір у руки не давали. Поки 
не підпишеш розмежування, договір 
не показують. Я підписала з ними 
договір, а потім вони включили газ.

— Не попереджаючи навіть голо-
ву ОСББ про те, що перекривають 
газ, — додає Тетяна Єрмолаєва. 
— Ти сидиш на роботі, ти зайнята 
своєю справою, а тобі кажуть: 
«Відключили газ, весь будинок 
без газу». Тебе набирає мінімум 30 
людей і кажуть: «Та чхати ми хотіли 
на твоє ОСББ! Раніше було «Від-
родження» і нічого не відрізали». 
Закони помінялися і на деякі речі 
ми не готові ще, чесно кажучи.

планове техобслуговуван-
нЯ більше не безкоштовне

Це змусило голів ОСББ згур-
туватися навколо проблеми. У 
четвер, 24 жовтня, вони при-
йшли о восьмій ранку до Козя-
тинської дільниці Хмільницького 
відділення АТ «Вінницягаз», аби 

знайти відповіді на свої запитання.
Люд е й  п р и й н я л и .  З у -

стріч пройшла спокійно, без 
розмов на підвищених тонах.

Як пояснила головам ОСББ 
Олена Благодир, фахівець з адмі-
ністративної діяльності Козятин-
ської дільниці Хмільницького від-
ділення АТ «Вінницягаз», технічне 
обслуговування газової мережі 
стало платним, тому що відбулися 
зміни у деяких правових актах.

— Рік тому в травні прийняли 
постанову НКРЕКП (Національна 
комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг — авт.), що 
відмінила наказ «Укргазенерго» 
щодо планового технічного об-
слуговування, — сказала головам 
Олена Благодир. — Тобто, це було 
безкоштовно, воно було в тарифі в 
нас. Цей наказ в травні минулого 
року відмінили, то ви самі розумі-
єте: між вами і мною мають бути 
якісь договірні зобов’язання для 
утримання системи газопостачання.

Зачепили також і питан-
ня відімкнення газу у будинку 
за адресою Героїв Майдану, 
14, яке входить в ОСББ «1+1».

— Ви ж приїждажаєте в буди-
нок і не кажете, що ви приїхали, 
— каже Тетяна Єрмолаєва. — Ви 
приїхали, Тані Римші вимкнули газ. 
Є голови ОСББ. Ви маєте нас по-
переджати про те, що робиться 
в будинку. Добу не було газу. Ми 
розуміємо, але ви лише наступної 
доби приїхали і поміняли кран.

За словами Тетяни Римши, го-
лови ОСББ «1+1», кран помі-
няли лише після того, як вона 
підписала акт балансового роз-

межування. Хоча аварійна за-
явка не була підтверджена.

— Я спустилася вниз, щоб 
показали журнал, щоб показа-
ли, хто дзвонив. Ніхто не від-
повів, — додає Тетяна Римша.

будуть перемірЯти труби

— Питання не в розмежуванні, я 
думаю, що кожен голова ОСББ пре-
красно розуміє, що розмежування 
повинно бути, — висловив свою 
думку Микола Синюшко, голова 
ОСББ «Героїв Майдану 1517». — А 
ось відносно договору і вартості 
ваших послуг з технічного обсте-
ження, технічного обслуговування 
— це треба сідати і обговорювати. 
Чого б не піти на такий механізм: 
ви виставите вартість за технічний 
огляд, те, скільки воно буде кошту-
вати. Якщо виявили, що вентилі під-
лягають технічному обслуговуванню 

– акт виконаних робіт, ми платимо 
з того кошти і питань немає.

Прозвучало питання, чому всі 
акти розмежування однакові. На 
що Олена Благодир відповіла, що 
вони мають однакову форму, проте 
вказуються різні довжини та діа-
метри газопроводу. За її словами, 
обстеження цих газопроводів про-
вели близько півтора роки тому.

— Якщо ви не згодні з діа-
метрами і довжинами, питань 
немає, — сказала Благо-
дир. — Кажете, приїхали, при 
вас, з вами разом переміряли.

Тож голови ОСББ домовилися 
з газовою компанією про те, що 
будуть повторно міряти труби і 
готувати нові акти розмежуван-
ня. Щодо договорів, то головам 
ОСББ запропонували написати 
спільне звернення, аби їх від-
коригувати і зустрітися знову 
приблизно через півтора тижні.

голови осбб прийшли до олени благодир, аби 
розібратися із ситуацією, що склалася. Змусив до цього 
випадок, що трапився в ОСББ «1+1»

ірина шевчук

Про метеоритний кратер під 
назвою «Ударна структура за-
хідна», його походження, роз-
ташування та цінність розповів 
козятинчанин Сергій Сиваків-
ський, родом із Сестринівки. Він 
влаштував пізнавальну екскурсію 
землями сестринівської громади. 
Виявляється, на пагорби, де 
нещодавно зібрали пшеницю, 
більше 160 мільйонів років тому 
впав метеорит. Брила, вагою 
понад 100 тисяч тонн, летіла 
зі швидкістю 15 кілометрів за 
секунду і врізалася в землю. 
Внаслідок  удару утворився 

величезний кратер, розміром 
2,3 на 3,2 кілометра. Цінністю 
кратеру є поклади родовищ 
технічних алмазів. Вони знахо-
дяться в його центрі, на глибині 
40 метрів. Місцеві люди про 
таке природне диво не чули 
і не зовсім вірять в нього. А 
дарма. За словами Сергія, там 
можна облаштувати туристич-
ну зону, таким чином зробити 
Сестринівку відомою далеко 
за межами району та області. 

магнітна аномаліЯ

Одного разу Сергій, прочитав-
ши в журналі «Наука і життя» 

публікацію про те, як житель іта-
лійського міста після перегляду 
програми «Планета земля», ви-
падково знайшов руїни антично-
го міста, вирішив і сам поцікави-
тися фактами про Козятинщину. 

— Я загорівся такою ідеєю, 
а може і я щось цікаве знайду, 
— каже Сергій Сиваківський. 
— Встановив програму з су-
путниковими знімками і почав 
розглядати місто Козятин та 
Козятинський район і побачив 
відмітку англійською біля Се-
стринівки — «Ударна структура 
західна». Перейшов за поси-
ланням і почав читати про ме-
теоритний кратер. Мене це дуже 
зацікавило. Почав шукати про це 
в різних матеріалах, наукових 
працях. Виявляється, метео-
ритну ударну систему виявили 
в 70-роках ХХ століття, завдяки 
гравітаційній, магнітній аномалії. 
Тут провели дослідження дві ве-
ликі геологічні експедиції. Їх ро-
бота була суворо засекречена, 
місцевим жителям розповідали, 
що це працюють меліоратори. 

чому кратер досі не по-
мічали?

За словами Сергія, метеорит 
не зміг пробити великий кратер, 
занадто близько під землею 
тут знаходяться граніти. Від-
бувся потужний термоядерний 
вибух. Від удару і величезної 
температури частина метеорита 
випарувалась, а частина пере-
творилася на кам’яно-скляну 
кулю, яку засипав грунт, що 
від вибуху злетів у повітря.

Тому кратер в Сестринівці 
має вигляд пагорба в центрі. 
І на перший погляд, це зви-
чайнісіньке поле. Єдине, що 
кидається у вічі, це те, що 
навколо епіцентру розташова-
на  величезна кільцева вирва 
чи обрив, яка, демонструє 
лише невеличку частину гран-
діозних масштабів катастрофи.

оціночна вартість — 6 мі-
льЯрдів

Чим цінний цей кратер? По-
перше, родовищами технічних 
алмазів, які можуть викорис-
товувати в промисловості. На-
приклад, на різцях, в сверлах. 
Тобто, там, де потрібна оброб-
ка чогось твердого. У центрі 
кратера знаходиться кам’яно-
скляна куля, яка сплавилася і 
перетворилася на суцільну масу. 

– Насиченість цієї скляної 

кулі алмазами сягає від 2 до 
11 карат алмазів на 1 кубічний 
метр цієї породи. Це досить 
багато, – каже Сергій Сиваків-
ський. – Згідно з доступними 
близько 10 років тому джере-
лами перспективна оціночна 
вартість цього родовища, сягала 
6 мільярдів доларів. А необхідна 
кількість грошей для розробки 
—  650 мільйонів доларів. Од-
нак до цього справа не дійшла. 
Можливо тому, що ці алма-
зи  міцні, якісні, але технічні, 
каблучок з них не виготовиш. 

«цілком таємно»

Назву метеоритного кратера 
«Західна» дав Євген Петро-
вич Гуров, один з провідних 
в Україні і світі дослідників, 
відомий геолог, доктор наук, 
старший науковий співробітник 
інституту геологічних наук НАН 
України. Разом з колегами він 
виявив три всесвітньовідомих 
та дослідив чимало малові-
домих метеоритних кратерів. 

За словами Євгена Гурова, на 
всю пов’язану інформацію з ви-
добуванням імпактних алмазів 
було накладено найвищий гриф 
секретності «Цілком таємно». 
Понад 20 років публікувати про 

цю знахідку було заборонено. 
Тай розголошувати, де зна-
ходиться кратер, також. Тому 
сестринівському кратеру була 
присвоєна назва «Західна», тоб-
то та, що знаходиться на заході.

— Чому це було «цілком 
таємно»? Не зовсім зрозуміло. 
Нібито збиралися великі партії 
цього алмазу і їх випускали на 
ринку, щоб отримати гроші. 
Вперше відкрито про це на-
писали в 90-х роках минулого 
століття, — каже Євген Гуров.

зникли посиланнЯ в ін-
тернеті

Дивиною цієї метеоритної 
історії є ще й те, що наразі 
більшість посилань з інтернету 
на сестринівський кратер зни-
кли. Натомість структура стала 
найменуватися як білилівська. 

— Це мене трохи розсерди-
ло, — зауважує Сергій. — Ці 
землі знаходяться повністю на 
території Вінницької області, а 
саме сестринівської громади. 
Я все, що зміг, у Вікіпедії по-
змінював з коригуванням. І 
саме тому, для закріплення прі-
оритету саме за Козятинщиною 
вирішив звернутися до вас для 
розголошення даного питання.

євген гуров — один з перших геологів, що досліджував 
сестринівський кратер

сергій сиваківський влаштував екскурсію 
сестринівськими полями, де 160 мільйонів років тому 
впав метеорит

в’Ячеслав гончарук

У вівторок, 29 жовтня, в редак-
цію газети «RIA-Козятин» при-
йшли мешканці нашого міста. 
Вони повідомили, що на пе-
рехресті вулиць Незалежнос-
ті та Лисенка будівельники пе-
регородили тротуар парканом.

Прибувши на місце події, ми 
побачили, що тротуар дійсно 
перегороджений з обох боків 
будівельного майданчика. Як по-
яснили будівельники, вони спо-
рудили паркан для вивозу сміття 
з будівельного об’єкта. За сло-
вами будівельників, для безпе-
ки людей вони закрили прохід 
тротуаром, щоб нічого не впало 
на голови пішоходам при заван-
тажуванні відходами транспорту.

Дивна безпека для козятинчан. 
Щоб не впало нічого на голову, до-

водиться наражати себе на небез-
пеку на проїжджій частині дороги.

Коли журналіст став фотогра-
фувати паркан на тротуарі, один 
з працюючих будівельників сказав 
представнику преси, що зав’яже кі-
нокамеру на голові кореспондента. 

Після з’ясування стосунків з 
будівельниками, ми звернулися 
до підприємця, який є власником 
новобудови. Після проведеної ви-
ховної роботи з будівельниками, 
паркан був поставлений на місце 
і пішоходи міста пішли тротуаром. 

паркан, що перекрив тротуар, козятинчани змушені 
були обходити проїжджою частиною

в’Ячеслав гончарук

Після виходу статті про шкоду 
від спалювання листя в газе-
ті «RIA-Козятин» та на нашо-
му сайті, палити листя у на-
шому місті майже перестали. 

Є поодинокі випадки забруд-
нення навколишнього серед-
овища. Але те, що було, як 
кажуть, море й земля. Особливо 
хочеться подякувати мешкан-
цям мікрорайону ПРБ, які стали 
згортати опале листя під дерева. 
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офіційна інформація від КозятинсьКої районної ради

Шановні працівники залізнич-
ного транспорту!

Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди професійного свята –

Дня залізничника!

Галузь, в якій ви працюєте, посідає 
важливе місце в економіці України, 
сприяє розвитку господарства та за-
довольняє потреби кожного громадя-
нина у перевезеннях. Саме залізниця 
є одним з найпопулярніших і най-
доступніших видів транспорту, на-
дійним і авторитетним перевізником.

Сьогодні на станції Козятин та Ко-
зятинській дистанції колії Південно-
Західної залізниці працює багато 
справжніх майстрів своєї справи, які 
у свята й будні, вдень і вночі забез-
печують чітке функціонування заліз-
ничних артерій. Ви робите все заради 
збереження і подальшої розбудови 
транспортного конвеєра, стабілізації 
у справі перевезення пасажирів і гос-
подарських вантажів, технічно-еконо-
мічного піднесення у розбудові галузі.

 Бажаємо всьому колективу заліз-
ничників нашого району, шановним 
ветеранам міцного здоров’я і добро-
буту, щастя і злагоди в родинах, опти-
мізму і нових професійних здобутків.

Шановні працівники 
соціальної сфери!

Прийміть найщиріші вітання 
з нагоди професійного свята!

Соціальний працівник у країні, де значна час-
тина населення потребує державної допомоги і 
підтримки, – відповідальна і непроста професія. 
На ваші плечі покладене одне з найважливіших 
і відповідальніших завдань – державна під-
тримка і соціальний захист громадян, засно-
ваний на принципах індивідуального підходу до 
кожної людини. Виконання цієї місії неможливе 
без доброти, такту, а часом і самозречення.

Ваша праця сповнена гуманізму, мило-
сердя, тепла. Усі ви небайдужі до людських 
проблем, завжди відкриті для спілкування з 
тими, хто потребує вашої допомоги. Піклу-
ючись про людину, її майбутнє, забезпечу-
ючи надання соціальних гарантій і допомоги 
тим, хто потрапив у нелегкі життєві ситуації, 
ви робите вагомий внесок у розбудову де-
мократичного, громадянського суспільства.

Дякуємо вам за служіння обраній справі, про-
фесіоналізм та витримку, любов і співчуття. Хай 
благодатна осіння пора наповнить ваші серця 
теплом і відчуттям потрібності людям, життя 
сповниться миром, злагодою, стабільністю, до-
бробутом, любов’ю і впевненістю у майбутньому.

З  п о в а г о ю , г о л о в а  р а й о н -
ної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК 

г о л о в а  р а й д е р ж а д м і н і -
с т р а ц і ї  Ю р і й  С Л А Б Ч У К

шановні працівники соціальної сфери!
СерДеЧНО ВІТАЮ ВАС ІЗ ПрОФеСІйНим СВЯТОм!

У  ц і й  с ф е р і  п р а ц ю ю т ь  л ю д и  н е б а й д у ж і ,  с п о -
внен і  душевного тепла,  адже,  ос нову буд ь - яко ї  с оц іа ль -
н о ї  р о б о т и с т а н о в л я т ь л ю б о в ,  м и л о с е р д я ,  с п і в ч у т т я.

 В а ш у ту р б о ту в і д ч ув а ю т ь ш и р о к і  в е р с т в и н а с ел е н -
ня. Ви першими приходите на допомогу, п ідтримуєте лю -
д и ну с ам е то д і ,  коли ц я д о п о м ог а п отр іб на найб іл ьше.

 П р и й м і т ь  щ и р і  с л о в а  в д я ч н о с т і  з а  п о д в и ж н и -
цтво, самов іддане служіння людям та в іддан ість роботі.

Ба жаю ус ім миру,  с імейного затишк у, м іц ного здоров’я 
т а  в і д ч у т т я  в а ж л и в о с т і  с п р а в и ,  я к у  в и  р о б и т е !

З найкращими побажаннями, міський голова Олександр Пузир

відбУлоСь заСідання координаційної ради 
При голові районної ради

колективне звернення Працівників 
міСької лікарні

461438461438

Шановні мешканці міста Ко-
зятин та Козятинського райо-
ну! Шановні колеги - депутати 
Козятинської районної ради!

Козятинська міська рада та 
я як міський голова стурбовані 
проблемами, що виникли з ви-
платою заробітної плати праців-
никам, перспективою подальшого 
розвитку та проблемами у фі-
нансово-господарській діяльності 
комунального підприємства «Козя-
тинська центральна районна лікар-
ня» Козятинської районної ради.

З урахуванням висновків пере-
вірки роботи КП «Козятинська 

ЦРЛ» Козятинської районної ради 
та КП «Міська лікарня» Козятин-
ської міської ради, що проводилась 
департаментом охорони здоров'я 
Вінницької ОДА 22.08.2019 р., з 
метою усунення проблем з ви-
платою заробітної плати та інших 
належних виплат передбачених для 
медичних працівників та інших фі-
нансових проблем в діяльності КП 
«Козятинська ЦРЛ» Козятинської 
районної ради, з урахуванням по-
дальшої децентралізації, де місто 
Козятин є центром новоствореної 
територіальної громади, а відпо-
відно до кінцевих та перехідних 

положень Бюджетного кодексу 
України та ст.8 Закону України 
«Про добровільне об'єднання 
територіальних громад» майно бю-
джетних установ, що знаходиться 
на території громади передається 
із спільної власності територіальних 
громад сіл та селищ до власності 
громади, де воно розташоване, 
від імені громади міста Козятин 
пропоную вжити кардинальні та 
актуальні заходи по вирішенню 
проблем у медичній галузі, а саме:

-рішенням сесії Козятинської 
районної ради передати ціліс-
ний майновий комплекс КП 

«Козятинська ЦРЛ» до влас-
ності громади міста Козятина;

-рішенням сесії  Козятинської 
районної ради передати в підпо-
рядкування Козятинській міській 
раді юридичну особу комуналь-
не підприємство «Козятинська 
центральна районна лікарня» 
Козятинської районної ради;

-рішенням сесії Козятинської 
райради передати до бюджету м. 
Козятина 100% коштів державної 
медичної субвенції з дати передачі 
майнового комплексу та юридичної 
особи КП «Козятинська ЦРЛ».

 Вказані заходи нададуть можли-

вість уникнути соціальної напруги в 
районі та зберегти потужний май-
новий та кадровий потенціал лікар-
ні, що формувався десятиліттями.

В свою чергу Козятинська міська 
рада докладе всіх зусиль для збе-
реження напрямку діяльності лікар-
ні, штатної чисельності працівників, 
гарантовані законом виплати та 
вчасну виплату заробітної плати, по-
дальший розвиток та спрямування 
до створення на базі даної лікарні 
багатопрофільної лікарні інтен-
сивного лікування першого рівня.

З повагою, міський голова 
Олександр Пузир

                телефон 2-16-18

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

          шановні працівники та ветерани залізничного транспорту!
СерДеЧНО ВІТАЮ ВАС ІЗ ПрОФеСІйНим СВЯТОм – ДНем ЗАЛІЗНиЧНиКА!

ДлЯ КОЗЯТиНа ЗаліЗНиЧНа ГалУЗь Має ОСОБлиВЕ ЗНаЧЕННЯ, 
аДжЕ ПОСіДає ВажлиВЕ МіСЦЕ В ЕКОНОМіЦі НашОГО МіСТа. 

ЗаліЗНиЧНі шлЯХи ВіДіГРаюТь і ДУжЕ ЗНаЧиМУ СОЦіальНУ РОль, 
ЗалишаюЧиСь ДлЯ МіСТЯН НаДіЙНиМ Та ДОСТУПНиМ ВиДОМ ПаСажиРСьКОГО ТРаНСПОРТУ.

Успішна робота залізничної галузі залежить, в першу чергу, від сумлінної роботи його працівників. Сьогодні на Пів-
денно-Західній залізниці працюють фахівці найвищої кваліфікації - справжні професіонали, які добре знають і лю-
блять свою справу. Вони по праву можуть пишатися славетними сторінками історії галузі, її досягненнями та успіхами.

Особливої подяки заслуговують ветерани залізниці. Нехай їх відданість справі буде справжнім прикладом для наслідування.
Напередодні професійного свята бажаю всьому численному колективу козятинських заліз -

ничників прихильної долі, вагомих здобутків, міцного здоров’я та злагоди в родинах, професійної удачі.
Успіхів на всіх життєвих та професійних магістралях.
З повагою, міський голова Олександр Пузир

Дотепер  колектив міської лікарні 
(до травня 2018 р. – лікарні від-
новного лікування) утримувався 
від заяв, не коментував ймовірне 
закриття лікарні, про яке нашим 
пацієнтам наполегливо розповідали 
в ЦРЛ, на вулицях міста, на базарі. 
Останні заяви голови райради зму-
сили нас висловитись щодо опри-
людненої «інформаційної бомби».

Три роки тому більшій частині 
лікарів і медсестер колишньої від-
ділкової лікарні не знайшлось місця 
в ЦРЛ, і в один не прекрасний день 
вони опинились в занедбаній будівлі 
лікарні відновного лікування, що 
фінансувалась з обласного бюдже-
ту. Фінансування ледь вистачало на 
заробітну платню, і про розвиток 
медичних послуг за новим напря-
мом годі було і мріяти. У результаті 
«обміну майновими комплексами» 
(за  словами одного з ініціаторів, 
це була «…видатна, історична подія 

в Козятинському краї») майже все 
цінне та працездатне медобладнання 
і транспортні засоби дивним чином 
залишились в ЦРЛ, а новостворена 
ЛВЛ отримала металобрухт, який 
списувався протягом двох років. Тоді 
долею нашої лікарні та її працівників 
і районна влада не переймалась. 

Без обладнання, без належно-
го фінансування, без  перспектив 
(бо ні заклади області, ані ко-
леги з ЦРЛ пацієнтів не направ-
ляли), лікарня була приречена.

Колектив медпрацівників, в кіль-
кості майже 170 працівників, розумі-
ючи, що «порятунок потопельників 
– справа рук самих потопельників», 
розробив стратегію розвитку лікарні 
як лікарні планового та відновного 
лікування і доніс її до міських та 
обласних можновладців.  При цьому 
було враховано, що наші колеги 
з ЦРЛ, маючи класних фахівців та 
великий практичний досвід, роз-

виватимуть напрямки екстреної та 
невідкладної допомоги та стануть 
лікарнею інтенсивного лікування, з 
якою ми будемо не конкурувати, а 
доповнювати можливості лікування 
пацієнтів в єдиному медичному про-
сторі. Як результат, місто Козятин 
вперше в своїй історії отримало 
власну лікарню з чіткими і зрозумі-
лими перспективами: зберігши ви-
сокий кадровий потенціал та кращі 
надбання колишньої відділкової 
лікарні, створити конкурентоспро-
можний заклад, що надаватиме 
пацієнтам ті види медичних послуг, 
на які існує незадоволений по-
пит. При цьому, ми жодним чином 
не ділимо пацієнтів на «міських» 
та «сільських», може тому кожен 
п’ятий з них – сільський житель.

Вже два роки колектив лікарні 
напружено працює, намагаючись 
якнайкраще виконувати свої профе-
сійні обов’язки. Адміністрація лікарні 
за підтримки міської влади робить 
усе можливе, аби створити гідні 
умови для роботи лікарів та ком-
форту пацієнтів.  Ми готуємось до 
роботи в нових економічних умовах, 
розуміючи, що лікарня буде існувати, 
якщо матиме довіру пацієнтів.  І нам 
здається, що у нас це виходить: за 9 
місяців проліковано 1825 стаціонар-
них хворих (з них – 381 – сільський 
житель) та прийнято 44800 амбула-
торних пацієнтів (7124 – сільських).
про головне

Щодо перевірки, на яку по-
силається голова райради. Ми всі 
офіційно заявляємо, що її висно-
вки, м’яко кажучи, необ’єктивні.  

В ході так званої перевірки, були 
висловлені певні зауваження, і ми 
їх прийняли, але було висловлено і 
багато гарних, теплих слів на нашу 
адресу; перевіряючі побачили впро-
вадження нових технологій, нових 
методів обстеження та лікування, 
проведені ремонтні роботи та нове 
обладнання, облаштовані кабінети 
та відділення, розпитували, фотогра-
фували. Дивним чином, чомусь для 
правдивого позитиву, ні в висновках 
комісії, ні в дописах місцевих  «екс-
пертів» місця не знайшлось.  Тому у 
нас склалось враження, що висновки 
були зроблені ще до проведення 
перевірки, а на місці члени комісії 
лише знаходили (або не знаходи-
ли) підстави написати те, що було 
потрібно конкретним особам, про 
яких нам відомо, яких ми безкінечно 
«поважаємо» за подібну «доброту». 
Щодо премій, про які так обурю-
ється голова райради - так, ми їх 
дійсно отримуємо, адже на сьогодні 
і у лікаря вторинного рівня, до якого 
ми відносимось, у медичної сестри і 
у некваліфікованого персоналу за-
робітна плата – на рівні мінімальної; 
адміністрація має змогу і виплачує 
премії, надбавки відповідно до ре-
зультатів роботи. Для порівняння - 
посадовий оклад головного лікаря, 
з якого він отримав 300% премії до 
Дня медичного працівника – 4956 
грн (інформацію надано з дозволу 
Олександра Євтушка). Посадові 
оклади  працівників бухгалтерії, які 
отримала премію до Дня бухгалтера 
– від 2785 до 4460 грн. Тоді цікаво, 
які ж оклади отримує адміністрація 
ЦРЛ, коли так палко і проникливо 

зачитує відверту брехню на чергових 
п'ятихвилинках у вигляді так званої 
довідки. Навіщо вам хтось, майте 
мужність оголосити свої оплати та 
доплати перед власним колективом.

Коли посадовець переходить 
на особистості (це – про родинні 
зв’язки) – то не додасть честі. 
Коли пан Слободянюк шукає ко-
рупціонерів, нехай для початку 
подивиться уважно у дзеркало 
і залишить свої коментарі для 
когось іншого, хоча чому тут ди-
вуватись медичному працівнику.

Сподіваємось, що найближчого 
часу все стане на свої місця. Чи 
будемо ми працювати, чи буде іс-
нувати наша лікарня, вирішуватиме 
не пан Слободянюк одноосібно, 
не ДОЗ, а пацієнти. Адже хворі 
звертаються до лікаря, якому дові-
ряють, який має клінічний досвід, 
набутий багаторічною працею. 
Звертатимуться в заклад, в якому 
комфортно,  де без черг та поборів 
отримаєш необхідний пакет медич-
них послуг.  Ми готові боротись, 
але не з районними посадовцями, 
і тим більше, не з колегами з ЦРЛ, 
яких ми поважаємо за високий про-
фесіоналізм, з якими співпрацюємо 
і співпрацюватимемо надалі заради 
справи, якій присвятили своє життя. 
Ми готові боротись за право працю-
вати, за свою лікарню, за здоров’я 
наших пацієнтів. Бо саме пацієнтам 
належить вирішальне право, кому 
довірити своє здоров’я, а разом з 
тим і державні кошти, які так турбу-
ють відвертих брехунів та лицемірів.

З  п о в а г о ю ,  к о л е к -
т и в  м і с ь к о ї  л і к а р н і .

Минулого тижня під голо-
вуванням очільника районної 
ради Віктора Слободянюка 
відбулось засідання Координа-
ційної ради з питань місцевого 
самоврядування при голові 
Козятинської районної ради.

Окрім керівників органів 
місцевого самоврядування, до 
участі у засіданні Координацій-
ної ради були запрошені голо-
ва районної державної адміні-
страції Юрій Слабчук,  допові-
дачі з питань порядку денного.

Розпочалось виїзне засідання 
у с. Самгородок. Представ-
ники районної влади разом з 
сільськими головами завітали 
до об’єктів соціально-куль-
турної сфери – амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини, медико-соціально-
го відділення територіально-
го центру, Самгородоцького 
ЗНВК «школа-дитячий садок».

Засідання Координаційної 
ради відбулось у с. Збараж.

Збаразький сільський голо-
ва Людмила Лавренюк по-
інформувала присутніх про 
територіальну громаду, роз-
повіла про кількість населен-
ня, бюджет сільської ради, 
основні видатки,  досягнен-
ня та проблемні питання.

У ході засідання було схва-
лено текст звернення до Пре-
зидента України щодо запро-
вадження механізму ринку 
земель сільськогосподарського 
призначення. У зверненні на-
голошується, що не можна 
допустити поспішного відкрит-
тя ринку земель сільськогос-

подарського призначення до 
внесення змін у Конституцію 
щодо заборони іноземцям 
купувати українську землю.

Про стан надання первинної 
медичної допомоги жителям 
району розповіла головний лі-
кар Козятинського РМЦПМСД 
Валентина Лобченко. Центр 
обслуговує 12 амбулаторій, 1 
ФАП та 42 ФП. На даний час 
підписано 26 870 декларацій, 
що складає 76,3%. Одним із 
значних досягнень у цьому році 
є будівництво Білопільської 
амбулаторії. Наразі усі роботи 
майже завершено, під контро-
лем районної влади усуваються 
виявлені недоліки. У 2020 році 
в первинну медицину району 
прийде працювати 3 інтерни, 
які навчаються у Вінницькому 
медичному університеті за 
рахунок районного бюджету. 
Продовжує діяти програма 
«Доступні ліки». Основне про-
блемне питання – дефіцит 
коштів для повноцінного за-
безпечення пільгових категорій 
населення безкоштовними ме-
дикаментами або медикамента-
ми зі знижкою. Також потрібно 
провести ремонти в амбулато-
ріях відповідно до нових вимог.

Директор районного терцен-
тру Василь Матвійчук розповів 
про роботу медико-соціальних 
відділень с. Самгородок, с. 
Махнівка, планування їх діяль-
ності на 2020 рік. За 10 місяців 
послугами відділення у Самго-
родку скористались 219 осіб, у 
Махнівці – 459 осіб. Основна 
проблема – співфінансування 

відділень сільським 
радами. Василь 
Григорович наго-
лосив, якщо усі 
суми  найближчим 
часом не будуть 
перераховані, то 
не буде за що ви-
платити заробітну 
плату працівникам 
відділень. Повідо-
мив, що терцен-
тром отримано 2 
автомобілі Peugeot, 
які обладнано для 
перевезення лю-
дей з особливи-
ми  потребами .

Голова районної 
ради Віктор Сло-
бодянюк закликав 
керівників територі-
альних громад вра-
хувати важливість 
існування медико-
соціальних відді-
лень та необхідність їх збере-
ження, закликав боржників пе-
рерахувати кошти в терцентр.

Обговорили питання укла-
дення договорів з ПАТ «Ук-
ртелеком» на надання послуг 
зв’язку пільговим категоріям 
громадян. Начальник управ-
ління праці та соціального 
захисту населення Володимир 
Гнатюк розповів, що з 2016 
року на деякі видатки на ви-
конання державних програм 
кошти не виділялись, в тому 
числі і на послуги зв’язку. Дані 
видатки Бюджетним кодексом 
покладено на органи місцевого 
самоврядування. Управлінням 

договори з «Укртелекомом» не 
укладалися, але «Укртелеком» 
продовжував надсилати списки 
пільговиків. У підсумку дійшло 
до судів, блокування рахунків 
і роботи всього управління. 
Лише 4 сільські ради на даний 
час відшкодовують послуги 
зв’язку для пільгових категорій.

Віктор Слободянюк запро-
понував вирішити дане питання 
з районного бюджету, адже 
мова йде про незначні суми. 
Сільським головам було до-
ручено обрахувати кількість 
пільговиків, які реально ко-
ристуються даною послугою.

Про ремонт та будівництво 

доріг у 2019 році розповів 
головний інженер філії «Ко-
зятинський райавтодор» Ан-
дрій Рижій. На поточний рік 
заплановано дрібний ремонт 
на 13 дорогах, на даний мо-
мент виконано на 10 дорогах.

За підсумком засідання, 
з усіх розглянутих питань 
прийнято відповідні рішення.

Після закінчення засідання 
Координаційної ради усі при-
сутні взяли участь у покла-
данні квітів з нагоди річниці 
звільнення України від німець-
ко-фашистських загарбників 
до пам’ятника воїнам, які за-
гинули у Другій світовій війні 
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 олену бондар найкращою визнали глядачі

У козятині зновУ знімали кіно

на конкУрСі краСи козятинчанка олена 
боднар Стала «міС глядацьких СимПатій»

у кадрі. Цього разу під приціл об’єктивів відеокамер потрапив Музей історії 
міста. Точніше, один з його залів. Там знімали кілька кадрів фільму «Стежками 
Тимка Падури», який нещодавно презентували у Вінниці. Розповідаємо, як це було 
та яких вдалося уникнути кіноляпів

олена удвуд

У Вінницькому «Квадраті» 18 
жовтня провели презентацію до-
кументальної стрічки, знятої за 
мотивами книжки Миколи Куп-
чика «Стежками Тимка Падури». 
Саме автор твору кілька років 
тому знайшов у селі Махнівка 
могилу україно-польського поета. 

Відомо, що помер Падура у селі 
Козятині в садибі місцевого помі-
щика Мар’яна Васютинського. Про-
те поховали його у Махнівці, адже 
у нас на той час не було костелу.

Цьогоріч у селі, де поховали 
поета, провели перший міжна-
родний фестиваль «Гей, соко-
ли!», присвячений Тимку Падурі. 
А ще зняли документальний 
фільм про його життя і творчість.

Кілька кадрів, на яких зо-
бражена реставрація істо-
ричних подій, знімали у Ко-
зятині, в Музеї історії міста.

— Вони мені вранці сказали, 
— розповідає Лілія Макаревич, 
директорка музею. — Це була, 
здається, відпустка. Я дума-
ла, що це просто екскурсія.

Для зйомки обрали один із 
експозиційних залів, присвяче-
ний уродженцю Козятина Ві-
ктору Іванову, режисеру фільму 
«За двома зайцями», та фото-

студії Давида Шварцмана. Цю 
експозицію відкрили кілька мі-
сяців тому на 15-річчя музею.

У залі відтворено інтер’єр по-
чатку ХХ століття. Оскільки Тим-
ко Падура народився на початку 
ХІХ-го, сам інтер’єр крупним 
планом не знімали. У кадрі актор 
в образі поета грає на бандурі, а 
також сидить за столом і пише.

— Вони не наводили камеру 
конкретно на якісь предмети чи 
речі, — каже Макаревич. — А 
просто якось так вуалювали. Воно 
виходить як в тумані. Свічка там 
десь в куточку, Падура на фоні.

У руку акторові дали гу-
сяче перо. А «писав» він на 
фотоальбомі. Старовинний 
пустий фотоальбом — части-
на експозиції нашого музею.

— Я думала, зараз хтось по-
мітить, що він пише гусячим 
пером на нашому фотоальбо-
мі, — зізнається директорка 
музею. — Я кажу їм: «Це ж 
фотоальбом!» А вони: «Нічого 
страшного». Вона так зняла, що 
не видно, на чому саме він пише.

Під час зйомок навіть вда-
ло с я  уникну ти  к і ноляпу.

— Найсмішніше було те, що 
операторка сказала: «Задумайся, 
ніби ти щось придумав і ніби за-
писуєш свої думки», — розповідає 

Наталія Баштова, науковий спів-
робітник музею. — І він сидить, 
пише, пише. А я дивлюся — а в 
нього величезний електронний 
годинник. Величезний, як для 
чоловіка, годинник чорний. То ми 
реготали. Добре, що вчасно по-
бачили. Так і кіноляпи робляться.

Відзняли актора у залі так, 
що навіть важко впізнати, що 
це наш музей. Проте самі твор-
ці фільму залишилися вражені.

— Дівчина, яка знімала, казала: 
«Ми не думали, що у музеї може 

бути такий гарний інтер’єр. Щоб 
це було так фактурно, настільки 
красиво». І ми самі дивилися 
фільм, раділи, — додає Баштова.

Як розповіла нам директор му-
зею, орієнтовно на кінець листо-
пада чи початок грудня планують 
провести презентацію книжки 
Миколи Купчика «Стежками Тим-
ка Падури» та показати доку-
ментальний фільм козятинчанам.

П е р е г л я н у т и  с т р і ч -
ку можна за посилан -
ням https://bit.ly/2Pudaa6.

 гусячим пером актор писав на старовинному 
фотоальбомі. Це — частина експозиції нашого музею

в’Ячеслав гончарук

Козятинчанка Олена Боднар була 
однією з фіналісток конкурсу кра-
си «Україна Всесвіт 2019». Взяли 
участь у ньому більше тисячі дівчат 
з різних куточків України. Спочатку 
вони змагалися у відбіркових турах, 
де до фіналу пробилися лише 16 
красунь, серед яких була наша зем-
лячка. Переможницею конкурсу краси 
«Україна Всесвіт 2019» стала 26-річна 
мешканка Запоріжжя. Наша красуня 
отримала звання «Міс глядацьких 
симпатій». Це не перший конкурс 
краси, в якому вона брала участь. 
Минулого року Олена стала перемож-
ницею конкурсу «Міс Козятин 2018».

Слід відзначити, що козятинчанка 
була наймолодшою серед фіналіс-
ток. Олені лише 20 років. Білявка з 
Козятина - четвертокурсниця Націо-
нального транспортного університету. 
Крім навчання за спеціальністю наша 
землячка бере участь у модельному 
бізнесі. На своїй сторінці у Фейсбуці 
Олена написала, що не очікувала 
такої підтримки від близьких друзів 
та зовсім незнайомих їй людей з усієї 

України. Найбільше вразили Олену 
позитивні емоції її мами, яка побачила 
свою доньку у «Світському житті». 

« Щ о  м о ж е  б у т и  п р и -
є м н і ш е  щ а с л и в и х  м а м и -
них очей», –  написала Олена.

 З «Міс глядацьких симпатій» 
ми поспілкувалися через чотири 
дні після її успіху на конкурсі.

– Лєна, до конкурсів ви готува-
лися за якоюсь програмою чи на 
конкурсі краси, крім природної 
вроди більше нічого не потрібно?

— Як такої глобальної підготов-
ки до конкурсу не було. Контр-
олювала харчування, відвідувала 
тренажерний та танцювальний зал. 
Повсякденне для мене — це чи-
тати книги та  слухати новини, 
спілкуватися з рідними та друзями.  

А  щ е  ч им  з а йм а л и с я 
у вільний від конкурсів час?

— Вільного часу там майже не 
було. Останній тиждень до конкурсу 
був дуже насиченим. Репетиції з хоре-
ографії були першочерговими в індиві-
дуальній програмі кожної конкурсант-
ки. Крім занять з хореографії, були 
зустрічі з відомими особистостями. 

КОРОТКО

«осінній бал»
 Козятинський терцентр 

запрошує всіх бажаючих лю-
дей поважного віку розігнати 
осінню нудьгу.

 — Приходьте на «Осінній 
бал», проводьте час весело! На 
вас чекають конкурси, дефіле, 
танці, фотошопінг та багато ін-
шого, — йдеться на сторінці 
закладу

 Захід відбудеться 7 листопада 
о 12.00.

відзначили 
вчительку
  Учительку початко-

вих класів з Білопілля Юлію 
Юкозаченко відзначили на 
порталі «Всеосвіта» - спільно-
ті активних освітян. Педагог 
отримала грамоту за активне 
використання інформаційно-
комунікаційних технологій у 
педагогічній роботі та подяку 
за вагомий внесок у розвиток 
онлайн-бібліотеки методичних 
матеріалів для вчителів.

Посвята 
ліцеїстів
 У Козятинському ліцеї-

школі відбулася посвята в лі-
цеїсти, яка пройшла в стилі 
книги Джоан Роулінг «Гаррі 
Поттер». 27 учнів 8 класу філо-
логічного профілю та 32 учні 8 
класу математичного профілю 
приміряли чарівний розподіль-
ний капелюх. Також посвяту 
пройшли і класні керівники. 
Вони отримали чарівні дари від 
директора ліцею-школи Олени 
Білянець. А саме філософський 
камінь, крейду та чарівну па-
личку. Учні ІІІ курсів пригос-
тили восьмикласників тради-
ційною ліцейною кашею, щоб 
вони ніколи не забували, що 
стали однокашниками. Куль-
мінацією свята стала Клятва 
ліцеїстів – обіцянка віддати 
науці всі сили та любити по-
над усе Україну. Завершилось 
свято гімном усіх студентів.

найрозумніші 
учні
 Позашкільний навчаль-

но-виховний центр Козя-
тинського району пройшов 
конкурс «Найрозумніший» 
серед учнів 7-8 класів. За ре-
зультатами інтелектуального 
змагання, перемогу здобув 
учень «школи-інтернат-гім-
назії» Антон Васалатій. Друге 
місце розділили Ксенія Ткачук 
з Бродецької школи та Іветта 
Косінова — учениця Махнів-
ського навчального закладу. 
Третє місце посіли Марія Ло-
бода (Миколаївська школа), 
Діана Довгалюк (Переможнян-
ська школа), Роман Байдалюк 
(Самгородоцька школа).

Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

можливо викуп. 067-753-67-42

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам гараж в центрі за 
маг."Господарочка", є документи 

для переоформлення. 093-772-56-14
Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27 Продам кукурудзу. 067-789-97-76
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що таке УніверСитет третього 
вікУ та як тУди ПотраПити?
особистісний розвиток. У міському територіальному центрі для людей похилого віку та людей з 
інвалідністю проводять чимало безкоштовних гуртків. Завдяки цьому люди навчаються новому та 
спілкуються одне з одним. До того ж, для цього не треба у терцентрі жити. Розповідаємо, якими саме 
послугами можна скористатися

Для того, аби стати студен-
том Університету третього віку, 
достатньо прийти до Міського 
територіального центру із до-
кументами: паспортом, іден-
тифікаційним кодом, пенсій-
ним посвідченням. Якщо взяти 
довідку у сімейного лікаря, 
можна також скористатися фізі-
отерапевтичними процедурами.

— Тут і лазери є, — продо-
вжує Лариса Казмірчук. — На 
масаж черга. Магнітотерапія. 
Єдине, що зараз вимагають від 
сімейного лікаря довідку, можна 
людині це, чи ні. Це нормальне 
явище. Тому що, хтозна, раптом 
у людини онкологія, а вона при-
йшла і каже: «Я хочу масаж». 
А їй цього робити не можна.

До того ж, тут можна без-

коштовно постригтися та по-
ремонтувати одяг, отримати 
юридичну консультацію, за 
потреби безкоштовно взяти на 
прокат милиці, опорні палиці, 
ходунки, інвалідні візки тощо.

Наразі в Терцентрі готу-
ються до проведення осін-
нього балу, який планують 
організувати 7 листопада.

— Дефіле хочу, щоб ді-
вчатка взяли участь, — додає 
Лариса. — Тому що у нас гарні 
вбрання. Жінки хочуть про-
йтися гарно, показати себе. 
Не важливо, яка ти, повна, чи 
стара. Музику підібрала їм. 
Королеву осені будуть обирати. 
Пісні вони готують. Підібрала 
музику під танці, то з великим 
задоволенням потанцюють.

не тільки гуртки

462519

олена удвуд

У нашому місті на вулиці Ви-
нниченка, 5, є Міський тери-
торіальний центр соціального 
обслуговування. При ньому діє 
Університет третього віку. Це 
спеціальні навчальні курси за 
різними напрямками для пенсі-
онерів та людей з інвалідністю.

Як це працює? У терцентрі є 
люди, які перебувають там по-
стійно. Це називається стаціонар. 
А є звичайні відвідувачі, які там 
не живуть, а просто приходять 
користуватися послугами. Для 
них діє Університет третього 
віку, де безкоштовно можна за-
йматися у різноманітних гуртках.

Найбільшим попитом корис-
туються комп’ютерні курси. Там 
пенсіонерів та людей з інвалід-
ністю навчають, як правильно 
користуватися різноманітною тех-
нікою: ноутбуками, комп’ютерами, 
планшетами, смартфонами. А 
також показують, як за допо-
могою гаджетів можна опла-
тити рахунки за комунальні 
послуги в інтернеті, як користу-
ватися соціальними мережами 
та популярними месенджерами, 
на кшталт Viber чи WatsApp, 
створювати документи тощо.

Також займаються у співочому 
гуртку. Свої вокальні здібнос-
ті пенсіонери демонструють у 
ансамблі під назвою «Подо-
ляни». Діє хор ветеранів-пенсі-
онерів, а в понеділок і четвер 
приходять співати під баян.

З аймають с я  п е н с і о н ери 

і в гуртку прикладного мис-
тецтва. За нього відповідає 
Лариса Казмірчук, культмасо-
вий працівник. Раніше вона 
була у терцентрі волонтером, 
проводила концерти протягом 
семи років. Зовсім нещодавно 
стала штатним працівником.

— Плани у мене великі, — ді-
литься Лариса. — Займатися 
рукоділлям, декупажем, вишив-
кою стрічками, бісероплетінням, 
поробками із джгута. Плюс я 
малюю. Хочу малювання фоль-
гою зробити. Подивилася, це не 
дуже важко. Хочемо зробити 
кулінарний гурток, клуб поезії. 
У нас є жінки, які пишуть вірші 
самі. Хтось просто любить по-
читати вірші. Є бажаючі, які і 
помалювати хочуть, і пов’язати. 

Крім того, що люди можуть тут 
чогось навчитися, вони ще й ма-
ють змогу поділитися своїм досві-
дом. Адже студенти Університету 
третього віку самі можуть органі-
зовувати майстер-класи і переда-
вати іншим свої знання та вміння.

Загалом пенсіонери вивчають 
багато корисного та цікавого. До 
прикладу, у клубі здорового спо-
собу життя їм проводять лекції, 
де розповідають, як правильно 
харчуватися, підтримувати своє 
здоров’я. А ще є клуб дозвілля.

— Фільми підбирають ста-
рі, — продовжує Казмірчук. 
— Приходять люди, дивлять-
ся, обговорюють. Спілкуються, 
п’ють чай. Тут у нас чайничок 
є. Принесли кожен по жменьці 
печива. Посиділи, поспілкувалися.

Власне, спілкування — це 
головна мета таких гуртків. 
Адже люди похилого віку та 
люди з інвалідністю часто ма-
ють брак комунікації. Тому 
основне завдання працівників 
терцентру — не лише навчити 
чомусь новому та заохотити до 
культурно-масової роботи, а й 
зробити так, аби люди підтри-
мували одне з одним зв’язок.

— Пенсія — це ж депресія 
починається у людей, — каже 
Лариса. — А тут, виходить, 
адаптуєшся. Тут хворіти ніколи. 
Прийшов, очі загорілися. Там 
гурток працює, а там лекцію 
якусь читають у школі здорово-
го життя. Багато жінок кажуть, 
що у них життя цікавіше зараз, 
ніж коли вони на роботі були.

Це все Лариса Казмірчук до-

бре знає із власного досвіду, 
тому що теж довгий час ходи-
ла до територіального центру 
займатися у різних гуртках.

— Я прийшла, вік у мене був 
не пенсійний, — ділиться жінка. 
— По групі, нирки хворі. Мене 
дівчата тут прийняли. Я вже вось-
мий рік ходжу. Я пам’ятаю, тоді 
на всі гуртки бігала. І на лозопле-
тіння ходила, і на солоне тісто.

лариса казмірчук демонструє прилади для лікувальних та кисневих інгаляцій, 
лазеро- та магнітотерапії. Ці процедури можна проходити безкоштовно, проте за 
умови, що є призначення лікаря

у терцентрі пенсіонерів навчають комп’ютерній грамотності. Викладач Сергій 
Сергієнко показує Людмилі, як правильно користуватися месенджерами
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          АВТОМОТО
==А  ВАЗ 2101 1975 р.в., бензин, недорого, на ходу. 097-
449-53-84
==А  ВАЗ 2104 газ-бензин, добрий стан, недорого. 067-
455-52-90
==А  ВАЗ 2104 газ-бензин, робочий стан. 097-474-42-11, 
063-260-09-52
==А  ВАЗ 2105 відмінний стан, мотор 1.5, газ-бензин, 1992 
р.в., червона. 096-768-63-13
==А  ВАЗ 2106 1984 р.в., хороший стан, недорого. 096-
804-47-51
==А  ВАЗ 2107 2007 р.в., стан хороший . 097-029-63-05, 
063-294-52-71
==А  ВАЗ 2108 1992 р.в., газ-бензин, добрий стан. 096-
264-75-92
==А  ВАЗ 2108 газ-бензин в доброму стані, терміново. 
096-264-75-92
==А  ВАЗ 2109 2006 р.в., газ-бензин. 097-258-47-55
==А  ВАЗ 21110 2005 р.в., не битий, не фарбований. 067-
492-84-43 
==А  ВАЗ 2115 2005 р.в., газ-бензин, в доброму стані, вкла-
день не потребує, терміново. 097-632-48-44
==А  Део Lanos 2006 р.в., газ-бензин, у відмінному 
стані, зимова резина, кондиціонер, підсилювач керма, 
сигналізація, ц/замок. 097-859-45-37
==А  ЗІЛ-ММЗ 4502 (коротиш), дизель Д-240 на ходу 1990 
р.в. 096-736-67-87
==А  ЗІЛ-ММЗ 554 колхознік, 1987 р.в., бензин пропан, на 
ходу. 096-736-67-87
==А  ЗІЛ-ММЗ 554 колхознік, 1988 р.в., дизель Д-240 на 
ходу. 096-736-67-87
==А  ИЖ Юпітер 4К в доброму стані. 068-024-76-39
==А  Комбайн Класс Консул в доброму стані. 097-577-26-86
==А  Міні - трактор саморобний. 067-264-78-90
==А  Міні трактор Кубота 280 + фреза 32 л.с. 097-577-26-86
==А  Москвич 412 1987 р.в., газ-бензин в хорошому стані. 
073-315-25-15
==А  Москвич Комбі в хорошому стані, переварений. 096-
791-53-47
==А  Славута 2004 р.в., хороший стан, пробіг 35 000 км. 
098-270-07-01
==А  Трактор МТЗ-82, велика кабіна. 098-081-01-22, 067-
883-76-60

           КУПЛЮ
==К  Авто б/у. 067-914-75-05
==К  Ванна з гідромасажом. 097-618-69-42
==К  Від організацій та населення макулатуру, картон, 
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-55-95
==К  Дорого батареї, колонки, старі холодильники, ба-
лони газові та кисневі, радіатори автомобільні, можливий 
самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54
==К  Зем. діл-ка з документами на будинок. 063-191-10-90
==К  Картоплю, буряк, морву гарної якості! 067-430-02-80
==К  Кольоровий або чорний метал від населення або 
організацій, можливий самовивіз, нал. або безнал. 063-
143-61-18
==К  Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
==К  Кукурудзу 1 т. суху, шпали дерев`я б/у, картоплю 
дрібну, каструлю з н/ж сталі на 8-10 л. 2-30-43, 097-255-
51-60
==К  Кукурудзута картоплю мілку. 093-409-34-54
==К  Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, м.Козятин, 
вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-288-42-72
==К  Молодого барана Романівської породи на племя. 096-
969-45-99 Ігор
==К  На постійній основі від організацій та населення чор-
ний та кольоровий металобрухт за готівковий і безготівковий 
розрахунок. 073-793-55-95
==К  Неробочі або розкомплектовані: бензокоси, мото-
блоки, млини, ел.млини, ел.двигуни від 2 КвТ до 4 КвТ. 

068-216-34-20
==К  Перини, подушки, б/у холодильники, пральні машин-
ки, горіхи, телевізори дороги. 068-275-55-16
==К  Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому стані, 
горіхи, подушки, перини, старі холодильники. 068-365-
84-69 Неля
==К  С/г техніку б/у. 099-169-05-18
==К  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
==К  Шкірки кролів та нутрій .097-446-20-46, 063-629-
01-49
==К* Авто будь-яких марок, у будь якому стані. Дорого. 
063-585-23-50, 097-648-46-69
==К* ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь 
якому стані. 098-682-50-85

             МІНЯЮ
==М  Добротну 1-кімн. кв., 2 пов., р-н училища на будинок 
або 3-х кімн. кв., 2-й - 3-й пов. 098-800-29-92, 5-58-83

        НЕРУХОМІСТЬ
==Н  1-кімн. кв., з меблями, 37.2 кв.м., євро-ремонт, інд. 
опалення, тепла підлога, нова сантехніка, два підвала, вул.
Катукова 35 (р-н училища). 067-198-67-23, 093-832-07-29 
в будь-який час
==Н  1-кімн. кв., на ПРБ, недорого, з меблями, килимами, 
є підвал, сарай з погрібом. 096-585-77-45, 067-792-32-59
==Н  1-кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення. 093-159-89-56
==Н  1-кімн. кв., р-н училища, з євро-ремонтом. 093-
984-09-37
==Н  1-кімн. кв., ст.Махаринці, город 20 сот., сарай, 
погріб, криниця, поруч ліс, за пай, недорого. 098-321-
74-24, 2-32-56
==Н  1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-балкон 
та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
==Н  2-кімн. кв. в центрі міста, 1 пов. вул. Героїв Майдану, 
17. 063-025-88-60
==Н  2-х кімн. кв. 1\2 будинку в с. Йосипівка, інд. опа-
лення, вода, газ, стан жилий, з меблями та побутовою 
технікою, госп. будівлі. 096-904-13-52, 068-95-45-263
==Н  2-х кімн. кв., 1 пов., центр, вул.Г.Майдану 14. 063-
691-92-69
==Н  2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
==Н  2-х кімн. кв., 38 кв.м., 1 пов./2-х пов. будинку, м/п 
вікна, двері, нова сантехніка, інд. опалення, є погріб, 
сарай, вул.Васьковського. 093-800-66-77, 095-425-36-54
==Н  2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі 
зручностями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
==Н  2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., м.Козятин р-н СШ №3, зі 
зручностями, газ, вода, погріб, сарай, 0.4 землі. 063-387-
27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79
==Н  2-х кімн. кв., вул.Склярова 1, 4 пов., площа 48.5 
кв.м., кімнати роздільні, з ремонтом. 097-643-35-23
==Н  2-х кімн. кв., з євро-ремонтом та новими меблями, 
вул.Катукова 39, 3 пов. 073-500-80-87
==Н  2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на квар-
тиру 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, шко-
ла, дит. садок, зал. вокзал. 096-429-87-28, 063-624-12-07
==Н  2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, авто га-
раж,  заг. площа 63.7 кв.м. 093-631-89-49
==Н  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
==Н  2-х кімн. кв., р-н ПРБ, 2 пов., інд. опалення. 063-
287-33-21
==Н  3-х кімн. кв. 61кв. м., під бізнес в центрі міста, вул. 
Героїв Майдану 14,частково виведена з житлового фонду 

800 000 грн. 063-631-43-91, 068-962-46-16
==Н  3-х кімн. кв., 3 пов., заг. площа 67.6 кв.м. 093-979-
93-53
==Н  3-х кімн. кв., 4 пов., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-
66-46
==Н  3-х кімн. кв., 5/5, 2 балкона, р-н ПРБ біля училища, 
без ремонта. 097-157-23-16
==Н  3-х кімн. кв., вул.Склярова 1, перепланування, ре-
монт, тепла підлога (кухня, сан.вузол), великий балкон, 3 
пов., інд. опалення, 62 кв.м. 063-692-96-38
==Н  3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, інд. опалення, 2 
балкона. 096-555-73-71
==Н  3-х кімн. кв., центр, 8 пов., 70 кв.м., інд. опалення. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
==Н  3-х кімн. кв., центр, вул. Склярова 1, 4 пов., інд. 
опалення, меблі. 063-684-23-83, 096-559-83-23
==Н  3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. 
опалення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
==Н  4-х кімн. кв., 2 пов., покращеного планування, з усіма 
зручностями, кімнати великі, імпортний котел, сучасні 
батареї, вікна, інтернет, 2-х пов. гараж, підвал, біля бу-
динку 1 сот. землі. 096-176-45-23
==Н  Або обміняю пів будинку р-н Біла Казарма. 098-
011-73-90
==Н  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
==Н  Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х 
кімн. кв. з доплатою. 067-412-48-32
==Н  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
==Н  Будинок 98 кв.м., вул.Сагайдачного 28, з усіма зруч-
ностями та ремонтом, газ. опалення, гаряча вода, м/п 
вікна, 2 сараї, погріб, літня кухня з газом, зем. діл-ка 15 
сот., інтернет. 063-260-05-01, 096-037-00-70
==Н  Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 
57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по периметру 
огороджено бетонною огорожею, є плодові дерева, на 
околиці міста. 063-026-75-03
==Н  Будинок в центрі, з усіма зручностями, є гараж. 098-
597-08-78, 093-596-41-56
==Н  Будинок в центрі. 063-289-04-55
==Н  Будинок вул. Матросова 238, газ, пристройки, 
погріб, 15 сот. землі.  096-394-91-37
==Н  Будинок вул.Водокачна, всі зручності, 10 сот. землі, 
гараж, сарай, погріб, 78 кв.м. 2-23-74, 067-368-56-14
==Н  Будинок вул.Мазепи 68, є всі умови в будинку, сад, 
город 0.06 сот. 067-972-22-83, 063-606-61-24
==Н  Будинок вул.Матросова, з усіма зручностями, з ре-
монтом. 068-898-10-84, 098-702-68-18
==Н  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
==Н  Будинок газ. с.Махнівка, з госп. будівлями, поруч ліс 
та річка. 097-004-12-68
==Н  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
==Н  Будинок газ., вул.Поліська 143 (К.Маркса), кімната, 
спальня, прихожа, кухня, сарай, погріб, літня кухня, крини-
ця, город 25 сот. 093-920-77-06, 098-429-91-94
==Н  Будинок газ., госп. будівлі, 10 сот., м.Козятин пров.
Деповський 2. 063-646-35-22
==Н  Будинок газ., с.Козятин, 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, є пічне опалення, 
літня кухня, гараж, криниця, 2 підвала, госп. будівлі, 
фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 

097-056-19-78
==Н  Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, погріб, 
літня кухня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 сот. 
096-721-87-38
==Н  Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, м.Козятин 
вул.Матросова. 097-186-99-34
==Н  Будинок м. Козятин, вул. Пролетаська124, газ, опален-
ня,  господарчі будівлі, 15,5 соток, або обмін на 2-х кімнатну 
квартиру.  096-017-20-03
==Н  Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. площа 60 кв.м., 
газ. опалення, вода, м/п вікна, 3 кімнати, кухня, санвузол, 
заг. площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. землі під ведення 
садівництва), 2 великих гаража, госп. будівлі. 097-196-79-35 
Зоя
==Н  Будинок м.Козятин вул.Джерельна 116, газ, погріб, земля 
приватиз. 063-069-64-68, 098-476-07-40
==Н  Будинок обкладений цеглою, с.Рубанка, два сараї, 
погріб, город 60 сот. до ставу, криниця на подвірї, садок мо-
лодий. 098-229-45-50, 093-822-90-19
==Н  Будинок р-н 4 школи. 093-892-26-45, 063-896-75-36
==Н  Будинок р-н вул.І.Франка, 70 кв.м., всі зручності, кри-
ниця, гараж, сарай, газ. та пічне опалення, погріб, 2 входа. 
096-314-53-68
==Н  Будинок р-н Поле Чудес. 063-698-73-29
==Н  Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ та 
пічне опалення, земля приватизована. 093-020-22-95, 093-
031-24-52 
==Н  Будинок с. Козятин, якісний ремонт, сучасний ди-
зайн 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 фруктовий сад.  097-791-28-63
==Н  Будинок с.Білопілля в центрі, газ, вода, 40 сот. городу, 
погріб, сарай. 098-394-47-36
==Н  Будинок с.Вернигородок (центр села), 83 кв.м., з усіма 
зручностями, вікна м/п, госп. будівлі, город 10 сот. землі при-
ватиз. 068-346-54-35
==Н  Будинок с.Вернигородок, 100 кв.м., в центрі села біля 
ставу, гарне місце, всі госп. будівлі, газ, вода, каналізація, 
земля приватиз. 096-411-74-71
==Н  Будинок с.Дубові Махаринці, газ. та пічне опалення, 
мебльована, госп. будівлі, 25 сот. городу, неподалік є ставок, 
річка. 063-296-92-18
==Н  Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода центральна, 
погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-463-34-76
==Н  Будинок с.Йосипівка. 063-311-90-77
==Н  Будинок с.Іванківці, газ, вода, заг. площа 100 кв.м., жила 
60, 2 сараї, гараж, 30 сот. землі, всі зручності, садок, город в 
ставок. 098-521-46-06, 063-037-08-30, 063-545-41-58
==Н  Будинок с.Козятин вул.Заозерна 20. 063-892-52-68
==Н  Будинок с.Козятин вул.Садова, є газ, криниця, 17 сот. 
городу 220 000 грн. 063-308-36-08 після обіду і у вихідні дні
==Н  Будинок с.Козятин, вул.Вінницька 18, є город 20 сот., 
сарай, погріб, криниця, ел. опалення, від універмагу 20 хв. 
ходьби, недорого. 098-321-74-24, 2-32-56
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робота та оголошення

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушев-

ського 23, центр, вхід з двору. 
067-753-67-42

Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

можливо викуп. 067-753-67-42

(098) 913-35-20 
Цегла "рвана" від виробника

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Терміново продам будинок 
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 

кімн. кв. 063-854-94-76

Продам гараж в центрі за 
маг."Господарочка", є документи 

для переоформлення. 093-772-56-14

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

Будівельне сміття віддам безко-
штовно, самовивіз. 067-430-31-31

Продам кукурудзу. 067-789-97-76

Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин 
вул.Г.Майдану 8 + погріб в підвалі. 

067-843-88-04

Здам в оренду офісне приміщення  
(20 кв.м, 20 кв.м., 30 кв.м.), ремонт, 
туалет, гаряча вода, всі зручності, 

інд. опалення, інтернет. 
093-631-89-49

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

(097)688-63-57 
"Рвана" цегла. Помірні ціни

(098) 913-35-20 Блочок~Цегла 
"рвана"~від виробника

Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

можливо викуп. 067-753-67-42

Будинок Терміново 97 кв. м. зі всіма 
зручностями, земельна ділянка 46 
сот., вул. Подільська ,с. Козятин,або 
обмін на 2-х ком. кв.  063-530-14-85

Продам 3-х кімн. кв. 61кв. м., під 
бізнес в центрі міста, вул. Героїв 
Майдану 14,частково виведена з 
житлового фонду 800 000 грн. 

063-631-43-91, 068-962-46-16

Продам кукурудзу. 067-789-97-76

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

робота
На роботу запрошується диспетчер в таксі, 
та кочегар в приватне приміщення. 093-766-
78-49
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 
років, садово-городні роботи, гнучкий гра-
фик, 30 грн\год. 067-388-29-77, 093-750-
77-68
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
На роботу потрібен водій. Звертатись в 
"Укртелеком", вул. Незалежності, 39. 068-
951-95-78
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 магазин "Продторг" запрошу-
ються: оператор-касир, різноробочий. Ми 
гарантуємо з/п 7500-10000 грн (з податка-
ми). Компенсація харчування. 067-430-02-80
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робота 
Пропоную 

Охорона. На роботу потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096) 

785-59-74 

Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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==Н  Будинок с.Марківці, великий, 2 спальні, прихожа, 
вітальня, зала, газ., кухня, ванна, туалет, вода в будинку, 
криниця, погріб, сарай, літня кухня, прибудова для сіна, яма 
для буряків, яма під жом. 097-748-09-41
==Н  Будинок с.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-
829-60-34, 096-973-22-80
==Н  Будинок с.Махнівка вул.Заріччя 4. +48500839704 Viber, 
068-004-37-36
==Н  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
==Н  Будинок с.Сестринівка вул.Садова 17, є город до 1 га, 
сарай, погріб, поруч газ і водопровід, можна за пай, недо-
рого. 098-321-74-24, 2-32-56
==Н  Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп. будівлі, 
садок і город 40 сот. 098-074-07-23
==Н  Будинок с.Титусівка вул.Терешкова 36, газ, вода, 2 
погріба, дві літні кухні, хлів, участок 38 сот. 096-382-25-83
==Н  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
==Н  Будинок цегляний с.Кордишівка, сарай, літня кухня, 
погріб, криниця, 50 сот. землі, є беріг з родніком. 093-022-
62-64, 068-869-81-99
==Н  Будинок, 90 кв.м., газ, вода та каналізація в будинку. 
Велике асфальтоване подвір’я, є всі госп. будівлі, пм вікна.  
ділянка 14 сот., зручне розташування. Можливий обмін на 
2-3-4-х кімн кв. 097-30-40-598
==Н  Будинок, пров. Джерельний (Кірова) 096-10-700-47
==Н  Дача 5 сот. з будинком на "Телимонівці". 063-288-
15-08
==Н  Дача на Плановому з будинком, доглянута. 093-058-
78-66
==Н  Пів будинку в Козятині, 16 сот. землі, зі всіма зруч-
ностями, приватиз. 066-868-82-71
==Н  Пів будинку м.Козятин 73 кв.м., 3 кімн., кухня, санву-
зол, газ. опалення, ц/водопостачання та водовідведення, 
літня кухня, погріб, 2 сараї, окремий вхід, криниця, поряд 
дит.садок, магазин, авто.зупинка, з/вокзал, 2 сот. землі, 
фруктові дерева. 096-351-93-13, 097-309-32-09
==Н  Пів будинку цегляного, м.Козятин вул.Чапаєва, 55 кв.м., 
2 кімнати, кухня, веранда, газ + пічне опалення, без ремонту, 
ц/водопостачання в будинку, сарай, погріб. 093-249-92-50, 
068-712-35-52
==Н  Пів будинку, 3 кімнати з меблями, є літня кухня, кри-
ниця, підвал, сарай, город 40 сот., газ. та пічне опалення, 
терміново, дешево. 098-707-26-10
==Н  Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 кв.м., 3 
кімн., санвузол, кухня, кладовка, веранда з усіма зручностя-
ми, газ, ц/каналізація та ц/вода і водовідведення, літня кухня 
газ., гараж, криниця, погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
==Н  Частина будинку, участок 0.08 га або обміняю на 
1-кімн. кв. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
==Н* 3-х кімн. кв., 85 кв.м., вул.Довженка 105А кв.20. 097-
269-04-07, 093-299-70-64

            ПРОДАМ
==П  2 бака н/ж 1 м х 1 м х 80 + 1 бак дюралевий з під 
кваса. 063-065-45-94
==П  Автомобільні підйомники, електровинтові, 
грузопідйомність 3 тонни - 2 шт. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
==П  Балон газовий, камінь 3-4 т. 068-875-49-22, 093-582-
65-14
==П  Барани кастровані на мясо 60 грн./кг. 096-969-45-99 
Ігор
==П  Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, тіски, 
газ. балони. 063-143-61-18
==П  Батареї чавунні нові виробництва СРСР 9 ребер. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
==П  Бджолопродукти: прополіс, підмор, воскова міль, 
гемогенат, віск, мед, саджанці: шовковиці (чорна перлина), 
ожини (торнфрі), ірги (канадська круглолиста). 2-11-64, 097-
170-90-05, 066-432-22-16
==П  Бензопила, оприскувач на акумуляторі 12 л., млин 3-х 
фазний, компресор, ЯВА-350, ел.лобзік, ел.обігрівач 2 КвТ, 
ел.двигун 3 КвТ 3000 об. велосипед дитячий від 6-10 років, 
бензо ел.станція 800 Вт. 068-216-34-20

==П  Бідон алюм., витяжка кухонна, технічна резина товщ. 
15 мм., огорожа для вольєра, швейна машинка Орша, 
телевізор, килим 2 х 3. 098-600-82-43, 063-344-14-45
==П  Бочки залізні 200л., 150л., прути кругляк, доска дуб, 
осика, кругляк, смуга 30 х 4, тачка 2-х колісна, бак н/ж,  
біла глина, стіл вулиця , скриня,  штахети, оцинкований 
лист, банки, сулія,  швейна машина ручна.  093-020-22-95, 
093-031-24-52
==П  Бочки метал. 200 л. - 8 шт., емал. ванна, стіл слюсар-
ний з лещатами, шафа метал., труби а/ц (в/д 100, довж. 4 
м.), мотор 3-х фазний 0.7 KV і мотор 1-фазний Італьянський  
0.5 KV б/у. 063-530-14-85
==П  Буржуйка в гараж. 097-859-45-37
==П  Ванна чавунна 1 500 грн., коробка передач "Dacia 
LOGAH". 098-624-96-30
==П  Весільна сукня, дитяче ліжко, манеж. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
==П  Вікна деревяні під склопакет, відкривні, нові, 
пофарбовані з склопакетом 0.70 х 1.03 4 шт. 063-616-18-
22, 067-976-19-54
==П  Вікна нові 1.5 х 0.90 подвійні 8 шт., муз.центр, компю-
тер, ДВД, відеоплеєр, вентилятор, бутель 6 л., бідон, крісло 
розкладне б/у, сітка рябиця 14 м. 098-993-35-42
==П  Вугілля. 073-429-56-52
==П  Газова плита. 096-063-05-07
==П  Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан нового. 
093-430-38-47
==П  Гараж кооп.Жигулі І блок. 063-942-67-56, 098-670-
16-77
==П  Гараж цегляний вул.Катукова р-н училища. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
==П  Гарбузу гарну. 093-531-84-12
==П  Гемогенат (личиночне молочко) вживається при 
порушенні дії ендокринної системи, після прийому 
антибіотиків, променевої терапії, підвищення імунітету.  
2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
==П  Гній - перегній, індокачки. 097-693-09-24, 063-174-
01-32
==П  Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-49-36
==П  Дача кооп. Вишенька. 063-664-85-44, 098-025-22-07
==П  Дача на Плановому 10 сот., недорого. 098-321-74-24, 
2-32-56
==П  Два масляних електро обігрівача на 10 та 7 ребер, 
інкубатор. 097-189-67-31, 093-895-69-91
==П  Двері вхідні металеві б/у, недорого. 093-017-48-48, 
098-272-82-53
==П  Двері деревяні дешево, філончаті нові б/л 400 грн. 
097-441-62-50, 063-696-39-08
==П  Дві шафи зі спального гарнітуру 250 грн. шафа, 
компютер у робочому стані (системний блок, монітор, 
клавіатура, відеокамера), недорого. 063-424-79-55
==П  Дзеркало від триляжа потрійне на ДСП. 093-586-43-88
==П  Диван в хорошому стані. 063-178-02-32, 068-270-15-59
==П  Диван кутовий ш 1.50 х д 2.50, світлого кольору, б/у 
в гарному стані - 6 000 грн. 068-058-13-11, 063-153-88-30
==П  Дитяча 2-х ярусна кроватка з компютерним столиком. 
067-942-97-52
==П  Домашній гній - перегній. 098-280-55-27
==П  Домкрат гідравлічний 15 т., вирб-к Білорусія. 067-
422-36-17
==П  Дрова з доставкою недорого. 063-960-26-33
==П  Дрова з доставкою. 093-483-57-85
==П  Дрова рубані, кінь, сані. 097-307-51-64
==П  Дрова твердих порід (граб, дуб, ясен). 063-398-67-27
==П  Дрова ясен, недорого. 099-025-88-12
==П  Електро січкарня. 067-889-16-25
==П  Електроди, провід для ел. зварювання 16 мм., швейна 
машинка, тени для ел.плиток, полетенце-сушка для ванни 
нова, гладильна доска, решітки алюм. 1.20 х 1.06., металеві 
оцинковані коньки на дах. 096-412-34-14
==П  Електромобіль дитячий відмінний стан, всі фото по 
телефону 093-907-98-54
==П  Зем. діл-ка "Поле Чудаков" с.Сигнал, 15 сот., є фунда-
мент, криниця. 063-406-44-27, 063-229-18-45
==П  Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевського 10, 
всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-974-29-35
==П  Зем. діл-ка під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 
097-691-24-53
==П  Зем. діл-ка площею 14.1 сот. в центрі с.Махнівка Ко-
зятинський р-н. 093-632-05-59
==П  Зем. діл-ка с.Журбинці, без будинку, 0.37 га, є вода, 
поруч ставок, ліс, газ. 097-971-15-31
==П  Зем. участок з фундаментом р-н Поле Чудес. 093-
758-32-78
==П  Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-89-49
==П  Земельну ділянку 15 сот., приватизована.  093-600-
11-98
==П  Зерно пшениця, кукурудза суха. 099-359-77-03
==П  Зимова резина з дисками 175/70 R 13, пружини задні 
на ВАЗ. 096-846-87-64

==П  Зимова резина з дисками на 4 шпальки - Matador 
Nordicca Basic 165/70/R13 (79Т-MP52) в ходу 1 сезон. 097-
138-12-06
==П  Кавомашина з німеччини робоча, гарний стан, швей-
царська якість 3 200 грн. 067-274-19-73
==П  Картопля велика та селянка. 093-409-34-54
==П  Картопля мілка. 097-149-12-94
==П  Килим овальної форми, тумба під телевізор, люстра. 
067-738-60-93
==П  Килими, біо-туалет, авто крісло для дітей, самовар, 
швейна машинка Зінгер, мотоцикол дитячий, два пилососа, 
мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 097-147-84-88
==П  Кобила, вівці. 068-041-23-11
==П  Кобила. 067-152-61-69
==П  Коза, недорого. 067-586-80-58
==П  Коза, терміново, недорого. 096-797-89-32
==П  Колісні диски R13 150 грн., акумулятори б/у 100ач, 
сидіння шкіряне з електропакетом ВІТО, ГБО авто Італія 2 
000 грн., бідон алюм. 500 грн., кухонна витяжка 200 грн., 
димовідвіз газ. конвектора. 097-582-19-12
==П  Коляска б/у в хорошому стані, колір червоно- чорна 2 
500 грн. 063-886-26-11
==П  Компютер в зборі у відмінному стані 2 500 грн. 063-
178-02-32, 068-270-15-59
==П  Комп'ютерний стіл в хорошому стані. 096-684-19-57
==П  Кормовий буряк, товч ячмінна. 097-572-46-29
==П  Кормові буряки, с.Перемога. 098-794-35-88, 096-
304-79-07
==П  Корова біла з сивими плямами з 3 телям тільна 5 міс. 
067-319-08-49

==П  Корова добра, молочна. 063-648-20-99
==П  Корова, телиця тільна 8 міс. 067-193-31-36
==П  Котел газовий новий, недорого. 098-321-74-24, 
2-32-56
==П  Кролиці порісні. 063-497-05-93
==П  Кукурудза, можлива доставка. 097-843-01-38
==П  Куртки теплі чол., робочі черевики, чоботи утеплені все 
нове, джинси, рюкзаки, портфель чол. з натур. шкіри, дровя-
ний котел "Титан", алюм. ложки нові, тарілки. 096-412-34-14
==П  Лушпиння горіха 1 тона по 50 грн./мішок. 098-572-
42-44 Надя
==П  Мебель б/у в доброму стані. 067-647-48-11
==П  Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, 
пральна машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, диван. 
067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
==П  Місце під гараж вул.Довженка 105А. 097-691-24-53
==П  Млин для помолу зерна, недорого. 093-587-13-81
==П  Морозильна камера відкривається горизонтально в 
гарному стані. 063-629-75-89
==П  М'ясо тушками нутрій, морських свинок. 063-629-01-
49, 097-446-20-46
==П  Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м., прут 
кругляк12 мм. 14 грн./1 м., велосипед Україна 800 грн., 
інвалідна коляска. 093-031-24-52
==П  Носки в'язані, різні розміри 50 грн. 063-684-21-43
==П  Плити ДВП 2 х 1.5 3 шт., брусок сосновий 100 х 100 
мм 14 шт., сталь лист. дюралюм. 2.0 х 1.0 м 1 шт., труба н/ж 
діам.32 мм по наружі 10 м/п, кастрюля 20 л. 063-736-47-19

==П  Плоди груші, цілі горіхи, саджанці малини сортової, що 
двічі родить з доставкою. 096-717-97-88
==П  Плуг 2-х корпусний з передплужніком до малого трак-
тора. 098-826-20-26, 063-774-02-91
==П  Поліровані стіл, диван, шкаф, сервант. 093-206-66-31
==П  Поросята мясної породи Дюрок - Петрен. 097-934-
28-25
==П  Поросята мясної породи. 063-605-78-35
==П  Поросята мясної породи. 097-489-14-77, 097-112-
29-08
==П  Поросята породи Макстер, підсвинки породи Петрен 
- Дюрок. 096-909-16-40
==П  Поросята породи Петрен та Ландрас вагою 12-15 кг., 
18-20 кг., 35-38 кг. 096-772-01-94
==П  Поросята. 093-039-04-53, 098-277-17-26
==П  Пральна машинка LG з прямим приводом, 10 років 
гарантії, на 6 кг. білизки, в гарному стані, два коврові кили-
ми на підлогу, дві люстри, міжкімнатні двері 2 х 80 дешево. 
098-222-98-21
==П  Пральна машинка, автомат, терміново. 068-917-93-86

==П  Пшениця на посів сорт Скаген І репродукція. 097-
577-26-86
==П  Пшениця, ячмінь, пай 1500 кг. 067-584-85-58
==П  Пшениця. 096-463-97-60, 063-024-75-13
==П  Радиостанция (для радиотакси) Dragon SY 5430. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
==П  Сіянці цикламентів, росада кімнатних помідорів, форма 
для цукерок-льодяників, форма для горішків, форма для 
випікання вафель б/у. 093-109-83-83, 097-556-89-47
==П  Смартфон Леново S668t, робочий в гарному стані 1 
200 грн. 067-274-19-73
==П  Стола з деревини ясена, посередині овал з дуба, 
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пам'ятаємо, любимо, сумуємореКлама 
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р.1.50 х 0.80 м. 097-762-38-77
==П  Телевізор великий "Samsung", недорого. 068-962-
41-59
==П  Телевізор майже новий німецький з великим екраном, 
обємний звук, красиве та чітке зображення, тюнер, з дом. 
телефони, ДВД з відео. 068- 846-70-47
==П  Телевізор смарт "Самсунг 50. 2019 р.в. 063-197-03-26
==П  Телевізор Філіпс б\в, станок професійний заточний, 
великий (наждак). 067-976-00-28
==П  Телиця тільна 3 міс. 098-441-04-44, 098-264-55-62
==П  Телиця тільна. 096-214-32-60
==П  Теличка на корову, картопля дрібна. 063-648-20-99
==П  Теличка чорно-біла 8 міс. 068-024-76-38
==П  Труби для димоходів чи каналізації а/ц діам.200, 
різної довжини 1 м/п 100грн., ванна чавунна з бронзовим 
клапаном 1 500 грн. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
==П  Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
==П  Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06
==П  Уголок металевий, підставка для квітів металева, 
плінтус дубовий, налічники для дверей, фанера, доска суха, 
велосипед б/у. 096-258-75-22, 073-052-93-37
==П  Участок землі 5 сот., рівний, чистий, родючий, або 
здам в оренду, можливо під забудову з докуметами вул.
Матросова. 093-937-65-00
==П  Холодильник 2-х камерний "Samsung", банки 3-х л. 
097-207-88-44
==П  Холодильник Днепр-2 1 000 грн., пральна машинка 
автомат Самсунг на 3 кг. 2 000 грн., телевізор Самсунг 1 
300 грн. все б/у, приставка Т-2 з кімнатною антеною 300 
грн. б/у, доставка. 096-983-19-62
==П  Холодильник Снайге б/у, пральна машинка з верхньою 
загрузкою б/у. 063-335-97-80

==П  Цегла нова червона, вінілові пластинки з найкращими 
піснями 80-90 рр., диски, касети з комедіями, бойовиками, 
мідні монети по 5, 3, 3 коп. 068- 846-70-47
==П  Цуценята мисливської, німецької такси, чистокровні, 
батьки робочі, оркас чорний, дуже розумні. 068-216-34-20
==П  Цуценята німецької вівчарки. 063-104-31-23
==П  Шафа, вугілля, балія, холодильник, столик передвиж-
ний, крісло 2 шт., тумба під телевізор. 096-107-00-47
==П  Швейна машинка електрична, ножна, недорого. 093-
017-71-21
==П  Швейна машинка з електроприводом, диван Малютка. 
063-625-64-76, 098-298-45-97
==П  Щепи яблуні, груші, черешні та сортової великої ожи-
ни. 063-776-65-12, 067-151-26-11
==П  Электропечь-гриль 37литр. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
==П  Ячмінь с.Білопілля. 067-152-74-78
==П* Гараж цегляний 18 кв.м., пакет документів, 
вул.Г.Майдану 27а (в центрі). 067-843-88-04

                            РІЗНЕ
==Р  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
==Р  Безкоштовно віддам гарненьких кошенят. 063-46-26-
191, 096-419-25-27
==Р  Віддам в добрі руки кицю 2 міс., дуже добрі мишолови. 
063-605-88-19
==Р  Візьму на квартиру дві дівчини або жінку, всі зручності. 
063-523-80-94 Галя
==Р  Візьму на квартиру одного дорослого або двух 
студентів, центр. 063-694-97-19

==Р  Візьму на квартиру хлопця. 093-884-86-66, 093-331-
26-84
==Р  Втрачений військовий квиток на імя Хилюк Юрій Олек-
сандрович вважати недійсним
==Р  Втрачено майновий сертифікат серія ВИ Х1000004, 
виданий Білопільською с/р на імя Палійчук Петро Антонович 
вважати недійсним
==Р  Загублено в р-ні лікарні гаманець з документами 
(паспорт та водійське посвідчення), прохання повернути за 
винагороду. 097-906-37-80, 097-845-75-92
==Р  Здається квартира з хазяйкою, інд. опаленням в 
центрі міста. 096-89-71-941, 073-42-17-255 
==Р  Здам 1-кімн. кв., центр, без субсидії, інд. опалення 1 
800 грн. + ком. послуги. 096-415-61-69
==Р  Здам 2-х кімн. кв., на ПРБ, без дітей. 093-728-48-36
==Р  Здам 2-х кімн. кв., р-н училища. 063-230-16-50
==Р  Здам в оренду зем. діл-ку 20 сот., р-н Сигнала, зруч-
ний підїзд. 095-176-14-25, 093-058-79-89
==Р  Здам в приватному будинку кімнату одній або двом 
особам жіночої статі. 068-082-39-68
==Р  Здам кімнату хлопцям, центр, 2 пов. 093-731-64-70
==Р  Здам маленький будинок, пічне опалення. 097-872-
26-80

==Р  Здам невелику частину будинку, газ. опалення. 063-
320-98-35
==Р  Здам приміщення під бізнес та офіс 35 кв.м., центр, 
вул.Грушевського 61а. 096-555-73-71
==Р  Здам частину будинку з участком, з усіма зручностя-
ми. 093-347-08-55
==Р  Зніму 1-кімн. або 2-х кімн. кв., з усіма зручностями, 
р-н ПРБ або центр. 093-518-76-47
==Р  Познайомлюсь з чоловіком  58-64 років. 096-89-71-
941, 073-42-17-255 
==Р  Порядна сімя зніме 2-х або 3-х кімн. кв., на тривалий 
термін, без меблів. 097-947-32-66, 093-599-04-20
==Р  Хто забрав гроші з банкомату по вул.Перемоги, 
поверніть будь ласка, вам від них користі не буде. 063-185-
64-10, 067-756-08-62
==Р  Чоловік, удівець, забезпечений познайомиться з 
жінкою до 50 р., не схильною до повноти. 063-460-64-96 
Коля
==Р  Шукаю доглядальницю для жінки з інвалідністю. 097-
300-31-13
==Р  Шукаю робітника для ремонту даху на веранду. 068-
846-70-47
==Р* Здам приміщення 30 кв.м., центр. 093-766-78-49

Відбувсячерговийвступнийек-
замен з математики на без-
коштовненавчання у Вінницькій 
ІТ-Академії. Зпівсотніабітурієнти 
четверо вирішили  необхіднукіль-
кість задач. Вітаємощасливчиків! 
Вони отримаютьнеймовірнумож-
ливістьнавчатись у Вінницькій 
ІТ-Академії - БЕЗКОШТОВНО і 
вже за рікгарантованоотримати 
роботу своєїмрії! Міжнарод-
нікорпорації, стартапи, друж-
ніколективи, високізарплати, 
сучаснітехнологіївжечекаютьна: 
Вадима Ліщинського, Анаста-
сіюСпірідонову, Дар’ю Дзюбу, 
Маргариту Грінченко. Теперці 
четверо талановитихмолодих лю-
дей будутьнавчатисьсереддрузів 
- однодумціввсупроводівиклада-
чів-практиків та гарантованопра-
цюватимуть за обраноюспеціалі-
зацією по завершеннюнавчання. 

Ї х н і в р а ж е н н я  п і с л я 

екзамена:АнастасіяСпірідонова: 
Про екзамендізналась на сайті 
ІТ-Академії. Рік тому я почала 
самостійновивчатипрограмуван-
ня, навітьпройшлакурси в одній 
з IT-компаній, але отриманих-
знаньнедостатньо, щоботримати 
роботу. Також проблема була в 
тому, що я почала вивчатимову, 
не знаючи основ програмуван-
ня. Ценібибудуватибудинок без 
фундаменту. Стало зрозуміло, 
щосамостійномені не освої-
типрограмування. У коротко-
строковікурси я не вірю, тому 
обралаВінницьку ІТ-Академію. 

Я знайшласвійзошит з ЗНО 
з математики, пройшлайого-
повністю, щобвиявитипроблем-
нірозділи, а потім по ним шу-
кала в інтернетіінформацію 
та завдання на виконання. 

Спочатку подумала, що 4 
години на 10 задач - цеза-

надтобагато, але з ек-
замену я вийшла за 10 
хвилин до завершення. 
Не булозавдань, яківи-
магали б знаннямільйона 
формул, щопорадувало, 
але всівонивимагалив-
міннямислити. Взагалі-
екзаменсподобався, за-
дачібулидійсноцікавими.

Звісно, я задоволена 
результатом! Правда, коли 
післяекзамену почали по
казуватирозв'язкидеякихз
авданнябілядошки, я вже 
подумала, що все пропа-
ло, а потім все ж назвали 
моєім'ясередпереможців. 
Я вдячнавикладачам, 
якіпобачили в меніпо-
тенціал, та ІТ-Академії 
з а  м о ж л и в і с т ь н а в -
ч а т и с я б е з к о ш т о в н о !

Вадим Ліщинський: Я дізна-
вся про ІТ-Академію в пошуку 
в інтернеті. Розумію, щоніде 
тебе ніхто в державнихнавчаль-
них закладах не навчить, якщо 
не захочешвчитись сам. До 

екзамену не готувавсяадже-
буввпевнений, щоцемені не 
допоможе і я не здамекзамен. 
Екзаменсподобався, дужецікаві-
завдання на логіку. Я зовсім не 
очікувавщоздамекзамен і навіть 
не планувавяким чином буду 
відвідуватинавчання, тому бувду-
жездивований, щомені вдалось 
пройти на безкоштовненавчання.

м а р г а р и т а  Гр і н ч е н -
ко: Про взрослый курс IT-
AcademyVinnytsia я узнала во 
время учёбы в Школе Хаке-
ров, которая действует при 
ІТ-Академии. После оконча-
ния школы понимала, что мне 
нужен быстрый старт в мире 
программирования который 
университет, к сожалению, мне 
дать не мог. Поэтому решила 
попробовать себя на экзамене. 
После базы Физико-Математи-

ческой гимназии особо гото-
вится не пришлось, разве что, 
повторила некоторые основные 
темы. Экзамен понравился сво-
ей разнообразностью в за-
даниях и способностью заста-

вить подумать. 
Дар’я Дзю-

ба: Про екза-
менрозпов і в 
друг. Виріши-
ла спробув а -
ти, тому що 
в майбутньо-
м у п л а н у ю -
працювати в 
сфері ІТ. Пе-
р едивилась -
старіконспекти 
з математики.
Екзаменбув -
дужецікавим, 
тому щобули-
прису тн і  не 
лишематема-
тичнізадачі, а 
йлогічні, для 
розв'язкуяких
потрібнобулов

икористовуватинестандартнімето-
димислення. Дуже рада резуль-
тату, тому щонедармапоглибле-
новивчала математику і цізнання-
допомоглимені попасти в 4 тих, 
хто буде безкоштовнонавчатись 
в ІТ-Академії. Все реально, до-
ведено тими, хтовженавчався-
безкоштовно. Вартолишеповто-
ритишкільний курс математики 
та потренуватилогічнемислення. 

У кожного є шанс стати 
щасливим студентом прогре-
сивногонавчального закладу 
з гарантованимпрацевлашту-
ванням. Реєструйся на весня-
нийіспит, аджетеперсаметвій 
час змінитисвоєжиття ;-) Про-
грамуйсвоємайбутнє разом 
зВінницькою ІТ-Академією!

реєструйся: https://ita.in.ua  
Телефонуй: 067-431-19-21

таланти отримУють шанС!
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спорт

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 31.10 по 6.11
овен 
Овнам у новому тижні варто зібратись з си-
лами та завершити всі справи, щоб мати час 
для близьких людей. а от друга половинка 

може здивувати вас, тому не забувайте робити 
приємні сюрпризи і їй. Самотнім знакам Зодіаку 
краще поменше думати про негатив.

тельці 
У Тельців кінець жовтня та старт листопада 
видасться доволі активним та продуктив-
ним. Можлива велика кількість знайомств 

та приємних зустрічей. Однак це не причина за-
бувати про кохану людину, тому відшукайте час і 
можливість для романтичних моментів.

близнюки 
Близнюкам зорі радять менше пере-
йматись через дрібниці та не надто роз-
раховувати на своє оточення. Ви часто 

втрачаєте контроль над власними емоціями, що 
може вплинути на стосунки. Спробуйте знайти 
рівновагу, коли поряд дорогі люди.

рак 
У Раків новий тиждень буде доволі стрім-
ким та приємним, адже побільшає веселих 
моментів з коханою людиною. Самотнім 

знака Зодіаку зорі радять спробувати свої сили у 
новому хобі, а не активно шукати ідеальну любов.

лев 
У левів зараз неймовірно романтичний 
період, тому обов'язково знайдіть час 
для того, щоб потішити свою другу по-

ловинку та разом приємно провести час. Тим, 
чиє серце вільне, зорі пророкують чимало нових 
знайомств. але не варто одразу ж розкривати 
душу тим, у кому ви не впевнені.

діва
Діви зараз можуть покластися тільки на 
себе, однак це не причина одразу ж обра-
жатися на весь світ і на кохану людину. Ви 

хочете надто багато, але не збираєтесь віддавати 
стільки ж. Пора переосмислити пріоритети.

терези 
Терезам можуть позаздрити чимало знаків 
Зодіаку, адже у цих людей зараз чудовий пе-
ріод у житті, сповнений затишку та кохання. 

Самотнім знака краще зосередити увагу на само-
реалізації, а вже тоді думати про серйозні стосунки.

скорпіон 
Скорпіони надто багато вимагають від тих, 
хто їх оточує. Тому, щоб не розчаровуватися 
ні в кому, спробуйте менше контролювати 

людей. Більше доброзичливості і турботи - ось 
секрет чудових взаємин зараз.

стрілець 
Стрільцям варто дослухатись до близьких 
людей, а також менше дратуватись через 
дрібні негаразди. Ви зможете зробити все, 

що задумаєте, якщо не будете покладати надто 
великі сподівання на другу половинку. Не забувай-
те, що ваші інтереси - ваші, а не коханої людини.

козеріг 
Козерогам варто нарешті взятися за бо-
ротьбу з внутрішньою лінню. Через неї ви 
не лише не досягаєте успіхів на роботі, а й 

погіршуєте стосунки. Якщо ви справді хочете щось 
змінити у власному житті, то зараз ідеальним час.

водолій
Водоліям зорі прогнозують затишний 
осінній тиждень, у якому від похолодання 
рятуватиме романтика та теплі слова. Не 

забувайте ділитись своїми почуттями з близькою 
людиною, а також робити сюрпризи. Самотнім 
Водоліям не варто зациклюватись на своєму осо-

бистому житті.
риби 
У Риб доволі стабільний тиждень зі зле-
тами і падіннями в особистому житті. 

Проявіть більше уваги до коханої людини, якщо 
хочете вийти на новий рівень, в іншому ж випадку 
про вас можуть просто забути. 

сеРеДа, 6 лисТОПаДа

+  7 0с  +  8 0Ñ
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Погода у Козятині 
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козятинСькі каратиСти 
Привезли Сім медалей

вольова Перемога «моноліта»

вдалий виступ. У місті Ужгороді в спорткомплексі 
«юність» 25 та 26 жовтня проходив відкритий 
всеукраїнський турнір з кіокушинкай карате в розділі 
куміте. Козятин на цих змаганнях представляли 14 
спортсменів з КюДСш та спортивного клубу «Тако»

Якщо ви побачите уві сні туалет - не користуй-
теся! Це пастка!

                        ***
- Люба, ти не знаєш, скільки років живуть 

козли?
- Що, погано почуваєшся?
                        ***
Одна дівчинка за весь тиждень жодного разу не 

влаштувала своєму хлопцеві істерику і померла.
                        ***
Зустрічаються два економісти. Заговорили, при-

родно, про кризу.
Один: 
- Ти що-небудь розумієш?
Другий: 
- Я тобі зараз поясню...
- Стоп! Пояснити я можу і сам. Ти що-небудь 

розумієш?
                        ***
Черниця дзвонить в пожежну частину:
- Терміново приїжджайте! До мене у вікно келії 

намагається влізти чоловік.
- Може вам краще звернутися в міліцію?
- Яка міліція? Навіщо міліція? Йому драбина 

потрібна!

анекдоти

в’Ячеслав гончарук  

Відкритий всеукраїнський турнір з кі-
окушинкай карате проводиться в місті 
Ужгороді водинадцяте поспіль. Кожного 
разу в змаганнях беруть участь до пів-
тисячі спортсменів з різних куточків 
України. У цьому році була рекордна 
кількість учасників. На бій виходили 
більше 500 спортсменів. Найбільше пред-
ставництво мали спортсмени Закарпат-
ської області. Вони були представлені 
двома комадами з Мукачева, однією з 
Перечина та двома командами господарів 

спорткомплексу «Юність», ужгородців.
Наші земляки вдало виступили на цих 

престижних змаганнях. Каріна Несте-
ренко, Олександра Живчик та Юлія Сві-
дерська завоювали бронзові нагороди. 
Дар’ї Бернатович, Юлії Коваль і Дмитру 
Наумецю до зототих нагород не виста-
чило одного кроку. Вони поступилися 
тільки у фіналі, а Олена Данчук підня-
лася на найвищу сходинку  п’єдесталу. 

Місто Ужгород стало щасливим для семи 
призерів, а тим, хто також вдало виступив, 
але до медалі не дотягнув, запам’ятається 
екскурсія містом старовинної культури. 

в’Ячеслав гончарук

У минулі вихідні футболісти 
Козятинського «Моноліта» про-
водили гостьовий матч з коман-
дою «Авангард» (Ладижин). Це 
була гра дев’ятого туру чемпі-
онату області у вищій лізі.

Почалася гра за ініціативи «Мо-
ноліта». Наша команда майже 
весь перший тайм тримала в об-
лозі ворота ладижинців. Декілька 
разів козятинські футболісти були 
близькі до того, щоб відкрити 
рахунок у грі. Тільки м’яч у во-
ротах господарів поля в першій 
сорокап’ятихвилинці не побував.

Друга половина  зустрічі також 

почалася за ініціативи гостей. 
Козятинчани наступали по всій 
ширині поля та через центр. Під 
час однієї з атак «Моноліта» в 
карному майданчику впав нападник 
Максименко. Суддя в тому моменті 
угледів симуляцію з боку футболіста 
«Моноліта» і вилучив його з поля.

Залишившись у меншості, за 15 
хвилин до завершення матчу, наші 
футболісти під час виконання штуч-
ного офсайду припустились помилки 
і пропустили гол. Тільки рахунок 1:0 
протримався недовго. На 80 хвилині 
Віталій Ольхович отримав пас і про-
бивши метрів з 17, зрівняв рахунок.  

Коли йшла остання хвилина поє-
динку, індивідуальними діями відзна-

чився Денис Ткаченко. Обійшовши 
на дриблінгу півкоманди господарів,  
він підсік над воротарем ладижинців 
шкіряну кульку і та, опустившись 

голкіперу «за комірець», опинилася 
в воротах. Так рахунок став 1:2. 
Заслужена перемога «Моноліта»! 


