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чоловіку потрібна 
допомога

на весь козятин 
– 10 двірників

громада захищає свою альтанку всіма доступними методами. Адже для них вона 
стала зоною відпочинку

Ще не кінець. В останній день жовтня, біля магазину «Господарочка» знову було гаряче. Вкотре 
комунальні служби намагалися демонтувати колишню зупинку маршруток на вулиці Катукова, 
39, але місцеві мешканці цього не допустили 

в’ячеслав гончарук

Коли журналісти нашого ви-
дання приїхали на місце події, 
то помітили, що для демонтажу 
зони відпочинку літніх людей 
було вже все підготовлене. 
Стояв трактор для вивезення 
всього того, що мали зняти з 
покрівлі конфліктного об’єкта. 
Були підготовлені дроти для 
роботи електроприладів. Бра-
кувало тільки команди праців-
никам комунальної служби, 
щоб ті розпочали демонтаж.

Міські чиновники пояснювали 
людям, що зупинка зноситься 
тому, що встановлена вона 
була незаконно. Що вже були 
громадські слухання з цього 
приводу місяць тому. За 30 
днів рішення виконкому міської 
ради не було оскаржено гро-
мадою в суді. Тобто мешканці 
багатоквартирних будинків не 
діяли в правовому полі. Тож 
рішення виконкому потрібно ви-
конати і зупинку потрібно зне-
сти – наполягали можновладці.

«кому вона заважає?»
– У нашому місті відбувають-

ся якісь дивні речі. Є міська 

рада, є виконком. Міська рада 
голосами депутатів приймає 
рішення, а виконавчий комі-
тет, за логікою, ті рішення 
повинен виконувати. Тут - на-
впаки: рішення приймає ви-
конком, який не має депутатів, 
а виконавцем такого рішен-
ня зголошується бути міська 
рада. От вам і правове поле, 
– каже один з противників 
демонтажу Сергій (своє пріз-
вище він не захотів назвати).

Інший протестуючий проти 
знесення зупинки, Олег, не 
розуміє причини знесення.

— 15 років на цьому місці 
знаходиться ця зупинка. Її 
перенесли. Зараз, кому вона 
заважає? Раніше нікому вона 
не заважала, а тепер прийшли 
до висновку, що вона не від-
повідає безпеці пасажирів. У 
такому випадку хочеться за-
питати слуг народу: скільки 
травматичних випадків на цій 
зупинці сталося за 15 років? 
Люди можуть сховатися тут 
від дощу і просто відпочити, 
– поділився своїми думками 
мешканець Катукова, 41, Олег.
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Хто годуватиме учнів третьої шКоли?

ми запитали у козятинчан

марина (37), у декретній 
відпустці: - Потрібно. За-
раз все електронне. Для 
пенсіонерів краще було 
б так, як є. А молодь 
звикла до сучасного.

петро (74), пенсіонер: – 
Думаю, що ні. Електро-
нна пошта не в кожного 
є, так само й інтернет. 
Все буде в інтернеті, а як 
в мене його нема?

наталія (35), підприєми-
ця: – 50 на 50, як на мене. 
Добре і нові технології, але 
як збій у системі — до-
відки немає. Як телефон 
сів — теж не дасиш.

микола (70), пенсіонер: – 
Як на мене, це дурниця. 
Не потрібно відміняти. 
Я з села приїду, де мені 
ту довідку шукати, як 
телефона немає? 

андрій (65), пенсіонер: – Не 
дуже зручно, бо незвично. 
Все нове важко сприйма-
ється. Може, в майбутньому 
все буде нормально.

тетяна (34), домогоспо-
дарка: - Треба, я так не 
хочу ходити в ті лікарні 
за цими довідками. Але, 
взагалі, дивлячись, які 
саме види довідок.

чи варто відміняти паперові довідки у лікарнях?

василю нетребі потрібні 
кошти, щоб пройти 
курси опромінення в 
кропивницькому томоцентрі

козятинчани відстояли зупинку

сміттєсортувальний комплекс, що знаходиться на території 
пляхівської сільської ради (фото з сайту вінницької ода)

на переїзді повалили 
дорожні знаКи

відремонтують 
провулоК довженКа

василь нетреба бореться з онКологією. допоможіть

Що перевіряв голова ода на КозятинЩині

КОРОТКО

у пляховій 
збудують ангар
 Комунальне підприєм-

ство «Чисте місто» планує 
збудувати у селі Пляхова 
металевий ангар. Розташо-
вуватиметься він на вулиці 
Ватутіна, 16.

Поки що замовили розроб-
ку проектно-кошторисної до-
кументації. Договір підписали 
з товариством з обмеженою 
відповідальністю «Україн-
ський будівельний ресурс». 
Коштуватиме розробка доку-
ментів 70 тисяч 705 гривень. 
Кошти виділять з місцевого 
бюджету.

стріляли у 
школі-ліцеї
  У п’ятницю, першого 

листопада, на базі школи-
ліцею відбулася 27 міська 
спартакіада. Колективи під-
приємств, установ та органі-
зацій нашого міста змагалися з 
кульової стрільби. У результаті, 
першість здобули освітяни. До 
складу команди увійшли Олек-
сандр Примак та Олена Кузнє-
цова з ліцею-школи, а також 
Олексій Крилов зі школи №2

біля лікарні 
посадили туї
  Днями, після завер-

шення ремонтних робіт з 
облаштування будівель по-
ліклініки та терапевтично-
го і хірургічного корпусів, 
на  території Козятинської 
ЦРЛ висадили вічнозелені 
рослини.

«Дякуємо всім небайду-
жим! Колективу та спон-
сорам! Особлива подяка 
приватному підприємцю 
Яценко Олександру Мико-
лайовичу!»— йдеться на сто-
рінці адміністрації лікарні.

зловила 
злодія
 Інцидент стався 4 лис-

топада у Козятині. Близько 
18.30 про нього повідомили на 
спецлінію 102. Як стало відо-
мо, до незачиненої хати по-
терпілої пробрався 14-річний 
місцевий житель. Хлопець ви-
крав гаманець з грошима в 
сумі 175 гривень. 

— Потерпіла самотужки 
наздогнала зловмисника, 
який заволодів її гаманцем, 
затримала його та передала 
працівникам поліції. Затри-
маний хлопець неодноразово 
потрапляв у поле зору поліції 
за майнові злочини, — зазна-
чають у поліції. За фактом 
грабежу відкрито кримінальне 
провадження. Правопоруш-
ника затримали у процесуаль-
ному порядку.

зупинКу на КатуКова не демонтували. 
Козятинчани написали відКритого листа

Громада багатоквартир -
них будинків вулиці Кату-
кова звернулася з відкри-
тим лис том до м іського 
голови. Копі ї листа вони 
направили у всі друкова-
ні видання міста Козятина.

«Ми, мешканці вулиць Ка-
тукова, 1-го Травня, Пере-
моги, Сковороди та інших, 
звертаємося до Вас, міського 
голови, який був обраний на 
цю високу посаду громадою 
міста Козятина, з проханням 
скасувати непопулярне рі-
шення про демонтаж зупинки 
біля магазину «Господарочка» 
по вул. Катукова, 39. На про-
тязі існування даної зупинки 
(близько 15 років) не було 

жодної автотранспортної при-
годи. Ця зупинка не тільки 
місце посадки-висадки паса-
жирів маршрутів №2,7, але 
й місце відпочинку людей 
різного віку — від малечі до 
молоді та людей похилого 
віку. Ми просимо Вас сприяти 
врегулюванню конфлікту, піти 
на зустріч людям, зробивши 
тут зупинку на вимогу. Маємо 
велику надію, що Ви прислу-
хаєтеся до думки громади, 
зробите правильний висновок.

Пр о симо  с в о є  р іш е н -
ня оголосити перед меш-
канцями даних вулиць, ми 
готові з Вами зустрітися 
в зручний для Вас час.»

Підписалися 33 людини

відкритий листУ арх і тект урному в ідд і -
лі бачать ситуацію таким чином. 

– Яких правил ми дотримуємося 
на території міста? Якщо в плані 
містобудівної документації деякі 
будівлі потрапляють в межі черво-
них ліній, тоді питання вирішується 
індивідуально. Якщо об’єкт не по-
требує реконструкції, він існує і 
ніяких питань до нього не виникає. 
Але збільшувати його в об’ємах або 
добудовувати його, чи прибудовувати 
не можна. Ця зупинка потрапила 
в межу червоних ліній, – розповів 
начальник відділу будівництва та 
архітектури Олександр Давидов. 

Третьою стороною цього конфлік-
ту стали працівники поліції. Вони 
приїхали, щоб забезпечити громад-
ський порядок. Заспокоїли збудже-
них громадських активістів і про-
довжили мораторій на знесення зу-
пинки до 12 години наступного дня. 

олена удвуд

Управління освіти та спорту 
визначилося з тим, хто по-
стачатиме обіди для учнів 1–4 
класів та пільгових категорій 
школи № 3. Договір на постав-
ку 5960 обідів підписали з під-
приємцем Сергієм Ткаченком. 
Зареєстрований він у Козятині.

У річному плані Держав-
ного контролю Управління 
безпечності харчових про-
дуктів та ветеринарної меди-
цини Держпродспоживслуж-
би на 2018 рік вказано, що 
Сергій Ткаченко проводить 
господарську діяльність за 
адресою - вулиця Пролетар-
ська, 96. За цією адресою 
розташоване кафе «Глобус».

Поставка обідів вже по-
чалася з понеділка. Як роз-
повів нам Сергій Ткаченко, 
в арт і с ть  об іду  с тановить 
в середньому 17 гривень.

—  Меню розробляли спіль-
но з Управлінням освіти та 
спорту та санепідемстанцією,

каже підприємець. — Розгля-
дала санепідемстанція, що по-
трібно дітям за тиждень вида-
вати. Овочі, фрукти, сири. Це 
все обумовлювалося. До меню 

буде входити і гречка, і карто-
пля, і котлети, і курячі котлети, 
і ліниві голубці, сир, сметана. 
Залежно від дня поставки.

З а  с л о в а м и  п і д п р и -
ємця, усі продукти він ку-
пує з сертифікатами якос-
ті, а також реєструє їх у 
с п е ц і а л ь н о м у  ж у р н а л і .

Постачає обіди для дитя-
чих закладів Сергій Ткаченко 
вперше. Проте, як сам каже, 
завжди треба з чогось по-
чинати. Поки співпрацюва-
тиме лише зі школою №3.

— Хочу спробувати, по-
дивитися, що воно і як воно, 
— продовжує Ткаченко. — Це 

ж не лише обід коштує. Це ж 
транспортні витрати, людям 
треба заплатити зарплату. По-
датки. І потім подивитися, що у 
мене виходить за місяць. Воно 
ж не так просто все. Вода, 
газ, ми платимо все вдвічі 
дорожче за фізичних осіб. У 
мене 15 гривень газ коштує.

у школі №3 відновили повноцінне харчування з понеділка, 4 листопада. відтепер 
постачає гарячі обіди сергій ткаченко

дмитро артемчук
На дорозі між Сестринівкою 

та Махаринцями є переїзд через 
залізничні колії. Інтенсивність 
проходження поїздів на перегоні 
Махаринці-Роставиця невеликий. 
Дизель поїзд Козятин-Погребище 
в обидва боки, та вантажні по-
тяги не кожен день. Залізничники 
дбають за цей не охоронний пере-
їзд. Перед проходженням потяга 
завжди спрацьовує сигналізація. 
Дорожня служба своєчасно онов-
лює розмітку та дорожні зна-
ки. Усе було б добре, якби не 
вандали.  Судячи з рихлої землі, 
тут не так давно замінили два 
дорожні знаки 1.28 (залізничний 
переїзд без шлагбаума), але 
хтось  новенькі знаки повалив.

Можна  було  б  з р оби -
ти припущення, що з дорож-
нім знаком не розминувся 
якийсь водій, але враховую-
чи, що знаки повалені з обох 
сторін, версія наїзду відпадає.

олена удвуд

Управління житлово-комуналь-
ного господарства підписало 
договір на капітальний ремонт 
дорожнього покриття та тротуару 
провулку Довженка із заміною 
труби водостоку. Згідно з ін-
формацією з сайту електронних 
державних закупівель «Prozorro», 
відремонтувати планують ді-
лянку від вулиці Довженка до 
будинку на вулиці Довженка, 
2-А, де розташоване комуналь-
не підприємство «Чисте місто».

Договір на роботи підписали з 
ТОВ «Віндор» на 1 288 804 грив-
ні. Окремо також замовили автор-
ський нагляд за проведенням ро-
біт за 6 750 гривень вінницькому 

підприємству «Український буді-
вельний ресурс», та технічний на-
гляд за 19 тисяч гривень Вінниць-
кій обласній комунальній установі 
«Служба технічного нагляду за 
об’єктами житлово-комунального 
господарства». Тож в цілому ре-
монт коштуватиме бюджету міста 
1 мільйон 314 тисяч 591 гривню.

Варто зазначити, що Управлін-
ня житлово-комунального гос-
подарства взяло на свій баланс 
провулок Довженка відносно не-
щодавно. Рішення про це прийняв 
виконавчий комітет 16 жовтня. У 
документі зазначено, що балансо-
ва вартість провулка — 1 670 557 
гривень, загальна площа — 0,4780 
гектара, довжина — 873,81 метра.

ірина шевчук

Побороти самотужки важку 
хворобу завжди доволі склад-
но. Усе, на жаль, впирається 
в гроші. Лікування дороговар-
тісне, в звичайних пересічних 
людей, здебільшого, на нього 
не вистачає коштів. Тому час-
то-густо з такою проблемою 
містяни звертаються за допомо-
гою до редакції «RIA-Козятин». 
Аби небайдужі дізнались про 
хворобу і  скинулись гріш-
ми, щоб допомоги подолати 
болячку, вижити і жити далі.

Даний випадок особливий. 
Адже звернувся хворий за 
ініціативою друзів . Мовляв, 
я не хотів, а друзі змусили. 

— Вони самі хотіли при-

нести лист-звернення до ре-
дакції про допомогу, — каже 
Василь Нетреба. — Але в них 
не вийшло. Тож приніс його я.

Як стало відомо в розмові з 
паном Василем, він сам родом 
з Черкащини, але у Козятині 
проживає з 1974 по 1980 роки, 
а потім з 2000 і по цей день. 
Працював у школах Козятинщи-
ни, а саме у  Самгородоцькому 
та Пиковецькому закладах на-
вчання завучем, а у Козятинській 
школі №9 — педагогом-орга-
нізатором з виховної роботи.

Хвороба здолала три роки 
тому. Василь Нетреба захво-
рів на онкологію — карци-
н о ї д  п і дшл у н ко в о ї  з а л о -
зи з метастазами в печінку.

“Ми звертаємось до друзів, 
колег-вчителів, з якими працю-
вав у школах Козятинщини, до 
колишніх учнів, яких навчав, до 
всіх небайдужих людей допо-
могти вилікувати нашого друга, 
— пишуть у листі-зверненні дру-
зі Василя Івановича. — Він до-
бра, чуйна людина. Коли працю-
вав, то багато допомагав своїм 
працівникам, друзям вирішувати 
різні питання, а тепер ми про-
симо допомогти. На перші роки 
коштів на лікування вистачало 
від продажу майна. Потім допо-
могли його родичі і ми, друзі з 
Вінниці (педагогічний універси-
тет, завод «Кристал», дитяча об-
ласна лікарня). Зараз терміново 
необхідно продовжити курс лі-

кування в центрі томотерапії в 
місті Кропивницькому. Одному 
вести боротьбу дуже важко. 
Вдячні всім, хто відгукнеться”. 

Як додає сам Василь Не-
треба, наразі йому необхідно 
пройти курс опромінення і 
лікування в Кропивницько-
му томоцентрі. Таких курсів 
треба два. Щомісяця, аби 
пригасити хворобу, йде від 
трьох до семи тисяч гривень.

— Дуже сподіваюсь на 
вашу допомогу та підтрим-
ку, — каже Василь Нетреба.

Реквізити та контакти:
ПриватБанк карта на ім’я 

Василь Іванович Нетреба
41 49 49 91 33 93 81 32
телефон 063-843-30-65

 У середу, 6 листопада, голо-
ва облдержадміністрації Вла-
дислав Скальський перебував

 з робочою поїздкою в Козятин-
ському районі. Першим об’єктом 
для ознайомлення очільник області 
обрав Білопільську АЗПСМ – одну 
із 15 амбулаторій, будівництво 
яких цьогоріч завершується в об-
ласті на умовах співфінансування 
державного та місцевих бюджетів. 

— Тут у мене набагато більше 
причин посміхатись - бачу якість 
виконаних робіт та готовність 
об’єкта. Молодий лікар уже 2 
місяці працює і набирає свою 
базу декларацій. Я впевнений, що 
саме така форма роботи має бути 
головною для первинної ланки, 
— сказав Владислав Скальський.

Відвідав очільник області і Ко-
зятинську райлікарню. Разом з 
головним лікарем Олександром 
Кравчуком оглянув пологове від-
ділення, пройшовся лікарнею, 

поспілкувався з лікарями і паці-
єнтами. Також очільник області 
проінспектував хід ремонтних 
робіт, які наразі проводяться у 
закладі. На даний час тут працює 
80 лікарів та майже 200 осіб се-
реднього медичного персоналу. 

Дуже важливим для праців-
ників ЦРЛ є питання недостат-
нього фінансування на випла-
ту заробітної плати персоналу 
(до кінця поточного року не 
вистачатиме 19% від потреби).

– Щоб спрогнозувати  долю 
закладу: чи зможе він працювати 
в ролі окружної лікарні -  недо-
статньо півгодинного візиту. Та 
й мета сьогоднішньої поїздки  
інша – я хотів отримати візуальне 
підтвердження того, що вже зро-
блено і що ще потрібно зробити 
.  Також цікаво побачити, яким 
чином ті люди, які тут працюють  
відносяться до того, що вони 
роблять, – сказав Скальський.

Ознайомився очільник області 
і з роботою сміттєсортувального 
комплексу, що знаходиться на те-
риторії Пляхівської сільської ради.

– Цей сміттєсортувальний комп-
лекс має максимальну потужність 
– 40 тис. тонн сміття на рік, тож 
він повністю відповідає потребам 
Козятинського району, – сказав 
голова ОДА, коментуючи побачене.

Під час візиту на ТОВ «АКВ 
Українське каолінове товариство» 
Владислав Скальський ознайомився 
з потужностями підприємства та 
мав змогу прослідкувати за кож-
ним етапом виробництва каоліну, 
що виготовляється за технологіями 
сухого та мокрого збагачення.

Очільник області оцінив прагнен-
ня керівництва компанії вкладати 
кошти у навчання своїх працівників 
та фінансувати заклади профтехос-
віти, випускники яких надалі були б 
працевлаштовані на підприємстві.

– Підприємство готове співпра-

цювати з навчальними закладами 
за проектами дуальної освіти і це 
гарна ініціатива, яку керівництво 
області охоче підтримуватиме і 

таким чином буде випрацьовано 
схему стабільного забезпечення 
кадрами даного підприємства, – 
підкреслив Владислав Скальський.  
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За словами Тетяни Джерук, в Івана 
Дем’янюка залишилася далека ро-
дичка на ім’я Лідія Ганевич. Нині вона 
проживає у Криму. Дем’янюкові вона 
племінниця, дочка двоюрідної чи тро-
юрідної сестри.
У селі вже навіть не залишилося нікого 
із прізвищем Дем’янюк. Прямі родичі 
вмерли, жінки з родини повиходили 
заміж і змінили прізвища. Хату, де ко-
лись жив Іван з батьками, викупили. 
Нині там хтось живе.
Батьки Дем’янюка так і залишилися піс-
ля війни жити у Дубових Махаринцях. 

Сам Іван до призову в армію працював 
у колгоспі.
— Трактор тоді був один на район чи 
на кілька сіл, — продовжує Джерук. — Є 
свідок, бабуся, вона ще жива. То вона 
розповідала, що, як він орав у полі, то 
катав їх.
Загалом, за словами секретаря сільра-
ди, про Івана Дем’янюка односельчани 
відгукувалися позитивно.
— Хтось не вірив у те, що він співпра-
цював з німцями, хтось казав, що то 
була війна, що це страшне, — додає 
Тетяна Джерук.

Що кажуть про нього односельчани

послуги Црл стануть 
для містян платними?
медицина. Козятинська районна рада підготувала проект рішення про 
припинення надання Центральною районною лікарнею медичних послуг 
жителям міста Козятин. Якщо рішення набуде чинності, містян більше не будуть 
обслуговувати безкоштовно, крім деяких випадків. Газета «RIA» дізнавалася, чому 
послуги хочуть зробити платними та чи готові до цього козятинчани

Згідно з інформацією, опублі-
кованою на сайті «Всеукраїн-
ської спілки парамедиків», 
екстрену медичну допомогу 
надають людям, які перебува-
ють у невідкладному стані. Не-
відкладним вважається стан, 
якщо пацієнт має:
- втрату свідомості;
- судоми;
- раптовий розлад дихання;
- раптовий біль у ділянці серця;
- блювання кров’ю;
- гострий біль у черевній по-
рожнині;
- зовнішню кровотечу;
- ознаки гострих інфекційних 

захворювань;
- гострі психічні розлади, що 
загрожують життю і здоров’ю 
самого пацієнта чи інших осіб.
Зумовлюється невідкладний 
стан травмами, ураженням 
електричним струмом чи блис-
кавкою, тепловими ударами, 
переохолодженням, утоплен-
ням, потраплянням сторонніх 
предметів у дихальні шляхи, 
ушкодженням у результаті 
дорожньо-транспортної при-
годи, аварії на виробництві, 
стихійного лиха, порушенням 
нормального перебігу вагіт-
ності.

у яких випадках надають екстрену та невідкладну 
медичну допомогу

компанія Netflix випустила серіал «Диявол за дверима» (оригінальна назва — «The devil next 
door») про Івана Дем’янюка, уродженця села Дубові Махаринці. Перша серія вийшла у понеділок, 4 
листопада. Розповідаємо, хто такий головний герой та про що багатосерійний фільм

америКанЦі зняли серіал про 
дем’янюКа з дубовиХ маХаринеЦь
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олена удвуд

На сайті Козятинської район-
ної ради у розділі «Проекти 
рішень на чергову сесію» 29 
жовтня з’явився проект «Про 
припинення надання КП «Ко-
зятинська ЦРЛ» медичних по-
слуг жителям міста Козятин».

Згідно із текстом докумен-
та, Козятинська центральна 
районна лікарня мала з 1 лис-
топада 2019 року припинити 
безкоштовне надання медичних 
послуг жителям міста Козятин. 
Виняток становить надання швид-
кої та невідкладної допомоги.

Згідно із текстом проекту, таке 
рішення прийняли, «враховуючи 
клопотання комунального підпри-
ємства «Козятинська центральна 
районна лікарня Козятинської ра-
йонної ради» та відсутність дого-
вору на медичне обслуговування 
жителів міста між комунальним 
підприємством «Козятинська 
центральна районна лікарня 
Козятинської районної ради» та 
Козятинською міською радою».

чи коментує ситуацію вла-
да?

Попри те, що лікарня має ста-
тус районної, вона обслуговує 
також мешканців міста. Доказом 
цього є висновки комісії Об-
ласного департаменту охорони 
здоров’я, яка перевірила як 
районну, так і міську лікарні.

За результатами перевірки, 
за перше півріччя 2019 року у 
Центральній районній лікар-
ні на стаціонарному лікуванні 

перебувало 5242 особи. Із них 
2333 — мешканці міста. За роз-
рахунками, у 2018 році фактичні 
витрати на обслуговування хво-
рих, жителів міста, склали 18 
мільйонів 263 тисячі 245 гривень.

У телефонному режимі ми 
зв’язалися із Олександром Крав-
чуком, головним лікарем Цен-
тральної районної лікарні. Хо-
тіли дізнатися, яка ситуація 
з обслуговуванням мешканців 
міста зараз, адже 1 листопада 
вже минуло. Проте головний 
лікар сказав, що наразі пере-
буває у відпустці і давати ко-
ментарі телефоном відмовився.

— Є державна медична суб-
венція. Усі питання, де та ме-
дична субвенція на жителів 
міста, запитайте у мера. Я 
зараз у відпустці, не знаю, 
що там. Які рішення прийма-
ються, мені не відомо. Я не 
депутат. Екстрена і невідклад-
на допомога надається безко-
штовно, наскільки мені відомо, 
— сказав Олександр Кравчук.

Зателефонували ми і до голови 
районної ради Віктора Слобо-
дянюка. Коментувати ситуацію 
телефоном він відмовився. Запи-
тали, чи зможе голова райради з 
нами зустрітися, на що він відпо-
вів, що за браком часу не зможе.

Що думають козятинчани?

Ми запитали козятинчан, 
що вони думають з приводу 
того, що послуги Централь-
ної районної лікарні можуть 
с тати  д ля  них  платними .

Ольга каже, що звертається як 

в міську, так і в районну лікарню. 
Для неї важливий не сам заклад, 
а спеціаліст. Якщо лікар викликає 
довіру і вона у ньому впевне-
на, то буде звертатися до того 
закладу, де він працює. Сама 
колись працювала у медицині.

— Я пропрацювала в Козя-
тинській нашій лікарні 13 ро-
ків, — розповідає Ольга. — У 
районній. І коли були старі, 
ще ті часи, тоді було добре. 
Тоді ми приймали усіх людей і 
лікували усіх, не зважаючи на 
те, яка година, в якій порі, які 
травми. Ми лікували. Зараз — 
не зрозумієш. Я б хотіла, щоб 
було так, як колись. Але воно 
так, як колись, уже не буде.

Вадим теж користується послу-
гами обидвох лікарень. По роботі 
звертається до ЦРЛ, а сімейного 
лікаря має у міській лікарні. До 
перспективи платити за медичні 
послуги ставиться негативно.

— Погано до цього став-
люся, — каже чоловік. — 
Тому що не кожна бабця змо-
же заплатити, якщо їй треба 

буде в лікарню звернутися.
Мар ія  І ль чук  з вертає ть -

ся до міської лікарні, тому 
їй не важливо, чи будуть по-
слуги у ЦРЛ платними, чи ні.

— Я тут живу недалеко, 
і мені якраз сюди, — каже 
жінка. — Тут у мене лікар сі-
мейний. Лікуюся за полісом. 
У мене тиск дуже великий.

Галина, як і два наші попере-
дні респонденти, користується 
послугами обидвох лікарень. 
Від перспективи платити за по-
слуги ЦРЛ теж не у захваті.

— Це, я вважаю, дуже непра-
вильно. Треба трошки дбати про 
народ, про людей, — каже Гали-
на. — Тому що у нас зараз люди 
не захищені, мало забезпечені.

Також ми проводили опи-
тування серед читачів сайту 
kazatin.com, де запитали, чи 
готові козятинчани до того, що 
послуги Центральної районної 
лікарні стануть платними. До-
лучилося до нього 55 осіб. 10 
відповіли «так», 43 — «ні», двоє 
висловилися, що їм байдуже.

вхід до відділення екстреної невідкладної допомоги 
козятинської црл. Якщо рішення набуде чинності, то 
безкоштовно мешканців Козятина обслуговуватимуть 
лише тут

КОРОТКО

правова 
допомога
 У Козятинській 
центральній районній 
бібліотеці відбувся 
черговий прийом громадян 
з надання безоплатної 
правової допомоги. Усього 
звернулося 9 осіб. Через 
Skype-зв’язок отримали 
консультації громадяни 
на базі бібліотек-філій сіл 
Білопілля, Селище, Юріївка 
Козятинського району. 
Громадяни отримали правові 
консультації про прийняття 
громадянства України, 
припинення діяльності 
ФОП, монетизацію субсидії, 
прийняття спадщини за 
заповітом, притягнення 
до кримінальної 
відповідальності за несплату 
аліментів та інші. Отримати 
детальну консультацію 
можна за адресою 
Козятинського місцевого 
центру (м. Козятин, вул. 
Героїв Майдану, 32, тел. 
(04342) 2-02-07, 2-00-17)

перемогла у 
конкурсі
  Практичний психолог 

Козятинської другої школи 
Інна Ільчук зайняла І місце у 
лайт-конкурсі «Кращий кабінет 
психолога ЗЗСО-2019». Умо-
вою конкурсу було висвітлити 
та презентувати кабінет психо-
лога. Нагадаємо, що у квітні-
травні 2019 року Інна Ільчук 
подала текстові та фотографічні 
матеріали у електронному ви-
гляді. А наприкінці жовтня 
підбили підсумки конкурсу на 
сайті «Інтернет-портал рейтин-
гу освітніх закладів України».

Нагородження відбудеть-
ся у грудні. Слід додати, що 
цьогоріч Інна Ільчук також 
зайняла ІІ місце у обласному 
етапі Всеукраїнського конкурсу 
авторських програм практич-
них психологів і соціальних 
педагогів.

змагання з тенісу
 У Козятині змагались з 

настільного тенісу. Спартакіада 
проходила в спортивній залі 
школи №5. Грали  команди 
локомотивного та вагонного 
депо, освітяни та спортивний 
клуб людей з інвалідністю «По-
вір у себе». 

У підсумку, чемпіоном міста 
стала 1-а команда локомотив-
ного депо (Олександр Далев-
ський і Володимир Тучак). 
Друге місце посіли вагонни-
ки Андрій Смажний і Роман 
Антонюк) Третє місце зайняла 
команда освіти (Артур Кравчук 
і Світлана Сімачова).

олена удвуд,
віктор скрипник

«Джон Дем’янюк. Він був гар-
ним сім’янином. Він був втіленням 
американської мрії. Він був по-
рядним американцем. Допоки 
уряд не назвав його «Іваном 
Грозним». Висунуті обвинувачення 
не на користь Джона Дем’янюка. 
66-річного уродженця України 
звинувачують у тому, що він був 
охоронцем у нацистському таборі 
смерті», — так починається трей-
лер нового п’ятисерійного фільму 
Netflix «Диявол за дверима».

Судячи із трейлера, це — до-
кументальний серіал, у якому 
будуть вставки із судових про-
цесів над Іваном Дем’янюком.

чому він джон?
Джона Дем’янюка насправді 

звали Іваном. Він народився у 
1920-му році у селі Дубові Ма-
харинці на Козятинщині. У 1941 
році пішов на фронт. На війні 
потрапив у полон до німців. Там 
його ніби-то завербували і він 
почав працювати на Вермахт.

Після війни Іван не повернувся 
до України. До 1952-го року про-
живав у Німеччині, згодом емігру-
вав до Сполучених Штатів Амери-
ки. Там йому дали громадянство. 
Імовірно, тоді Іван і став Джоном.

посвідчення з помилкою
Усе почалося з того, що у 1975-

му році американській владі пере-
дали список українських емігрантів, 
що співпрацювали з нацистами. До 
списку увійшов Іван Дем’янюк. До-
казом стало посвідчення, яке ніби-
то видали нашому земляку в Трав-
никах, у навчальному таборі СС.

Цікаво те, що у документі до-
пущена помилка. На зворотній 
стороні, де міститься світлина 
нашого земляка, вказано, що він 
народився у селі Дубові Махаринці 
Запорізької області. Проте такого 
населеного пункту там немає.

Пізніше в’язні концтабору Тре-
блінка, яким вдалося вижити, 
упізнали в особі Івана Дем’янюка 
охоронця на прізвисько «Іван 
Грозний». Відомо, що Гроз-
ний керував двигунами, що по-
давали газ до камер смерті.

від смертної кари врятували 
листи

Америка позбавила Івана 
Дем’янюка громадянства і у 1986 
році видала Ізраїлю. Там нашого 
земляка засудили до смертної кари 
за співучасть у нацистських злочи-
нах, проте через 5 років Верховний 
суд Ізраїлю скасував цей вирок.

Перед тим адвокат, який за-
хищав Дем’янюка, разом з сином 
засудженого приїжджав у Дубові 
Махаринці. Переглядав листи з 
фронту, які Іван писав двоюрідній 
сестрі, Марії Аврамівні Дем’янюк. 
Вона зберегла їх. Там значила-
ся дата, яка нібито спростову-
вала аргументи звинувачення.

— Я добре пам’ятаю, як тітка 
розповідала про приїзд Іваново-
го сина, - каже один з родичів 
Дем’янюка – Віктор Дем’янюк. – 
Я так розумію, що це було в той 
час, коли його судили в Ізраїлі. 
Син Дем’янюка разом з адвокатом 
збирали всі можливі підтвердження 
його невинуватості. За словами тіт-
ки, на листах і на фотографії зна-
чилися дати. Тітка казала: «Як ад-
вокат побачив ті цифри на карто-
чках і листах, дати, в які вони були 
зроблені, чи написані, то аж у до-
лоні сплеснув і вигукнув по-своєму: 
«Це — алібі!» А син Івана пояснив 
тітці по-своєму. Каже, в матеріалах 
суду значиться, що тато в цей час 
служив у концтаборі, а тут написа-
но, що він знаходився на фронті.

повторно судили двічі
Майже 8 років Іван провів у 

в’язниці суворого режиму в Ізраїлі, 
після чого повернувся до Сполу-
чених Штатів і відновив громадян-

ство. Проте над нашим земляком 
почався новий судовий процес, 
тепер уже в Штатах. Було це у 
2001 році. На суд передали мате-
ріали, які свідчили про те, що Іван 
Дем’янюк був охоронцем у різних 
концтаборах, в тому числі у Со-
біборі, Майданеку, Травниках та 
Флоссенбюрзі. Івана знову позба-
вили громадянства і навіть збира-
лися депортувати на Батьківщину, 
проте до України він не приїхав.

Натомість у 2009-му Дем’янюка 
видали Німеччині, де його су-
дили втретє. Згідно з даними 
розслідування, у 1943 році Іван 
працював охоронцем у концта-
борі Собібор. Проте, як йдеться 
у «Вікіпедії», Польський інститут 
пам’яті не підтвердив інформацію 
про те, що є документи, які за-
свідчують, що наш земляк був 
охоронцем у концтаборах Тре-
блінки, Собібора чи Майданека.

Івана Дем’янюка звинуватили у 
співучасті 27 900 вбивств. Голо-
вним доказом стало те посвідчення 
з помилкою, за номером 1393.

Сам Дем’янюк відкидав такі 

звинувачення. Адвокат Дем'янюка 
запевняє, що його підзахисного 
під час війни утримували у таборі 
для військовополонених. Захист 
стверджував, що посвідчення на-
глядача табору, яке фігурувало 
у суді, є фальшивим. Той, хто 
підписав його, на час видачі доку-
мента уже не служив на тій посаді.

Попри усе це, у 2011 нашого 
земляка засудили до п’яти років 
позбавлення волі, проте вирішили 
не ув’язнювати, зважаючи на не-
задовільний стан здоров’я. Адво-

кати Дем’янюка подали 
апеляцію, проте Іван 
вироку не дочекався. 
На 91-шому році життя 
він відійшов у вічність.

посвідчення було 
сфабриковане?

У розповідях про 
Івана Дем’янюка мало 
хто згадує один про-
мовистий факт. Хоча 
повідомлення про це є 
у відкритих джерелах.

14  к в і т н я  2011 
року, уже після того, 
як німецька Феміда 

засудила нашого земляка до 
п’яти років ув’язнення, Агент-
ство Associated Press оприлюд-
нило зміст звіту ФБР США.

У ньому йшлося про те, що 
КДБ СРСР «дуже ймовірно, сфа-
брикував» нацистське посвідчен-
ня особи Івана Миколайовича 
Дем'янюка (Джона Дем'янюка), 
обвинуваченого в участі у вбивстві 
євреїв у концтаборі Собібор на 
території окупованої Польщі. Ця 
інформація зберігалася в таєм-
ниці протягом останніх 25 років.

у селі було два дем’янюки
Телефоном ми поспілкувалися 

із Тетяною Джерук, секретарем 
Дубово-Махаринецької сільради. 
Вона розповіла, що кілька років 
тому до їхнього села приїжджало 
телебачення, коли був ажіотаж 
навколо персони Івана Дем’янюка.

— Ходили знімати на кладо-
вище, — каже Тетяна Джерук. 
— У нас там похований одно-
фамілець Дем’янюка. То наче він 
цим займався. Але ми фактично 
нічого не знаємо, усе тільки 
з переказів. Бо це було дуже 
давно, родичі вже повмирали.

На цвинтарі у селі Дубові Ма-
харинці Козятинського району  є 
могила з надмогильним пам’ятним 
знаком з прізвищем Іван Дем’янюк. 
Виявляється, в цьому селі, звідки 
родом засуджений у Німеччині, 
було два Дем’янюки. Звали їх теж 
однаково – Іванами. Обидва піш-
ли в армію ще до війни. Обидва 
воювали. Тільки один емігрував 
за кордон, Іван Миколайович той, 
якого згодом судили, а інший, Іван 

Андрійович, повернувся в село.
Дехто з односельців припускає, 

що підозрюваним міг бути саме 
Іван Андрійович. Принаймні він 
сам дав підстави для таких при-
пущень. Деякий час після війни 
про нього в селі нічого не знали. 
Додому він повернувся у серед-
ині 50-х років. Приїхав не сам 
– з дружиною і двома доньками. 
Жителі села розповідають, що цей 
чоловік ніколи не носив на грудях 
військові нагороди. Навіть у День 
Перемоги. Працював у колгоспі. 
Несподівано для земляків наклав 
на себе руки після одного випадку. 
Про це розповів житель села Петро 
Бондарук. Його батько служив 
разом з Іваном Миколайовичем 
Дем’янюком, тим, якого засудили.

– Якось після повернення з 
Вінниці батько розповів Івану 
Дем’янюку, який проживав у на-
шому селі, що бачив його фото-
графію на столі у слідчого КДБ. 
На столі виклали декілька фото-
графій. Серед них був знімок 
Івана Андрійовича Демянюка, ну, 
того, що жив у селі, – розповідав 
син фронтовика. – Запитали, чи 
є тут фотографія твого фронто-
вого друга? Батько відповів: «Ні, 
нема». Тоді йому кажуть: «Невже 
нікого не впізнаєш?» Звичайно, 
батько упізнав іншого Дем’янюка 
– Івана Андрійовича. Йому про-
понували сказати, що це той 
самий чоловік, з яким він разом 
воював. Але батько не став цього 
робити. Бо це була б неправда. 
Вдома розповів Івану про те, що 
бачив його фото в КДБ. Після 
цього чоловік наклав на себе руки.

іван дем’янюк на суді у 
німеччині. Джерело Lukas 
Barth / AFP

посвідчення було головним 
доказом проти івана 
дем’янюка. У графі «Місце 
народження» допущена помилка

КДБ СРСР«дуже 
ймовірно, 
сфабрикував» 
нацистське 
посвідчення особи 
Івана Дем'янюка
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офіційна інформація від КозятинсьКої районної ради

Шановні жителі Козятинщини!
Щиро вітаємо вас з Днем української пи-

семності та мови!
Мова є основою духовного багатства народу та 

інтелектуального потенціалу; найвагоміше надбан-
ня кожної окремої людини і найбільша суспільна 
цінність, це душа мільйонів українців, загартована 
історією і відточена творчістю найталановитіших 
письменників. Українська мова - це  безцінний 
скарб, накопичений віками. Чиста, співуча, коло-
ритна, самобутня, вона  яскраво відображає нашу 
славну і тернисту історію,  високу національну 
свідомість,  гордо  засвідчує  її  перед усім світом. 

Тож бережімо і плекаймо прекрасну  рідну мову, 
що дає нам  внутрішню силу відчувати себе само-
достатньою нацією, через роки і відстані  нести 
живу історичну пам’ять. Нехай  українська  земля, 
яка дала світу багатьох неповторних геніїв слова, 
щедро плекає нові таланти, котрі своїм творчим 
арсеналом  збагачуватимуть і розвиватимуть  
мову  як унікальний дар, даний людині природою.

Шановні працівники культури та аматори народного мистецтва 
Козятинщини!

Прийміть найщиріші вітання з професійним святом - Всеукраїн-
ським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва
Споконвіку пісня і танець, музика і слово, витвори майстрів на-

родної творчості були виразниками національної ідеї, оберегами 
історичної пам’яті. Вони підживлювали і зміцнювали надію на-
роду на краще майбутнє. Своєю плідною працею та силою духу 
ви звеличуєте рідну Україну, примножуєте їх успіхи і досягнення.

Це свято тих, хто за покликанням серця присвятив себе, 
своє дозвілля мистецтву, для кого творчість, духовність та на-
ціональні традиції стали головними життєвими орієнтирами.

Ми щиро вдячні працівникам будинків культури та клубних уста-
нов, бібліотек,  учасникам аматорських колективів за сумлінну 
працю, безперервний творчий пошук, за вагомі духовні здобутки.

У день професійного свята зичимо вам міцного здоров’я, родинного за-
тишку, особистого щастя і нових творчих здобутків у благородній справі 
відродження, збереження і примноження духовних надбань нашого краю.

З повагою, голова районної ради    Віктор СЛОБОДЯНЮК
 голова райдержадміністрації    Юрій СЛАБЧУК 

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! 

начальника філії  “Козятинський  
райавтодор” СТЕПАНИШИНА 
Дмитра Володимировича (07.11)

з а в і д у в а ч а  К о з я т и н с ь к о -
го міжрайонного відділу лабо-
раторних досліджень ДУ «Ві-
нницький обласний лаборатор-
ний центр» ЯЩУКА Леоні -
да Олександровича (09.11)

Прийміть найщиріші побажання 
міцного здоров'я, щастя і добро-
буту, успіхів і здобутків у всіх 
справах, наснаги та натхнення. 
Нехай ваші  будні будуть освіт-
лені любов’ю та увагою рідних 
та друзів. Духовних вам злетів, 
невичерпної життєвої енергі ї, 
плідної праці, сімейного бла-
гополуччя, шани в ід людей! 

урочисто привітали залізничниКівзалізничниК: не професія, а поКлиКання
461438461438

                телефон 2-16-18
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          шановні працівники культури та аматори народного мистецтва!
Прийміть щиросердні вітання зі святом – Всеукраїнським днем працівників культури та аматорів народного мистецтва !
Сьогодні в Україні культура є одним з вирішальних чинників національного відродження, зміцнення державності й 

об’єднання суспільства навколо спільних цінностей та ідеалів.
Працівникам культури випала почесна місія – формувати духовність, почуття національної гідності, взаємного порозуміння 

та злагоди в суспільстві.Ваша майстерність та професіоналізм зберігає і постійно збагачує українську культуру, а творчість 
аматорів засвідчує вірність рідному краю, краса якого втілюється в збереженні народних традицій, любові до животворних 
джерел народного мистецтва.Висловлюю глибоку подяку всім працівникам культури та аматорам народного мистецтва за 
самовіддану, подвижницьку працю.Творчих вам здобутків, миру, любові і злагоди, втілення найяскравіших ідей, натхнення та 
процвітання у такій необхідній справі на благо духовного збагачення нашої держави.

З повагою, міський голова Олександр Пузир

Клуби пари, гомін схвильованої 
і водночас зачарованої публіки, 
дзвін залізних коліс і гучний гудок 
паровоза, від якого аж мурахи 
забігали тілом – ймовірно, саме 
така атмосфера панувала 4 лис-
топада 1861 року на пероні ново-
збудованого залізничного палацу 
у Львові, куди першим рейсом із 
Відня через Перемишль у столицю 
Галичини прибув поїзд «Ярослав».

4 листопада відзначали своє 
професійне свято представники 
галузі, яка є однією з провідних у 
забезпеченні розвитку економіки 

нашої держави – залізничники.
У міському будинку культури від-

булися урочисті заходи. Міський 
голова Олександр Пузир приві-
тав усіх тих, хто у свята й будні, 
вдень і вночі забезпечує чітке 
функціонування залізничних арте-
рій, докладає чимало зусиль для 
розбудови транспортної галузі, 
стабілізації у справі перевезення 
пасажирів і господарських вантажів.

Олександр Дмитрович наголосив, 
що залізниця у Козятині має давню 
історію. Сьогодні це великий за-
лізничний вузол, з пасажирськими і 

вантажними перевезеннями. 
Керівник міста подякував 
спеціалістам за їх роботу та 
побажав залізничній галузі 
процвітання, а працівникам і 
їхнім родинам душевної те-
плоти, здійснення всіх мрій і 
сподівань, злагоди та миру.

Також посадовець вру-
чив залізничникам гра-
моти міської ради та 
грошові винагороди.

Слова подяки за працю, 
відданість справі адресува-
ли колегам-залізничникам 
керівник Козятинської ди-
рекції залізничних пере-
везень Василь Буцерога та 
голова Козятинської територіальної 
профспілкової організації Анатолій 
Вільчинський. Щирі слова побажань 
лунали і від заступника голови  
облдержадміністрації Олександра 
Крученюка та від благочинного, 
протоієрея ПЦУ Романа Масири.

Кращі працівники залізничних 
підприємств міста за сумлінну 
бездоганну працю на залізнично-
му транспорті отримали відзнаки 
керівництва області, Козятинської 
дирекції залізничних перевезень.

Долучилися до естафети ві-
тань працівників сталевих ма-
гістралей і запрошені музич-
ні колективи, які додали усім 
присутнім позитивних емоцій.

вшанували тиХ, чия професія – допомагати іншим

праЦівниКів соЦіальної сфери району привітали з 
професійним святом

Осінньої пори, у першу неді-
лю листопада, відзначають про-
фесійне свято працівники соці-
альної сфери. Це свято людей, 
які кожного дня віддають тепло 
своїх сердець і піклування про най-
менш захищені верстви населення. 

З цієї нагоди у адмінбудівлі 
вшанували працівників соціаль-
ної сфери Козятина. Приємно, 
що зала була вщент заповнена 
людьми благородної професії.

Традиційно винуватців свята приві-
тав міський голова Олександр Пузир.  

– Повсякденно використовуючи 
професійні знання і  практичний 
досвід, ви робите все можливе для 
покращення рівня життя мешканців 
Козятина. Вам випало непросте 
завдання - бути провідниками соці-

альної політики в період  суспільних 
перетворень, коли люди особливо 
потребують уваги і турботи. Ваша 
робота пов’язана з вирішенням най-
гостріших, найболючіших проблем 
громадян. Своєю  працею ви даєте 
людям надію на краще життя, зміц-
нюєте їх довіру до влади, сприяєте 
утвердженню злагоди і спокою у 
суспільстві, – наголосив у своєму 
виступі Олександр Пузир та побажав 
усім працівникам соціальної сфери 
здоров’я, щастя і благополуччя.

Естафету вітань підтримав заступ-
ник міського голови – начальник 
управління Віталій Вечера, який зі 
словами вдячності звернувся до пра-
цівників соціальної сфери, які своєю 
компетентністю й милосердям нада-
ють підтримку й допомогу тисячам 

людей, що потребують соціальних 
послуг. Як годиться, з нагоди профе-
сійного свята кращі працівники галузі 

були нагороджені грамотами міської 
ради та грошовими винагородами.

До прив і т ань  приє дна ли -

ся і працівники культурної сфе-
ри, подарувавши присутнім де-
кілька п ісенних композицій .

Традиційно, у першу неділю 
листопада в Україні відзначають 
День працівника соціальної сфери 
– професійне свято, яке по праву 
належить тим, хто виявляє мило-
сердя, створює добро не тільки 
зі службового обов’язку, а й за 
велінням совісті та покликом душі.

У Козятинському районі функці-
онує 8 соціальних служб: служба 

у справах дітей, сектор молоді та 
спорту, управління соціального 
захисту, Козятинський відділ об-
слуговування громадян ГУ ПФУ, 
РЦ СССДМ, міськрайонний центр 
зайнятості, Козятинське відділення 
управління виконавчої дирекції 
фонду соціального страхування у 
Вінницькій області, територіаль-
ний центр соціального обслуго-
вування Козятинського району.

1 листопада, напередодні відзна-
чення Дня соціального працівника, 
відбулись районні урочистості. Тих, 
хто завжди готовий прийти на до-
помогу, розділити чужі турботи та 
підтримати у нелегкий життєвий пе-
ріод, з професійним святом вітали 
голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк та голова районної дер-
жавної адміністрації Юрій Слабчук.

- Я переконаний, що лише люди 
з великим серцем та щирою ду-
шею, ті, хто завжди готовий прийти 

на допомогу, обирають таку нелег-
ку, але надзвичайно потрібну про-
фесію, - зазначив Віктор Слободя-
нюк. - Ви завжди були і будете ру-
шійною силою, яка визначає успіш-
ність держави у побудові соціально 
орієнтованого суспільства. Щодня 
ви піклуєтесь про людей, даруєте їм 
віру в свої сили та надаєте впевне-
ності в тому, що ніхто не залишить-
ся наодинці зі своїми проблемами. 
Ваше професійне свято є чудовою 
нагодою ще раз подякувати вам за 
вагомий внесок у загальну справу 
підвищення добробуту громадян.

Зі словами вдячності до праців-
ників соціальної сфери, які своєю 
компетентністю й милосердям 
надають підтримку й допомогу 
тисячам людей, що потребують 
соціальних послуг, звернувся го-
лова райдержадміністрації Юрій 
Слабчук, побажав міцного здоров’я, 
добробуту, злагоди і домашньо-

го затишку, звершення задумів, 
подальших успіхів у поліпшенні 
соціального захисту населення.

За сумлінну працю, особистий 
внесок у розв’язання проблем 
соціального захисту, високий про-
фесіоналізм кращих фахівців га-
лузі відзначено Грамотами райдер-
жадміністрації та районної ради.

Вітали соціальних працівників ра-
йону помічник народного депутата 
Петра Юрчишина Лілія Крилова, 

директор територіального центру 
соціального обслуговування Козя-
тинського району Василь Матвій-
чук, сільські голови, подякувавши 
за сумлінне виконання службових 
обов’язків, за чуйність і терпіння, 
які вони виявляють щодня, вру-
чили подяки, подарунки та квіти.

Піднесену святкову атмосферу 
для учасників заходу створи-
ли аматори народного мисте-
цтва соціальної сфери району.

Нелегка і відповідальна праця 
залізничників має ключове значен-
ня для розвитку і стабільності кра-

їни, роботи промисловості та всіх 
сфер господарства держави. День 
залізничника, свято справжніх май-

стрів своєї спра-
ви, які у свята 
й будні, вдень 
і вночі працю-
ють в чіткому 
безперебійному 
ритмі щодо ви-
конання постав-
лених завдань.

4 листопада 
з а л і зничники 
виробничих під-
розділів Козя-
тинської дирек-
ції перевезень 
з і б р а ли с ь  в 
міському бу-
динку культури, 
щоб великою 
родиною від-
значити День 
залізничника . 
Традиційно, це 
свято є значу-
щим для усієї 

Козятинщини, бо залізниця – це 
та галузь, без якої неможливо 
уявити сьогодення нашого краю.

Варто згадати, що саме 4 лис-
топада у далекому 1861 році, 
на територію сучасної України 
– до Львова – прибув перший 
потяг “Ярослав”, який з’єднував 
Відень, Краків, Перемишль і Львів.

Розпочався святковий захід з 
вітальних слів від начальника Ко-
зятинської дирекції залізничних 
перевезень Василя Буцероги та 
голови територіальної профспілко-
вої організації Південно-Західної 
залізниці Анатолія Вільчинського, 
які відзначили, що успішна робота 
залізничного транспорту залежить, 
в першу чергу, від сумлінної робо-
ти його працівників. Наголосили, 
що залізничники Козятина – це  
фахівці найвищої кваліфікації, 
справжні професіонали, які до-
бре знають  та люблять свою 
справу, побажали щастя, міцного 
здоров’я, добробуту, родинного 
затишку, професійних здобутків, 
безперебійної роботи залізниці, 

вручили грамоти та подарунки.
З віншуваннями до невтомних 

трудівників – працівників сталевих 
магістралей - звернулись заступник 
голови районної ради Анатолій 
Задорожнюк та голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук.

- Завдяки високому професіо-
налізму, майстерності та особис-
тій відповідальності працівників 
залізниці галузь невпинно роз-
вивається, підвищується якість 

перевезень, - зазначив Анатолій 
Задорожнюк. - Щирих слів по-
дяки заслуговують всі залізнич-
ники нашого краю. Прийміть 
найщиріші побажання міцного 
здоров’я, душевного спокою, тепла 
від рідних та друзів, трудового 
натхнення та успіхів в роботі.

Кращим працівникам посадов-
ці вручили Грамоти райдержад-
міністрації та районної ради, 
а також грошові винагороди.
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Олександр Квасневський, 
керівник комунального під-
приємства «Чисте місто»: 

– Наше підприємство про-
водить тендери на закупівлю 
нової техніки для проведення 
благоустрою міста. Днями ми 
закупили навісне обладнання 
для підмітання вулиць, що-
правда, ще не встигли його 
випробувати. Ця техніка має 
полегшити працю наших двір-
ників. Також у нас в районі 
ось-ось запрацює сміттєсорту-

вальна станція. Наше підприєм-
ство придбало два причепи на 
сортувальну лінію. Нині є ва-
кантні місця на сортувальників 
та вантажників. Збільшувати 
штат двірників ми не будемо. 
Міський голова націлений 
збільшити автопарк техніки, 
яка сама буде виконувати всю 
важку роботу: змітати із бор-
дюр, закидати у причіп сміття. 
Ми будемо допомагати людям 
механізованою технікою, а не 
додатковою робочою силою. 

«збільшувати штат двірників не будемо»

наші люди вітання

цьогорічна золота осінь радує не тільки теплом, а й 
хорошим відпочинком на природі

мар’ян гаденко має у творчому доробку понад 700 
пісень. А до того, як вийти на сцену, мав зовсім не 
мистецьку професію

у парку зараз найбільше роботи з листям, його 
вивозять на компост

двірниКам стали більше дяКувати 

у сестринівЦі найвлучніше стріляють дівчата

відпочиноК в лісі став популярнішим від збирання грибів

з КонЦертом завітає народний артист уКраїни

така робота. Щодня наше місто чепурять всього десять двірників. Наймолодшому 18 років, а 
найстаршому 78. Різне вони чують від людей. Але кажуть, що зараз свідомих козятинчан, що цінують 
чужу працю, стало більше 

навчання. Старшокласники Сестринівської школи спробували себе у ролі військових. Збирали-
розбирали зброю, стріляли, кидали гранати і все це під імітацію вибухів та кулеметних черг. Допоміг 
організувати виховний захід місцевий фермер Сергій Бенедичук. Провели його піротехніки військової 
частини, в якій проходив військову службу Сергій

леся кесарчук

Майя Нікольчук працює двір-
ником понад 14 років. Жінка 
переїхала до Козятина з Хер-
сонської області. Радо розпо-
відає історію свого життя. 

 —  Я за професією садівник. З 
багатодітної родини. Нас у батьків 
було вісім дітей.  Жила з чоловіком 
у Херсонській області. Він родом 
із Козятина. Потім ми переїхали 
сюди після розпаду Союзу. Я 
намагалась знайти роботу садів-
ником, але моя професія стала 
не актуальна. Пішла працювати 
дояркою на ферму, а потім при-
йшла в комунальне господарство. 
Так вже 14 років працюю двірни-

ком,  — говорить Майя Нікольчук.
Жінка щодня прокидається о 

п'ятій ранку. Спершу порається 
біля власного господарства - до-
їть  кози, потім іде на роботу. За 
кожним двірником закріплена 
певна ділянка. З 6 години ранку і 
до 12 дня потрібно все прибрати. 

 — Раніше ставлення людей 
було набагато гіршим. Зараз стало 
трішки краще. Свідомих більше. 
Деякі навіть дякують за нашу ро-
боту, розуміють, що це нелегко. 
Проте траплялися випадки, що на-
впаки грубіянять, хочуть підколоти. 
Якось було так:  у парку сидять, 
відпочивають, а вранці їм не сподо-
балося, що ми прийшли прибирати, 
поводилися агресивно, довелося 

поліцію викликати,  — каже жінка. 
Найважче прибирати вліт-

ку, зізнається двірник, особли-
во в зонах відпочинку містян.  
Восени сміття менше, про-
те роботи додає опале листя. 

Майя Нікольчук отримує за 
свою роботу мінімальну зарплату. 
Деколи на свята отримує премії, 

але й цьому дуже рада. Вірить, 
що у новоствореному підприємстві 
«Чисте місто» премій буде більше. 

— Я люблю, коли в місті  чисто, 
тому й так довго тут працюю. Онук 
в мене привчений із малечку не ви-
кидати сміття на узбіччя чи дорогу. 
Хотіла, щоб інші були більш свідо-
мими,  — додає Майя Нікольчук.

Жінка має побажання, щоб у 
парку імені Пушкіна замінили старі 
дерева, а ще хоче, щоб по всьому 
місту цвіли квіти, і побудували 
бодай маленький притулок для 
бродячих собак, які дуже часто ро-
блять шкоду та кусають двірників. 

робочиХ рук мало
Майстер відділу благоустрою 

Світлана Дігтяренко розповідає, що 
зараз на все місто Козятин працює 

лише 10 двірників. Наймолодшо-
му 18 років, а найстаршому 78. 

  —  Я тут працюю з першо-
го вересня, до того працювала у 
локомотивному депо. З початку 
було важко увійти в курс справи, 
я не знала специфіки цієї роботи, 
але люди мені допомагали. Зараз 
у нас на прибиранні 10 двірників. 
Людей справді не вистачає, але 
помаленько частково прибираємо. 
Я за кожним двірником закріплюю 
ділянку для прибирання, даю 
вказівки, що потрібно ще зроби-

ти, може треба траву посапати, 
чи сміттєві баки прибирати. Наші 
містяни бачать, що ми стараємо-
ся, але не всі цінують цю працю,  
—  говорить Світлана Дігтяренко. 

Усе сміття з міста Козятин будуть 
сортувати на новоствореній сміт-
тєсортувальній лінії. Зараз туди в 
штат будуть набирати працівників 
для сортування сміття. Сортува-
тимуть пет-пляшку за кольорами, 
також відбиратимуть скло, папір, 
картон - все, що можна зараз 
продати і отримати з цього кошти. 

Роботи у двірників 
багато, а платять 
мало. Працюють за 
мінімальну зарплату

олена удвуд

До нашого міста приїде 
Мар’ян Гаденко, композитор, 
пісняр та телеведучий. У його 
концертній програмі виступа-
тиме також наша Олена Пан-
тєлєєва. Розповідаємо, що ще 
буде цікавого і коли концерт.

У п’ятницю, 8 листопада, о 
17.00 у Міському будинку куль-
тури відбудеться концерт народ-
ного артиста України Мар’яна 
Гаденка «Моя пісня — моя 
доля». До авторського вечора 
долучаться також зірки україн-
ської естради: народний артист 
України, автор монологів та 
інтермедій Анатолій Демчук, за-
служена артистка України Ванда 
Дріневська, заслужена артистка 
естрадного мистецтва Оксана 
Дроботенко, а також заслужена 
артистка естрадного мистецтва, 
козятинчанка Олена Пантєлєєва.

Живий звук та незабут-
ні емоції — ось що обіця-
ю т ь  а р т и с т и  г л я д а ч а м .

Розповімо трохи про митця. 
Мар’ян Гаденко — народний 
артист України, пісняр, поет, 
ведучий програм «Надвечір’я. 
Долі» на телеканалі UA:Перший 

та «Сім’я+1» на ТРК «Київ».
У його творчому доробку 

понад 700 творів. Їх викону-
ють як народні та заслужені 
артисти, так і молоді вико-
навці. Більшість пісень Мар’ян 
Гаденко пише на власні вірші, 
проте співпрацює і з відомими, 
і зовсім молодими поетами.

Народний артист України 
— засновник багатьох фести-
валів. Серед них Міжнародний 
пісенний фестиваль «Доля», 
Міжнародний пісенний проект 
«Прем’єра пісні», Всеукраїн-
ський фестиваль сучасного 
українського романсу «Осіннє 
рандеву», міжнародні дитячі 
фестивалі «Пісенне джерело» 
та «Чорнобаївські зорепади», 
всеукраїнський конкурс пісні 
про маму «Рідна мати моя».

Першу пісню Мар’ян Гаденко 
написав тоді, коли йому було 
понад тридцять років. І відомим 
спершу став не на Батьківщині, 
а серед діаспори. А до того, як 
почав писати пісні й співати, мав 
зовсім не мистецьку професію. 
Адже працював у Міністерстві 
внутрішніх справ. За цей час 
пройшов шлях від оперуповно-
важеного до заступника коман-

дувача Внутрішніх військ МВС.
Прийшов до Міністерства вну-

трішніх справ Мар’ян Гаденко 
ще зовсім юним, у вісімнад-
цять років. Почав службу юна-
ком-матросом у Балтійському 
флоті. Військовій справі він 
віддав 27 років. Проте в одну 
ніч для нього змінилося все.

Трапилося це у квітні 1986 
року, коли відбулася аварія на 
Чорнобильській атомній елек-
тростанції. Мар’ян Гаденко по-
їхав до Прип’яті ліквідовувати 
наслідки аварії. Потім важко 
захворів. Впав у кому, про-
лежав без свідомості дев’ять 
днів. Після цього він і по-
чав писати й виконувати пісні.

Нині народний артист Украї-
ни має сім альбомів. Останній, 
«З отчої криниці», присвятив 
пам’яті свого сина Володимира.

Найбільші шанувальниці його 
творчості — жінки. Їх він лас-
каво називає жінками своєї 
золотої осені і продовжує 
радувати новими піснями. До 
слова, композиція «Погово-
ріть зі мною по-вкраїнськи» 
набрала понад мільйон пере-
глядів у Facebook за перші 
три місяці від дня публікації.

в’ячеслав гончарук

Коли ми приїхали в Сестри-
нівку, гості з Вінниці тільки роз-
кладали своє військове знаряддя.

— У нас сьогодні, мабуть, 
день відкритих дверей. Не було 
тільки МНСників. Якщо до нас 
в гості приїдуть ще й пожеж-
ники, то буде повний комплект 
друзів школи, – зустріла нас 
директор школи Ніна Денисюк

Вразило те, що Сестринівська 
школа одна із перших обла-
штувала клас для двох учнів з 
синдромом Дауна. Ці діти про 
заняття в школі навіть не мрія-
ли. Тепер Рома та Назар в числі 
89 учнів, які ходять до школи.

Комфортно себе почувають 
школярі дитячого садочка. Для 
них найулюбленіша вправа ма-
лювати та спускатися з міні-гірки, 
яка знаходиться в ігровій кімнаті. 

Першокласники, яких в цьому 
році всього шестеро, граю-
чись, навчаються. З іграшка-
ми і книгами проводять уроки 
другокласники. Вони на правах 
«старожилів школи» були не 

проти поспілкуватися з пресою. 
Софійка розповіла, що в їхньому 
класі іграшок багато. Та вона 
принесла з дому свого плюшево-
го друга, смугастого тигра. Таку 
ініціативу підтримали однолітки 
Софійки. Тож у другокласників 
скоро буде умовний звіринець.

Старшокласники готувалися 
до походу на шкільний стадіон, 
де свою програму вже були 
готові показати лейтенант Ві-
нницької зональної служби пра-
вопорядку Юрій Березовський 
та його інструктори. У своєму 
інструктажі головний піротех-
нік наголосив про необхідність 
дотримання правил безпеки.  

Після цього старшокласники 
приступили до практичних занять. 
Спочатку з автомата стріляли 
хлопці. Та скоро на лінію вогню 
вийшли дівчата. Здивувала влуч-
ність однієї одинадцятикласниці.

— Так ,  то я  с тр іляла , 
все в десятку, все в яблуч-
ко, – каже Таня Ромашкан. 

На смугу вогню виходили 
Олена Дубина, Світлана Суш-
ко, Ілона Кирій. Ілоні роль 

військовослужбовця сподоба-
лася не відразу, а після того, 
як умовна граната вибухнула 
під її чобітком, сама почала 
кидати петарди і стала повно-
цінним помічником у лейтенанта.

Біля стола розборки та збірки 
зброї найкраще вправа дава-
лася невисокій на зріст де-
сятикласниці Насті Тимченко. 
Кидати гранату їй сподобалося.

Коли на вогневу позицію ви-
йшли дев’ятикласники, зі школя-
рів вже ніхто не реагував на ви-
бухову канонаду. Таня Невдовець 
холоднокровно виконала всю 
вправу і повернулася в піднесено-
му настрої на висхідну позицію.

Кого з школярів не питали, 
всім, без винятку, захід сподо-
бався. А як оцінюють військо-
во-патріотичний захід педагоги 
учбового закладу, ми поцікави-
лись у директора Ніни Денисюк

— Для учнів — це гра і забава. 
Такі заходи повинні проводитися 
у закладах освіти. Військова під-
готовка повинна бути в школі. 
Тільки, на жаль, такого в школі 
немає, – сказала директор.

настя - найправніша в поводженні зі зброєю

в’ячеслав гончарук

Грибний сезон. Кожного року 
в період осіннього збирання 
грибів ми надавали інформа-
цію грибникам-початківцям, 
як вони мають збирати гри-
би. Та цей рік неврожайний 
на гриби, тому у лісі більше 
відпочивальників, ніж грибни-
ків. Наші журналісти поїхали 
в ліс, щоб поспілкуватися 
як з одними, так і з іншими 

Літня засуха внесла любите-
лям збирання грибів корективи. 
Дощі, які нещодавно пройшли, 
зволожили грунт тільки на полях. 
У лісі дощову воду поглинули де-
рева. Земля хоч стала вологішою, 
цього виявилося недостатньо для 
звичайного росту грибів. Тож від 
тепла бабиного літа того лісового 
делікатесу більше не стало. Гриби 

в лісі є, але їх так мало, що удача 
посміхається не кожному. Хто на-
трапив на кущ чи два королівських 
опеньків, назбирав відерце. Хто 
пройшов повз гриби, в кошику не 
мав жодного. Ми зустріли в лісі 
сім людей з відрами, але тільки 
в двох були гриби. Поспілкував-
шись з грибниками, що збирали 
опеньки, ми поїхали в соснячок, 
де мають рости маслята. Для цих 
грибів в сосновому лісі трохи кра-
щі умови. Сосенки невеликі, во-
логи вбирають менше, ніж великі 
дерева, а трава кожен день скидає 
на землю росу. Тож гриби були.

У цьому ліску ми зустріли на-
ших земляків з Козятина. Запи-
туємо їх, яке свято відзначаєте? 

— Свято в тому, що чудо-
ва погода дозволяє відпочи-
ти на природі, – каже Іло-
на. – Домашній затишок не-

замінний, але іноді хочеться 
перемін. Вирішили влаштувати 
відпочинок на свіжому повітрі.

— Це дійсно чудово, що по-
года нам дає можливість по-
вноцінно відпочити на природі, 
походити по ковдрі з опалого 
листя, – каже Інна. – Та й в лісі 
в таку погоду просто чудово.

Дівчата стали накривати на 
умовний стіл, а Андрій з Романом 
смажили на мангалі шашлики. 
Робили вони цю процедуру зі 
знанням справи. На місці, де сто-
яв мангал, до самої землі вони 
відгорнули листя. Передбачливо 
відпочиваючі взяли з собою воду, 
щоб загасити вуглинки багаття.

Приємно, коли хороша по-
года дарує людям святковий 
настрій. А ще приємніше, що 
не зустріли в цей день нікого, 
хто збиткувався над природою.
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підписала сама собі штраф
ситуація. Пенсіонерка писала заяву, що немає сміття, а підписала протокол про адмінпорушення. Як сварка 
з сусідкою через малину, Надії Марчук вилилась у штраф, та чому вона звинувачує чиновника в обмані.

За коментарем ми зверну-
лися до керуючого справа-
ми виконавчого комітету 
міської ради Сергія Заїчко.

– Я пам’ятаю те засідання і по-
ведінку Надії Марчук. На адмінко-
місії так себе не ведуть, – каже 
він. –  Наприклад, мешканці 8 
Гвардійської попросили в комісії 
два дні на усунення недоліків. Че-
рез два дні вони принесли підпи-
саний з «Чистим містом» договір 
про вивезення побутових відхо-
дів. Їх ніхто не штрафував і вони 
спокійно пішли додому. Триста 
сорок гривень, це мінімальний 
штраф. Вона своєю поведін-
кою заслуговувала на більший.

– Надія Марчук каже, 

що у неї немає сміття.
— Усі так кажуть, але сміття 

все одно є, і всі це добре знають.
– Чи є якась процедура, за 

якою можна штраф скасувати? 
Надія Марчук хворіє. Більша по-
ловина її статків йде на лікування. 
Вона запевняє, що грошей, щоб 
укласти договір, у неї немає.

— Від нас, адмінкомісії, це 
вже не залежить. Матеріал ми 
передали на виконком. До неї 
навідається комісія з виконкому. 
Якщо комісія не знайде причин 
для штрафу, він може бути від-
мінений. Якщо Надія Марчук 
буде зухвало вести себе, як 
вела вона себе на адмінкомісії, 
то штраф їй доведеться платити.

«сміття все одно є і всі це добре знають»
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сКазали – зробили! на вулиЦяХ міста буде 
встановлено 90 LED-ліХтарів

вадим івченКо: ми знову зупинили 
спробу протягнути рішення про продаж 
землі за спиною народу

Днями представники «Ві-
нАгроІнвест», які проводять 
будівельні роботи по вул.Гру-
шевського, 46 передали міській 
раді другу партію LED -ліхтарів. 

Зазначимо, що на минулій 
черговій сесії міської ради, 
згідно Угоди про соціальне 
партнерство, підприємство-за-
будовник зобов’язалось окрім 
створення не менше 40 ро-
бочих місць, благоустрою та 
озелененню прилеглої тери-
торії, облаштування дитячих 
майданчиків, автомобільної 
парковки – встановити нові 
сучасні вуличні ліхтарі з LED-
лампами у кількості близько 
100 штук. Такі лампи є ергоно-
мічні, мають яскраве світло та 
довготривалий час експлуатації. 

 «Світлодіодні світильни-
ки споживають в 5-6 разів 
менше електроенергії, ніж 
лампи розжарювання, і у 

два рази менше, ніж лампи 
ДНаТ, які встановлені нині 
по місту. До того ж вони 
мають гарантію у 5 років», 
– зауважив заступник місь-
кого голови Євген Малащук.  

Приємно, що іногородні 
інвестори налаштовані на по-
дальшу соціальну допомогу 
для розвитку територіаль-

ної громади. Про що вони 
зазначили під час зустрічі. 

Міський голова Олександр 
Пузир, у свою чергу, подякував 
представникам «ВінАгроІн-
вест» за соціальне партнер-
ство та висловив сподіван-
ня на подальше ефективне, 
плідне співробітництво та по-
бажав успіхів у діяльності.

Ринок землі в такому вигляді, 
у якому його зараз хоче про-
т и с н у т и  у р я д ,  с т а н е  з г у б -
ним і для невеликих сільгоспви-
робників, і для села в цілому.

Про це вчора під час засідан-
ня Штабу захисту рідної землі, 
ініціатором створення якого ви-
ступила Асоціація фермерів і при-
ватних землевласників України, 
заявив народний депутат від фрак-
ції «Батьківщини» Вадим Івченко.

За його словами, запровадження 
ринку землі є доленосним рішен-
ням для України, але провлад-
на більшість намагається протяг-
нути це рішення без всебічно-
го обговорення та без проведен-
ня всеукраїнського референдуму.

Водночас ,  пол і тик зауважив , 
що частина депутатів з провлад-
ної фракції все ж таки зрозумі-
ла всю небезпеку швидкого від-
криття ринку землі та не під-

тримує урядовий законопроект.
«Вдала реалізація прогресивних 

реформ потребує міцної економі-
ки, яка б сформувала переваги для 
українських фермерів. А говорити 
про класичний ринок під час ві-
йни і тоді, коли країна перебуває у 
стані економічної кризи – це крок 
до її знищення!» – наголосив він.

Вадим Івченко нагадав про та-
ємне зібрання аграрного Комі-
тету ВРУ, на якому з порушен-
ням всіх відомих норм і зако-
нів було протягнуто законопроект 
за авторством голови комітету.

«За спільним рішенням голів фрак-
цій і керівництва парламенту ранко-
ве таємне зібрання окремих членів 
аграрного комітету, а також рішення, 
яке вони винесли, визнані нелегітим-
ними. Повноцінне засідання комітету 
за участі всіх небайдужих відбудеться 
наступного пленарного тижня», – під-
сумував представник «Батьківщини».

в’ячеслав гончарук

У редакцію газети «RIA-
Козятин» надійшов лист від 
76-річної пенсіонерки провулку 
Лісового Надії Марчук. У ньому 
літня жінка повідомила, що 2 жов-
тня цього року до неї приходив 
працівник міської ради з благо-
устрою Олег Коломієць. Його 
візит був пов’язаний зі скаргою, 
яку написала на неї сусідка Юля. 
Скаржниця була незадоволена, 
що біля паркана пенсіонерки рос-
туть кущі малини. Крім розбірки 
з малиною, чиновника цікавило, 
чи уклала Надія Марчук договір з 
комунальним підприємством «Чис-
те місто» на вивіз сміття. Коли 
пенсіонерка сказала, що у неї не 
буває сміття, гість з міської ради 
сказав, щоб та написала заяву. Та 
замість аркуша паперу дав пенсіо-
нерці бланк акту адмінпорушення. 

Через два тижні, 16 жовтня, На-
дія Марчук отримала повідомлен-
ня з міської ради, в якому йшлося 
про те, що вона має прийти 18 
жовтня на засідання адмінкомісії. 

— Я прийшла на те засідання 
і ще навіть не встигла сісти, як 
була ошарашена заявою голови 
адмінкомісії про накладання на 
мене штрафу в розмірі 340 гри-
вень. За те, що я не заключила 
з комунальним підприємством 
«Чисте місто» договору на вивіз 
сміття, – каже пенсіонерка. – 
Голова адмінкомісії сказав, що я 
була попереджена. Але ні усного, 
тим більше письмового поперед-
ження мені ніхто не надавав. 

Тільки на адмінкомісії наша 
співрозмовниця дізналася, що за-
ява, яку вона писала 2-го жовтня, 
виявилась підписанням адмінп-
ротоколу про адмінпорушення. 
Пенсіонерка вважає, що такими 
діями комунальник, скористав-
шись необізнаністю літньої жінки, 
нічого не пояснюючи їй, обманув 
її. А вона замість пояснення, що у 
неї сміття немає, підписала адмін 
папірець про стягнення штрафу.

Надія Марчук вважає, що 
обов'язкове укладання договору 
з «Чистим містом» - це перебіль-

шення повноважень комуналь-
ним підприємством. Мовляв, 
будь-який мешканець приват-
ного сектору зі своїм сміттям 
може розібратися на свій розсуд. 

–  Мені 76 років, – далі розпо-
відає наша співрозмовниця. – Я 
маю 28 років робочого стажу. 
Звільнена з роботи за станом 
здоров’я (ст. 40 КЗОТ України). 
Отримала пенсію 1700 гривень, 
з яких левову частину витрачаю 
на ліки. За браком коштів, я не 
можу лягти в лікарню, щоб під-
лікуватися. Не маю я грошей 
на вивіз сміття. Тому змушена 
відмовитися від такої послуги.

–  Н а д і є  Л е о н і д і в -
но, але ж сміття все одно є. 
Куди ви його в ідносите? 

– Його у мене немає, – відпо-
відає пенсіонерка. – Городина, 
яблука, все, що гниє, я сиплю в 
компостні ями і діжки для пере-
гною. Що не гниє – скидаю в 
яму для помиїв. Консервів та 
газованої води не вживаю. Куди 
дівати поліетиленові пляшки та 
металеві банки, проблем не маю. 
Тому що такого сміття у мене не-
має. Мабуть, теперішня місцева 
влада вирішила мене, стару хвору 
пенсіонерку, зжити зі світу своїми 
методами. Сміття я нікуди не ви-
кидаю. А прийняти чи відмовитись 
від адмінпослуги комунальників 
моє право. І чому я повинна 
заключати договір з «Чистим 
містом» за 16 гривень на місяць, 
коли в мене може зібратися відхо-
дів за півроку маленький пакетик. 
Я його можу й в плиті спалити. 

Зустрілися ми ще з одні-
єю  с тороною конфл і к-
ту, сусідкою Надії Марчук 
пані Юлією, щоб дізнатись, 
з чого почався конфлікт?

— До мене приходять мої 
знайомі і запитують: «Юля, 
що це в тебе з одного боку 
квіти ростуть, а з іншого боку 
якійсь патики тирчать?» Я їм 
пояснюю, що це не мої патики, 
то моя сусідка так додаткові 

штахети ставить, а вони пада-
ють і валяються, а я люблю, 
щоб у дворі було прибрано.  

У спілкуванні з пресою обидві 
співрозмовниці в своїх розповід-
ях мали переконливий вигляд 
у своїй правоті. Тому особисті 
образи Юлії та Надії Леонідів-
ни винесемо за дужки. У їхніх 
стосунках, хто більше правий, а 
хто більше винуватий, зможуть 
розібратися хіба що юристи.

а що сусідка?

ці кущі малини стали причиною конфлікту між сусідами
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АВТОМОТО
==А  ВАЗ 2101 1975 р.в., бензин, недорого, на 
ходу. 097-449-53-84
==А  ВАЗ 21011 1976 р.в., на повному ходу, 
вкладень не потребує. 093-182-88-32, 068-003-
51-14 Олег
==А  ВАЗ 2104 газ-бензин, робочий стан. 097-
474-42-11, 063-260-09-52
==А  ВАЗ 2109 синій - металік, газ-бензин, 2004 
р.в., гарний стан. 098-112-43-51, 099-548-67-70 
Богдан
==А  ВАЗ 2109 червоного кольору 5 ст. 096-645-
32-07
==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 Кубота 280 + фреза 32 л.с. 
097-577-26-86
==А  Москвич 412 1987 р.в., газ-бензин в хоро-
шому стані. 073-315-25-15
==А  Мотоблок "Зубр" та фреза, в робочому 
стані. 096-612-72-14
==А  Славута 2004 р.в., хороший стан. 098-270-
07-01
==А  УАЗ 3303 бортовий, газ бензин. 067-425-
61-17
==А  Форд Транзіт 2003 р.в., груз. пас., один 
власник, добрий стан.  097-431-61-00 Саша

                   Куплю
==К  Авто б/у. 067-914-75-05
==К  Від організацій та населення макулатуру, 
картон, плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 
097-793-55-95
==К  Дорого батареї, колонки, старі холо-
дильники, балони газові та кисневі, радіатори 
автомобільні, можливий самовивіз. 063-671-67-
65, 098-500-10-54

==К  Дорого закуплю зерно кукурудзи. 067-430-
02-80
==К  Зем. діл-ка з документами на будинок. 063-
191-10-90
==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  Куплю картоплю,квасець (свіжий або со-
лоний), квасолю. Хорошої Якості! 067-430-02-80
==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 на-
селення чорний та кольоровий металобрухт за 
готівковий і безготівковий розрахунок. 073-793-
55-95
==К  Неробочі або розкомплектовані: бензокоси, 
мотоблоки, млини, ел.млини, ел.двигуни від 2 КвТ 
до 4 КвТ. 068-216-34-20
==К  Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому 
стані, горіхи, подушки, перини, старі холодильни-
ки. 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  Швеллер, тавру, уголок, трубу. 067-369-
13-23
==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  2-х кімн. кв., 8 пов., центр на 1-кімн. кв. або 
будинок (р-н Козятин або с.Козятин). 093-998-16-
42, 066-580-20-08

              НЕРУХОМІСТЬ
==Н  1-кімн. кв., 1 пов., 37 кв.м., інд. опалення, 
вул.Довженка. 093-704-31-57
==Н  1-кімн. кв., 2 пов., центр, р-н 1 школи. 093-
704-31-57
==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  2-х кімн. кв. 1\2 будинку в с. Йосипівка, 
інд. опалення, вода, газ, стан жилий, з мебля-
ми та побутовою технікою, госп. будівлі. 096-
904-13-52, 068-95-45-263
==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, са-
рай, 0.4 землі. 063-387-27-20, 067-902-94-38, 
063-019-00-79
==Н  2-х кімн. кв., в центрі, без посередників. 
096-657-32-57
==Н  2-х кімн. кв., вул.Склярова 1, 4 пов., пло-
ща 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. будинку, м.Козятин, може розглянутися 
варіант обміну на квартиру в  місті Козятин або 
Вінниця, газ, вода, ц/каналізація, стан жилий, 
інд. газ. та пічне опалення., сарай, підвал, 4 
сот. городу, молодий сад, поруч автобусна 
зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 096-
429-87-28, 063-624-12-07
==Н  2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, 
авто гараж,  заг. площа 63.7 кв.м. 093-631-
89-49
==Н  2-х кімн. кв., ПРБ, 1 пов., євро ремонт, 
м/п вікна, двері нові вхідні, поряд вокзал, ма-
газини, школа, підвал 2 шт., контейнер мета-
левий.  097-147-84-88
==Н  2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вбу-
дована 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., центр, 4 пов., без ремонту. 
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робота та оголошення

Здам в оренду офісне приміщення  
30 кв.м., ремонт, туалет, гаряча 
вода, всі зручності, інд. опалення, 

інтернет. 093-631-89-49

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

Гараж цегляний 18 кв.м., пакет 
документів, вул.Г.Майдану 27а (в 

центрі). 067-843-88-04

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

067-757-89-25
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, 
колоті та не колоті. 

067-909-24-11, 093-484-99-84

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

067-843-88-04

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

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

робота
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На постійне місце роботи потрібен бармен, 
офіціант, бажано чоловічої статі. 093-599-
68-33
Шукаю різноробочих чоловіків до 50 років. 
096-158-41-22
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
РОБОТА В ПОЛЬЩІ, м.Глівци. Офіційна та 
гідна праця, безкоштовні вакансії, надаємо 
житло. Ліц.№981 від 10.07.2018 вид.МСПУ. 
Тел.:0930165413(вайбер), 0671744429  
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується  оператор-касир .  Ми 
гарантуємо зарплату 7500-10000 грн (з 
податками). Компенсація харчування. 067-
430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На роботу потрібні збиральниці грибів пе-
чериць (з/п від 400 грн в день) 098-634-12-
45, різноробочі (з/п від 13000 грн за вахту)  
068-330-22-77. Вахтовий метод. Житлом 
забезпечуємо. Місце роботи - м. Фастів
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робота 
 Пропоную 

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

 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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093-704-31-57
==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 пов., р-н залізничного учи-
лища. 068-212-80-39
==Н  3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., інд. 
опалення, кімнати роздільні. 067-940-41-22, 
063-675-93-04
==Н  3-х кімн. кв., вул.Депутатська 41, євро-
ремонт, опалення. 093-724-28-38, 096-414-00-
43 Тереза
==Н  3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, інд. опа-
лення, 2 балкона. 096-555-73-71
==Н  3-х кімн. кв., повний євро-ремонт, з ме-
блями, р-н училища. 093-704-31-57
==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.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 пла-
нування, з усіма зручностями, кімнати великі, 
імпортний котел, сучасні батареї, вікна, інтернет, 
2-х пов. гараж, підвал, біля будинку 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 в м.Козятин, з усіма зручностя-
ми, 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. 063-289-04-55
==Н  Будинок вул. Матросова 238, газ, при-
стройки, погріб, 15 сот. землі.  096-394-91-37
==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 газ. цегляний, кухня, комора, ко-
ридор, 2 кімнати, передпокій, інд. опалення газ. 

та бойлер, м/п вікна, вода в будинку (скважина), 
гараж 2 цегляні сараї, погріб, подвіря асфальто-
ване, зем. діл-ка 6 сот., стан жилий, м.Козятин 
вул.Суворова. 097-223-77-75 Микола
==Н  Будинок газ., госп. будівлі, 10 сот., 
м.Козятин пров.Деповський 2. 063-646-35-22
==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 заг. площа 85 кв.м., газ, вода, 
центр, вул.Підгорбунського 34. 067-271-67-99
==Н  Будинок зі всіма зручностями, терміново 
в с.Махнівка (с.Комсомольське) В будинку 4 
кімнати, туалет, підведений газ та вода також 
є пічне отоплення. Є можливість добудови. 
Заг площа 60 сот. Є сарай для тримання дом.
живності. Дет інформація за тел. 
==Н  Будинок м. Козятин, вул. Пролетаська124, 
газ, опалення,  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 р-н 3 школи, євро-ремонт, з ме-
блями, 10 сот. землі. 093-704-31-57
==Н  Будинок р-н Автостанція, 120 кв.м., зем. 
діл-ка 7 сот. приватиз., криниця, погріб, сарай, 
можливий обмін. 063-147-27-63
==Н  Будинок р-н вул.І.Франка, 70 кв.м., всі 
зручності, криниця, гараж, сарай, газ. та пічне 
опалення, погріб, 2 входа. 096-314-53-68
==Н  Будинок р-н НОДа, 5 сот. землі, інд. опа-
лення, гараж. 093-704-31-57
==Н  Будинок р-н Поле Чудес. 063-698-73-29
==Н  Будинок с. Іванківці на два входа, госп. 
будівлі, газ та пічне опалення, земля привати-
зована. 093-020-22-95, 093-031-24-52 
==Н  Будинок с. Козятин, якісний ремонт, су-
часний дизайн інтер`єру, заг. площа 250 кв. м., 
будинок 2-х пов., 5 кімн., камінний зал, кухня-
столова, два сан. вузла, котельня,  територія 30 
сот. землі, 2-х пов. госп. приміщення, альтанка 
та фруктовий сад.  097-791-28-63
==Н  Будинок с.Верболози біля ставу, на два 
входа, є газ. та пічне опалення закольцоване, 
вода централізована, времянка з погрібом, са-
рай. 096-334-88-14
==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.Кордишівка, опалення газ. та 
пічне, сад, город, сарай, літня кухня, погріб, 
гараж, криниця. 067-415-23-49
==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, госп. будівлі, на 
подвірї криниця, поблизу магазин, автобусна 
зупинка, ставок, терміново. 073-060-48-91, 098-
515-93-37
==Н  Будинок с.Сигнал, 75 кв.м., є газ, вода, 
скважина, криниця, сан.вузол., город 40 сот., 
сарай, погріб, садок, багато квітів, до Козятина 
2 км., до автобуса 2 хв., до електрички 15 хв. 
063-625-64-76, 098-298-45-97

==Н  Будинок терміново, вул.Водокачна 73, 90 
000 грн. 093-209-06-88, 097-955-65-90
==Н  Будинок у відмінному стані, 110 кв.м. (р-н 
9 школи - вул.Гончарова) на ділянці 16 сот. є всі 
зручності, 1.5 км. до центру, поруч автобусна зу-
пинка та магазин. 097-753-65-54, 096-932-45-12
==Н  Будинок цегляний 75 кв.м., 9 сот. города, 
с.Козятин, газ. та пічне опалення, літня кухня, 
сарай, погріб, в будинку 4 кімнати просторі, по-
руч зупинка автобуса. 093-753-73-25
==Н  Будинок зі всіма зручностями, терміново 
в с.Махнівка (с.Комсомольське) В будинку 4 
кімнати, туалет, підведений газ та вода також 
є пічне отоплення. Є можливість добудови. 
Заг площа 60 сот. Є сарай для тримання дом.
живності. Дет інформація за тел. 097-60-57-822
==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, 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  Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний 
будинок, погріб. 063-342-71-61
==Н  Магазин вул.Вінніченка на базарі. 063-
385-82-02
==Н  Пів будинку в Козятині, 16 сот. землі, зі 
всіма зручностями, приватиз. 066-868-82-71
==Н  Пів будинку цегляного, м.Козятин вул.
Чапаєва, 55 кв.м., 2 кімнати, кухня, веранда, газ 
+ пічне опалення, без ремонту, ц/водопоста-
чання в будинку, сарай, погріб. 093-249-92-50, 
068-712-35-52
==Н  Пів будинку, 3 кімнати з меблями, є літня 
кухня, криниця, підвал, сарай, город 40 сот., 
газ. та пічне опалення, терміново, дешево. 098-
707-26-10
     Частину будинку з видом на озеро, поря 
гараж на 2 авто. с. Козятин, вул. Центральна, 
53. 093-563-31-54
     Частина будинку в центрі міста з великим га-
ражем. вул. Героїв Майдану, 38. 093-563-31-54
==Н  Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/
водопостачання + пічне опалення, стінка, стіл, 
диван, стільці, тафлі скляні 5 мм., тумба під 
телевізор. 098-597-08-40
==Н  Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 
кв.м., 3 кімн., санвузол, кухня, кладовка, веран-
да з усіма зручностями, газ, ц/каналізація та ц/
вода і водовідведення, літня кухня газ., гараж, 
криниця, погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
==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
==Н* Частина будинку вул.Пролетарська 

121/2. 068-512-77-72

              ПРОДАМ
==П  2 колеса просапні в зборі 9.00 - 42. 096-
924-39-10
==П  Авторезину R13, R14, R17 зимову, б\в та 
металеві диски на ВАЗ. 067-407-62-92
==П  Барани кастровані на мясо 60 грн./кг. 096-
969-45-99 Ігор
==П  Батареї опалення, труби, буржуйку, нако-
вальню, тіски, газ. балони. 063-143-61-18
==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, бен-
зо ел.станція 800 Вт. 068-216-34-20
==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 слюсарний 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  Буряк кормовий 2.50 грн., картопля велика 
12 грн. 096-080-90-49
==П  Вексель (боргову розписку) Нечипоренка 
Віктора Івановича. 050-693-10-11
==П  Вікно мп 145х115, люстри, бра, шафи та 
комод від спальнього гарнитуру, здеркало, маг. 
Панасонік, столик 2-х ярусний під вазони. 096-
312-42-90, 093-892-12-44
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Шановні козятинчани!

Вінницька дирекція АТ «Укрпошта» повідомляє, що з 7 
жовтня 2019 року розпочалась передплатна кампанія на пе-
ріодичні друковані видання України на перше півріччя 2020 
року за електронною версією каталогу, а з 15 жовтня 2019 
року за друкованими каталогами на перше півріччя 2020 року.

Зручно, швидко та своєчасно оформити передплату як за 
готівку, так і за безготівковим розрахунком вВи можете:

- у будь-якому відділенні поштового зв’язку;
- безпосередньо через листоношу.
Приймання передплати здійснюється у наступні терміни:
- на видання «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2020 

рік — до 16 грудня поточного року;
- на видання «Каталогу видань зарубіжних країн» на 2020 рік 

адресної та карткової систем експедирування — до 3 грудня поточ-
ного року;

- на видання «Каталогу місцевих видань України» на 2020 рік — 
до 27 грудня поточного року.

Інформацію щодо періодичних видань ви можете знайти у 
зручних каталогах, а професійну консультацію отримати від 
працівників поштових відділень зв’язку.

Чекаємо на вас у відділеннях поштового зв’язку та сподіває-
мося, що ви станете нашими постійними клієнтами.

Будьте разом з нами!

Адміністрація Вінницької дирекція АТ «Укрпошта»

==П  Велосипеди недорого у відмінному стані,  
масло перероб. 30 л. і трансфор. 10 л., клітки 
для кролів, саджанці тонкошкурого горіха більше 
100 шт., асбестова труба 4 м., мідний провід 
3-х жильний. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 
093-940-96-11 
==П  Вєтнамські поросята підрощені 15-20 кг. 1 
200 грн., мангалиця поросята підрощені 20-30 
кг. 4 000 грн., венгерська, травоядні.  093-017-
68-13
==П  Гараж в центрі 4 х 6 м., компютер, муз. 
центр, вентилятор, скляний бутель 6 л., бідон, 
крісло розкладне б/у. 098-993-35-42
==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  Гній перегній, генератор МТЗ-80 новий, 
добру корову чорно-ряба, недорого. 068-041-
47-47, 097-906-39-19
==П  Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-
154-49-36
==П  Два масляних ел.обігрівача та інкубатори, 
обігрівачі на 7 та 10 ребер. 097-189-67-31, 093-
895-69-91
==П  Двері вхідні подвійні з луткою, пісок для 
штукатурки.  063-454-21-24, 067-729-81-31
==П  Двері праві до грузового авто ГАЗ-52 нові, 
капот.  2-30-43, 097-255-51-60
==П  Диван в хорошому стані. 063-178-02-32, 
068-270-15-59
==П  Диван, крісла (комплект), недорого. 097-
355-96-28, 093-513-36-47
==П  Дитяча 2-х ярусна кроватка з компютер-
ним столиком. 067-942-97-52
==П  Дитяча коляска з/л у відмінному стані не-
дорого, пральна машинка автомат LG 3.5 кг., 
телевізор кольоровий Самсунг у відмінному 
стані 700 грн. 097-380-23-63, 093-832-16-68 
Наташа
==П  Домашній гній - перегній. 098-280-55-27
==П  Домкрат гідравлічний 15 т., вирб-к 
Білорусія. 067-422-36-17
==П  Дрова рубані, кінь, сані. 097-307-51-64
==П  Дрова твердих порід (граб, дуб, ясен). 
063-398-67-27
==П  Дрова ясен, недорого. 050-704-81-29 
Женя
==П  Дрова ясенові. 067-369-13-23
==П  Ел. чайник 20 л., радіолу, стіл слюсарний, 
бочки дубові для квашення, деревообробний 

верстак, насосна станція "Італія", труба а/ц 
ф 150, ст. діам.15, стакани, смола,  шпалери 
вінілові, бруски дерев`яні. 096-467-88-03
==П  Електроди, провід для ел. зварювання 16 
мм., швейна машинка, тени для ел.плиток, по-
летенце-сушка для ванни нова, гладильна доска, 
решітки алюм. 1.20 х 1.06., металеві оцинковані 
коньки на дах. 096-412-34-14
==П  Зем. діл-ка "Поле Чудаков" с.Сигнал, 15 
сот., є фундамент, криниця. 063-406-44-27, 
063-229-18-45
==П  Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Гру-
шевського 10, всі документи оформлені. 063-
392-93-20, 098-974-29-35
==П  Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, са-
рай, гарне місце 49 000 грн. 093-209-06-88, 
097-955-65-90
==П  Зем. діл-ка площею 14.1 сот. в центрі 
с.Махнівка Козятинський р-н. 093-632-05-59
==П  Зем. діл-ка по вул.9-Січня. 098-020-36-54, 
093-890-30-35 Наташа
==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  Зерно пшениця, кукурудза суха. 099-359-
77-03
==П  Зимова гума б/у Амтел Р175/13 на 
желізних дисках 500 грн. за колесо 4 шт. 098-
323-05-07, 063-296-24-14
==П  Зимова резина з дисками 175/70 R 13, 
пружини задні на ВАЗ. 096-846-87-64
==П  Картопля мілка. 068-051-93-60
==П  Картопля мілка. 096-348-08-80
==П  Картопля мілка. 096-467-88-61
==П  Картопля мілка. 097-149-12-94
==П  Картопля мілка. 097-463-35-82
==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  Книжні полиці. 067-285-06-23, 063-385-
82-02
==П  Коза, терміново, недорого. 096-797-89-32
==П  Компютер в зборі у відмінному стані 2 500 
грн. 063-178-02-32, 068-270-15-59
==П  Контейнер №42 на великому базарі, 
робочі: ботінки, чоботи, костюми, рукавиці, мило 
господарське. 097-575-60-55, 093-013-65-24
==П  Контейнер на великому базарі. 068-213-
81-02
==П  Кормовий буряк, товч ячмінна. 097-572-

46-29
==П  Кормовий буряк. 068-369-18-48
==П  Корова добра, молочна. 063-648-20-99
==П  Корова, телиця тільна 8 міс. 067-193-31-36
==П  Костюм залізничний чол. (училище) р.48-
50, середнього зросту. 063-021-81-41
==П  Крісло - кровать, термоси - підігріва, 
телевізор б/у, пральна машинка Вірпул на зап-
частини, напольна ваза. 093-724-28-38 Тереза
==П  Кролі. 068-753-34-61
==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, дровяний котел "Титан", 
алюм. ложки нові, тарілки. 096-412-34-14
==П  Кухня б/у довж. 2.20 м., колір мрамор, 
велосипед гірський Німеччина. 096-645-32-07
==П  Кухонний стіл в хорошому стані, килим не 
великий. 098-102-68-62, 093-893-98-11
==П  Магазин з меблями по вул.Вінніченка 3 
(можливо оренда 14 кв.м.) 063-311-65-88, 096-
363-92-78
==П  Мебель б/у в доброму стані. 067-647-
48-11
==П  Млин для помолу зерна, недорого. 093-
587-13-81
==П  Морква. 097-297-81-71
==П  Морозильна камера відкривається гори-
зонтально в гарному стані. 063-629-75-89
==П  Накриття для криниці, алюміневий ка-
бель 60 м., прут кругляк12 мм. 14 грн./1 м., 
велосипед Україна 800 грн., інвалідна коляска. 
093-031-24-52
==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  Пневматична гвинтівка Хатсон 125 у 
відмінному стані, куртка шкіряна Angelo Litrico, 
копи футбольні Naike майже нові. 068-044-24-68
==П  Поросята мясної породи, кабанчики 
чищені. 097-369-55-07
==П  Поросята мясної породи. 063-605-78-35
==П  Поросята мясної породи. 097-489-14-77, 
097-112-29-08
==П  Поросята Петрен - Дюрок вагою 20-25 кг., 
підсвинки Петрен - Дюрок вагою 50 кг. 097-474-
42-11, 063-260-09-52
==П  Поросята Петрени 20-25 кг. 067-300-17-
72, 093-592-01-96
==П  Поросята породи Макстер с.Селище. 067-
714-24-87
==П  Поросята породи Макстер, підсвинки по-
роди Петрен - Дюрок. 096-909-16-40
==П  Поросята породи Петрен та Ландрас ва-
гою 12-15 кг., 18-20 кг., 35-38 кг. 096-772-01-94
==П  Потужний ігровий компютер 6 ядерний 
процесор АМО + 12 Гбт. ОЗУ + відеокарта 

Radeon RX 580 SSD - 480 Гбт., відеокамера 
Panasonic - мінікасета 600 грн. 096-797-90-53
==П  Пральна машинка LG - Direct Drive 5 кг., 
автомат, в робочому стані 3 000 грн. 063-152-
73-96
==П  Пральна машинка б/у. 096-307-21-94
==П  Прихожу 280 х 210 х 45 Німецька, батарею 
опалення 50 х 60, все в гарному стані, дешево, 
пенопласт для утеплення фасаду 2 упаковки. 
063-741-21-86, 098-542-94-77 
==П  Пшениця на посів сорт Скаген І 
репродукція. 097-577-26-86
==П  Вікно мп 145х115, люстри, бра, шафи та 
комод від спальнього гарнитуру, здеркало, маг. 
Панасонік, столик 2-х ярусний під вазони. 096-
312-42-90, 093-892-12-44
==П  Рельса Р-65 3 метра 2 шт., труба чавунна 
діам.100 мм 4 шт. 097-401-20-57
==П  Свині мясної породи. 063-664-85-82
==П  Сіно різнотрав'я, плуг 2-х корпусний до 
Т-40. 097-256-32-65, 067-379-91-94
==П  Січкарня з мотором. 097-154-49-36
==П  Стінку, крісло - диван, швейна машинка 
Подолка, кухонний гарнітур, стіл роздвижний, 
триляж, весільна сукня. 067-932-11-02
==П  Телевізор 32", новий. 063-147-27-63
==П  Телевізор Самсунг б/у, холодильник 
Днепр-2 б/у 800 грн. 096-983-19-62
==П  Телевізор Самсунг, а/запчастини УАЗ, 
Москвич, автомагнітола, компресор, ресівер. 
096-983-18-63
==П  Телевізор смарт "Самсунг 50. 2019 р.в. 
063-197-03-26
==П  Телиця тільна 3 міс. 098-441-04-44, 098-
264-55-62
==П  Телиця тільна. 097-453-44-53
==П  Теличка чорно-біла 8 міс. 068-024-76-38
==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 ме-
талева, плінтус дубовий, налічники для дверей, 
фанера, доска суха, велосипед б/у. 096-258-75-
22, 073-052-93-37
==П  Фаркоп до авто Волга новий, коробка 
передач Волга 4-х ст. у відмінному стані. 063-
226-20-28
==П  Холодильник LG 2 000 грн., пральна ма-
шинка LG 1 200 грн., соковижималка Saturn 400 
грн. 063-992-03-21
==П  Цегла біла, червона, контейнер 5 т., шпали 
ж/б. 073-060-52-14, 067-462-87-91
==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  Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-
83-83

==П  Шафа, сервант, столи, стільці. 
терміново. 073-060-48-91, 098-515-93-37
==П  Шини зима R15 195/65 4 шт. 2 200 грн. 
096-700-71-99
==П  Ячмінна солома малі тюки. 067-165-
14-91
==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 - телефонуй-
те, приїдемо і вивезем. 097-904-20-43
==Р  Віддам будівельне сміття безкоштовно. 
096-797-77-34
==Р  Віддам в добрі руки кицю 2 міс., дуже 
добрі мишолови. 063-605-88-19
==Р  Візьму на квартиру 2-х хлопців. 093-
773-34-02
==Р  Візьму на квартиру жіночку, є всі 
зручності, окрема кімната. 063-523-80-94 
Галя
==Р  Візьму на квартиру хлопця. 093-884-
86-66
==Р  Втрачено атестат серія ВН №48654741 

на ім'я Кас'яненко Катерина Сергіївна, виданий 
2016 р. ЗОШ І-ІІІ ст.№3 Козятинської міської ради 
Вінницької обл. вважати недійсним
==Р  Втрачено військовий квиток на імя Лавренюк 
Олександр Володимирович вважати недійсним
==Р  Втрачено паспорт серія ВМ №433199 
на  ім'я Кучерук Олена Володимирівна вважати 
недійсним
==Р  Втрачено свідоцтво про народження 
№8891103 на  ім'я Кучерук Крістіна Валеріївна 
4.03.2006 р.н. вважати недійсним
==Р  Жінка познайомиться з чоловіком до 45-50 
р., мені 46 р., симпатична, прошу телефонувати. 
063-460-64-96 Іра
==Р  Здам 1-кімн. кв., 2 пов., центр. 096-797-
77-34
==Р  Здам 2-х кімн. кв., в центрі. 096-657-32-57
==Р  Здам 2-х кімн. кв., р-н училища. 063-230-
16-50
==Р  Здам 3-х кімн. кв., вул.Довженка 105А кв.20. 
097-269-04-07, 093-299-70-64
==Р  Здам в оренду магазин на ринку вул.
Вінніченка, 13 кв.м., 500 грн./міс. 063-342-67-53
==Р  Здам квартиру в центрі, без меблів. 097-
354-76-66
==Р  Здам кімнату хлопцям, центр, 2 пов. 093-
731-64-70
==Р  Здам маленький будинок, пічне опалення, 
с.Козятин вул.Водокачна 33. 093-583-37-93, 097-
872-26-80
==Р  Здам приміщення під бізнес та офіс 35 кв.м., 
центр, вул.Грушевського 61а. 096-555-73-71
==Р  Зніму 2-х або 3-х кімн. кв., на тривалий 
термін, без меблів. 097-947-32-66, 093-599-04-20
==Р  Зніму житло 1-кімн. кв., частину будинку, 
068-822-37-05
==Р  Познайомлюся з жінкою до 50 р., без ш/з, 
забезпечений, візьму до себе. 063-460-64-96 
Володя
==Р  Шукаю доглядальницю для жінки з 
інвалідністю. 097-300-31-13
==Р  Шукаю доглядальницю для жінки після 
інсульта, Козятин-2. 063-628-54-82, 097-595-49-
05 Марина

Гараж цегляний 18 кв.м., пакет доку-
ментів, вул.Г.Майдану 27а (в центрі). 

067-843-88-04
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 7.11 по 13.11

             овен 
У Новому тижні Овнам варто спробувати 
розкласти всі свої справи по полицях, щоб 
приділити вдосталь уваги своїй половинці. 
Для самотніх знаків Зодіаку настає доволі 

продуктивний період, тому не варто перейматись 
затишшям в особистому житті.
                 тельці 

Тельцям у парі пора урізноманітнити 
своє життя та знайти час для найближчих 
людей. Ваша фантазія дозволяє робити 
сюрпризи, тому потрібно лише трохи 

зусиль. А от самотнім Тельцям зорі радять роз-
зирнутись навколо, адже близька за духом людина 
може бути поряд.

близнюки 
Близнюкам варто зосередити більше ува-
ги на тому, як вони поводяться зі своїми 
близькими людьми. Інколи ви можете 

перегнути палку на шляху до отримання користі 
для себе. Знайдіть час для того, щоб бути поряд 
без зайвих слів та мотивацій.

рак 
Ракам пора навчитись відмовляти навіть 
близьким людям, адже вони можуть ви-
користовувати вас у своїх цілях. У любов-

них справах також не варто нехтувати власними 
пріоритетами, тому спробуйте зробити атмосферу 
навколо комфортною для себе.

лев 
Левам цього тижня буде щастити у 
спілкуванні з людьми, адже перед вашою 
харизмою важко встояти. Звісно ж, не 

варто перегинати палку, адже це може усклад-
нити ваші романтичні стосунки. А от у самотніх 
представників цього знаку є можливість знайти 
потенційного партнера.

діва
Самотні Діви можуть перетворитись у 
романтичних героїв не менш романтичних 
книг, тому краще більше часу приділити 

самореалізації, щоб не отримати сумний кінець. А 
от Дівам у стосунках варто більше звертати увагу 
на позитив.

терези 
Як і у всіх справах, терези шукають у ко-
ханні рівновагу, тому ви самі знаєте, чого 

бракує зараз у стосунках, і що їм можна ще додати. 
А самотнім Терезам краще менше думати про 
ідеальних людей.

скорпіон 
Ключова порада зірок для Скорпіонів 
у стосунках і без: будьте добрішими та 
співчутливішими до свого оточення, ін-

коли ви надто зверхні, що негативно впливає на 
ваші стосунки.

стрілець 
Не найкращий період для того, щоб свари-
тись зі своїми близькими, тому спробуйте 
зрозуміти свою половинку та дослухатись 

до її побажань, які справді збігаються з вашими. А 
от самотнім Стрільцям краще не гратися з чужими 
почуттями для різноманіття.

козеріг 
Козерогам варто добре подумати про 
своє майбутнє та зрозуміти, чи люди по-
ряд справді ті, хто будуть з вами до кінця. 

Якщо це так, то зробіть для близьких щось справді 
приємне, в іншому ж випадку - пора брати ситуацію 

у свої руки.
водолій
У закоханих Водоліїв зараз чудовий період 
у житті, коли потрібно насолоджуватись 

моментом та не шукати підвохів. Ваші набридливі 
думки можуть зіпсувати щасливі миті, тому спро-
буйте вгамувати фантазію та відпустити ситуацію.

риби 
Рибам періодично варто нагадувати про 
те, що ви надто мало уваги приділяєте 
близьким. Будьте уважнішими та добрі-

шими, адже поряд з вами справді чудові люди, 
які заслуговують на приємності. Кілька сюрпризів 
можуть справді покращити ситуацію. 
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Погода у Козятині 
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приКра поразКа 
«моноліта»
невдача. Козятинські футболісти розраховували показати 
видовищний футбол та щось у команди не заладилось і замість 
футбольного видовища на полі гравці «Моноліта» збилися 
на гру атлетичного футболу. То пас в боротьбу, то футболісти 
грішили індивідуальними діями, що часто завершувалось 
втратою м’яча. У результаті - 0:1 не на нашу користь

                        ***
Розмова двох подруг:
- А твій чоловік добре заробляє?
- Непогано... Вчора сковорідкою заробив, сьо-

годні прийде пізно з роботи качалкою отримає.
                   ***
Жінка грає на скрипці. Чоловік:
— Ну, добре, припини. Куплю тобі нову 

сукню.

анекдоти

в’ячеслав гончарук

У суботу, 2-го листопада, футбо-
лісти Козятинського «Моноліта» зу-
стрічалися з командою «Орлівка» Те-
плицького району. Це був останній 
тур обласної першості у вищій лізі.

Гра почалася за ініціативи гостей. Вони 
на першій хвилині наблизились до володінь 
Вадима Зорніка. Подача на лінію воротар-
ського майданчика завершилась вдалим 
виходом з воріт голкіпера господарів, який 
забрав м’яча в руки. На десятій хвилині 
гості, вийшовши двоє проти одного за-
хисника, мали відкривати рахунок. Та в 
тому епізоді вони змарнували свій шанс.

З середини першого тайму ініціа-
тивою заволоділи футболіс ти «Мо-
ноліта». Тільки перевага в контролі 
м’яча не перетворилася у переваги 
в рахунку. Перша половина зустрі -
чі так і завершилась нулями на табло.

З початку другого тайму козятинські 
футболісти збільшили тиск на ворота су-
перника. Здавалося, гол назріває. Та ФК 
«Орлівка» спромігся відбитися і створити 
декілька небезпечних моментів біля Зо-

рніка. Захист «Моноліта» в ті хвилини 
зіграв надійно і гра знову перемістилася 
до воріт гостей. Гольові ситуації вини-
кали одна за одною, бракувало тільки 
точного завершального удару по воротах. 
Один з керівників козятинського ФК в 
розпачі від чергового невикористано-
го моменту сказав: «Як можна виграти 
у футболі, коли не бити по воротах?»

Вболівальникам хотілося вірити, що в 
черговій атаці монолітовці таки дожмуть 
непоступливого суперника. А коли піш-
ла 44 хвилина другої половини зустрічі, 
наш земляк Олександр Собко, який нині 
грає за «Орлівку», виграв забіг лівим 
флангом у захисника «Моноліта» і дав 
націлену передачу на партнера, який 
з близької відстані забив єдиний гол в 
цьому матчі. Зрівняти рахунок часу в 
господарів поля вже не залишилось. Ось 
така прикра поразки наших земляків.

Наступної суботи на стадіоні «Локо-
мотив» буде кубкова гра у відповідь з 
«Томашполем». Тож команда має шанс ре-
абілітуватися перед своїми прихильниками. 
Футбольні фанати «Моноліт» люблять і за 
хорошої від них гри пробачать ляп 10 туру.

гості всіма методами збивали атакуючий порив «моноліта»


