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 Лікарі наголошують на тому, що в Україні 
можлива епідемія дифтерії. І це може статися 
найближчим часом, бо рівень вакцинації серед 
дорослих та дітей дуже низький, а випадки 
захворювання є, саме у невакцинованих

 У Козятині є вакцини проти цього 
захворювання. Ми поцікавилися, в яких вони 
зберігаються умовах, як зробити щеплення 
людині, яка за станом здоров’я сама не може 
прийти до лікарні. Та чи збираються проходити 
вакцинацію козятинчани
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у терцентрі обрали 
Королеву осені

чиМ живуть 
КозятинсьКі студенти

 Аварійний міст на 
вулиці Білоцерківській у 
Вінницькому облавтодорі 
обіцяли оновити ще 
кілька років тому. Нарешті 
справа зрушила з місця

 В архівних документах 
20-х років минулого 
століття згадується 
Інтендантське містечко. 
Де воно було, та як 
пов’язує Козятин із 
Бердичевом

Почнуть 
реМонтувати Міст

Про інтендантсьКе 
МістечКо

 олега ми зустріли у кабінеті щеплень Міського центру первинної медико-
санітарної допомоги. Він саме прийшов вакцинуватися від дифтерії
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новининовини

мисливці обрали нового голову

Читали гуморески остапа вишні

білЯ козЯтинської сільради розтрощили огорожу

Повернувшись з Облавтодору 
Олег Каменний привіз з Вінни-
ці обнадійливі результати. — На 
сьогоднішній день можна кон-
статувати: виготовлена проек-
тно-кошторисна документація на 
капітальний ремонт шляхопро-
воду через залізницю на вулиці 
Білоцерківській на автомобільній 
дорозі Н-02 (М-06), – каже бу-
дівельник.
Проектно-кошторисна докумен-
тація також пройшла експертизу 
спеціальною державною експерт-
ною організацією — «Центральна 
служба Української державної 
будівельної експертизи». Про-
ектну документацію вже передано 
в Держбуд, для надання згоди на 
капітальний ремонт мосту.
— а коли держбудівці міст по-
чнуть ремонтувати?
— Після позитивного висновку 
визначення генерального під-
рядника в ході відкритої про-
цедури проведення закупівель 
через систему «Проzzоро» будуть 
розпочаті роботи нашого мосту.
— значить, міст почнуть ре-
монтувати в 2020 році. але 

його, за вашими висновками і 
висновками державної комісії, 
треба ремонтувати негайно?
— Так, але щоб розпочати ремонт 
мосту, потрібно мати фінансову 
базу. У понеділок, 11 листопада, 
у мене була розмова з заступни-
ком начальника служби автомо-
більних доріг Вінницької області з 
фінансових питань Юрієм Штей-
ко. Він сказав, що кошти можна 
виділити тільки з бюджету 2020 
року, де передбачено на ремонт 
доріг по Україні 74 млрд грн. Це 
на 20 мільярдів більше, ніж в 
2019 році. Для ремонту доріг у 
Вінницькій області передбачено 
два з половиною мільярди. Після 
виділення коштів буде розпочато 
капітальний ремонт мосту через 
залізничні колії, який вже вклю-
чений в план робіт на 2020 рік. 
Кошторисна вартість проекту 159 
мільйонів гривень.
Міст аварійний і вони це розумі-
ють. А з іншого боку ми їм май-
же за три роки так надоїли, що 
вони вже самі хочуть наш міст 
відремонтувати, – каже Олег 
Каменний.

Капітальний ремонт мосту 
вже включений в план робіт

Ми заПитали у Козятинчан

віКтор (76), Пенсіонер: - Ра-
ніше постоїш в черзі, то 
буде допомога. А тепер 
купу довідок. Хто має 
інвалідність, той по-
новлює щороку.

ілона (32), ПідПриєМиця: 
– Субсидію не оформ-
ляю. Коли б були врегу-
льовані ціни на тарифи, 
питання субсидії відпа-
ло б само собою

МиКола (69), Пенсіонер: – 
Субсидія — це не допомо-
га від держави, це подачка 
і приниження гідності 
людини. Бо зарплати має 
вистачати на комуналку.

олег (38), ПідПриєМець: – 
Це той вид допомоги, 
який повинні отри-
мувати лише ті, хто її 
потребує. Така моя по-
зиція з цього питання 

ольга (43), доМогосПо-
дарКа: – До субсидії бай-
дуже. Ми купили твердопа-
ливний котел. Не маю часу 
збирати всі ці довідки, які 
вимагають.

людМила (43), доМогосПо-
дарКа: - Субсидію я жод-
ного разу не брала, не 
хочу принижувати свою 
гідність. Перші субсидії 
давали неправильно.

субсидія — це допомога держави, чи приниження гідності людини?

у приймальні депутата обговорюють шляхи вирішення 
білоцерківського мосту

КОРОТКО

звільнили 
голову рда
 Президент Володимир 

Зеленський звільнив низку 
голів районних державних 
адміністрацій у Вінницькій 
області. Серед них і козя-
тинський очільник Юрій 
Слабчук.

Усіх посадовців звільне-
но «у зв’язку із закінчен-
ням строку повноважень 
Президента України». 
Відповідні розпоряджен-
ня опубліковані на сайті 
президента.

Нагадаємо, що Юрій 
Слабчук був призначений 
колишнім президентом 
України Петром Порошен-
ком. До роботи він при-
ступив у вересні минулого 
року. До призначення на 
посаду в Козятинський ра-
йон Юрій Слабчук працю-
вав першим заступником 
голови РДА в сусідньому 
Калинівському районі.

спільна молитва
 У Козятині місцеве 

духівництво об’єднується 
у спільній молитві. Отці 
різних конфесій провели 
перше зібрання, де і звер-
талися до Всевишнього 
послати мир на Україну. 

Наступна спільна мо-
литва за мир в Україні 
відбудеться 24 листопада 
о 16.00.

бронзові 
нагороди
 Команда дівчат козятин-

ської дитячо-юнацької спор-
тивної школи (КДЮСШ) 
стала бронзовим призером 
на чемпіонаті області з во-
лейболу серед дівчат 2007 р. 
н. Змагання проходили два 
дні, 9-10 листопада, в Кали-
нівці. За перемогу боролося 
сім команд з Калинівки, Ко-
зятина, Вінниці, Жмеринки, 
Крижополя, Гайсина.

Козятинські волейболістки 
в перший день змагань пе-
ремогли вінницьку команду 
(2:0). Та в другій грі посту-
пились калинівчанам (0:2). 
Тому боролися за третє місце 
з крижопільською командою. 
У результаті, наші дівчата пе-
ремогли з рахунком 2:0 і за-
воювали бронзові нагороди.

Склад команди: Тетяна 
Броцька, Дар’я Тельцова, 
Віра Путь, Олександра Ян-
кевич, Аліса Говорухіна, 
Анастасія Бондарець, Софія 
Чорнобай, Анна Надзьон, 
Катерина Любарець, Кіра 
Римша, Софія Чопко. Тре-
нер – Людмила Володовська

Мисливці приймають рішення на лиса робити облави

новим головою утМр став олександр Поліщук (в центрі)

нарешті розпоЧнуть 
ремонтувати аварійний міст

в’ячеслав гончаруК

До людей, які іноді не 
розраховують свої фізичні 
можливості, в народі кажуть 
«Сила є розуму не треба». 
В нашій історії, яка трапи-
лась в неділю, 11 листопада, 
біля будинку культури села 
Козятина такого не скажеш. 
Там не було ні сили, ні ро-
зуму, тільки градус оковитої, 

який перетворив підлітка 
на вандала. Це видно з ка-
дрів, які зафіксувала каме-
ра спостереження, що нам 
показали в сільській раді. 
Дивує в цій історії те, що 
крім парканного гладіатора, 
біля будинку культури були 
ще молоді люди. Їм мож-
ливо не зовсім сподобався 
вчинок вандала та всі троє 
залишили це поза увагою. 

в’ячеслав гончаруК

У п’ятницю, 8 листопада, до 
районного центру з’їхались мис-
ливці та рибалки Козятинщини. 
Вони на цій виборчій конферен-
ції мали обрати нового голову 
мисливського товариства. Адже 
попередній голова товариства 
Володимир Зайчик майже два 
місяці тому написав заяву на 
звільнення за власним бажанням. 

Мисливці Козятинщини зібра-
лися в своєму офісі, що на стаді-
оні «Локомотив». Та стало відо-
мо, що на виборчій конференції 
виявило бажання бути присутнім 
мисливське керівництво об-
ласті. Мисливців зібралося так 
багато, що виникла потреба 
розміститися в більш просто-
рому залі. Такий знайшовся в 
районній СЕС, там і засідали.

На порядок денний було ви-
несено одне питання: обрання 
нового голови УТМР Козятин-
щини. Після голосування ним 
став Олександр Поліщук. При-
вітали присутні нового голову 
бурхливими оплесками. У своїй  
промові він був небагатослівним. 
Сказав, що планів має багато. 

– Обов’язково щось будемо 
міняти. Щось буде залежати 

від нас, з чимось самотужки не 
впораємося, – казав Поліщук. 
– Одне можу точно сказати, що 
мисливців, які полюють з допо-
могою автомобільних фар, не 
буде. З браконьєрством буде 
покладений край. Браконьєрів 
на Козятинщині більше не буде.

Під кінець конференції сло-
во взяв Володимир Зайчик. 
Він поставив в приклад мис-
ливців Кордишівки, які на-
віть в засушливе літо на без-
водних ставках мають качку.

Друге питання,  яке п ід-
н я в  п о п е р е д н і й  г о л о -
ва ,  була проблема лис ів . 

– Не дай Бог, лисиця займе 
панівне становище в мисливських 
угіддях, – сказав пан Володи-
мир. – Тому треба влаштовувати 
облави на лиса і вибивати його. 

П і с л я  в и с т у п у  В о л о -
димир а  З а й ч и к а  г оло ву -
ю ч и й  з а к р и в  з а с і д а н н я . 

Ми спробували поспілкува-
тися з новоспеченим головою. 

— Завдання номер один 
— це боротьба з брако -
ньєрами, поки не можу ні-
чого додати, – сказав він.

— А що будете робити з 
лисами?

— Лис і в  будемо  виби -
вати. Тільки лиси, хоч і за-
вдають шкоди мисливським 

угіддям і мешканцям нашо-
го краю, вони менше прино-
сять шкоди, ніж браконьєри. 

в’ячеслав гончаруК

Заслужений будівельник Укра-
їни Олег Каменний написав 
листа щодо аварійності мосту 
у службу автомобільних до-
ріг у Вінницькій області та 
Міністерство інфраструктури. 
Туди ж з депутатським запитом 
звернувся Петро Юрчишин. 

9 листопада в приймальній 
народного депутата України 
Петра Юрчишина відбулася 
зустріч народного обранця 
з виборцями. Серед присут-
ніх був Каменний. Причиною 
зустрічі депутата і фахівця в 
області будівництва була отри-
мана відповідь зі служби авто-
мобільних доріг у Вінницькій 
області та відповідь з Міністер-
ства інфраструктури України 
за запитом Петра Юрчишина 
щодо мосту на Білоцерківській. 

Обидва документи зводились 
до того, що фінансування здій-
снюється з державного бюдже-
ту, а воно розподілено на інші 
об’єкти капітального і поточного 
ремонту. Однак в документі 
йдеться, що «за інформацією 
Служби автомобільних доріг у 
Вінницькій області, на балансі 
якої перебувають автомобільні 
дороги загального користування 
державного значення області, та 
яка є замовником будівельних 
робіт на них, зазначається, що 
нині шляхопровід через залізни-
цю проходить державну експер-
тизу. Після затвердження про-
ектно-кошторисної документації 
та в разі виділення додаткових 
коштів для фінансування дорож-
нього господарства Укравтодор 
розгляне можливість фінан-
сування робіт з ремонту шля-
хопроводу через залізницю».

— До мене звернувся за-
служений будівельник України 
Олег Каменний, — каже Петро 
Юрчишин. — Людина, яка до-
вгий час працювала на будів-

ництві в місті Козятині. Він як 
будівельник, як експерт зробив 
обстеження мосту і сказав, 
що ми будемо мати проблему. 
Зараз він отримав відповідь 
з облавтодору, поїде туди на 
прийом і хоче почути наживо 
думку та позицію керівника 
управління автомобільних доріг 
у Вінницькій області. Звичайно, 
ми не можемо цей міст зали-
шити просто так. Ми повинні 
почути думку керівника Украв-
тодору у Вінницькій області.

— Питання мосту я став під-
німати ще з 2017 року після 
того, як обстежив його, — каже  
Олег Каменний. — Поступова 
руйнація мосту йде швидкими 
темпами. Міст в аварійному 
стані. Це визнали чиновники 
Вінницького облавтодору після 
проведення необхідних екс-
пертиз. Його аварійність видно 
неозброєним оком. Залізо-
бетонні конструкції працюють 
в несприятливих умовах, тому 
втрачають свою міцність з 
кожним днем. Знизу колія під 
мостом, електроконтактна ме-
режа, динамічні навантаження 
та блукаючі струми також при-
скорюють процес руйнації. Міст 
потрібно закривати на ремонт 
негайно, щоб не сталася техно-
генна катастрофа. Поки будуть 
вирішуватися фінансові питання, 
необхідно приступати до підго-
товчих робіт, які не потребують 
великих фінансових витрат.

— Чого ви очікуєте від по-
їздки в обласний автодор? — 
запитали ми Олега Каменного.

— Керівники облавтодору не 
розуміють своєї відповідаль-
ності перед нашими земляка-
ми, – каже пан Олег. – Якщо 
щось трапиться, в першу чергу 
відповідальність лежатиме на 
них. Ми повинні використати 
всі важелі впливу на них. Та й 
народна мудрість говорить — 
хто стукає, тому відкривають.

небезпека. Про аварійний стан мосту на вулиці Білоцерківській ми писали 
неодноразово. Ще три роки тому у Вінницькому облавтодорі обіцяли, що 
капітальна реставрація відбудеться в 2017 році. Та ремонт досі не почали. На це 
немає коштів. Але з’явилася надія, що міст все ж таки почнуть ремонтувати у 
2020 році 

КОРОТКО

перемога школи 
№2
 У Козятинській 
міській гімназіаді з 
настільного тенісу серед 
учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів 
визначався лідер. 
Золотими призерами 
змагань стала команда з 
другої школи. Тенісисти 
у складі Андрія Шевеля, 
Володимира Столяра, 
Вікторії Перенчук та 
Анастасії Мельниченко, 
впевнено зайняли першу 
сходинку

«Х-фактор» 
козятинчанки
 Козятинчанка Людми-

ла Базелюк пройшла перший 
етап тренувального табору 
шоу «Х-Фактор». Учасни-
ки мали тільки 15 хвилин 
на підготовку. За цей час їм 
потрібно було розбитися на 
групи по 5 людей та обрати 
30 секунд з пісні, яку вони 
мали виконати акапельно. 
Головним нюансом випро-
бування було те, що судді 
не бачили учасників, адже 
ті співали за умовним екра-
ном-стіною. 

Під час такого «сліпого» 
виконанння і пройшла наша 
Людмила Базелюк з Дубових 
Махаринець.  Вона заспівала 
композицію «Черемшина». 
Судді впізнали її за голосом 
і дали перепустку йти далі. 
З 50 конкурсантів до другого 
етапу тренувального табору 
пройшла тільки половина. 
Будемо й надалі слідкувати 
за шоу та тримати кулаки за 
нашу співучу краянку

протестували 
аграрії
 У понеділок, 11 жовтня, 

по всій Україні протестували 
аграрії. Долучилися до них і 
козятинчани. Вони зібрали-
ся у Махнівці на перехресті. 
Акція пройшла під гаслом 
«Ні розпродажу України».

О 9.30 аграрії перекрили 
автошлях, що веде з Вінни-
ці на Київ. Протестувальни-
ків було близько півтисячі. 
Своє «ні» зняттю мораторію 
на продаж землі прийшли 
сказати майже всі фермери 
Козятинського району.

Акція тривала протягом 
години. Щоправда, учора 
народні депутати все ж таки 
проголосували за закон про 
продаж землі у першому чи-
танні.

озвірілий вандал своїм діям дасть пояснення в поліції

олена удвуд

У Центральній районній бі-
бліотеці провели для школярів 
літературну годину про Остапа 
Вишню. Каріна Качурівська зі 
школи №2 спеціально до за-
ходу підготувала дві усмішки 
відомого українського гумориста.

— Я розповідаю дві гуморески: 
«А куди американське?» і «Турис-
ти», — каже Каріна. — «Туристи» 
про наше ставлення до певних 
перешкод. Але воно змальовано 
в гумористичному світлі. А ось 
«А куди американське?» висміює 
тодішнє прославлення і високе 
ставлення до всього американ-
ського - і продуктів, і чиновників. Я 
думаю, що воно вам сподобається.

Д і в ч и н і  п о д о б а є т ь -
ся творчість Остапа Вишні.

— Мені дуже подобаєть-
ся його стиль написання і те, 
як він важкі життєві пробле-
ми може показати зі смішної 
точки зору, — додає Каріна.

Одинадцятикласниці шко-
ли №2 Дар’я Довгенко і Ве-
роніка Кирилишина долучили-
ся до заходу як ведучі. Для 
Дар’ї це був перший досвід.

—  В з а г а л і  н е  б о ю -
с я ,  —  к а ж е  д і в ч и н а .

Захід підготували для учнів 
8 та 9 класу школи №1 для 
того, аби познайомити їх із жит-
тям та творчістю письменника.

— Наш захід присвячений 130-
тій річниці від дня народження 
Остапа Вишні, — розповідає 
Світлана Науменко, бібліотекар 
першої категорії юнацького відділу 
Центральної районної бібліоте-

ки. — Будемо про його життя 
розповідати і гуморески будуть.

Почалася літературна година із 
виступу Віталіни Бальшанек. Вона 
заспівала пісню «Отча сторона». 
А ще зачитала усмішку «Як ми 
колись училися», де Остап Ви-
шня кепкував із системи освіти.

Завітав на літературну годину 
і Остап Вишня. Не сам, звісно, 
а актор. В образі відомого гу-
мориста виступив Андрій Жи-
гадло з 8-Б класу школи №2. 
Юнак зачитав кілька усмішок.

В е д у ч і  с в я т а  р о з -
п о в і д а л и  г о с т я м  ф а к -
ти з біографії Остапа Вишні.

Та кож  в и с т у п и в  д у е т 
«Сузір’я». Вони заспівали дві 
пісні під акустичну гітару. А 
потім його учасниця Ольга Ба-
лицька зачитала три гуморески.

Каріна Качурівська 
розповіла дві гуморески  
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наші люди здоров'я

учні залізничного училища. Зліва направо: Віталій Котов, Любов 
Білоконська, Катерина Кесарчук, Богдана Браніцька, Артем Войтко, 
Роман Житній Дифтерія — це інфекційне 

захворювання. Передається 
повітряно-крапельним шляхом 
від хворих, або носіїв бакте-
рій, інколи — через заражені 
предмети. Важкість захворю-
вання залежить від кількості 
токсину, що утворюється в 
осередку інфекції і розносить-
ся кров’ю по всьому організму. 
Найбільш важко вражається 
серце та нервова система.

Підступна хвороба тим, що 
має неспецифічні початкові 
прояви. Хворого турбує голо-
вний біль, порушення апетиту, 
першіння в горлі, осиплість 
голосу, незначне підвищення 
температури. Небезпека по-

лягає у самолікуванні, несво-
єчасному зверненні до лікаря.

За словами Юлії Радого-
щиної, про епідемію почали 
говорити через те, що остан-
ні роки була потужна анти-
вакцинальна кампанія. Люди 
необгрунтовано відмовлялися 
робити і собі, і дітям щеплення 
через неперевірену інформа-
цію, яку черпають з Інтернету.

— Ми рекомендуємо не 
чекати спалаху, а вакцину-
ватися, тому що імунітет від 
дифтерії формується не так 
швидко. Вакцинація є єди-
ним шляхом захистити себе 
від цієї важкої інфекції, — 
підсумувала Радогощина .

чим небезпечна дифтерія?

Для того, аби зробити безкоштов-
не щеплення проти дифтері ї, до-
статньо звернутися до свого сі -
мейного лікаря. Він вас огляне і 
дасть направлення на щеплення, 
якщо немає жодних протипоказань.

— Варто наголосити, що дітей ще-
плюють за графіком, дорослих — кожні 
десять років, — каже Юлія Радогощи-
на, директор комунального підприєм-
ства «Козятинський міський центр пер-
винної медико-санітарної допомоги». 
— Обмежень у віці немає. Дорослі, які 
мали щеплення, але пропустили повтор-
ну вакцинацію через 10 років, повинні 
зробити два щеплення інтервалом через 
місяць і третє — через шість місяців.

Якщо людина за станом здоров’я 
не може сама прийти до лікар -
ні, вона може звернутись до свого 
сімейного лікаря і пояснити ситу-

ацію. У міському центрі сімейної 
медицини є мобільні бригади, які 
можуть виїхати до людини додому 
і зробити щеплення індивідуально.

Для зручності мешканців смт За-
лізничне в амбулаторі ї 14 листо-
пада працюватиме мобільна бри-
г а д а ,  я к а  пр о води тиме  в а кц и -
н а ц ію  в і д  дифтер і ї  т а  пр а в ц я

— Що стосується вакцини, на 
сьогоднішній день, ми забезпечені, 
— продовжує Радогощина. — Вак-
цина якісна. Але деякі батьки після 
вакцинації скаржаться на болючість 
в місці введення вакцини, набряк, 
підвищення температури тіла. Це не 
ускладнення, це реакція на вакцину. 
Місцева реакція зникне за два-чотири 
дні, а ви маєте надійний захист від 
хвороби. І це порівняно ніщо з тим, 
які ускладнення може дати дифтерія.

як зробити щеплення?

студенти про своє життЯ
Молодь. Цієї неділі, 17 листопада, буде Всесвітній день студента. Напередодні цього свята ми 
поспілкувалися зі студентами Міжрегіонального вищого професійного училища залізничного 
транспорту і розпитали їх про навчання та студентське життя. Медицина. Цьогоріч лікарі говорять про можливий спалах дифтерії. У нашому місті є вакцини 

проти цього захворювання. Ми поцікавилися, в яких вони зберігаються умовах, як зробити 
щеплення та чи збираються проходити вакцинацію козятинчани

Як у козЯтині зробити безкоштовне 
щепленнЯ від дифтерії?

461437

олена удвуд

Олега ми зустріли у кабіне-
ті щеплень Міського центру 
первинної медико-санітарної 
допомоги. Він саме прийшов 
вакцинуватися від дифтерії.

— Я підійшов до сімейного 
лікаря, він запропонував зробити 
щеплення від дифтерії, — розпо-
відає козятинчанин. — Оскільки 
зараз багато хворіють. Ось, 
наважився. Хоч і боюся. Але 
всі чоловіки бояться, мабуть.

— Нічого ви не боїтеся, все 
дуже добре, — підбадьорює 
його Лариса Солоп, медсестра. 
— Вакцина якісна. Прислухай-
тесь до поради лікаря. Ситуація 
з дифтерією загострюється.

Поки ми робили фотогра-

фію, Олег так в ідволікся, 
що навіть не встиг зрозумі-
ти, коли йому зробили укол.

— Зберігається вакцина у нас 
в кабінеті в спеціальному холо-
дильнику. Транспортування та 
зберігання вакцини відбувається 
при дотриманні температурного 
режиму, — наголошує медич-
на сестра кабінету щеплень.

Лікарі наголошують на тому, 
що в Україні можлива епі-
демія дифтері ї. І це може 
статися найближчим часом, 
бо рівень вакцинації серед 
дорослих та дітей дуже низь-
кий, а випадки захворюван-
ня є, саме у невакцинованих.

— Дифтерія небезпечна тим, 
що без негайного введення 
сироватки можлива смерть у 

одному випадку 
з двох. Зараз в 
Україні немає до-
статньої кількості 
протидифтерійної 
сироватки .  200 
доз, як гумані-
тарну допомогу, 
надало ВООЗ. Їх 
розподілили між 
областями, при-
близно по 8 доз 
в кожній. Єдиним 
методом запобіг-
ти захворюванню 
є вакцинація, — 
каже Юлія Радо-
гощина, директор 
комунального під-
приємства «Козя-
тинський міський 
центр первинної 
медико-санітар -
ної  допомоги».

Ми поцікавили-
ся у козятинчан, чи планують 
вони робити щеплення проти 
дифтерії? Любов Забава каже, 
що залюбки зробила б. Проте 
через проблеми із суглобами 
жінці важко ходити, тому до лі-
карні вона піти просто не може.

— Я з ганку на подвір’я і 
сиджу, — каже жінка. — І 
нікуди. А чоловік мій зро-
бив, буквально днями. Був 
у сімейного лікаря. Там за-
пропонували і він погодився.

Любов Забава позитивно ста-
виться до щеплень. Хоч і не 
ходить далеко від дому, проте, 
каже, ризик захворіти завжди 
є. Тому важливо себе уберегти.

— І діти, і онуки, і правну-

ки — всі мають щеплення. Я 
наполягаю на цьому, — додає 
жінка. — За календарем ще-
плень треба слідкувати. Тому 
що, на моїй пам’яті, поліомієліт 
був викорінений десь у 50-ті 
роки, потім з дифтерією було 
менше проблем, коклюшу вза-
галі не було. А зараз перестали 
робити щеплення своїм діткам.

Валентина теж до щеплень 
ставиться позитивно, проте 
собі робити не планує. Через 
те, що має проблеми з серцем.

— Звісно, робити треба, 
— каже Валентина. — Якщо 
ці вакцини якісні, бо бува-
ють і не якісні. Собі не пла-
ную робити, а дитині — так.

А  о с ь  Володимир  ще -
п л е н н я  п р о т и  д и ф т е -
р і ї  в ж е  д а в н о  з р о б и в .

— Ми робили в л ікар -
ні цього року, — каже чо-
ловік. — Позитивно ставлю-
ся до щеплень. Нехай буде. 
В моїй сім’ ї  всі зробили.

До речі, міський голова Олек-
сандр Пузир поповнив лави тих, 
хто зробив щеплення від дифте-
рії. Про це очільник міста напи-
сав на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу своїм прикладом по-
казати необхідність вакцинації. 
Краще витратити 10 хвилин 
свого часу на вакцинацію, ніж 
кілька тисяч грн та два тижні на 
лікування», — йдеться у дописі.

олег прийшов робити щеплення від дифтерії. Порекомендував це 
зробити його сімейний лікар

холодильники, у яких зберігаються вакцини. Температура 
у них +5 градусів за Цельсієм

олена удвуд

Герої нашої сьогоднішньої пу-
блікації — шестеро товаришів. 
Їх об’єднує один навчальний 
заклад — залізничне учили-
ще. Проте усі вони мають різні 
захоплення та вподобання. У 
кожного — своя цікава історія.

він — з династії залізнич-
ниКів

Роман Житній навчається на 
помічника машиніста електро-
воза та тепловоза. Це для нього 
перші два місяці в училищі. По-
при те, що став студентом зовсім 
нещодавно, вже встиг відчути 
різницю між тим, як було в школі.

— У школі менше треба було 
про щось думати, — каже Ро-
ман. — Там можна було роз-
слабитися. Тут треба напружу-
вати мозок. А я ще й староста. 
Мені треба не лише про себе 
думати, а й про всю групу.

У дитинстві Роман мріяв бути 
і астронавтом, і далекобійником, 
проте потім плани змінилися. 
Врешті-решт вирішив стати за-
лізничником. Воно й не дивно, 
бо хлопець — представник ди-
настії залізничників. Його батько 
працює в локомотивному депо 
акумуляторником. Проте на вибір 
професії вплинуло не лише це.

— По-перше, ця робота до-
бре оплачується, — пояснює 
юнак. — І більше душа лежить 
до неї, ніж до якоїсь іншої.

Має він два хобі, які, на перший 
погляд, важко поєднати — грає в 
комп’ютерні ігри і читає книжки.

— Раніше читав пригодницькі 
романи, — продовжує Роман. — 
А зараз — пов’язані з психологі-
єю. Нещодавно прочитав «Мартіна 
Ідена» (роман Джека Лондона — 
авт.). Зараз почав читати «Колиска 
для кішки». Теж психологічний.

Першокурсник має досить ам-
бітні плани. Після випуску з учили-
ща хоче піти працювати на заліз-
ницю і паралельно заочно навча-
тися в залізничному університеті.

— Щоб потім кар’єрною дра-
биною піднятися, — пояснює 
хлопець. — Спочатку до інструк-
тора. А потім, можливо, пощас-
тить і начальником депо стану.

Міс грація, яКа хоче бути 
війсьКовою

Катерина Кесарчук вже 
на третьому курсі. Навчаєть-
ся за спеціальністю «опера-
тор комп’ютерного набо -
ру,  а гент з пос тачання».

— З першого дня я не жалку-
вала, що я тут навчаюся, — роз-
повідає дівчина. — Я тут багато 

чого навчилася. Стала набагато 
самостійніша, перестала боятися 
людей. Я стала більш впевнена 
в собі, бо я була дуже тихень-
ка і не могла нічого сказати.

Катерина має безліч захоплень. 
Волонтерить, вивчає історію, 
спільно з іншими студентами орга-
нізовує у своїй Аальма-матер різні 
заходи. Раніше ходила на танці і 
захищала честь училища. Зараз 
активно займається волейболом, 
бо готується до змагань у Даугав-
пілсі (Латвія), куди зовсім скоро 
поїде разом зі своєю командою.

— У нас ще проводиться кон-
курс «Міс і містер училища». Я 
буду брати участь цього року, — 
ділиться планами Катя. — Готую-
ся. Перший рік трошки боялася. 
На другому курсі мене відпра-
вили від училища на «Міс Козя-
тин». Там я стала «міс Грація». 

Можливо, вас це здивує, про-
те «міс Грація» насправді хоче 
отримати військову професію.

— Ще з дитинства я мріяла 
бути, як батько, пожежником, 
або, як бабуся, поліцейським, 
— додає дівчина. — Але я йду 
на таку професію, де треба 
комп’ютер. Тому я пішла спер-
шу в училище, а потім піду у 
військове. Буду жити в казармі.

саМ заробляє гроші

Віталій Котов — одногрупник 
Каті, а раніше був ще й її одно-
класником. Його батько — за-
лізничник, тому спершу хло-
пець планував бути помічником 
машиніста. Проте через стан 
здоров’я довелося змінити плани.

Юнак почав захоплюватися 
комп’ютерами, тому вирішив 
обрати професію, пов’язану 
з інформаційними технологі-
ями. Хоча, зізнається, три 
роки тому до ідеї навчатися в 
училищі ставився скептично.

— Я не знав, чому тут можуть 
мене навчити, — каже Віталій. 
— Але я тут дізнався про такі 
речі, які я навіть не міг уявити. Я 
з захопленням вивчав усі ці про-
грами. І в один момент мені за-
пропонували поїхати від училища 
на конкурс комп’ютерних техно-
логій, який проводився в Латвії.

Це була його перша поїздка за 
кордон. Від училища Віталій їздив 
на міжнародні конкурси вже тричі. 
Перший раз — до Латвії, вдруге 
— до Естонії, теж на змагання з 
ІТ, втретє — на конкурс із геогра-
фії до Словаччини. Вільно спілку-
ється англійською, але попри це, 
жити за кордоном не хотів би.

— Переїхати туди назавжди я 
не зміг би, — зізнається хлопець. 
— Але подорожувати я не проти. 

Хлопець захоплюється веб-

дизайном і за-
робляє на сво-
єму хобі гроші. 
Співпрацює з 
однією із ком-
паній. А ще 
читає книжки 
для особистіс-
ного розвитку.

— Читаю пе-
реважно розви-
ваючі книжки, 
про мислення, 
п р о  людей , 
— роз по в і -
дає Віталій..

далеКо від 
доМу

Любов Б і -
локонська — 
одногрупниця 
Каті і Віталія. 
Приїхала вона 
до Козятина 
з Коростеня, 
що на Жито-
мирщині. Сюди 
потрапила за-
вдяки двоюрідн ій  сес тр і .

— Коли вибирала професію 
після 9-го класу, мені дуже по-
добалася математика і вести 
папери, — розповідає дівчина. 
— Двоюрідна сестра, яка вчила-
ся тут, порадила, що тут є така 
професія як агент з постачання. 
Потрібно вести папери, різні за-
купівлі і спілкування з людьми. 
Так вона мене сюди й привезла.

Попри те, що довелося їха-
ти в чуже місто, перший час 
важко зовсім не було. Адже 
мала надійну підтримку. Се-
стра, яка здобувала в нашому 
училищі цю саму професію, до-
помогла з усім ознайомитися.

О с к і л ь к и  Лю б о в  п р и -
їхала до нас з іншого міста, 
то живе вона в гуртожитку. 
Каже, там нудьгувати ніколи.

— Завжди спілкування, весело, 
— продовжує студентка. — Щось 
можна придумати компанією, про 
щось поговорити з дівчатами. Ми 
намагаємося організувати різні 
заходи, придумуємо конкурси, 
щоб було цікавіше. Бо є такі, 
які просто сидять в телефоні.

У вільний від навчання час 
Люба цікавиться астрологією 
та психологією. Її захоплю-
ють зірки. Хоче вивчити сузір’я.

— Навіть коли вулицею ввечері 
йдеш і знаєш, як ці сузір’я нази-
ваються, це дуже цікаво, — до-
дає дівчина. — Так само цікава 
й психологія, як себе поводить 
людина. Ти можеш зрозуміти, що 
вона до тебе відчуває і чи хоче 
вона з тобою спілкуватися, чи ні.

Н а д а л і  п л а н у є  в ч и т и -

ся на менеджера у Києві і 
можливо переїхати до столиці.

Мала бути фарМацевтоМ

Богдана Браніцька теж вчить-
ся на оператора комп’ютерного 
набору та агента з постачання. 
Сюди прийшла за порадою дру-
зів. Батьки наполягали на тому, 
аби дівчина поїхала до Бердичева 
навчатися на фармацевта, про-
те через стан здоров’я довело-
ся залишитися тут. Проте про 
це Богдана зовсім не шкодує.

— Я більше дізналася про 
комп’ютери, про деякі програми, 
— розповідає студентка. — Мені 
в майбутньому це допоможе. 
Хочу вступати до Києва на цю 
саму професію і, якщо буде 
можливість, залишитися там.

Раніше займалася худож-
ньою самодіяльністю, проте за-
раз за браком часу покинула. 
Адже є і навчання, і підготов-
ка до ЗНО, і курси касира. 
До того ж, Богдана — голо-
ва учнівського самоврядування. 

— У нас є комітети — куль-
турно масовий, волонтерський, 
спортивний, соціальний, прес-
центр і навчальний, — продо-
вжує дівчина. — Ми робимо різні 
дискотеки, проводимо змаган-
ня, різні тематичні вечори. На 
концерти і свята наші учні ро-
блять привітання для викладачів.

Після третього курсу хоче 
вперше по їхати  з а  кор -
дон. Планує три місяці про-
ходити практику у Болгарії.

навчається і в училищі, і в 
університеті

Артем Войтко — першокурс-
ник. Навчається на електро-
монтера контактної мережі. 
Він виходець з династії за-
лізничників. Батько теж елек-
тромонтер, тому хлопець об-
рав саме цю спеціальність.

— Ці знання корисні і знадо-
бляться в житті, — розповідає 
Артем. — Я зараз здобуваю 
не лише спеціальність елек-
тромонтера, а й звичайного 
електрика. Тобто, я можу бути 
електриком на будь-якому підпри-
ємстві, не обов’язково будувати 
контактну мережу на залізниці.

Паралельно Артем заочно на-
вчається в Житомирі на еколога. 

— Складно буває, — зізнається 
юнак. — Коли їду туди, стараюся 
всю увагу приділити навчанню 
там. А коли приїжджаю сюди, 
починаю заново вчити, тому що 
пропускаю тиждень-два. Ви-
кладачі не проти. Якщо я кажу, 
що я не знаю, бо був на сесії, 
нормально до цього ставляться..

У вільний час займається спор-
том. Ще з десяти років почав 
ходити на різні секції і за-
йматися в спортзалі. Останнім 
часом захопився армреслінгом.

— У цьому виді спорту ти 
відчуваєш свою силу, — каже 
Артем. — Він відносно не склад-
ний. А ще займаюся музикою. 
Коли є вільний час і дуже нудно, 
граю на гітарі. Дуже хотів би 
грати в групі, але розумію, що 
мої навички ще не дотягують.
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офіційна інформація від КозятинсьКої районної ради

Шановні працівники сільськогосподарської галузі району!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 

Дня працівників сільського господарства

Це день, коли ми віддаємо данину пошани людям, що взяли на себе важ-
ку і важливу турботу – працювати на землі і годувати країну,  адже з ма-
ленького хлібного зернятка починається потужність і сила нашої держави.

Ваші  працьовиті руки, мудрість, працездатність, багатий досвід живлять сьогодні укра-
їнську ниву, стверджуючи істину: якщо є урожай, то є злагода і єдність у кожній родині. 

Дозвольте від щирого серця подякувати вам -  хліборобам, механізаторам, тва-
ринникам, організаторам агропромислового виробництва району, за те, що ви 
зберегли і примножили традиції українського села, за самовіддану працю, ще-
дрість душі, теплоту сердець, любов до свого рідного краю, до своєї землі.

Хочемо побажати, щоб усі природні стихі ї обходили вас стороною, ваші 
родини жили у мирі,  достатку, благополучч і  і  доброму здоров’ ї ,  а Гос-
подь завжди благословляв вас на всі ваші добрі починання. Нехай під со-
нячним і  мирним  небом на наших українських ланах завжди колосять -
ся щедрі врожаї, а в кожній оселі буде духмяний хліб на столі та добробут!

З повагою, голова районної ради    Віктор СЛОБОДЯНЮК

голов а  р айдержадм ін і с тр ац і ї     Юр ій  СЛАБЧУК 

ЩИРО ВІТАЄМО
з ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

голову профспілки працівників агропро-
мислового комплексу, краєзнавця КУПЧИ-

КА Миколу Мусійовича (18.11) 
голову ГО «Учасників антитерористичної 

операції операції 
Козятинського району» КРАВЧЕНКА 

Сергія Сергійовича (19.11) секретаря 
Переможнянської сільської ради 

ПАНЧУК Валентину Іванівну (17.11)
З ЮВІЛЕЄМ! секретаря Збаразької 

сільської ради КАМІНСЬКУ Людмилу 
Анатоліївну (18.11)

Прийміть найщиріші привітання та 
побажання міцного здоров'я, люд-
ського щастя, успіхів у здійсненні 
всіх задумів. Хай доля ваша благо-
словиться довгими квітучими рока-
ми, стелиться на щастя барвистим 
пісенним рушником, безмежно радує 
сімейним ладом та благополуччям.

Шановні працівники 
радіо, телебачення та 

зв’язку!

Прийміть найщиріші 
вітання з вашим 

професійним святом!

Ви даруєте людям відчуття 
причетності до суспільних 
процесів, задовольняєте їх 
потреби в об’єктивній та не-
упередженій інформації, на-
дійному та якісному зв’язку.

Тому з нагоди професійно-
го свята бажаємо вам міц-
ного здоров'я, професійних 
успіхів, невтомного творчо-
го пошуку. Нехай щоденна 
праця приносить вам задо-
волення та приємні емоції.

відбулась 31 позаЧергова сесіЯ 
районної ради

вітали тиХ, Хто настрій нам дарує

у козЯтині запрацював 
сміттєсортувальний комплекс

463833463832
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офіційна інформація від КозятинсьКої місьКої ради
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Козятинський ЦНАП 
запрошує на відкриття

Шановні козятинчани!

Запрошуємо вас взяти участь у відкритті 
оновленого Центру надання адміністративних 
послуг у м.Козятині за сприяння Програми 
«U-LЕAD з Європою».

Захід відбудеться 15 листопада 2019 року, 
початок о 12.00  год. за адресою: вул. Не-
залежності, 57, Управління «Центр надання 
адміністративних послуг у м. Козятині».

до уваги сПоживачів, яКі Мають Пільги на оПлату житлово-КоМунальних Послуг!
Звертаємо увагу на зміну порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Починаючи з жовтня 2019 року, відповідно до Закону України від 09.11.17 № 2189-УІІІ «Про житлово-комунальні послуги» пільга на-

дається у грошовій формі. Розраховані органами соціального захисту населення суми пільг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для 
подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма). Пільговикам, які 
до 15 жовтня поточного року подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання пільги готівкою, виплата буде здій-
снюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (банк або пошта). У зв’язку з цим, платіж за послугу нараховується у повному 
обсязі, без врахування знижки, яка надається пільговику. У разі отримання готівки, пільговик має сплатити спожиті послуги повністю. 

Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності 
даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується в Україні вперше, через неточності в даних з технічних причин можуть бути 
випадки ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень 2019 року. У такому разі рекомендуємо звернутися до управління со-
ціального захисту Козятинської міської ради, яке знаходиться за адресою: вул. Винниченка, 56, каб. 9. Сума пільги у такому випадку за 
жовтень буде донарахована в наступному місяці.

 Наслідуючи позитивний до-
свід багатьох країн світу, Україна 
також стала на шлях вторинного 
перероблення сміття та сорту-
вання побутових відходів. Так, 
поступово зростає кількість ре-
гіонів, де можуть похвалитися 
сміттєсортувальними лініями. 
Відрадно, що не стоїть осторонь 
актуального наразі питання і 
місто обласного значення, а в 
майбутньому центр об’єднаної 
територіальної громади - Козятин.

Наприкінці жовтня на полігоні 
твердих побутових відходів роз-
початі налагоджувальні робо-
ти на сміттєсортувальній лінії, 
побудованій за європейськими 
стандартами, а з 6 листопада 
розпочався виробничий процес з 
сортування  твердих побутових 
відходів. Оцінити роботу даного 
комплексу завітали голова Ві-
нницької облдержадміністрації 
Владислав Скальський, його за-
ступник Василь Броварник, місь-
кий голова Олександр Пузир із 
заступником Євгеном Малащуком.

Аспекти роботи лінії запроше-
ним гостям деталізував директор 
КП «Чисте місто» Олександр 

Кваснєвський, а міський голова 
розповів  про ряд підготовчих 
заходів, які передували будів-
ництву сміттєсортувальної лінії.

-У липні 2017 року в Козятині 
запрацювала нова система збору 
сміття, а саме збір побутових від-
ходів на визначених майданчиках 
з встановленими євроконтейнера-
ми. У різних мікрорайонах міста 
з’явилися сучасні спеціалізовані 
сміттєві баки, закуплені за кошти 
міського бюджету. Нині їх близько 
130. Також побудовані контейнер-
ні майданчики, які розміщено на 
прибудинкових територіях багато-
поверхівок, - зазначив Олександр 
Дмитрович. - Це суттєво вплинуло 
на стан благоустрою у місті. 
Зникли стихійні сміттєзвалища 
на тротуарах та узбіччі доріг.

Продовжив розмову заступник 
міського голови – начальник 
управління житлово-комунально-
го господарства Євген Малащук, 
який повідомив, що в напрям-
ку покращення стану збору та 
утилізації ПВ в Козятині було 
придбано сучасний сміттєвоз  в 
співфінансуванні з екологічним 
фондом. Також закуплено кон-

тейнери для збору пластику.
-Саме послідовна цикліч-

ність прийняття великої кіль-
кості правильних рішень в на-
прямку роздільного збору ТПВ 
створила базу для будівництва 
даного комплексу, - висловив 
переконання Євген Миколайович.

Обласним посадовцям також 
показали побутові будівлі та 
окреслили об’єм виконаних робіт.

Свою думку від побаченого ви-
словив і голова ОДА Владислав 
Скальський. Він зазначив, цей 
сміттєсортувальний комплекс 
повністю відповідає потребам 
Козятинського району. Якщо 
говорити про комплексний під-
хід на рівні області, то наразі 
ми працюємо над розробкою 
Регіонального плану управління 
відходами з урахуванням того, 
що в Україні діє відповідний за-
кон. Відтак, впровадження цьо-
го плану є нашим обов’язком.

Представники депутатсько-
го корпусу міської ради та-
кож мали нагоду ознайоми-
тися з роботою нового сміт-
тєсортувального комплексу 
та його впливом на довкілля.

Варто зазначити, що 15 лис-
топада весь світ відзначає День 
рециклінгу (вторинної перероб-
ки). Тому представлення да-
ної сортувальної лінії напере-
додні — дуже доречне.

 Для довідки. З облас-
ного фонду охорони на-
вколишнього природно-
го середовища на про-
ект «Нове будівництво 
сміттєсортувальної лінії 
м. Козятин на полігоні 
твердих побутових від-
ходів на території  Пля-
хівської сільської ради 
Козятинського району 
Вінницької області»  ви-
ділено 7, 5 млн грн. З 
міського бюджету, почи-
наючи з 2017 року,  на 
будівництво сміттєсорту-
вальної лінії, на оформ-
лення ПКД, авторського 
та технічного наглядів, 
експертні оцінки виді-
лено  більше 8 млн грн.

До співфінансуван-
ня долучились  сіль-
ські ради сіл Безимен-
на, Йосипівка, Сокі-

лець, Перемога, Махнівка, 
Поличинці, Бродецьке, село 
Козятин, які перерахували 
на здійснення даного про-
екту 174367,51 тис. грн.

Вони не на сцені, а у залі місь-
кої адмінбудівлі приймають вітан-
ня з професійним святом – Днем 
працівників культури та майстрів 
народного мистецтва. Подяки, 
квіти та щирі слова вітань отри-
мують винуватці свята, яке офі-
ційно відзначається 9 листопада, 
разом із Днем української писем-
ності та мови. Загалом за остан-
ні 18 років дата відзначення Дня 
працівника культури змінювалася 
тричі, проте суть його залиша-
ється. Адже ці люди бережуть 
одне із найцінніших надбань 
народу – культуру, традиції.

Вітаючи невтомних творців 
прекрасного із професійним 
святом, секретар міської ради 
Костянтин Марченко наголо-
сив, що «культура робить лю-
дину особистістю, незримою 
силою, вона формує національну 
спільність, робить нас непо-
вторними не схожими на інших. 

Завдяки вашій щоденній праці 
оберігаються джерела духо-
вності, правди і краси. Завдяки 
творчому неспокою та громад-
ському подвижництву народна 
та професійна культура рясно 
вродила вагомими духовними 
здобутками. Своєю плідною 
працею та силою духу ви зве-
личуєте наше місто, примножу-
єте успіхи і наші перспективи. 
Бажаю вам родинного затишку, 
особистого щастя, нових твор-
чих здобутків. Хай здійсняться 
всі ваші життєві плани, надії і 
мрії, а кожен день вашого життя 
буде світлим і сонячним, дарує 
радість творчого натхнення і 
життєвих перемог! Зі святом!»

Святкування продовжилося 
привітаннями начальника від-
ділу культури міської ради 
Світлана Рибінська, яка щиро 
привітала колег й відмітила, 
що всі свята, які проводяться 

в Козятині, супроводжуються 
роботою саме працівників куль-
турної сфери життєдіяльності.

«Ми даруємо людям духовне 
задоволення, щастя й радість, 
просуваючи саме українську 
культуру, яка є унікальною, 
колоритною й оригінальною. 

Дякую за невтомну працю, за 
творчість та ентузіазм. Бажаю 
усім натхнення на створення 
нових шедеврів, вдячністю за 
які буде людська прихильність», 
- зазначила Світлана Францівна.

 За сумлінну працю, високий 
професіоналізм, вагомий осо-

бистий внесок у розвиток укра-
їнської національної культури 
та з нагоди Всеукраїнського 
дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва 
Костянтин Марченко вручив 
грамоти кращим із кращих ді-
ячам культури та мистецтва.

12 листопада в сесійній залі 
районної ради відбулось за-
сідання 31 позачергової се-
сії, яку провів голова район-
ної ради Віктор Слободянюк.

У роботі пленарного за-
сідання взяли участь 20 депу-
татів районної ради, голова 
райдержадміністраці ї Юрій 
Слабчук, заступник голови 
районної ради Анатолій Задо-
рожнюк, керівники структурних 
підрозділів райдержадміні-
страції, працівники виконав-
чого апарату районної ради, 
представники громадськості, 
сільські та селищні голови, ЗМІ.

Позачергова сесія була скли-
кана розпорядженням голови 
районної ради від 8 листопада 
2019 року №76  у зв’язку з 
нагальністю виділення коштів 
бюджетним установам, врахо-
вуючи узгоджену пропозицію 
районної державної адміні-
страції щодо внесення змін до 
районного бюджету та висно-
вок фінансового управління 
райдержадміністрації про обсяг 
залишку бюджетних коштів.

Депутати підтримали проект 
рішення Про внесення змін до 
рішення 27 сесії районної ради 
7 скликання  № 02-27-07  від 
21.12.2018 р. «Про районний 
бюджет на 2019 рік». Рішен-
ням передбачено збільшення 
доходів на суму 4016898 грн 
та видатків  районного бю-
джету на суму  7910906 грн, 
у тому числі обсягу видатків 
загального фонду бюджету у 
сумі 6962401 грн та видатків 
спеціального фонду бюджету у 
сумі 948505 грн, з них бюджет 
розвитку у сумі 583 835 грн. 

Фінансування витрат перед-
бачається здійснити за рахунок 
додатково одержаних доходів 
за  січень-жовтень на суму 

4016898 грн, залишку коштів 
спеціального фонду в сумі 
150000 грн, невикористаних 
цільових коштів  по освітній 
субвенції і надходженнях ко-
штів, які надійшли у порядку 
відшкодування втрат сільсько-
господарського виробництва 
на загальну суму  3 744 008  
грн та перерозподілу коштів 
по окремих витратах видатків.  

Зазначені кошти спрямо-
вуються на проведення на-
ступних видатків по загаль-
ному та спеціальному фон-
д а х  р айонно го  бюджет у : 

- у галузі Державне управ-
ління  на суму  - 75 000 грн;

- у галузі Освіта на суму  - 4 
214 273 грн;

- у галузі Охорона здоров’я  
- 2 817 418 грн;

- Культура -  181 200 грн; 
- Соціальний захист населен-

ня  -  181 100 грн;  
- Фізична культура і спорт 

-  16400 грн;
- ЗМІ – 22 845 грн;
- По міжбюджетних транс-

фертах – 372670 грн.
Депутатський корпус під-

тримав звернення до Пре-
з иде н т а  Укр а ї н и  т а  К а -
б інет у  М ін і с тр і в  Укра їни .

Звернення до Президента 
України, яке зачитав голова 
депутатської комісії Рибак Ю. 
С., стосується запровадження 
механізму ринку земель сіль-
ськогосподарського призна-
ченні. Депутати закликають не 
допустити поспішного відкриття 
ринку земель до внесення змін 
в Конституцію України щодо 
заборони іноземцям купувати 
українську та просять ініці-
ювати всеукраїнський рефе-
рендум по даному питанню. 

Також підтримано звернення 
Бершадської районної ради до 

Кабміну з приводу необхідності 
перегляду тарифів на електро-
енергію для юридичних осіб. 
Нагадаємо, що з січня 2019 
року запроваджено нові тари-
фи на електроенергію, якими 
тризонний облік споживання 
електроенергії для юридичних 
осіб не передбачено. Відповід-
но система опалення бюджет-
них установ та комунальних 
некомерційних підприємств за 
рахунок електричної енергії 
втрачає економічний сенс.

У ході сесії внесено зміни до 
Програми забезпечення вико-

нання рішень суду на 2019-2021 
роки по Козятинському району, 
до Статутів КП «Козятинський 
районний медичний центр пер-
винної медико-санітарної до-
помоги Козятинської районної 
ради» та «Козятинська районна 
стоматологічна поліклініка Ко-
зятинської районної ради» і 
затверджено в новій редакції.

Внесено редакційні уточнен-
ня до назв об’єктів (заходів), 
фінансування яких здійсню-
ється за рахунок субвенції з 
державного бюджету місце-
вим бюджетам на здійснен-

ня заходів щодо соціально–
економічного розвитку окре-
мих територій у 2018 році. 

На завершення депутати пе-
рейменували загальноосвітньо-
го навчально–виховного комп-
лексу І-ІІІ ступенів «Школа – ін-
тернат - гімназія» ім. В. М. Під-
горбунського Козятинської ра-
йонної ради Вінницької області 
в загальноосвітній навчально – 
виховний комплекс І-ІІІ ступенів 
«Школа – гімназія – дитячий 
садок»  ім. В. М. Підгорбун-
ського Козятинської район-
ної ради Вінницької області.
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наші люди вітання

осіннЯ ніЧ, елегантна пані і троЯнда: 
обрали королеву осені
розваги. У Міському терцентрі організували Осінній бал та дефіле. Учасниці підібрали креативні 
образи, які презентували гостям. А ще розважили жартівливою сценкою і піснями. Яким був 
найвишуканіший хенд-мейд капелюшок та найоригінальніші прикраси, читайте у нашому матеріалі

олена удвуд

Свято почалося з конкурсів. 
Спершу гості відповідали хором 
«так» чи «ні» на питання у віршо-
ваній формі. Таким чином переві-
рили їх кмітливість, адже там, де 
з питанням римувалася відповідь 
«так», насправді треба було від-
повідати «ні». Проте ніхто не 
промахнувся. А ще співали пісні 
про осінь і брали участь у вікто-
рині. За кожну правильну відпо-
відь чи пісню отримували фант.

Нарешті почалося дефіле. 
Кожна учасниця обрала креа-
тивний образ, який відображає 
її внутрішній світ. І одяг, і при-
краси жінки підбирали самі.

Відкривала дефіле Ніна Тітар-
чук. Попри те, що була першою і 
до подібного заходу долучилася 
також вперше, зовсім не нерву-
вала. Колеги-моделі назвали її 
«Шамаханською царицею». Хоча 
сама Ніна каже, що її образ — 
осіння ніч. Вбралася вона у чорну 
сукню, туфлі золотого кольору і 
невеличкий чорний капелюшок, 
схожий на той, який носили жінки 
у 20-тих роках минулого століття 
у Сполучених Штатах Америки.

— Образ не підбирала, — 
розповідає жінка. — Виходила 
з того, що у мене є. Сукню 
купила ще в 2008 році, коли 
працювала у страховій ком-
панії. Їздила з нею до Туреч-
чини на лідерський семінар.

Від осіннього балу очікує 
отримати позитивні емоці ї.

— Треба, щоб люди отримува-
ли розрядку, — додає Ніна. — 
Задоволення від життя, від осені.

шанувальниця КаПелюш-
Ків

Олена Майбродська під но-
мером сім вбралася у білу 

блузку, чорну спідницю, чорний 
капелюшок з жовтими квіта-
ми та сірий клатч. Своєрід-
ний елегантно-діловий стиль.

— Але в цій діловитості є 
краплинка романтизму, — роз-
повідає Олена про свій образ. 
— Я чорний колір люблю. Мені 
здається, він дуже елегантний. 
І в мене прикраси всі в осно-
вному в чорному кольорі. Звіс-
но, я вже підібрала і спідницю 
до нього, і блузку, і сережки, 
і намисто. І капелюшок взяла 
чорний. Але так, щоб зовсім 
все чорне не було, то я прикра-
сила жовтими квітами, осінніми.

У повсякденному житті Оле-
на теж дуже любить носити 
капелюшки. Чого категорич-
но не терпить — то це хус-
ток. А капелюшки — будь-які.

— Починаючи ще з моєї юнос-
ті, — продовжує жінка. — Ще 
коли таблеточки були (круглі 
плоскі капелюшки без крисів, 
такі можна побачити у філь-
мах з Одрі Хепберн — авт.). 
Носили таблеточки, носили бе-
ретики. В мою молодість були 
і хутряні, і велюрові табле-
точки. Мені дуже подобалися.

Від ідеї долучитися до осін-
нього балу була в захваті.

— Здавалося б, в такому 
віці вже і незручно, але, тим 
не менше, усім нам сподоба-
лася ця ідея, — додає Олена 
Майбродська. — І, дякувати 

Богові, що Терцентр нам ор-
ганізував цю зустріч, де ми 
зможемо виразити кожен себе.

осіння троянда і щедра 
осінь

Світлана Мацюк під номе-
ром вісім в образі осінньої 
троянди. На ній бордова сук-
ня і капелюшок, зроблений 

власноруч із хустинки, марлі 
та клею ПВА. До капелюшка 
вона прикріпила чорну вуаль.

— Думала, не впізнають мене, 
— сміється Світлана. — А сукню 
цю я колись купляла на 50-річ-
чя. Брошка в формі котика. Я 
її як почепила на 50 років, бо 
тоді брошок не було. Другий 
раз вдягаю цю сукню, вона в 
мене просто висіла. А це до-
дала манжети в українському 
стилі, мереживні чорні рукавички.

Закривала дефіле Нелла Лит-
винова в образі щедрої осені. 
Найбільше кидалися в очі ї ї 
прикраси, зроблені зі штучних 
грон винограду. Зізнається, 
мала ідею взяти справжні ягоди, 
проте після перших заморозків 
листочки покрутилися, тому до-
велося брати виноград штучний.

— Капелюшок мій прикра-
шений різнобарвними листоч-
ками, — каже Нелла. — Сук-
ня в жовтих квітах. Вибрала 
такий образ, тому що осінь, 
осінній бал. Треба відповіда-
ти. Щось осіннє повинно бути.

Королева танцювала вальс

Після дефіле учасниці коротко 
презентували себе. Вони розпо-
віли про себе і показували свої 
таланти. Хтось співав пісні, як Не-
лла Литвинова, Ніна Дячук і Люд-
мила Данилюк, хтось декламував 
свої поезії, як Світлана Мацюк.

Настав хвилюючий момент, 
якого чекали учасниці. Визначи-
лися із тим, хто отримає почесне 
звання королеви осені. Нею 
стала Нелла Литвинова. На дру-
гому місці — Ніна Тітарчук. На 
третьому — Олена Майбродська. 
Інших учасниць теж не залишили 
без уваги. Їм вручили жартів-
ливі грамоти й сертифікати.

До речі, королеву осені обира-
ли шляхом таємного голосування. 
Кожен гість осіннього балу писав 
номер учасниці, яка йому най-
більше прийшлась до вподоби.

Нагородили також і тих, 
хто набрав найбільше фантів 
під час проведення конкурсів.

Після цього Королева осені 
Нелла Литвинова танцювала 
вальс разом з Іваном Смоличем.

і сПівали, і сМіялися

Галина Козлова розповіла 
казку «Пташине кохання» про 
вередливу ворону і ворона, який 
був готовий заради неї на все. 
Згодом учасників розважили 
жартівливою міні-сценкою про 
випадок з подружнього життя. 

До подружжя прийшла адвокат, 
яка повідомила, що коханка 
чоловіка залишила спадок. Дру-
жина спершу розгнівалася на 
те, що чоловік їй зраджував, 
проте коли почула, що коханка 
залишила у спадок 50 тисяч 
доларів та ще й не зраднику, 
а їй через докори сумління, 
скрикнула: «Яка розумна жінка!»

Потім учасники осіннього балу 
співали усім знайомі пісні — 

«Червону руту», «Два кольо-
ри», «Край, мій рідний край».

— Сьогодні наша зустріч ми-
нула в теплій атмосфері, — каже 
Лариса Казмірчук, організатор-
ка. — Це ж добре, що ви не 
сиділи вдома, а відпочили душею. 
Подивилися на наших гарних 
жінок, дівчат золотого віку, які 
були в красивих костюмах. Вони 
старалися, готувалися, номе-
ри свої і презентації зробили.

«я чорний колір люблю, мені здається, він дуже 
елегантний». Номер сім, Олена Майбродська в образі пані

за результатами голосування, Королевою осені стала 
нелла литвинова (праворуч). Вона закривала дефіле

глядачам показали гумористичну сценку з подружнього 
життя. За сюжетом, від адвоката дружина дізнається, 
що чоловікова коханка залишила їй спадок

ніна дячук (ліворуч) і людмила данилюк (праворуч). 
Учасниці осіннього балу
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що таке інтендантське містеЧко
стежками нашого міста. В архівних документах 20-х років минулого століття згадується Інтендантське 
містечко. Входило воно до складу Козятинської селищної ради. Розповідаємо, де воно розташовувалося, що 
означає його назва та як воно пов’язує Козятин із Бердичевом

462519

46
37

62

Цікаво, що такий самий мі-
крорайон був колись і в Бер-
дичеві, центрі повіту, до яко-
го входив Козятин до адміні-
стративно-територіальної ре-
форми 1923–1925 років. Вхід 
до Інтендантського містечка 
був на розі вулиць Здоров’я 
та Садової. Зайти туди мож-
на було лише через контр-
ольно -пропускний пункт.

Як йдеться на інформа-

ційному порталі «Наш Бер-
дичів», у 1920 році в ході 
бою за місто під час Росій-
сько-Польської війни в ра-
йоні Інтендантського містеч-
ка вибухнули артилерійські 
склади. Розташовувалися 
вони на вулиці Короленка.

С ь о г о д н і  в  р а й о -
н і  І н тендантського м і с -
т е ч к а  р о з т а ш о в у ю т ь -
с я  р і з н і  п і д при ємс т в а .

до чого тут бердичів?

            Продам
2- х ярусне металеве ліжко. 093-036-19-27 
2 шт. метал. стовпч. 30 х 30 мм., посібник по зва-
рюв. роботах., лента металева, купони України, 
болти - гайки 146016, кладка печей своїми руками. 
096-453-34-86
3 телевізора, комп'ютер, магнітоли, автомагнітоли, 
телефони, колонки компютерні, перфоратор, ком-
пресор, ліжко-манеж, ел.гітара педаль "Метал 
Зоне", килимок "Калина" (багажник). 093-140-74-34
Авторезину R13, R14,R17 зимову, б\в та металеві 
диски на ВАЗ. 067-407-62-92
Барани кастровані на мясо 60 грн./кг. 096-969-45-
99 Ігор
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, 
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Бідон алюм. 40 л., витяжка кухонна, швейна машин-
ка Орша. килим 2 х 3 м., телевізор, сітка вольєрна, 
технічна резина товщ. 15 мм. 063-344-14-45, 098-
600-82-43
Блок ракушняк б/у. 067-430-40-65
Вазони монстери, пасифлору. 096-124-95-62
Велосипеди недорогоі запчастини, саджанці тон-
кошкурого горіха більше 100 шт., масло перероб. 
30 л. і трансфор. 10 л., клітки кролячі, асбестова 
труба 4 м., мідний броньований провід 3-х жильний 
25 м., ел.лічильник. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 
093-940-96-11 
Вєтнамські поросята підрощені 15-20 кг. 1 200 грн., 

олена удвуд

У дореволюційних джере-
лах Інтендантське містечко не 
згадується як окреме поселен-
ня. До прикладу, у «Списку 
населених пунктів Київської 
губернії» за 1900 рік до пере-
ліку містечок, сіл та хуторів 
Козятинської волості Інтен-
дантське містечко не входить.

Проте у «Підсумках пер-
шого всесоюзного перепису 
населення в СРСР 1926 року 
по Козятинському та Махнів-
ському районах», який ми зна-
йшли у праці Зої Вільчинської 
«Наша історія», Інтендантське 
містечко виділене як окре-
ме поселення, що входило 
до Козятинської селищної 
ради. Щоправда, інформа-
ція про кількість населення, 
що проживала там, відсутня.

Варто зазначити, що до 1926 
року у Козятині не існувало 
окремо сільської та селищної 
рад. Про це Вільчинська пише 
у своїй книзі «Наша історія». 
Діяла лише сільська рада. 
Проте при ній був створений 

відділ місцевого господарю-
вання, де вирішувалися питан-
ня, пов’язані з містечковою 
частиною. І лише у 1926 році 
створили поселищну раду.

Саме Інтендантське містеч-
ко згадується в історичних 
джерелах також дещо раніше. 
У «Розгорнутій довідці про 
статистико-економічний стан 
районів станом на 1924 рік», 
яку ми знайшли у вищезгаданій 
книзі, вказано, що в Інтен-
дантському містечку був за-
сипний пункт на 20 тисяч пудів.

що означає назва?

Спершу варто розібратися із 
тим, що таке інтендант. Згідно 
зі Словником Української мови 
за 1973 рік, слово «інтендант» 
означає «той, хто завідує 
військовим господарством, за-
ймається постачанням армії».

У польовій армії Російської 
імперії у ХХ столітті існувала 
посада інтенданта. Це був 
військовий, що відповідав за 
забезпечення війська фінанса-
ми, продовольством, речами, 

медичною допомогою.
П о с а д а  і н т е н -

данта була і у вій-
с ь к о в и х  с и л а х 
СРСР до 1955 року.

Тобто, Інтендант-
с ь к е  м і с т е ч ко  — 
щось на кшталт вій-
ськового міс течка .

Поява на теренах 
Козятина цього міс-
течка — цілком при-
родне явище. Адже 
з початку заснуван-
ня наше місто мало 
в ажлив е  з нач ення 
для військової сфе-
ри, тому що тут про-
ходили  з а л і з ни чн і 
шляхи у всі куточ-
ки Російської імперії.

«При проектуванні 
містечка перший план-
карта передбачав до-
сить значну територію, 
яка відводилася під військові 
склади, «Інтендантське міс-
течко», казарми для військ, 
охорони, під’їзні шляхи та роз-
міщення інших комунікацій для 
швидкого реагування, особли-
во в часи ведення військових 
дій», — пише історик Зоя Віль-
чинська в одній зі своїх статей.

П л а н  м і с т а ,  д о  р е ч і , 
р о з р о б л я в  в і й с ь к о в и й .

де воно було?

У праці дослідниці історії в 
розділі «Додатки» є карти Ко-
зятинщини різних років. На ма-
пах початку ХХ століття та 20–
30 років минулого століття на-
несено Інтендантське містечко.

Уважно розглянувши карту, 
можна зрозуміти, що роз-
ташовувалося воно у районі 
вулиці Довженка вздовж за-
лізниці, що веде до селища 
міського типу Залізничне, 
відомого також як Козятин-ІІ. 

Очевидно, колись це була об-
городжена зона, що тягнулася 
до переїзду на село Козятин.

Сьо годн і  т ам роз ташо -
вана військова частина. А 
ще — деякі підприємства.

До колишнього «Інтендант-
ського містечка» не ходить жо-
ден з міських маршрутних ав-
тобусів. Дістатися туди можна 
хіба що пішки або автобусом, 
що прямує до навколишніх 
сіл, наприклад, до Непедівки.

Контрольно-пропускний пункт до інтендантського містечка у 
бердичеві, фото 1945 року. Джерело Мій Бердичів http://berdychiv

військова частина на території інтендантського містечка. Аерозйомка Google

житловий будинок в інтендантському містечку. Аерозйомка Google

Google-карта. Виділене місце — Інтендантське містечко
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мангалиця поросята підрощені 20-30 кг. 4 000 грн., 
венгерська, травоядні.  093-017-68-13
Ворота гаражні, дешево. 097-249-13-75, 063-406-
23-50
Вугілля, балія, крісла 2 шт., столик передвижний, 
телевізор. 096-107-00-47
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан ново-
го. 093-430-38-47
Гараж кооп.Жигулі І блок. 063-942-67-56, 098-670-
16-77
Гараж цегляний вул.Катукова р-н училища. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
Гній - перегній, індокачки терміново. 097-693-09-24, 
063-174-01-32
Гній перегній, генератор МТЗ-80 новий, добру корову 
чорно-ряба, недорого. 068-041-47-47, 097-906-39-19
Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-49-36
Гуси. 096-124-95-62
Двері праві до грузового авто ГАЗ-52 нові, капот.  
2-30-43, 097-255-51-60
Двигун до пилососа Ракета. 093-943-01-15
Двигун ЯМЗ-236 з коробкою, скти 12.00-20 
всюдихідівські 4 шт. нові., Камазівський причіп, 
скати Ураловські з дисками б/у. 067-430-79-37, 093-
756-39-33
Дві клітки для шиншили, дві великі хустки з китицями, 
два подвійні деревяні вікна дешево. 093-857-61-41, 
096-193-65-18

Диван, крісла (комплект), недорого. 097-355-96-28, 
093-513-36-47
Диски R 13, ГБО - Італія, акумулятори б/у робочі 100 
Ач, система вентиляції газового конвектора, бідон 
алюм. 097-582-19-12
Дитяча 2-х ярусна кроватка з компютерним столи-
ком. 067-942-97-52
Дитяча коляска 2 в 1 Roan Marita в ідеальному стані, 
колір бежевий з молочним 5 500 грн. 063-367-81-59
Дитяча коляска з/л у відмінному стані недорого, 
пральна машинка автомат LG 3.5 кг., телевізор ко-
льоровий Самсунг у відмінному стані 700 грн. 097-
380-23-63, 093-832-16-68 Наташа
Дитяча стінка в хорошому стані, вис. 2.0 м., довж. 
2.65 м. 098-991-41-83
Дитяче ліжечко деревяне з 0-10 років, телевізор 
Німецький, одіяло ватне дитяче червоне, самовар. 
067-769-64-01, 093-522-27-53
Доїльний апарат б/у "Імпульс ПБК-4" повітряний, 
стан задовільний 3 800 грн. 096-858-94-20, 068-

686-27-94
Домкрат гідравлічний 15 т., вирб-к Білорусія. 067-
422-36-17
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова різані в колодках. 067-430-40-65
Дрова ясенові колоті - рубані. 096-543-78-08
Дрова ясенові, якісні, недорого. 095-412-46-82
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Дублянка темно-фіолетова з песцем. 096-124-95-62
Дуже гарненьких чистокровних королівських 
пекінесів. 063-398-52-10
Ел. чайник 20 л., радіолу, стіл слюсарний, бочки 
дубові для квашення, деревообробний верстак, на-
сосна станція "Італія", труба а/ц ф 150, ст. діам.15, 
стакани, смола,  шпалери вінілові, бруски дерев`яні. 
096-467-88-03
Ел.лобзик новий (Германія), ел.чайник н/ж, дублянка 
жін. світла р.52-54, чоботи жін. зимові р.41, костюм 
спорт. р.54, нитки для вязання, килим 1.70 х 2.70. 
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робота та оголошення

Продам дрова твердих порід, колоті 
та не колоті. 067-909-24-11, 093-

484-99-84

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

житлового фонду 800 000 грн. 063-
631-43-91, 068-962-46-16

Продам 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

Продається коза кітна, шута з 
запасом сіна для неї на зиму, тер-
міново, недорого. 093-730-51-67, 

068-547-90-22

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

067-757-89-25

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

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

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

інтернет. 093-631-89-49

Продам 2 тони кукурудзи 
063 99 50 209

Продам 2 тони кукурудзи 
063 99 50 209

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

067-843-88-04

Продам гараж в центрі за 
маг."Господарочка", є документи 
для переоформлення. 093-772-56-14

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
Плитка, вагонка, ламінат, штукатурка, 
гіпсокартон, ремонт даху та інше. 098-928-
29-29

робота
На роботу потрібен автомийник. Тел.: 063 
299 47 90; вул.:Білоцерківська 35
На постійне місце роботи потрібен бармен, 
офіціант, бажано чоловічої статі. 093-599-
68-33
На роботу потрібен кухар та офіціанти в 
ресторан "Білий Скорпіон". 068-771-77-80, 
063-294-19-71
На роботу запрошується прибиральниця, 
графік 2/2, з/п 3 000 грн./міс. 067-920-67-94
Потрібен водій на швидку допомогу та фель-
дшер на швидку медичну допомогу. 067-
276-88-66
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
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 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
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
з а п р о ш у є т ь с я :  О п е р а т о р - к а с и р 
Різноробочий. Ми гарантуємо з/п 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
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робота 

 Пропоную 

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

Охорона. На роботу по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй 

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

Продам 

<@ogol_osn:>Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Вели-
кий вибiр Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей 
та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, кон-
структори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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093-850-01-60
Електро бойлер на 80 л. недорого в доброму стані. 
063-268-23-01
Електро січкарня. 067-889-16-25
Електроди, провід для ел. зварювання 16 мм., швей-
на машинка, тени для ел.плиток, полетенце-сушка 
для ванни нова, гладильна доска, решітки алюм. 
1.20 х 1.06., металеві оцинковані коньки на дах. 
096-412-34-14
Ємність н/ж 85 л. діам. 400, книги по історії 
с.Журбинці (2016 - 2018 р.), соковижималка - прес 
25 л., ємність н/ж 6 л., насос перекачки води 2.4 
куб.м/год. 096-453-34-86
Зем. діл-ка "Поле Чудаков" с.Сигнал, 15 сот., є 
фундамент, криниця. 063-406-44-27, 063-229-18-45
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, сарай, гарне 
місце 49 000 грн. 093-209-06-88, 097-955-65-90
Зем. діл-ка під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 
097-691-24-53
Зем. діл-ка площею 14.1 сот. в центрі с.Махнівка 
Козятинський р-н. 093-632-05-59
Зем. діл-ка по вул.9-Січня. 098-020-36-54, 093-890-

30-35 Наташа
Зем. діл-ка с.Журбинці, без будинку, 0.37 га, є вода, 
поруч ставок, ліс, газ. 097-971-15-31
Зем. участок з фундаментом р-н Поле Чудес. 093-
758-32-78
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Індокачки. 097-574-33-52
Кавомашина з німеччини робоча, гарний стан, швей-
царська якість 3 200 грн. 067-274-19-73
Картопля дрібна, кормовий буряк, с.Козятин. 073-
058-41-21, 097-628-48-13
Картопля мілка 20 відер, генератор ЗІЛ-130 робочий 
стан недорого. 063-294-52-66
Картопля мілка. 096-348-08-80
Картопля мілка. 097-149-12-94
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
Кіоск металевий 3 х 4 утеплений, з ел. проводкою, 
ел.лічильником. 063-452-28-01, 068-212-87-42
Коза на вибір, прості білі, великі гуси на розвід. 
096-566-78-85
Коза, недорого. 096-124-95-62

Контейнер 5т. 093-416-15-98
Кормовий буряк. 068-369-18-48
Кормові буряки, смачні столові буряки. 096-805-
00-47
Корова дійна з 5 телям, терміново, с.Махаринці. 
098-867-21-40
Котел КС твердопалевний в роботі не був, стояв на 
консервації.  068-040-88-32
Крокви (стропіла)  L=4.5 см. 11 пар., шифер 8-ми 
хвильовий 20 лис., балон газовий, диван - ліжко. 
097-018-58-48
Кроленята, кролиця. 096-963-73-52
Кукурудзу, пшеницю, можлива доставка. 097-843-
01-38
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
Липа зрізана, два великих дерева, ділова деревина. 
067-133-74-66
Масляні ел.обігрівачі на 7 та 10 ребер, інкубатори. 
097-189-67-31, 093-895-69-91
Мебель: шкаф, 2 дивана, стіл тумбочка під телевізор. 
073-003-80-10, 067-843-59-16
Мебіль в дитячу кроватка 3 в 1 фірми Fischer Prise 
"Сон метелика". 096-124-95-62
Місце під гараж вул.Довженка 105А. 097-691-24-53
Млин для помолу зерна, недорого. 093-587-13-81
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
М'яка мебель (диван і 2 крісла) 1.20 шир., вмонто-
вана прихожа 1.50 х 2.20 (двері - дзеркало). 063-
414-25-86
Панелі будівельні (перекриття) 6 х 1.2 м, причіп авто 
ММЗ-81021. 067-874-75-95, 093-998-01-22
Пневматика Хатсон 125 у відмінному стані, телевізор 
Самсунг 72 см., копи футбольні Naice 600 грн. 068-
044-24-68
Поросята Дюрок - Петрен по 20-25 кг., поросята Дю-
рок - Петрен по 50 кг. 097-474-42-11, 063-260-09-52
Поросята мясної породи. 063-605-78-35
Поросята Петрени 20-25 кг. 067-300-17-72, 093-
592-01-96
Поросята породи Макстер с.Селище. 067-714-24-87

Поросята породи Макстер, підсвинки породи Петрен 
- Дюрок. 096-909-16-40
Поросята породи Петрен та Ландрас вагою 12-15 кг., 
18-20 кг., 35-38 кг. 096-772-01-94
Поросята породи Українська біла - Дюрок. 098-650-
00-59, 097-776-24-25
Поросята, картопля велика с.Садове. 098-702-43-31
Пральна машинка напівавтомат Аурика, стан нор-
мальний, стабілізатор. 093-124-60-33
Пральна машинка Сатурн в хорошому стані. 073-
058-60-59
Прихожу 280 х 210 х 45 Німецька, батарею опалення 
50 х 60, дешево, пенопласт для утеплення фасаду 2 
упаковки. 063-741-21-86, 098-542-94-77
Пшениця на посів сорт Скаген І репродукція. 097-
577-26-86
Рубанок ручний металевий, цапон - лак червоний, 
зелений колір, листова сталь н/ж 715х675х2, контур 
зазамлення в зборі, скло діам. 165х20 (як показник 
рівня рідини), фуганок ручний. 096-453-34-86
Сім'ю гусей сіра українська, кролички каліфорнія 2 
шт. 098-978-00-96
Сіно різнотрав'я, плуг 2-х корпусний до Т-40. 097-
256-32-65, 067-379-91-94
Січкарня електро, віз, кінний культиватор. 067-338-

12-16
Січкарня з мотором. 097-154-49-36
Смартфон Леново S668t, робочий в гарному стані 1 
200 грн. 067-274-19-73
Супутникова антена + тюнер б/у 1 000 грн., шини 
б/у 205/65 R 16 C 4 шт. 1 000 грн. 067-760-74-97
Телевізор Самсунг б/у, холодильник Днепр-2 б/у 800 
грн. 096-983-19-62
Телиця 5 міс. тільна с.Кордишівка. 098-264-55-62, 
098-441-04-44
Телиця від доброї корови 6 міс. тільна чорно-ряба, 
теличка на корову 5 міс. 096-900-25-45
Телиця тільна 3 міс. 098-441-04-44, 098-264-55-62
Телиця тільна 3.5 міс., від доброї молочної корови. 
098-515-65-22
Телиця тільна 7 міс. 067-896-28-21
Телиця тільна. 097-453-44-53
Труби на стовпчики, уголки, наковальню велику, 
буржуйку, газ. балони, тіски. 063-398-52-10
Трюмо в гарному стані, недорого. 073-060-43-24, 
067-713-52-84
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06
Холодильник LG 2 000 грн., пральна машинка LG 1 
200 грн., соковижималка Saturn 400 грн. 063-992-
03-21
Холодильник Снайге б/у, пральна машинка б/у верх-
ня загрузка. 063-335-97-80
Цегла біла, червона, контейнер 5 т., шпали ж/б. 073-
060-52-14, 067-462-87-91
Циркулярка на 380 В, соковижималка - прес, банки 
3-х л. по 13 грн. 067-368-56-14, 2-23-74
Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-83-83

Шини зима R15 195/65 4 шт. 2 200 грн. 096-700-
71-99
Ячмінь, тюки соломи. 096-600-34-02
 Гараж цегляний 18 кв.м., пакет 
документів, вул.Г.Майдану 27а (в центрі). 
067-843-88-04
 Дрова з доставкою, недорого. 063-960-
26-33

           КУПЛЮ
Від організацій та населення макулатуру, картон, 
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-
55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодильники, 
балони газові та кисневі, радіатори автомобільні, 
можливий самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54
Дорого закуповую зерно кукурудзи, ячменю. 067-
430-02-80
Зерно кукурудзи та пшениці 2-3 т. 063-398-52-10
Картоплю, моркву. Хорошої Якості! 067-430-02-80
Кольоровий або чорний метал від населення або 
організацій, можливий самовивіз, нал. або безнал. 
063-143-61-18
Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
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
Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, 
м.Козятин, вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
Молодого барана Романівської породи на племя. 
096-969-45-99 Ігор
На постійній основі від організацій та населення 
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чорний та кольоровий металобрухт за готівковий і 
безготівковий розрахунок. 073-793-55-95
Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому стані, 
горіхи, подушки, перини, старі холодильники. 068-
365-84-69 Неля
С/г техніку б/у. 099-169-05-18
Скрипку 3/4 б/у, піаніно УКраїна старого зразка. 
097-871-96-79
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
Участок під забудову в центрі. 067-943-24-62
Швеллер, тавру, уголок, трубу. 067-369-13-23
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
 Авто будь-яких марок, у будь якому стані. 
Дорого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у 
будь якому стані. 098-682-50-85

    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв. 1 пов., вул. Довженка, інд. опалення. 
093-704-31-57
1-кімн. кв. 2 пов., центр. 093-704-31-57
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
1-кімн. кв., на ПРБ, недорого, з меблями, кили-
мами, є підвал, сарай з погрібом. 096-585-77-45, 
067-792-32-59
1-кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення. 093-159-89-56
2-х кімн. кв. 1\2 будинку в с. Йосипівка, інд. опа-
лення, вода, газ, стан жилий, з меблями та по-
бутовою технікою, госп. будівлі. 096-904-13-52, 
068-95-45-263
2-х кімн. кв. 4 пов., центр, без ремонту. 093-704-
31-57
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
2-х кімн. кв., 3/5 кооп. будинок, вул.Шевченко 1, 50 
кв.м. 093-022-87-97
2-х кімн. кв., 38 кв.м., 1 пов./2-х пов. будинку, м/п 
вікна, двері, нова сантехніка, є сарай, погріб, без 
ремонту, вул.Васьковського. 093-800-66-77, 095-
425-36-54
2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі 
зручностями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., м.Козятин р-н СШ №3, зі 
зручностями, газ, вода, погріб, сарай, 0.4 землі. 
063-387-27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79
2-х кімн. кв., в центрі, без посередників. 096-657-
32-57
2-х кімн. кв., вул.Грушевського 23, без ремонту. 
073-060-50-74
2-х кімн. кв., вул.Склярова 1, 4 пов., площа 48.5 
кв.м., кімнати роздільні, з ремонтом. 097-643-35-23
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на 

квартиру в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опалення., 
сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч 
автобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, авто гараж,  заг. 
площа 63.7 кв.м. 093-631-89-49
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вбудована кухня 7.3 
кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, м/п вікна, 
ламінат. 095-217-98-54, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., центр, 2 пов. 073-003-80-10, 067-843-59-16
3-х кімн. кв. 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
3-х кімн. кв., 3 пов., заг. площа 67.6 кв.м. 093-979-93-53
3-х кімн. кв., 4 пов., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-66-46
3-х кімн. кв., 5 пов., р-н залізничного училища. 068-212-
80-39
3-х кімн. кв., вул.Депутатська 41, євро-ремонт, опалення. 
093-724-28-38, 096-414-00-43 Тереза
3-х кімн. кв., центр, 8 пов., 70 кв.м., інд. опалення. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
4-х кімн. кв., 2 пов., покращеного планування, з 
усіма зручностями, кімнати великі, імпортний котел, 
сучасні батареї, вікна, інтернет, 2-х пов. гараж, 
підвал, біля будинку 1 сот. землі. 096-176-45-23
4-х кімн. кв., центр, 2 пов. 093-704-31-57
Або обміняю пів будинку р-н Біла Казарма. 098-
011-73-90
Будинок 2-х пов. по вул. Одеська, 25, заг. пл. 209, 
житлова - 101,6 кв.м., зем. діл-ка 16,6 сот. з госп. 
будівлями, 2 гаража, чи обмін на 1-2-х кімн. кв. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х 
кімн. кв. з доплатою. 067-412-48-32
Будинок 6 х 9 вул.Чехова 14, з 2-ма зем. діл-ками 
по 7.5 сот. з виходом на вул.Папаніна, в будинку є 
газ, котел, колонка, вода, туалет, ванна, вікна м/п, 
замінена ел.проводка, погріб, гараж, сарай, молодий 
садок. 097-523-09-50
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 
57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по пе-
риметру огороджено бетонною огорожею, є плодові 
дерева, на околиці міста. 063-026-75-03
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зруч-
ностями, є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-
596-41-56, 098-597-08-78
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул. Матросова 238, газ, пристройки, 
погріб, 15 сот. землі.  096-394-91-37
Будинок вул.Водокачна с.Козятин, всі зручності, 10 
сот., гараж, сарай, погріб, город, садок. 067-368-
56-14, 2-23-74
Будинок вул.Мазепи 68, є всі умови в будинку, сад, 
город 0.06 сот. 067-972-22-83, 063-606-61-24
Будинок газ. цегляний, кухня, комора, коридор, 2 
кімнати, передпокій, інд. опалення газ. та бойлер, 
м/п вікна, вода в будинку (скважина), гараж 2 

цегляні сараї, погріб, подвіря асфальтоване, зем. 
діл-ка 6 сот., стан жилий, м.Козятин вул.Суворова. 
097-223-77-75 Микола
Будинок газ., госп. будівлі, 10 сот., м.Козятин пров.
Деповський 2. 063-646-35-22
Будинок газ., с.Козятин, 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, є пічне опалення, 
літня кухня, гараж, криниця, 2 підвала, госп. будівлі, 
фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-431-23-
07, 097-056-19-78
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, 
погріб, літня кухня, гараж, є газ, водопровід, 
каналізація, 60 сот. 096-721-87-38
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова. 097-186-99-34
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
с.Сокілець. 068-627-51-43
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр, вул.
Підгорбунського 34. 067-271-67-99
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. 
Будинок м. Козятин, вул. Пролетаська124, газ, опа-
лення,  господарчі будівлі, 15,5 соток, або обмін на 
2-х кімнатну квартиру.  096-017-20-03
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. площа 60 
кв.м., газ. опалення, вода, м/п вікна, 3 кімнати, кух-
ня, санвузол, заг. площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. 
землі під ведення садівництва), 2 великих гаража, 
госп. будівлі. 097-196-79-35 Зоя
Будинок м.Козятин вул.Джерельна 116, газ, погріб, 
земля приватиз. 063-069-64-68, 098-476-07-40
Будинок р-н Автостанція, 120 кв.м., зем. діл-ка 7 сот. 
приватиз., криниця, погріб, сарай, можливий обмін. 
063-147-27-63
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
Будинок р-н НОДа, інд. опалення, гараж. 093-704-
31-57
Будинок р-н Поле Чудес. 063-698-73-29
Будинок с. Козятин, якісний ремонт, сучасний ди-
зайн інтер`єру, заг. площа 250 кв. м., будинок 2-х 
пов., 5 кімн., камінний зал, кухня-столова, два сан. 
вузла, котельня,  територія 30 сот. землі, 2-х пов. 
госп. приміщення, альтанка та фруктовий сад.  097-
791-28-63
Будинок с.Верболози біля ставу, на два вхо-
да, є газ. та пічне опалення закольцоване, вода 
централізована, времянка з погрібом, сарай. 096-
334-88-14
Будинок с.Вернигородок в центрі, з усіма зручностя-
ми, сарай на 3 відділення, земля приватиз.,  город 
10 сот. 068-346-54-35

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
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода централь-
на, погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-463-
34-76
Будинок с.Іванківці, центр села, 0.47 га ділянка, є 
хлів, гараж, льох, недорого. 063-802-19-12
Будинок с.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-
829-60-34, 096-973-22-80
Будинок с.Махаринці, є газ. та пічне опалення, са-
рай, погріб, криниця, 30 сот. города. 068-853-94-90, 
068-127-32-90
Будинок с.Махнівка вул.Заріччя 4. +48500839704 
Viber, 068-004-37-36
Будинок з усіма 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. 097-60-57-822
Будинок с.Селище Козятинського р-ну, заг. площа 
81 кв.м., 3 кімнати, веранда, є газ, ц/вода в дворі, 
сарай, погріб, участок 50 сот. 063-883-81-83 Вова
Будинок терміново, вул.Водокачна 73, 90 000 грн. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
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 зупинка та магазин. 
097-753-65-54, 096-932-45-12
Будинок цегляний 100 кв.м., є всі госп. будівлі, 
с.Самгородок, вул.Миру, є газ. опалення, криниця, 
25 сот. землі. 097-776-01-94
Будинок цегляний 75 кв.м., 9 сот. города, с.Козятин, 
газ. та пічне опалення, літня кухня, сарай, погріб, в 
будинку 4 кімнати просторі, поруч зупинка автобуса. 
093-753-73-25
Будинок цегляний жилий с.Сестринівка, госп. будівлі, 
криниця на подвірї, 30 сот. землі, в кінці города 
річка. 097-425-33-08, 063-158-59-46
Будинок цегляний, є газ, вода, 40 сот. города, сад, 
літня кухня газ., центр с.Пиковець. 068-483-19-64
Будинок, пров. Джерельний (Кірова) 096-10-700-47
Будинок, пров. Джерельний (Кірова) 096-10-700-47
Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний будинок, 
погріб. 063-342-71-61
Пів будинку в Козятині, 16 сот. землі, зі всіма зруч-
ностями, приватиз. 066-868-82-71
Пів будинку цегляного, м.Козятин вул.Чапаєва, 55 
кв.м., 2 кімнати, кухня, веранда, газ + пічне опален-
ня, без ремонту, ц/водопостачання в будинку, сарай, 
погріб. 093-249-92-50, 068-712-35-52
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
Частина будинку в м.Козятин. 073-058-60-59

Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/водо-
постачання + пічне опалення, стінка, стіл, диван, 
стільці, тафлі скляні 5 мм., тумба під телевізор. 
098-597-08-40
Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 кв.м., 
3 кімн., санвузол, кухня, кладовка, веранда з 
усіма зручностями, газ, ц/каналізація та ц/вода і 
водовідведення, літня кухня газ., гараж, криниця, 
погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
Частина будинку, участок 0.08 га або обміняю на 
1-кімн. кв. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
* 3-х кімн. кв., 85 кв.м., вул.Довженка 
105А кв.20. 097-269-04-07, 093-299-70-
64
* Частина будинку вул.Пролетарська 
121/2. 068-512-77-72

       АВТОМОТО
Opel Omega Караван 1998 р.в., недорого. 093-898-
28-28, 067-970-60-38
ВАЗ 2101 1975 р.в., бензин, недорого, на ходу. 
097-449-53-84
ВАЗ 21011 1976 р.в., на повному ходу, вкладень 
не потребує. 093-182-88-32, 068-003-51-14 Олег
ВАЗ 2104 1987 р.в., газ-бензин, добрий стан, колір 
синій.  096-264-75-92
ВАЗ 2107 1988 р.в., дв. 1.5, газ-бензин, гарний 
стан, синя. 096-768-63-13
ВАЗ 2108 1992 р.в., газ-бензин, хороший стан, не-

дорого. 096-264-75-92
ВАЗ 2109 2004 р.в., темно зеленого кольору. 097-
354-82-12
ВАЗ 2109 синій - металік, газ-бензин, 2004 р.в., 
гарний стан. 098-112-43-51, 099-548-67-70 Богдан
ВАЗ 21099 1993 р.в., в робочому стані, терміново, 
недорого. 096-417-99-52
ВАЗ 2199 2000 р.в., в хорошому стані, вкладень не 
потребує. 073-078-82-79
Двигун ГАЗ-52 б/у до ГАЗ-53, ресори задні, передні, 
двері, радіатор, авторезина 2 шт. б/у. 067-702-77-92
Комбайн Класс Консул в доброму стані. 097-577-
26-86
Ланос 2014 р.в., двигун Опель. 097-318-53-21, 067-
754-44-65
Ланос газ-бензин 2006 р.в., в відмінному стані. 097-
859-45-37
Міні трактор Кубота 280 + фреза 32 л.с. 097-577-
26-86
Москвич 412 1987 р.в., газ-бензин в хорошому стані. 
073-315-25-15
Мотоблок "Зубр" та фреза, в робочому стані. 096-
612-72-14
Мотоцикл МТ-10 на ходу, с.Журбинці. 096-433-27-58
Славута газ-бензин 2004 р.в. 097-623-70-91
УАЗ 3303 бортовий, газ бензин. 067-425-61-17
Форд Транзіт 2003 р.в., груз. пас., один власник, до-
брий стан.  097-431-61-00 Саша
Авто б/у. 067-914-75-05

           РІЗНЕ
20 жовтня в день з банкомату по вул.Перемоги, по-
милково забрали чужі гроші, поверніть за винагороду. 
063-185-64-10
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу 
чорного металобрухту, макулатури, старих 
холодильників, батарей опалення, газет, бумаг, 
картону - телефонуйте, приїдемо і вивезем. 097-
904-20-43
Візьму на квартиру жінку або 2 дівчини, є всі 
зручності. 098-651-42-66
Візьму хлопця на квартиру. 2-12-24, 093-884-86-66
Втрачений Державний акт на право приватної 
власності на землю серія ІІ-ВН №053943 виданий на 
ім'я Соколовському Феліксу Вацлавовичу вважати 
недійсним
Втрачений диплом серія ВН №24745027 виданий 
24.06.2004 р. та атестат серія ВН №24670496, 
реєстраційний номер атестата 28741, додаток до ате-
стата 699032 на ім'я Чайковського Сергія Вікторовича 

вважати недійсним
Двоє маленьких кото-діток чорно-білий хлопчик та 
3-х кольорова дівчинка шукають люблячу родину. 
Можливо, хтось мріє про пухнасте, муркотливе 
чудо - маєте можливість здійснити мрію свою, або 
ж родини. 063-784-17-02
Здам 1-кімн. кв. 063-445-62-38
Здам 1-кімн. кв., в центрі. 067-729-97-63
Здам 2-х кімн. кв., в центрі. 096-657-32-57
Здам 2-х кімн. кв., р-н училища. 063-230-16-50
Здам 3-х кімн. кв., вул.Довженка 105А кв.20. 097-
269-04-07, 093-299-70-64
Здам гараж в центрі, біля маг."Екзотік" 600 грн. 
093-488-78-48
Здам кімнату хлопцям, центр, 2 пов. 093-731-64-70
Здам частину будинку пров.Д.Галицького 10. 093-
892-27-23
Зніму житло на тривалий термін. 063-291-39-94
Потрібен штукатур - плиточник для ремонту в 
ванній. 097-766-99-64
Потрібна доглядальниця для жінки з інвалідністю 
097-300-31-13
Хто забрав гроші з банкомату по вул.Перемоги, 
поверніть будь ласка, Вам від них користі не буде. 
063-185-64-10

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

067-442-17-71

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

Продам 2 тони кукурудзи 
063 99 50 209

Продам гараж в центрі за 
маг."Господарочка", є документи 
для переоформлення. 093-772-56-14
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 14.11 по 20.11

овен 
Новий тиждень принесе чимало натхнення 
для романтичних справ, тому пора реалізо-
вувати задумане та тішити своїх половинок. 

А от самотнім представникам цього знаку Зодіаку 
варто менше зависати у своїх мріях та зосеред-
жувати більше уваги на реальних цілях.

тельці 
Новий тиждень листопада прогнозує 
приємний час, і це стосується не лише за-
коханих, а й самотніх. Ловіть удачу за хвіст 

та не соромтесь вимагати у долі більшого. Ви здатні 
на великі цілі, якщо не будете надто перейматись 
через думку оточення.

близнюКи 
Близнюки цього тижня в ударі, тому хапа-
тимуться за всі справи водночас. Звісно ж, 
ви можете похизуватись неймовірними 

уміннями тайм-менеджменту, однак у любовних 
справах не варто все робити за чітким розкладом. 

раК 
У Раків тиждень буде дуже осіннім та 
атмосферним, тож можете повноцінно 
віддатись меланхолії та увімкнути режим 

"романтика". Це потішить і кохану людину, і може 
привернути увагу потенційного партнера у випадку 
самотніх представників знаку.

лев 
Левам цього тижня щаститиме у всіх 
сферах життя. Тому спробуйте зробити 
список цілей та завдань, які справді 

варті ваших зусиль. Трохи зусиль, гарного 
настрою та підтримки від найближчих - і ви 
отримаєте чудовий результат, про який могли 
і не підозрювати.

діва
У Дів новий тиждень листопада промайне 
неймовірно швидко, тому, якщо у вас є чи-
мало важливих завдань, то краще зробіть 

собі список. Так зможете знайти час для себе та 
коханої людини. Самотнім Дівам не варто надто 
засмучуватись через власний статус, а краще не 
соромитись збільшувати коло знайомих.

терези 
Терезам продовжують заздрити більшість 
знаків Зодіаку, адже світла смуга життя є 
вашою основною. Приділяйте більше часу 

коханим та своїм цілям, а також менше звертайте 
увагу на думку інших. Ви здатні підкорити гори, якщо 
підійдете до цього серйозно.

сКорПіон 
Скорпіонам цього тижня випаде нагода 
покращити своє життя. Деяким представ-
никам пощастить отримати все прямісінько 

в руки, але більшості потрібно буде добряче попра-
цювати над тим, щоб отримати бажаний результат.

стрілець 
Стрільцям зорі рекомендують цього тиж-
ня знайти час для близьких людей, які 
зможуть не лише покращити ваше само-

почуття, а й дати кілька хороших порад. У вас 
чимало перспектив, тому працюйте над мріями і 
цілями у цей чудовий для змін час.

Козеріг 
Козерогам у новому тижні листопада удача 
усміхнеться на всі 32, тому варто братись 
за давні і забуті плани, які можуть бути 

доволі перспективними. Зберіться з силами та 
організуйте свій час так, щоб не обділити увагою 
нікого з близьких.

водолій
У Водоліїв новий тиждень листопада буде 
сповнений романтичної атмосфери, адже 

ваш настрій буде на висоті. А кінець тижня принесе 
вам багато нових і приємних вражень.

риби 
Ваша трудолюбність вражає всіх навколо, 
але здоров'я та кохана людина потребують 
уваги також. Не намагайтесь вигадати собі 

додаткові завдання, а краще навчіться відновлю-
вати фізичні та емоційні сили. Попереду на вас 
чекає чималий досвід, до якого варто бути готовим. 

СеРеДА, 20 ЛиСТОПАДА

+  9 0С  +  9 0С
+  13 0С  +  12 0С

ВІВТОРОк, 19 ЛиСТОПАдА

+  4 0С   +  5 0С
+  9 0С    +  7 0С

ПОНЕдІЛОк, 18 ЛиСТОПАдА

+  2 0С   +  2 0С
+  9 0С   + 50С

СУБОТА, 16 ЛиСТОПАДА

+  9 0С  +  7 0С
+  13 0С  + 12 0С

П'ЯТНицЯ, 15 ЛиСТОПАДА

+  3 0С    +  2 0С
+  6 0С    +  8 0С

НЕдІЛя, 17 ЛиСТОПАДА

+  8 0С  +  6 0С
+  10 0С  +  12 0С

ЧеТВеР, 14 ЛиСТОПАДА

+ 8   0С    +  6 0С
+  12 0С    +  10 0С

Погода у Козятині 
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«моноліт» розгромив 
лідера першості 6:1

і знову «панда» привезла нагороди

Перемога! У 1/8 кубка Вінницької області з футболу 
козятинським майстрам шкіряного м’яча дістався гідний 
суперник— ФК «Томашпіль».  З одного боку — це дебютант 
вищолігівського дивізіону, з іншого — це срібний призер 
минулорічної першості. Саме ФК «Томашпіль» на початку 
сезону прийняв під свої знамена майже всіх гравців команди 
«Володимир» з Тиврова. А вони, як відомо, були віце-
чемпіонами обласної першості

 в’ячеслав гончаруК

Повторна гра на кубок з «Томаш-
полем» була останньою на стадіоні 
«Локомотив» у цьому році. Господа-
рям поля хотілося порадувати своїх 
прихильників не стільки хорошою 
грою, як хорошим результатом. В 
останньому турі вищолігівського 
чемпіонату «Моноліту» не вдалося 
показати красиву гру та прийнят-
ного результату. Тож монолітовці 
були налаштовані все виправити 
в кубковій зустрічі. Мотивацією 
наших земляків було ще й те, що 
«Томашпіль» за сумою двох ігор 
вибив їх з минулорічного кубка. 
Тож гравцям «Моноліта» на фут-
больному полі було що доказувати.

Початок гри був за гостями. Вони 
мали перевагу в контролі м’яча та 
краще виглядали в організації гри. 
Були точніші в передачах м’яча на 
партнера. В основному, гості намага-
лися підійти до володінь стража во-
ріт козятинчан через короткий пас. 
Така гра томашпольців була краси-
вою та малоефективною. Граючи в 
короткий пас, гості звузили фронт 
наступу на ворота, чим полегшували 
завдання захисникам «Моноліта».

 Красиво томашпільці грали 
на підступах до карного май-

данчика господарів. А в штраф-
ний майданчик монолітовці лідера 
обласної першості не пускали. 

Прийшовши до висновку, що «Мо-
ноліт» так не взяти, гості вирішили 
задіяти для наступу всю ширину 
поля, а козятинській команді тіль-
ки того й треба було. Отримавши 
більше простору на полі, гравці 
«Моноліта» вирівняли гру. А в се-
редині першого тайму не без долі 
везіння після удару Дениса Хруля 
наші земляки відкрили рахунок в 
матчі. Тільки гол, забитий козя-
тинчанином, мало чим ускладнив 
завдання гостей. Усе одно їм і 
без цього голу потрібно було за-
бивати два м’ячі. Тільки «Моноліт» 
по такій грі вже було не зупинити. 

За чотири хвилини на табло засві-
тилася двійка, м’яч на рахунку Дми-
тра Балицького. На 35-й та 40-й хви-
лині рахунок мав ставати 3:0 та гол-
кіпер гостей в тих епізодах творив 
дива воротарського мистецтва. На 
останній хвилині тайму хорошу атаку 
провели томашполяни та змарнували 
момент для взяття воріт. За рахунку 
2:0 команди пішли на відпочинок.

Початок другого тайму не змінив 
малюнку гри на полі. Гості видо-
вищно грали в середині поля, а на 
підступах до карного майданчика 

їх перегравали за-
хисники «Моноліта» 
та з зони захисту розпочинали 
більшість своїх атак. Одна з них 
обернулася для гостей третім 
взяттям воріт. Дублем відзначився 
автор першого голу Денис Хруль.

За десять хвилин лідеру чем-
піонату вдалося скоротити від-
ставання, це був єдиний успіх 
гостей. Кінцівка матчу проходила 
за сценарієм гри в одні ворота. 

Олександр Степанюк відзначився 
четвертим та п’ятим голом. Завер-
шив побиття гостей Семен Дорош. 
Коли арбітр зустрічі дав фінальний 
свисток, на табло був рахунок 6:1. 

У грі на кубок козятинці до-
вели, що вони можуть обіграти 
будь-яку команду топ-четвірки 
обласної першості. Головне для 
них – мати мотивацію на гру.

гравці «Моноліта» святкують перше взяття воріт 

У Вінниці, 10 листопада, 
відбувся відкритий турнір 
з кіокушинкай карате, при-
свячений до Дня Гідності 
та Свободи у розділі «кумі-
те» серед молодших юна-
ків та молодших дівчат у 
вікових групах 2005-2006, 
2007-2008, 2009-2010 та по-
казових змагальних виступів 
серед хлопчиків та дівчаток 
2011-2012 років народження.

Спортивну честь Козятина 
захищали 7 бійців, вихован-
ців Козятинського районного 

спортивного клубу «Панда» 
(КРСК «Панда») – тренер 
Віталій Гунько, у своїх ві-
кових та вагових категоріях: 
Назар Антонюк – 1 місце 
та 2 місце в різних вікових 
та вагових категоріях (учень 
школи №2), Назар Трофим-
чук - 2 місце (учень школи-
інтернат-гімназії), Олександр 
Сівкін  - 2 місце (учень Ми-
колаївської школи), Олексій 
Стецюк  – 3 місце (учень 
школи №2), Єгор Гулько  - 
3 місце (учень школи-№3).


