
Купила домашню сметану, а 
додому принесла смердючу бурду
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 Козятинчанка Ніна Ковальчук придбала на стихійному 
ринку на вулиці Василя Земляка домашню сметану. Масна 
та густа сметана від гарної господині на перший смак 
здалася якісною

 Жінка вирішила поцікавитись, що ж такого в тій сметані 
і з чого вона зроблена. Яка її формула? Звернулася за 
порадою та підтримкою до преси. Мовляв, де і як в нашому 
Козятині можна перевірити якість продуктів?

 – Те, що я побачила, вже приїхавши з ринку, і досі не 
вкладається в голові, – розповідає пані Ніна. – Замість 
сметани в пакеті була якась незрозуміла бурда жовтого 
кольору. Сметана згурдилася і запінила. А на смак стала 
гіркою та пекучою
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виступила на 
чемпіонаті світу

має 56 років 
трудового стажу

 Спортивний зал 
«Локомотив» закрили на 
ремонт ще у 2014 році. 
Пройшло вже п’ять років, 
будівля руйнується часом і 
людьми

 Очільниця відділу 
культури і туризму 
посварилася з 
ветеранами. Причиною 
став стенд «Герої 
визволення України»

«локомотив» 
чекає інвесторів

сварка чиновниці  
з ветеранами

пані ніна застерігає козятинчан не купувати продуктів на 
стихійному ринку
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новининовини

поличинці: у пожежі загинув дідусь, хлопець вКрав мотоциКл

шКолярам перерили стежКу

у Козятині відновлюють 
парКувальний майданчиК

на Кругу вперше роблять 
тротуар

ми запитали у козЯтинчан

наталіЯ (44), підприєми-
цЯ: - Купую з рук, але 
лише у своїх. Беру лише 
в того, в кому впевнена, 
що воно нормальне.

маріЯ (70), пенсіонерка: 
– На дорозі купую. Не 
боюся, бо хороше мо-
локо в дівчат і дешев-
ше, ніж у павільйоні

анатолій (67), пенсіонер: 
–  Сметану купую не в 
павільйоні, а на дорозі. 
З рук беру, домашню. 
Не боюся купувати.

лариса (46), підприєми-
цЯ: – По молоко в мене 
чоловік ходить. А як я 
буває йду, то купую на 
базарі домашнє 

леонід (69), пенсіонер: 
– Молоко на базарі 
беру з рук. У павіль-
йон я не заходжу, у 
жіночки однієї беру.

микола (71), пенсіонер: - 
Ніде молоко не беремо. 
Бо ніхто вдома не п’є. А 
як треба, то є знайома, 
яка приносить.

де ви купуєте молочні продукти?

величезну яму посеред проходу важко 
обійти

сина надії собко побили четверо молодиків. написали 
заяву до поліції, проте повторно до відділка їх не 
викликали досі

КОРОТКО
школярі проти 
цигарок
 У Білопіллі школярі 

провели акцію «Цукерка 
замість цигарки». Учні 9 
класу на чолі з класним ке-
рівником Оксаною Наталь-
чук пропагували здоровий 
спосіб життя. На вулицях 
односельчани могли обмі-
няти цигарки на цукерки. 
Декотрі з тих перехожих, до 
яких зверталися учні, зізна-
валися, що бажають кинути 
курити, але не можуть.

змагалися у 
шахах
У Центрі дитячої та 

юнацької творчості міста 
Козятин відбулись шкільні 
командні змагання з шахів.

Перше місце посіла 
команда спеціалізованої 
школи №1. Друге місце - 
за командою ліцей-школи. 
На третьому місці — шко-
ла-дитячий садочок №6. 
4-6 місця посіли команди 
загальноосвітніх шкіл №2, 
3, 5.

училище 
закупить 
інвентар
 Козятинське міжре-

гіональне вище професій-
не училище залізничного 
транспорту планує придба-
ти м’ячі. На сайті публіч-
них державних закупівель 
Prozorro розмістили тендер 
на спортивний інвентар для 
підлог і кортів.

Згідно із документами, 
планують придбати шість 
волейбольних м’ячів, два - 
футбольних, два - футзаль-
них і два - баскетбольних.

Витратити на спортивний 
інвентар готові 15 тисяч 
гривень.

отримала 
обласну 
відзнаку
 Тетяна Більська з Вівся-

ників стала кращим догляда-
чем нетелів. Жінка отримала 
відзнаку обласного рівня, за 
значний особистий внесок у 
розвиток агропромислового 
виробництва сільськогоспо-
дарського виробничого ко-
оперативу «Вівсяницький».

Відомо, що пані Тетяна 
прийшла працювати на ви-
робництво 15 років тому. 
Спершу трудилася біля те-
ляток, а років 7 тому їй до-
ручили один із найважливі-
ших аспектів тваринництва 
– перевели у доглядачі нете-
лів. Під її опікою 80 тварин. 
Керівництво СВК та колеги 
цінують жінку за відпові-
дальність та працелюбність

«четверо почали бити мого сина»
кримінал. Понад два тижні тому на Сергія Собка напало четверо молодиків поблизу одного з 
кафе у Козятині. Він написав заяву до поліції і зняв побої, проте його мати каже, що досі його не 
викликали повторно. Родичі бояться, що справу розслідувати не будуть, бо, за словами мами 
Сергія, в одного з нападників родичі — правоохоронці. Що кажуть про це у поліції?

катерина загайтенко

До редакції газети «RIA-
Козятин» звернулася мешканка 
села Сигнал Надія Собко. Жінка 
розповіла, що ї ї молодшого 
сина Сергія побило четверо 
хлопців біля одного з кафе в 
районі училища. Трапилося це 
у суботу, другого листопада. 
Молодий чоловік був на святку-
ванні 18-річчя двоюрідної сестри.

— Прийшли ці хлопці в кафе, 
— розповідає Надія. — До одно-
го з них племінниця моя каже: 
«Чого ви прийшли? У мене зал 
зайнятий, ми всі гуляємо. Я вас не 
запрошувала». Вони почали кіпі-

шувати. Там ще хтось зі старших 
вийшов, сказав, що тут зал замов-
лений. І тут якраз мій малий вий-
шов на перекур із цигаркою і вони 
всі четверо почали його бити.

Дру г  Сер г і я ,  я кий  т а -
кож мешкає у Сигналі, нама-
гався їх розборонити, проте 
хлопця вдарили і відпихнули. 
Йому навіть порвали сорочку.

— Він каже: «Тільки нову со-
рочку купив на день народження, 
дав сімсот гривень і сорочки 
вже немає», — додає жінка.

Трапився конфлікт близько 
опівночі. Зателефонували до 
старшого брата Сергія, Дмитра. 
Він одразу приїхав до кафе. Теж 

намагався розборонити хлопців, 
врятувати брата, проте хтось 
вдарив його ззаду по голові.

— Він відключився, — продо-
вжує Надія Собко. — А він не 
дитина маленька, 31-ий рік вже. 
Він потім через хвилин 5-10 прий-
шов до тями, це вже моєї сестри 
син розповідав, що він отямився 
і питає: «Де я знаходжуся?» А 
племінник каже: «Ти приїхав по 
Сірожку». А він каже: «Як я міг 
приїхати по Сірожку, якщо я вдо-
ма сплю. Я ні на чому не приїхав».

За словами жінки, праців-
ниці кафе викликали полі-
цію. Нападники повтікали, 
а брати залишилися чекати.

— І тут їдуть вони заяву 
писати до поліції. У одного 
з тих, хто бив, батько в мі-
ліції працює. І один з полі-
цейських сказав до Діми: «Ви 
заберете цю заяву назад».

Надія каже, що одного з чо-
тирьох нападників знає і вона, 
і її син. Вони з одного села, 
хлопець раніше жив у Сигналі, 
проте потім батьки переїхали до 
Козятина. Де саме живуть нині, 
жінка не знає, тому з батьками 
молодого чоловіка чи з ним са-
мим їй поспілкуватися не вдалося.

Тієї ночі Сергій і Дмитро таки 
приїхали до відділка і написали 
заяву. За словами Сергія, її за-
реєстрували. Слідчий дав направ-
лення у лікарню, аби зняти побої. 
До Центральної районної лікарні 
мати з сином поїхали у вівторок, 
бо не було лікаря з Вінниці.

— Лікар, що знімала побої в 
городській (ЦРЛ — авт.), сказала: 
«Я вам не даю на руки цей папі-
рець, приїде слідчий, забере і вас 
визве», — продовжує жінка. — І 
так ніхто і не викликав, ніхто і не 
дзвонить, тиша. Мали викликати і 

того, і цього. Я бачу, що немає. Я 
їду в четвер і кажу до них: «Чого 
ви не вживаєте заходів?» А вони 
мені: «А що, не викликали?» Я 
кажу: «Ніхто нічого не викликав». 
І вже другий тиждень пішов.

Сергія до лікарні не поклали, 
лікувався він вдома. Мастив об-
личчя маззю. Мама каже, що його 
було не впізнати. Коли зранку 
після конфлікту побачила його, 
аж злякалася, бо за гематомами 
не було навіть видно очей. Мо-
лодий чоловік попросив маму не 
давати свою фотографію в газету.

Надія каже, що ї ї син не 
конфліктна людина і в бійки 
сам не лізе. У подібні ситу-
аці ї раніше не потрапляв.

— Нізащо напали, — каже 

жінка. — Потім Діма питав цьо-
го нашого знайомого: «За що?» 
А він каже: «О, я помилився». 
Я казала: «Добре помилився! 
А щоб ти мені його забив, ти 
б теж сказав: «О, я помилив-
ся, не на ту людину попав?!»

За словами Надії Собко, сестра 
одного з нападників, того, що 
їм знайомий, пізніше звинувати-
ла Сергія і Дмитра у конфлікті.

— Його сестра дзвонила, по-
грожувала, — додає Надія. 
— Казала: «Це ви побили його, 
він лежить і кров’ю кашляє». 
Що старший мій приїхав. А він 
каже: «То я вдома спав, а мен-
ший же гуляв у двоюрідної се-
стри на іменинах. Там всі свідки 
є. Все бачили, хто це почав».

Як пояснив нам Дмитро Ми-
китюк, начальник слідчого від-
ділення, якщо синів Надії Собко 
досі не викликали до відділку 
повторно, це означає, що поки 
немає висновків експерта. За 
інструкціями судово-медично-
го бюро, експертизу роблять 
протягом місяця. Експерт один 
на два райони, бо працює 
і в Козятині, і в Погреби-
щі, тому просто фізично не 
встигає все робити швидко.

— У кіно лише все за півтори 
години - сьогодні побили, а в 
кінці вже на суд направили, — 
каже Микитюк. — У нас, поки 
ми встановимо свідків, треба 
зібрати характеризуючі матері-
али на всіх, довідки з лікарні, 
психіатра, нарколога, свідків 
подопитувати, провести екс-
пертизу. Вони можуть зробити 
(експертизу — авт.) за день, за 
два, за десять, за п’ятнадцять, 
до тридцяти днів. А оскільки в 
Козятині у нас багато злочинів, 
а експерт один на два райони, 

вони трохи не встигають робити 
це вчасно. Якщо вони побої 
зняли, ми чекаємо висновків 
судово-медичної експертизи.

Стосовно того, що родичі 
одного з нападників мож-
ливо працюють у поліції, то 
Дмитро Микитюк каже, що 
йому про це нічого не відомо.

— Я від вас вперше чую, що 
там якісь пов’язані родичі. Ніхто, 
в будь-якому разі, не просив ні 
за кого. Будуть висновки судо-
во-медичної експертизи, і ми 
тоді будемо оголошувати винній 
особі про підозру. Це в разі, 
якщо вони між собою мови не 
знайдуть і не помиряться. Бо 
може прийти завтра, написати 
заяву, що претензій не має до 
них, тоді ми закриваємо. Якщо 
претензії є, ми тоді повідо-
мляємо про підозру. Направ-
ляємо до суду, — підсумував 
начальник слідчого відділення.

Редакція газети «RIA» го-
това вислухати позицію ін-
шої  с торони конфлікт у.

Що кажуть у поліції?

зорЯна Богуславська

Днями у селі Поличинці 
горіла хата. За інформацією 
головного управління ДСНС 
України, причина пожежі 
— необережне поводження 
з вогнем під час паління.

Прибувши до місця ви-
клику, рятувальники вста-
новили, що вогонь охопив 
шиферну покрівлю житло-
вого будинку на площі 40 
квадратних метрів. Під час 
гасіння пожежі рятуваль-
ники виявили тіло загибло-
го 81-річного господаря.

У тому ж селі минуло-
го тижня трапилася кра-
діжка. 18-річний хлопець 
обікрав свого 61-річного 

одно с е л ь ч а нин а .  Поц у -
пив мотоцикл «Musstang». 

Про злочин господар за-
лізного коня заявив до полі-
ції. За словами потерпілого, 
вночі транспортний засіб 
вивели з сараю, де він зна-
ходився з ключами у замку 
запалення. Оперативники 
знайшли мотоцикл покинутим 
на околиці села. Він був об-
горілим. Поліція за допомо-
гою свідків встановила особу 
правопорушника. За словами 
юнака, викраденим байком 
він хотів поїхати до сусід-
нього села. Але під час їзди 
транспортний засіб почав го-
ріти і хлопець його  покинув.

Крадієві світить до вось-
ми років позбавлення волі.

в’Ячеслав гончарук

У редакцію газети «RIA-
Козятин» звернулися мешканці 
будинку 151 вулиці Подільської. 
Вони повідомили, що хтось 
перекрив прохід загального 
користування між вулицями 
Подільської та Грабовського. 
На початку травня цього року 
той прохід вже раз блокува-
ли. З дозволу сільської ради 
він був розблокований. Те-
пер там вирили глибоку яму. 

Приїхали ми на місце події 
з боку вулиці Грабовського. 
На самому початку переходу 
на нас дивилася канава до 
двох метрів глибини. Очевид-
но, що цю перешкоду зробили 
за  допомогою екскаватора. 
В середині проходу насипано 
декілька кубометрів грунту. На 
купі землі видніється добре 
протоптана стежина. Місцеві 
мешканці кажуть, що школярі 
досі користуються цим тепер 
небезпечним проходом. Вони 
спочатку піднімаються на грун-
тову вершину, потім чіпляються 

руками за сітку паркану і таким 
чином долають вириту траншею.

Коли  по сп і лк у в а ли с я  з 
мешканцями багатоквартир-
них будинків, стали відомі 
інші факти щодо переходу 
між цими двома вулицями.

— Це не перший випадок, 
коли блокують прохід загально-
го користування. У травні цього 
року хтось заблокував його 
трьома залізобетонними опо-
рами, – розповідає пані Юлія. 
– Школярі боком просовувалися 
між щілинами тих конструкцій. 
Побачивши, що діти пролазять 
таким чином, хтось, як кажуть, 
«на совість» змастив їх салідо-
лом. Ми вирішили, що такого не 
повинно бути і пішли до голови 
сільради. Тетяна Катеризюк дала 
дозвіл на знесення пішохідної 
перешкоди. Чоловіки намагалися 
розкопати опори. Тільки переко-
навшись, що стовпи на проході 
були вмонтовані за допомогою 
бура, ми за 500 гривень за-
мовили автотехніку, яка впо-
ралася з поставленою задачею. 

Ми запитали мешканців бага-

топоверхівок: “Яку 
роль цей прохід 
відіграє для них?” 

— Наші діти хо-
дять тудою до шко-
ли, – каже пані Кате-
рина. – Навіщо дітям 
обходити до півкі-
лометра шляху? Ця 
канава обов’язково 
буде засипана. Впа-
де сніг і в ту канаву 
чиєсь дитя скоріше 
всього впаде. Ми не-
допустимо знущання 
над нашими дітьми. 
Ми знов підемо до 
голови сільради, не-
хай дає дозвіл, щоб 
засипати  канаву. 

— Тоді для чого 
вам було зверта-
тися в редакцію? 

— Ми виходили 
з того, що  мож-
ливо після газетної 
публікації в когось 
прокине т ь с я  со -
вість і він сам за-
горне ту канаву.

На вулиці та провулку До-
вженка ведуться активні роботи 
з розвитку міської інфраструк-
тури. Як звітує козятинське 
Управління житлово-комуналь-
ного господарства, проектом 
передбачено відновлення пар-
кувального майданчика, троту-
ару та дорожнього покриття.

«Для створення безпечних та 
комфортних умов пересування 

мешканців та гостей міста по 
пров. Довженка проводяться 
роботи з капітального ремон-
ту», — йдеться в повідомленні

Відомо, що одним з найбільш 
важливих проектних рішень було 
замінити дренажну трубу, яка 
забезпечує відведення дощо-
вих та талих вод і захищає 
мешканців вул. Довженка та 
пров. Довженка від підтоплення.

На вулиці Васьковського 
біля переходу через залізни-
цю почали робити тротуар. 
Його обкладають бруківкою. 
Раніше газета «RIA» вже по-
відомляла, що там планують 

відремонтувати дорожнє по-
криття та зробити тротуар. 
Згідно з інформацією із сайту 
державних електронних за-
купівель «Prozorro», витра-
тили на це 199 848 гривень.
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«можна було б зрозуміти, якби це просто звичайна людина сказала». Свою 
позицію висловив Євгеній Буравський

пані ніна купляла сметану, а 
додому принесла неїстівну 
бурду. Застерігає козятинчан 
не купувати продуктів на 
стихійному ринку

для бухгалтерів та голів осББ вінничани провели 
черговий тренінг. Розповідали, як правильно вести 
фінансові справи в об’єднанні

Як пояснила нам Світлана Ри-
бінська, обурення у неї викли-
кало те, що на цьому стенді є 
зображення воєначальників, які 
підпадають під Закон «Про деко-
мунізацію». І висить цей стенд на 
стіні в кабінеті громадської орга-
нізації, а не у приватному будинку.

— Ці воєначальники визнані лі-
дерами тоталітарного комуністич-
ного режиму, — каже очільни-
ця культури. — Значить, прослав-
ляння їх, вивішування на стіни в 
громадських місцях забороняється 
законом. Це пряме порушення.

Світлана Рибінська каже, що ша-
нує звичайних воїнів, які захищали 
Україну від німецької окупації під 
час Другої світової війни. Тим паче, 
що і її дідусь теж воював. Про-
те Жукова вважає катом України.

— Жуков українців кидав як м’ясо, 
беззбройних, голих, босих на озбро-

єні війська фашистської Німеччини, 
— продовжує Рибінська. — За що 
його сьогодні шанувати? Ми зна-
ємо і вислови Жукова про Україну і 
українців, ми знаємо, як брався Київ 
до річниці чергової і як очевидці 
описували, що Дніпро був червоний 
від людської крові, коли можна було 
воювати абсолютно по-іншому, не 
кладучи стільки людських життів.

Також начальниця відділу культури 
та туризму пояснила, чому у теле-
фонній розмові із Федором Кропи-
вою назвала ветеранів «ватниками».

— Всіх, хто дотримується росій-
ської теорії, що Жуков є героєм, в 
народі це називається «ватники». 
Ви ж знаєте, російська теорія - Жу-
ков - герой. Українська точка зору 
— Жуков м’ясник. Якщо для них 
Жуков герой, то, значить, вони до-
тримуються російської, ватної позиції, 
— підсумувала Світлана Рибінська.

позиція начальниці відділу культури та туризму

сметана, Куплена «з дороги» 
перетворилася на жовту бурду
Формула сметани. Купівля на стихійному ринку закінчилась походом в управління 
Держпродспоживслужби. Перевірка якості сметани виявилась платною послугою. Чому не можна 
купувати продукти з «дороги» — розповідаємо далі

непорозумілися. У Ради ветеранів України трапився конфлікт із начальником відділу культури 
і туризму Світланою Рибінською. Причиною став стенд «Герої визволення України», який висить 
на стіні в приміщенні організації. Що саме обурило очільницю культури та яка позиція з цього 
приводу ветеранів, — читайте у нашому матеріалі

чиновниця посварилася з 
ветеранами через фото

461437

ірина Шевчук

Козятинчанка Ніна Ковальчук 
придбала на стихійному ринку на 
вулиці Василя Земляка (колишня 
вулиця Клари Цеткін) домашню 
сметану. Жінка добре знає, що 
продукти «з дороги» купувати 
не потрібно, і що це шкідливо 
для здоров’я. Та того дня вона, 
не задумуючись про наслідки, 
все ж таки потрапила під вплив 
привітної продавчині. Магазинна 
сметана не смакує так, як до-
машня, натуральна, справжня.

У молочний павільйон на 
ринку «Хлібодар» не пішла (не 
факт, що там теж перевіряють 
за правилами продукти). Масна 
та густа сметана від гарної гос-
подині на перший смак здалася 

якісною. Скуштувала сметану з 
руки і вирішила, що купить пів-
літра. А це 40 гривень з кишені.

запінила і згурдилась
— Продавчиня налила смета-

ну в торбу, я за неї заплатила і 
поїхала додому, — розповідає 
газеті пані Ніна. — Та те, що 
я побачила, вже приїхавши з 
ринку, і досі не вкладається в 
голові. Замість білої, масної 
сметани в пакеті була якась 
незрозуміла бурда жовтого ко-
льору. Сметана згурдилася і за-
пінила. А на смак стала гіркою 
та пекучою. Я її насилу в банку 
перелила. Була шокована, такого 
ще не бачила. Що ж ви прода-
єте? Навіщо обдурюєте людей?

Ця неприємна ситуація на-
стільки вразила пані Ніну, що 
жінка вирішила поцікавитись, що 
ж такого в тій сметані і з чого 
вона зроблена. Яка її формула? 
Звернулася за порадою та під-
тримкою до преси. Мовляв, де 
і як в нашому Козятині можна 
перевірити якість продуктів?

На сметанну справу пішло пів-
дня. Складність цієї ситуації в 
тому, що продукт куплений «з 

дороги». Звісно, ніяких підтвер-
джувальних документів, типу 
банального чека, немає. І від-
повідно, ніякої відповідальності 
продавець за намішану сметану 
не понесе. Довести це нереально.

Спочатку ми спробували відне-
сти банку з молочним продуктом 
в районну СЕС. Там знаходиться 
відділ лабораторних досліджень. 
У приймальні ми пояснили про-
блему і нас перенаправили до 
місцевої Держпродспоживслужби.

Пані Ніна не полінувалась і 
з півлітрою сметани поїхала 
на край Козятина, а точніше 
початок Сокільця (вул. Біло-
церківська, 3Б). Аби все ж від-
дати ту сметану на аналізи. 
Та  не здала, адже це ви-
явилось дорогим задоволенням.

сметана 40 гривень, аналі-
зи — 450

— У Держпродспоживслужбі 
мене приняли, вислухали і сказа-
ли, що послуга платна. Щоб розі-
братися, яка ж формула сметани, 
мені треба викласти 450 гривень. 
Звісно, я відмовилася. Банка 
сметани 40 гривень, а аналізи — 
450. Хочу всіх застерегти — не 

купуйте нічого в отих базар-
них бабусь. Якщо ви людину 
не знаєте, то краще не ризи-
куйте. А йдіть до магазинів 
чи павільйонів і вимагайте 
чек. Щоб потім можна щось 
і комусь довести. Бо я про-
гаяла півдня, а в резуль-
таті нічого не з’ясувала.

Прокомент увати про -
блемну сметанну ситуацію 
ми попрохали керівника 
управління Держпродспо-
живслужби в Козятинсько-
му районі Віталія Кравця.

— Про стихійну торгівлю 
сказано вже багато і нового 
я нічого не додам, — каже 
Віталій Кравець. — Жінка 
купила сметану на стихій-
ному ринку. Що тут дослі-
джувати? Стосовно того, що 
ця послуга платна — зараз 
є тарифи, затверджені Ка-
бінетом міністрів. Є певна 
процедура. Безкоштовно є 
аналізи тільки, наприклад, 
на сказ, чи на інші хвороби, 
які передбачені відповід-
ною постановою. На жаль, 
в конкретному випадку ця 
послуга не безкоштовна.

олена удвуд

Минулої п’ятниці, 15 листопа-
да, начальницю відділу культури 
та туризму Світлану Рибінську 
запросили до нового примі-
щення міської Ради ветеранів 
України. Саме тоді і виник кон-
флікт. Спричинила його одна зі 
світлин на стенді. А саме друге 
фото ліворуч у першому ряду, 
де зображений маршал Жуков.

— Вона була тут буквально 
хвилину, не більше, і йшла до 
виходу, — розповідає Раїса 
Мельницька, заступниця голови 
міської Ради ветеранів України. 
— І в цей момент вона глянула 
на стенд, який висить перед 
нами. І зразу їй на очі потра-
пило зображення Жукова. І її 
ніби миттєво підмінили. Вона 
почала істерити, кричати, що це 
сатана, що вона не може зна-
ходитися в цьому приміщенні. 
Вже стоячи на порозі, почала 
кричати: «Ганьба». Нас тут зо 
п’ять людей сиділо. Ми були 
спантеличені ї ї поведінкою.

За словами голови органі-
зації Федора Кропиви, після 
цього він звернувся до Світ-
лани Рибінської і запропо-
нував її перепросити, на що 
чиновниця відповіла відмовою.

— Я подзвонив їй, просив: 
«Світлана Францівна, підійди, 
ти образила людей, які тобі 
нічого не зробили. Підійди, 
вибачся і на цьому все закін-
читься». А вона: «Що?! Я буду 
в цих ватників перепрошувати?!»

скликали позачергове за-
сіданнЯ

Через цей конфлікт ве -
терани зібралися на поза-
чергове засідання. Присутні 
висловлювали свої думки з 
приводу того, що трапилося.

— Дзвонять мені і розказують 
ситуацію, яка відбулася, — каже 
Євгеній Буравський, голова те-
риторіальної Ради ветеранів Ко-
зятинської дирекції залізничних 
перевезень. — Я зразу викликав 
Федора Тихоновича (Кропиву 
— авт.) того ж дня після обі-
ду. І сказав: «Це на тормозах 
ми пустити не можемо». Можна 
було б зрозуміти, якби це про-
сто звичайна людина сказала.

В и с ло в или  і  с в ою  по -
зицію стосовно самого Жу-
ко в а ,  ч и я  с в і тл ин а  с т а -
ла приводом до конфлікту.

— Жуков був у наших бійців 
символом перемоги, — каже 
Петро Зарицький. — Підписував 
акт про капітуляцію Німеччини. 
Коли в Одесі бандформування 
після війни бушували, Жукова 
послали туди, він навів порядок. 
Жуков відіграв, мабуть, більшу 
роль у розгромі фашистської 
Німеччини, ніж сам Сталін.

думка міського голови

Світлану Рибінську на за-
сідання не запросили. Проте 
вислухати ветеранів і висловити 
свою точку зору прийшов місь-
кий голова Олександр Пузир.

— Ділити і визначати «ват-

ник», «не ватник» — так не 
можна, — сказав очільник міс-
та. — Є люди, які народилися 
в Радянському Союзі, є люди, 
які народилися після того. У 
Радянському Союзі були як 
позитивні моменти, так були і 
негативні. Можливо, позитивні 
моменти ми раніше бачили, а 
негативні намагалися від нас 
трошки приховати. Сьогодні, 
коли ми маємо війну на схо-
ді, коли ми бачимо, що дуже 
складна політична ситуація в 
державі, економічна ситуація, 
ставити на людях клеймо, дава-
ти якісь визначення, я вважаю, 
взагалі неправильно і не на часі.

Олександр Пузир сказав, що 
до Жукова має негативне став-
лення, тому що дізнався про 
його постать багато негативно-
го. Стосовно Світлани Рибін-
ської, то, на думку міського го-
лови, її варто оцінювати за тим, 
чи якісно вона виконує свою 
роботу як очільниця культури.

— Чи мала вона право ви-
словлюватися стосовно героїв 
України, які були під час радян-
ських часів — не мала права. 
Я з нею поспілкуюся. Бо це, 
все-таки, моя підлегла. Я її за-
прошу, думаю, що запрошу і 
Федора Тихоновича на цю роз-
мову з нею. Щоб не на загал 
так було. Можливо, ще когось 
делегуємо. Давайте, мабуть, 
людини три виберемо. Треба по-
чути думку і її також, чому вона 
так сказала. Я думаю, що якщо 
вона так висловилася, то до-
гану вона отримає однозначно, 

— підсумував очільник міста.

Як виріШивсЯ конФлікт

Члени Ради ветеранів ви-
словлювали різні думки сто-
совно того, що варто робити. 
Одні виступали категорично за 
висловлення недовіри і звіль-
нення начальниці культури та 
туризму, деякі пропонували, аби 
вона вибачилася через пресу.

— Можливо, вона так сказа-
ла під впливом того, що вона 
була шокована тими чорними 
сторінками (історії — авт.) і не 
запам’ятала світлого того, що 
було, — каже Леонід Ящук. 

— Хто жив за Брежнєва, той 
пам’ятає світлі сторінки. Я знаю 
чорні сторінки по своєму роду. 
У мене були репресовані рідні. 
Вважаю, що категорично ста-
вити питання про її звільнення 
ми не маємо права. Вона має 
висловити на сесії, чи меру, чи в 
пресі свою позицію щодо цього 
питання, щодо нашого минулого.

На голосування поставили 
два варіанти. За звільнення 
проголосувала одна людина, 
усі інші підтримали пропо-
зицію запросити очільницю 
культури для того, аби вона 
вибачилася, і просити місько-
го голову винести їй догану.

причиною конфлікту став цей стенд. Точніше, друге фото 
ліворуч зверху, на якому зображений Жуков

олена удвуд

Надія Степанишина — бух-
галтер ОСББ «Пролетарська 
Затишок». Це дві невеликі ба-
гатоповерхівки на 24 квартири 
за адресою Пролетарська, 31 та 
31-А. Створили об’єднання не так 
давно — 18 квітня цього року.

— Маленьке у нас ОСББ, біля 
відділення дороги, — розповідає 
Надія. — Ми тільки розвиває-
мося. Я була економістом. Все 
життя пропрацювала в житло-
во-комунальному господарстві, 
тому я всі ці нюанси знаю.

Бухгалтером Надію обрали меш-
канці, оскільки вона має відповідну 
освіту і досвід роботи. Каже, вести 
бухгалтерський облік в ОСББ не 
важко. На тренінг прийшла для 
того, аби дізнатися щось нове.

— Я хочу почути щось для 
себе, поспілкуватися, як хто, що 
робить, може якісь інновації. 
Вчитися я люблю, — додає жінка.

Людмила Маліновська — бух-
галтер у ОСББ «Надія ПРБ», що 
на Кошового, 40. Це теж неве-
ликий будинок, у якому всього 
12 квартир. Створили об’єднання 
наприкінці липня цього року.

Людмила — теж спеціаліст. 

Має середню спеціальну освіту з 
бухгалтерії. До того ж, працювала 
бухгалтером у технологічному 
центрі з обробки перевізних до-
кументів в управлінні залізниці. 
Саме тому мешканці і доручили 
їй вести фінансову звітність.

— У мене, звісно, не така ді-
яльність була, як тут, але щось 
трішки тямлю, — розповідає Люд-
мила. — У мене там не було ані 
податків, ані землі. Нічого такого. 
У мене були вантажні переве-
зення на залізниці. Звісно, тут (в 
ОСББ — авт.) легше, я тут поки 
ще нічого такого й не робила.

На тренінг прийшла для того, 
щоб дізнатися більше про бух-
галтерський облік саме в ОСББ.

— Я не дуже знаю, так собі 
лише зі свого розуміння, що 
таке дебет-кредит, що до чого 
і куди. А тонкощі може якісь, 
то цікаво дізнатися. Це треба, 
перш за все, — додає жінка.

Тр е н і н г  д ля  бу х г а л т е -
рів ОСББ провели у понеді-
лок, 18 листопада. Лекторами 
були бухгалтер Інна Вороні-
на та юрист Анастасія Ланіна.

Бухгалтерам і головам ОСББ 
розповідали, з якими рахун-
ками як треба працювати, а 

також пояснили, який податко-
вий статус мають об’єднання.

— ОСББ — це неприбутко-
ва організація, — каже Інна 
Вороніна. — Якщо ми здаємо 
в оренду приміщення чи трак-
тор, чи ще щось, воно не йде 
як прибуток. Ми ці гроші, які 
одержали від оренди, відда-
ємо знову на витрати ОСББ. 
Прибутку у нас не може бути.

Також розповіли про податки, 
які має сплачувати об’єднання 
і чому краще, щоб люди, які 
працюють в ОСББ, не робили 
цього на громадських засадах, а 
отримували за це заробітну плату.

— Ми не сплачуємо жодних по-
датків, окрім заробітної плати, — 
продовжує Вороніна. — Єдиний 
соціальний внесок — 22 % від на-
рахованої заробітної плати. Якщо 
людина працює на громадських 
засадах, то нічого не платимо, але 
це має бути прописано в наказі. 
Якщо на громадських засадах, 
то у податкової і захисту праці 
можуть бути питання. Мені зда-
ється, що цього краще не робити.

— Якщо є лише голова, то 
він собі на громадських засадах 
може працювати, — додає Ла-
ніна. — Але якщо у вас в штаті 

видно, що у вашому ОСББ ви-
конуються послуги бухгалтера 
чи прибирання, то у податкової 

можуть виникнути питання, чи 
дійсно ця людина робить ці по-
слуги на громадських засадах?

провели тренінг для бухгалтерів осбб
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Шановні козятинчани!
Відзначення Дня Гідності і Свободи – це вшанування тих 

подій в історії сучасної України, які змінили життя багатьох україн-
ців, їх бачення світу, своєї держави і себе.

21 листопада — це день, коли ми думаємо про майбутнє, 
але, водночас, пам’ятаємо тих, хто віддав життя в боротьбі за це 
майбуття. Люди, які ціною власного життя змінили історію України, 
активісти, які полягли на Майдані, були з різних куточків України, 
різних національностей, різного віку й віросповідання, різних про-
фесій. Але їх назавжди об’єднали любов до України та прагнення 
змінити життя кожного українця на краще. Сотні сердець згоріли 
за перемогу і запалили ще мільйони сердець. За рідну Батьків-
щину, за наше з вами майбутнє кращі сини України поклали свої 
голови на київському Майдані. Щорічно, 21 листопада, в цей скор-
ботний для всіх нас день, вся країна схиляє  голови перед світлою 
пам’яттю Героїв Небесної Сотні.

Хочу висловити велику вдячність всім тим, хто у листопаді 2013 
року - лютому 2014 року постав на захист демократичних цінностей, 
національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.

Від щирого серця бажаю усім нам добра, злагоди і непохитної 
віри в перемогу всього єдиного великого українського народу.

Слава Україні! І вічна пам’ять Героям!
З повагою, міський голова Олександр Пузир

УВАГА, КОНКУРС З ПРИЗНАЧЕН-
НЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИР-
НИМИ БУДИНКАМИ НА ТЕРИТОРІЇ 

МІСТА КОЗЯТИН!
Виконавчий комітет Козятинської місь-

кої ради з 20.11.2019 р. по 20.12.2019 
р. оголошує конкурс з призначення 
управителя багатоквартирними бу-
динками на території  міста Козятин.

 Кінцевий строк подання конкурсних 
пропозицій: до  14.00 год. 20.12.2019 р.

Оголошення про проведення конкурсу з 
призначення управителя багатоквартирни-
ми будинками на території міста Козятин 
розміщене на офіційному сайті Козятин-
ської міської ради https://komr.gov.ua.

Дорогі земляки! 
В останню суботу листопада ми разом із українця-

ми всього світу вшануємо пам'ять жертв голодомо-
рів: геноциду українського народу 1932-1933 років, 
голодоморів 1921- 1922, 1946-1947 років в Україні.

Козятинський край відчув на собі всю біль голо-
домору, тому кожен з нас втратив частку свого 
коріння. Ще живі люди, які пам'ятають Голодомор і 
можуть розповісти про той жахливий час.

Прошу козятинчан взяти участь у загально-
міських заходах із вшанування пам’яті жертв ге-
ноциду українського народу, які розпочнуться о 
10.00 годині 23 листопада біля пам’ятного зна-
ку «Хрест» на території храму Почаївської Ікони 
Божої Матері Української Православної церкви.

Та приєднатися до акції, цього ж дня о 16 годи-
ні у вікнах своїх осель засвітити свічки пам’яті за 
жертвами українського народу. Це знак нашої скор-
боти. Це святий вогник, який зігріє душі загиблих. 
Це світло очищення задля нашого майбутнього. 

Вічна пам'ять загиблим і вічна слава Україні!

Міський голова Олександр Пузир

Щиро вітаємо
з днем народженнЯ!

голову профспілки 
працівників агропро-
мислового комплексу, 

краєзнавця
КУПЧИКА Миколу Мусійовича 

(18.11 
голову ГО «Учасників антитерорис-

тичної операції операції 
    Козятинського району»
КРАВЧЕНКА Сергія Сергійовича 

(19.11)
секретаря Переможнянської сіль-

ської ради
ПАНЧУК Валентину Іванівну 

(17.11)
 

вітаємо 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!

П р и й м і т ь  н а й щ и р і ш і  в і т а н -
ня з вашим професійним святом!

В и  д а р у є т е  л ю д я м  в і д ч у т -
тя причетності до суспільних про-
цесів, задовольняєте їх потреби в 
об’єктивній та неупередженій інфор-
мації, надійному та якісному зв’язку.

Тому з нагоди професійного свята 
бажаємо вам міцного здоров'я, про-
фесійних успіхів, невтомного творчого 

пошуку. Нехай щоденна праця прино-
сить вам задоволення та приємні емоції.

Шановні працівники сільсько-
господарської галузі району!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
Дня працівників сільського господар-

ства!
Це день, коли ми віддаємо дани-

ну пошани людям, що взяли на себе 
важку і важливу турботу – працювати 
на землі і годувати країну,  адже з 
маленького хлібного зернятка почина-
ється потужність і сила нашої держави.

Ваші  працьовиті руки, мудрість, 
працездатність, багатий досвід жив-
лять сьогодні українську ниву, ствер-
джуючи істину: якщо є урожай, то 
є злагода і єдність у кожній родині. 

Дозвольте від щирого серця по-
дякувати вам -  хліборобам, механі-
заторам, тваринникам, організаторам 
агропромислового виробництва ра-
йону, за те, що ви зберегли і при-
множили традиції українського села, 
за самов іддану працю, щедріс ть 
душі, теплоту сердець, любов до 
свого рідного краю, до своєї землі.

Хочемо побажати, щоб усі при-
родні стихії обходили вас стороною, 
ваші родини жили у мирі, достатку, 
благополуччі і доброму здоров’ї, а 
Господь завжди благословляв вас на 
всі ваші добрі починання. Нехай під 
сонячним і мирним  небом на наших 
українських ланах завжди колосяться 
щедрі врожаї, а в кожній оселі буде 
духмяний хліб на столі та добробут!

З повагою, голова районної ради                      
Віктор СЛОБОДЯНЮК 

голова райдержадміністрації                     
Юрій СЛАБЧУК

прес-центр 
козятинської 

районної
ради
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КОНКУРС
Управління освіти та спорту Козятинської 

міської ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад: вчителя – дефектолога (олі-
гофренопедагога, тифлопедагога, сурдопеда-
гога); вчителя – логопеда КУ «Інклюзивно-ре-
сурсний центр Козятинської міської Вінницької 
області» .

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
- Громадянство України
- Вільне володіння українською мовою
- Вища освіта не нижче ступеня ма-

гістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна осві-
та”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія” за 
спеціалізаціями: логопед, сурдопедагог, тиф-
лопедагог, олігофренопедагог. Стаж роботи 
за фахом не менше трьох років.

Для участі в конкурсі необхідно надати такі 
документи

- Заява про участь у конкурсі 
- Копія (копії) документа (документів) 

про освіту із додатками, присвоєння вченого 
звання, присудження наукового ступеня

- Копія паспорта громадянина України
- Копія трудової книжки
- Письмова згода на збір та обробку 

персональних даних відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних»

Особа може подати інші документи, які під-
тверджуватимуть її професійні або моральні 
якості.

Визначені документи подаються особисто.
Прийом документів здійснюється протягом 

20 днів з дня публікації оголошення про про-
ведення конкурсу.

Документи подаються за адресою: вул. 
Незалежності, 57, м. Козятин, 22100, управлін-
ня освіти та спорту Козятинської міської ради

  Дата проведення конкурсу 12 грудня  
2019 року, о 14 год. 00 хв. 

Місце проведення : м. Козятин, вул. Не-
залежності, 57 (приміщення Управління освіти 
та спорту КМР)

Додаткову інформацію щодо порядку 
проведення конкурсу, документів для участі 
в конкурсі можна отримати за телефоном: 
(04342) 2-30-50 та на сайті управління осві-
ти та спорту Козятинської міської ради

                телефон 2-16-18

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

Інформаційне повідомлення
Управління житлово–комунального 

господарства Козятинської міської 
ради повідомляє про визнання кон-
курсу, який проводився 11.11.2019 р., 
з призначення  управителя багато-
квартирними будинками в м. Козятин 
таким, що не відбувся з підстав, перед-
бачених пунктом 5 розділу IV Порядку 
проведення конкурсу з призначення 
управителя багатоквартирного будинку.

Управління ЖКГ міської ради

КП «Управляюча компанія» Козятинської міської ради запрошує 
на роботу економіста. Детальніша інформація за телефоном: 2-00-98.

15 листопада у місті Козятин 
відкрився оновлений Центр 
надання адміністративних по-
слуг. Допомогу в інституційному 
створенні, модернізації центру 
та устаткуванні частини  ро-
бочих місць ЦНАП меблями 
та IT технікою зі спеціалізова-
ним програмним забезпечен-
ням, громаді надала Програма 
«U-LEAD з Європою». Меш-
канці громади мають доступ 
до 332 видів якісних адмінпос-
луг, у тому числі – оформити 
паспорт громадянина України 
у формі ID-картки та біоме-
тричний для виїзду за кордон.

В оновленому ЦНАПі працює 
15 спеціалістів, які пройшли курс 
тренінгів з підвищення кваліфі-
кації, розроблені експертами 
Програми. Учасники тренінгів 
дізналися про роль органів 
місцевого самоврядування в об-
слуговуванні громади, належну 
організацію та порядок надання 
якісних адміністративних послуг, 
а також про ділову етику та 
взаємодію з відвідувачами цен-
трів надання адміністративних 
послуг. Окремий модуль було 
присвячено питанням гендеру.

Напередодні відкриття в 
громаді були проведені за-
ходи з інформування жите-
лів про особливості роботи 
ЦНАП, його переваги, права та 
обов’язки працівників та спо-

живачів послуг. Центр доступ-
ний для людей з інвалідністю.

- Для місцевої влади, яка 
з початком процесу децен-
тралізації отримала більше 
можливостей, надання якісних 
адміністративних послуг меш-
канцям є одним з пріоритетних 
напрямків роботи. Ми раді, 
що козятинська громада стала 
учасницею нашої Програми 
і вітаємо її мешканців з від-
криттям оновленого Центру, 
- зазначив регіональний коор-
динатор Програми «U-LEAD з 
Європою» Петро Макаренко.

Міський голова Олександр 
Пузир подякував партнерам за 
підтримку: «Ми вдячні Програмі 
«U-LEAD з Європою» та всім 
партнерам за можливість спіль-
ними силами оновити Центр на-
дання адміністративних послуг. 
Завдяки навчальним тренінгам, 
які пройшли не тільки співробіт-
ники ЦНАПу, а й керівництво та 
актив громади, ми більше дізна-
лися про можливості розвитку 
місцевого самоврядування та 
будемо використовувати здобуті 
знання для розвитку нашого міс-
та. Якісні послуги – це ще один 
крок до благополуччя мешканців 
Козятина та всього району».

Начальник Управління «ЦНАП 
у м. Козятині» Оксана Бортняк 
у своєму виступі зазначила, що 
усі послуги надаються за прин-

ципом – «ДОСТУПНО ВСІМ – 
ЗРУЧНО ДЛЯ КОЖНОГО!», тоб-
то максимально зручно, доступ-
но, зрозуміло, за спрощеними 
процедурами і, що головне, в те-
риторіальній близькості до заяв-
ника. Основна мета – максимум 
комфорту і професіоналізму.

Саме з облаштування ЦНАП, 
як дієвого інтегрованого офісу, 
в якому надаються найнеоб-
хідніші послуги місцевому на-
селенню, розпочиналася робота 
міського голови. Адже, неда-
ремно в суспільстві поширена 
думка, що ЦНАП – це «справ-
жнє обличчя діючої влади»!

Центр діє за принципом про-
зорого офісу і є доступним для 
усіх громадян. До того ж, спро-
ектований так, щоб у повному 
обсязі враховувались інтереси 
його відвідувачів. У першій залі 
облаштовано рецепцію – так 
звану зону прийому, поряд – 
інформаційний стенд, на якому 

висвітлено перелік адмінпослуг, 
їх вартість, графік роботи та 
контактні дані центру. Основну 
частину інтер’єру займає ком-
фортабельна зона очікування 
та оснащені усім необхідним 
робочі місця адміністраторів, 
які першими зустрічають від-
відувачів, щоб сприяти їм у 
вирішенні питань. У приміщенні 
ЦНАПу також облаштовано 
дитячий куточок – для зруч-
ності відвідувачів, які приходять 
на прийом разом із дітьми.

Участь у заході також взяли 
директор Департаменту міжна-
родного співробітництва та ре-
гіонального розвитку Вінницької 
ОДА Володимир Мережко та 
перший заступник начальника 
управління ДМС у Вінниць-
кій області Антоніна Ратушна.

Козятинський ЦНАП – черго-
вий приклад ефективної співп-
раці між громадою та Про-
грамою «U-LEAD з Європою».

Від самого ранку, 15 
листопада, працівни-
ки радіо, телебачення 
та зв’язку отримували 
на свою адресу гарні 
привітання. Колектив 
станційно-лінійної діль-
ниці №2 Вінницької 
філі ї ПАТ «Укртеле-
ком» із професійним 
святом на урочистих 
зборах щиро привіта-
ли заступник міського 
голови Євген Мала-
щук та керівник уста-
нови Роман Бохонко.

Ними відмічено ви-

сокий рівень надання 
телекомунікаційних по-
слуг в місті та ра-
йоні ,  за що колек-
тив займає по рейтин-
гових показниках в 
області перші місця. 

- Розвиток засо-
бів комунікації і інфор-
маційних технологій, 
телебачення і радіо 
– невід'ємна складова 
нашого часу. Завдяки 
вашим професійним 
навичкам та майстер-
ності сьогодні відбу-
ваються серйозні по-

зитивні зміни в роботі 
електронних мас-медіа, 
телекомунікацій. Впро-
ваджуються нові тех-
нології, розширюється 
асортимент послуг для 
населення, - зауважив 
Євген Миколайович. 
-  Нехай творчі плани 
реалізуються в най-
ближчий час, а до-
бробут примножується. 

Вітальні слова місь-
кого посадовця були 
п ідкр іплені  кв ітами, 
грамотами та грошо-
вими винагородами.

працівниКів сфери зв’язКу Козятина 
привітали з професійним святом

в’Ячеслав гончарук

У третю неділю листопада, 
починаючи з 1993 року, своє 
професійне свято відзначають. 
аграрії. У товаристві «Агродім 
Іва», яким керує Віктор Сагайда, 
зібралися в сільському будинку 
культури і в святковій атмосфері 
відзначили кращих своїх праців-
ників. Виставки техніки не було. 
Як каже керівник «Агродому», 
найкраща сільськогосподарська 
техніка, це та, яка працює в полі.

Перерахувавши здобутки пра-
цівників агрокомплексу та керів-
ника товариства, для винуватців 
свята прозвучало перше музичне 
вітання від студентки національної 
академії керівних кадрів в області 
мистецтва Марії Дацюк. Вона ви-
конала пісню «Гуцулка Ксеня».

Наступне музичне вітання адре-
сувалося людям, що працюють 
біля землі, агрономам. Микола 
Касян та Борис Вінічук фа-
хівці з відновлення родючості 
земель. Для них в подарунок 
прозвучала пісня у виконанні 

учнівського колективу «Україна».
Для бухгалтерів «Агродому» 

ведучі підготували комплексний 
твір мистецтва. Спочатку привітали 
главбуха пані Людмилу жартівли-
вим віршованим твором, а потім 
другокласник Максим Дудник з 
танцювальним колективом «Непо-
седи» виконав пісню «Мучениці» 
для всіх працівників бухгалтерії. 
До речі, Максим зростає в спі-
вочій сім’ї. Його брат - вокаліст 
з іменем – Дмитро Плотніцький.

Водії, трактористи, комбайнери 
— Петро Тодорчук, Олександр 
Заїчко, Ігор, Юрій, Павло Гудзов-
ські, Петро Поліщук, Володимир 
Пироганич та Роман Чернихевич 
– якщо вони не виорють та не 
засіють поле, не зберуть уро-
жай та не відвезуть у комори, 
тоді й бухгалтерам не буде що 
рахувати. Для працівників току 
і поля прозвучала пісня у вико-
нанні учениць Іванковецької філії.

Комірник – ключова фігура в 
аграрному секторі. Артисти зга-
дали й за них. Олену Присяжнюк 
та Володимира Шарлая привітала 

гімнастичним танцем лауреат 
всеукраїнських конкурсів восьми-
класниця Каріна Тупчій. Наступне 
музичне вітання адресувалося 
Максиму Синьоокому, Олександру 
Доровських, Дмитру Заїчко, Тетяні 
Славінській, Віталію Карпенку, 
Світлані Дегтярьовій, Олександру 
Пушиліну, Тетяні Москаль, які 
розумом і руками, серцем і ду-
шею забезпечують добробут не 
тільки в товаристві, а й державної 
комори. Для них пісню «Кали-
нова Україна» виконала учениця 
6-го класу Анастасія Коломієць

Слова вдячності на адресу ТОВ 
«Агродім Іва» прозвучали від ди-
ректора школи № 9 Олега Заїчка. 
Саме школярі цього учбового 
закладу влаштували трудівникам 
сільського господарства влас-
ними силами святковий концерт.

З вітальним словом до при-
сутніх в залі звернувся голо-
вний аграрій «Агродім Іва».

— Праця хлібороба - дуже 
важка праця. Україна завжди була 
житницею в світовому масштабі. 
Ні для кого не секрет, що ми ви-

йшли на третє місце з експорту 
зернових культур в світі і у нас 
найкращі землі в світовому масш-
табі, – казав Віктор Сагайда. –  
Ви чули про останні події. Ми зна-
ємо, що таке ринок землі, це вже 
проходили наші діди та прадіди. 
Тут були румуни, австріяки, угор-
ці, поляки... І всі вони, як один, 
хотіли нашу українську землю. 

Я щиро вітаю всіх працівників 
сільського господарства з цим 
святом, особливо працівників 
нашого підприємства. Всіх пра-
цівників району, всіх наших 
пайовиків, які сьогодні доручили 
нашому підприємству свої зе-
мельні наділи, за що отримують 
досить пристойну винагороду. 

Сьогодні «Добробут Іва», це 
надзвичайно потужне підпри-
ємство. За останніх п’ять років 
в інфраструктуру села вкладе-
но 5 мільйонів гривень. Тільки 
якщо прийдуть до нас горе-ін-
вестори, як в селі Тернівка... У 
них на 1457 гектарів, які вони 
обробляють, один працюючий. 
Школу закрили, нема ФАПа, 

немає тракторної бригади. Всі 
люди кинуті напризволяще. Оце 
щось схоже на ринок землі, 
який нам хочуть запровадити. 

соліст ансамблю 
“непоседи” максим дудник
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Ми вирішили дізнатися, чи 
вдихнуть життя у спортзал? 
Яка його подальша доля? 

— Якщо будуть інвестори, 
спонсори, то можливо спортив-
ний комплекс відремонтують і 
відкриють, — каже головний 
інженер Козятинської дирек-
ції залізничних перевезень 
станції Козятин Віктор Чуйко. 
— Але ми не маємо свого фі-
нансування. На той час, коли 
спортивний зал закрили через 
його аварійність, вартість ре-

монту коштувала 1,5 мільйона 
гривень. На сьогоднішній день  
це орієнтовно 3-4 мільйони 
гривень. Ми неодноразово 
подавали звернення, щоб «Ло-
комотив» взяли в комунальну 
власність міста. Але наразі це 
питання залишається відкритим.  

Крім цього, в дирекції за-
лізничних перевезень нам на-
дали інформацію, що за вісім 
місяців поточного року дохо-
дів немає. Натомість витрати 
становлять 105 тисяч гривень.

Фінансування немає. потрібні інвестори

проблема вітання

аварійний «лоКомотив» чеКає інвесторів
пустка. Спортивний зал знаходиться на балансі Козятинської дирекції залізничних перевезень. 
Його закрили на ремонт ще в далекому 2014 році. Пройшло вже п’ять років, а будівля не те, що не 
ремонтується, а навпаки, руйнується часом і людьми. Щоб відновити спортзал та вдихнути в нього 
життя, потрібно орієнтовно 3-4 мільйони гривень. Такого фінансування в залізничній організації немає

ірина Шевчук

Козятинський спортивний комп-
лекс «Локомотив» можна сміливо 
вважати історичною спорудою 
міста залізничників. Адже збудо-
ваний він у 1964 році, на вулиці 
Привокзальна, 14. Це досить ма-
сивна будівля, загальною площею 
1400,7 квадратних метра. У свій 
час «Локомотив» був потужним 
та функціональним спортивним 
комплексом. Там кипіло спортивне 
життя. Приміщення орендувала 
дитячо-юнацька спортивна шко-
ла. Працювали секції волейболу, 
баскетболу, легкої атлетики, 
тенісу, карате. Відвідувачі за-
ймалися в тренажерному залі. 
Постійно проводилися змагання 
серед команд. Тут грали у міні-

футбол, волейбол, баскетбол, 
шахи, шашки, настільний те-
ніс, карате, армспорт, гирьовий 
спорт, різноманітні спартакіади.

привид серед залізничного 
парку

П’ять років тому, у вересні  
2014 року, спортзал закрили 
через аварійний стан. Протікав 
дах, прогнила підлога. Одним 
словом, приміщення потребу-
вало ремонту. Спортивні занят-
тя проводити було неможливо, 
адже був ризик обвалу покрівлі. 
І заради безпеки відвідувачів 
«Локомотив» став на відновлен-
ня. Так він і стоїть по цей час.

«Локомотив» законсервували: 
припинили водо та електропос-

тачання, опалення. 
Зачинили на всі зам-
ки. Стоїть, неначе 
привид серед за-
рослів залізничного 
парку. Двері заби-
ті дошками, вікна 
наполовину вибиті. 
Крізь розбиті рами 
видніються полопані 
пофарбовані стіни, 
подекуди проламана 
стара підлога. З ча-
сом і зовнішня час-
тина вже почалася 
обсипатися. Страшно 
і боляче дивитися 
на таке видовище.

«Болить дуШа»

Ми поспілкувалися 
з тренером з лег-
кої атлетики Воло-
димиром Галицьким. 
До цього часу йому 
прикро і боляче за 
спортивний комп-
лекс. Його вихованці 
(а це близько 30 
дітей) тренувалися 

у «Локомотиві». Піс-
ля його закриття їм 

надали кімнатку у будинку куль-
тури. Потім звідти «виселили» 
до ліцей-школи. І вже зараз 
вони займаються в спортивному 
залі КДЮСШ. Тренер каже, що 
діти стали заручниками ситуації.

— За «Локомотив» в мене бо-
лить душа і досі, — каже Володи-
мир Галицький. — Скільки і куди 
ми тільки не ходили і добивалися, 
щоб залу відремонтували, щоб 
нам дали там можливість прово-
дити заняття, щоб її не закривали. 
Як на мене, то «Локомотив» був 
не такий і аварійний, хоча він і 
потребував ремонту. А закрили 
його через балку, яка провисла. 
Нічого критичного, але маємо те, 
що маємо. Там прекрасне місце, 
потужна база, поруч парк. І влітку 
ми займалися на вулиці. Останніх 
три роки перед закриттям трену-
валися в холодному приміщенні, 
бо відключили опалення. Але 
ми чудово виступали і мали ви-
сокі спортивні досягнення. Два 
майстри спорту, один — кан-
дидат, чотири — першорозряд-
ники. Зараз «Локомотив», на 
жаль, без контролю, він поки-
нутий і забутий. Дуже шкода...

Відомо, що з 2008 року «Ло-
комотив» знаходиться на балансі 
дирекції залізничних перевезень. 
Капітальний ремонт не прово-
дився значний час. Наша газета 
неодноразово піднімала питання 
стосовно закриття спортивного 
залу на території залізничного 
парку. Адже козятинчан ціка-
вить ряд питань, які стосуються 
спортбази. Наприклад, чому 
вона нікому не потрібна? Чому 
не виділяються кошти? Чекають, 
поки приміщення зовсім розва-
литься і опустошиться? До цього 
вже недалеко. Адже, як відомо, 
«Локомотив» не охороняється. 

покинутий і забутий «локомотив» — 
історична споруда міста (1964 року)

зовнішня частина комплексу почала обсипатися. 
половина вікон вже побита

всередині поламані двері 
та обдерті стіни

двері спортзалу «для надійності» забили дошками. 
зала не охороняється

46
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проблема наші люди

залізничниКи погрожують 
«італійсьКим» страйКом

у 90-річного євгена синицьКого 
56 роКів трудового стажу

терпець урвався. Слюсарі, що приходять на роботу у залізницю, змушені за свої 
гроші купувати інструмент для ремонту локомотивів. Зарплати низькі. Умови праці - 
незадовільні. Щоб щось змінити на краще, залізничники вийшли на акцію протесту

доля. Він без рідної матері  залишився в шість  років. У дванадцятирічному віці в його життя увірвалась 
війна. Після студентських років разом з дружиною поїхав у Cибір.  Мріяв повернутися до отчого дому, а коли 
трапилась можливість – переїхали сім’єю до рідного краю

в’Ячеслав гончарук

Народився наш герой в селі 
Погоріла, що на Хмельниччині, 
22 листопада 1929 року в сім’ї 
педагога. У шестирічному віці 
маленький Євген залишився без 
матері, а через деякий час бать-
ко нашого ювіляра одружився 
вдруге. Коли ми запитали Євгена 
Ксаверовича, кого батько привів, 
матір чи мачуху. Він сказав: «Як 
було, так виростила». За дитин-
ство і роки німецької окупації 
згадувати не хоче. Каже, то був 
складний період. Батько працю-
вав вчителем, а часті переїзди 
після призначення на нове місце 
роботи вносили корективи в жит-
тя нашого співрозмовника. Після 
кількох переїздів, оселилися в 
Білилівці. Там закінчив школу і 
став студентом Дніпропетров-
ського транспортного інституту. 
Набувши освіту інженера, був 
направлений в локомотивне депо 

Східно-Сибірської залізниці в 
місто Нижньоудинськ. Молодий 
спеціаліст приїхав в Сибір не 
один, а з дружиною Наталією, 
яка стала йому надійною опо-
рою протягом всього її життя. 
Тільки, щоб працювати за спе-
ціальністю, яку студент Євген 
набув в інституті, потрібно було 
відпрацювати декілька років 
на іншій роботі. Лише в 1955 
році, перебравшись в Іркутськ, 
він отримав роботу головного 
механіка рефрижераторного  
поїзда. Та цю посаду через два 
роки ліквідували за скороченням 
штату. Тож в Іркутську Євгена 
Синицького вже ніщо не тримало 
і він, долаючи тисячі кілометрів, 
подався до рідної сторони. 

З дружиною та чотирирічним 
сином Геннадієм переїхав у Ко-
зятин і став працювати помічни-
ком машиніста паровоза. У 1959 
році молоде подружжя стало 
батьками вдруге. Народився син 

Олександр. У тому ж році вони 
обзавелися власним житлом.

На початку шістдесятих в Козя-
тинському Локомотивному депо 
йшло велике скорочення локомо-
тивних бригад. А у Фастові від-
кривалося депо рефрижератор-
них секцій. Якщо когось потрібно 
було ще перенавчати за спеціаль-
ністю холодильних установок, то 
Євген Синицький інженер в цій 
галузі. Він став у депо Фастів 
фахівцем номер один. На посаді 
механіка рефрижираторного по-
тяга він працював до виходу на 
заслужений відпочинок. А коли 
отримав пенсійне посвідчення, 
влаштувався працювати в горо-
дню бригаду радгоспу «Здобуток 
жовтня». Пан Євген сіяв і ви-
рощував розсаду, сапав бур’яни 
і висаджував овочі в ланці. Та 
цінувало керівництво радгоспу 
нашого героя як спеціаліста хо-
лодильщика. У радгоспі стояла 
рефрижераторна секція, а забез-

печити режим зберіган-
ня вирощеної продукції 
міг тільки спеціаліст. У 
такому ритмі ювіляр 
провів 11 років і в 2004 
році, у  75-річному 
віці, маючи 56 років 
трудового стажу, свою 
трудову книжку оста-
точно сховав у шафу.

Але за механіка хо-
лодильних установок 
минулих років і тепер 

на виробництві пам’ятають. На  
90-річчя йому присвоєно звання 
заслужений ветеран залізниці. 
Крім  почесного звання, ювіляр 
отримав медаль організації ве-
теранів залізничників, грамоту 
за заслуги на виробництві та 
грошову винагороду. Тільки 
найбільша нагорода ветерану-

імениннику від синів Геннадія та 
Олександра, обох невісток, яки-
ми він пишається і вважає своїми 
доньками. Вдячний молодшій 
сестрі Катерині. Сама вона на 
брата ласково каже «папа». 
Коли вона була маленькою, він 
заміняв їй батька, так і нази-
ває його по сьогоднішній день.

Коли ми запитали, як живеться 
ветерану праці в статусі пенсіо-
нера, Євген Синицький відповів:

— Здоров’я іноді підводить. 
Щодо матеріального станови-
ща, то гріх жалітися. Від рідних 
людей я отримую матеріаль -
ну, моральну і фізичну допо-
могу. Дай Бог всім людям на 
старості років мати таких ді-

тей, онуків, правнуків та сестру.
— Євгене Ксаверовичу, що 

б ви могли побажати молодим 
спеціалістам, які тільки почина-
ють свій шлях на трудовій ниві?

— Щоб стати кваліфікованим 
працівником, потрібно любити 
свою роботу і отримувати за неї 
достойну платню. За своє здоров’я 
дбати змолоду.  Це основне .

«потрібно любити свою роботу» ветеран праці євген синицький господарює біля 
власного будинку

в’Ячеслав гончарук

З приходом морозів, а синоп-
тики обіцяють до кінця тижня до 
13 градусів морозу, прийде до 
нас щорічна проблема порятун-
ку лебедів. Кожен рік, як тільки 
водойми вкриваються кригою, 
ці птахи покидають насиджене 
місце в пошуках іншої відкритої 
водойми. Трапляється так, що 
не всі пернаті відлітають. Як 
правило, залишаються лебеді з 
числа первістків, які ще не набра-
лися сили, травмовані, чи хворі. 

У лебедів, що на Водокачці, 
зі здоров’ям все гаразд. У них 
може виникнути інша проблема. 
Небайдужі козятинчани мало не 
півроку підгодовували пернатих 
з рук. Полетять вони, чи будуть 
чекати на крижині годівлі від 
людей, покажуть морози. А чуй-
ні люди, коли бачать лебедя на 
крижині, масово телефонують 
представникам преси та кли-

чуть на допомогу рятувальників.
Лебедям, які залишилися на во-

доймі, в більшості випадків потрі-
бен не стільки порятунок, як допо-
мога.  Мороз птахам не страшний. 
Як стверджують орнітологи (знавці 
птахівництва), кровообіг у лебедів 
відрізняється від людського і це 
дає птаху не мерзнути навіть за 
сильного морозу чи стояти на 
крижині, не відчуваючи диском-
форту.  Страшним для лебедів є 
відсутність відкритої водойми, де 
птах може самостійно добувати 
собі їжу. На замерзлій водоймі 
пернатим загрожує тільки голод. 

Буває так, що від великого 
бажання птахам допомогти, ми, 
люди, іноді робимо їм медвежу 
послугу. Після годування хлібом 
лебеді можуть хворіти на ентерит 
(захворювання слизової оболонки 
кишок та шлунка), що нерідко при-
зводить до загибелі птиці. А від 
надмірного корму вони можуть по-
збутися звички шукати корм само-

стійно. Знавці птахів та екологи ра-
дять рятувати лебедів тільки тоді, 
коли в цьому виникає потреба (у 
випадках, коли птах травмований, 
коли не може летіти, чи хворий).

Рятувати потрібно лебедя тоді, 
коли він в своїй ополонці не ро-
бить ніяких рухів. Це той випадок, 
коли птах має травмоване крило 
і примерзає крильми до льоду. 
Коли лебідь повертається в лунці 
на різні боки, він в будь-який 
момент може піднятися в повітря.

Лебеді птахи кочуючі, а не пере-
літні. У випадках з трьох і більше 
особин, що стоять на крижині, най-
імовірніше, птахи відпочивають між 
перельотами, а відпочивши, пере-
летять на незамерзаючі водойми.

Орнітологи рекомендують в пе-
ріод морозів підгодовувати лебедів 
тільки в тому випадку, якщо це 
сірий первісток, який ще не змінив 
оперення. Одному такому лебедю  
достатньо 1 кг комбікорму на три 
дні. Така норма не привчить птаха 

до штучного годування і не дасть 
йому загинути в холод. У раціоні 
лебедя може бути зерно пшениці, 
вівса, кукурудзи, терті овочі та 
розмокле у воді сіно. Як ствер-

джує наш козятинський зоолог 
Василь Чуплаков, основний овоч 
в зимовий період для лебедя - це 
білокачанна капуста. Вона може 
замінити всі інші овочі разом взяті.

лебеді - диКі птахи, самі себе можуть врятувати

лебеді демонструють свою красу козятинчанам, які не 
захотіли бути в кадрі

лесЯ кесарчук

Козятин в народі на-
зивають містом заліз-
ничників. У нас є цілі 
династії родин заліз-
ничників. Якщо раніше 
вони закривали очі на  
умови праці, то  тепер 
їх терпець увірвався.  
Близько 400 залізнични-
ків із Козятина приїхали 
всеукраїнський на мі-
тинг під стіни Верховної 
Ради. Вони вимагали 
гідних умов праці та 
зарплат. Люди тримали 
в руках плакати і скан-
дували, що залізниця 
- не доїльна корова. 

– Наша найперша 
головна вимога – це 
підняття зарплати. Офі-
ційно, в нас на заліз-
ниці середня зарплата 
10 000 гривень . Це 
стосується помічників 
машиністів і працівни-
ків, що мають чималий 
досвід і розряд роботи. 
Решта робочих отриму-
ють п’ять-шість тисяч 
гривень на руки. Зараз 
потихеньку вже скоро-
чують людей і плану-
ють масові скорочення. 
У нас майже нульова 
матеріально -технічна 
база. Ми постійно на 
ремонтах, – скаржить-
ся голова первинної 
профспілкової орга-
нізації вільної проф-
спілки залізничників 
України Козятинської 
дирекці ї Залізничних 
перевезень Південно-
Західної залізниці Олек-
сандр Можарівський.

немає нормально-
го аудиту

Пікет підтримала віль-
на профспілка заліз-
ничників України. Її 
голова сам починав 
свою кар’єру з Козяти-
на. Він добре обізнаний 
з нинішніми реалія -
ми роботи звичайних 
робочих на залізниці. 

– Я починав пра-
цювати слюсарем  у 
козятинському  вагон-
ному депо. Закінчив тут 
залізничне училище. 
Працював електромон-
тажником, механіком і 

ревізором, потім орга-
нізував в Козятинській 
дирекці ї профспілку. 
Зустрівся із безправ’ям 
та анархією. При ра-
дянській владі було 
більше порядку. Зараз 
ніхто належним чином 
не проводить ремонти 
локомотивів. Є випадки, 
що приходить людина 
працювати слюсарем 
– йому кажуть, треба 
принести свої викрутки, 
молотки, зубила. А як 
не маєш, купуй – за 
власні гроші. По всій 
Україні на дирекціях 
Укрзалізниці немає нор-
мального аудиту, - каже 
голова вільної проф-
спілки залізничників Во-
лодимир Козельський.

не почуЮть – зупи-
нитьсЯ рух потЯгів

Залізничники скар-
жаться, що майже 90 
в і д со т к і в  р у хомо го 
складу давно відслужи-
ли свій термін придат-
ності. Тому козятинські 
залізничники зокрема 
своїм протестом спону-
кали керівництво Укрза-
лізниці до капітального 
ремонту та оновлення 
вагонів і локомотивів. 

– Топ-менеджери і 
керівники філій та де-
партаментів ПАТ Ук-
рзалізниці отримують  
зарплати по 100 і по 
200 тисяч гривень. Май-
же мільйон зарплати 
отримує директор дер-
жавного залізничного 
підприємства . А ро-
бочі повинні за власні 
кошти іти і купувати 
інструмент. Зараз по-
трібно якісно провести 
ремонт усіх локомо-
тивів. Ми вже донесли 
свої вимоги президен-
ту і сподіваємося на 
їх задоволення. Якщо 
не почують, влашту-
ємо італійську акцію 
протесту, - додає Во-
лодимир Козельський.

Ця форма протесту 
передбачає неухильне 
виконання всіх інструк-
цій залізничників. Що 
це таке? Пан Володимир 
пояснює детальніше:

– Щодня виходять 

п о ї з д н і 
бригади і 
починають 
п р и й м а т и 
т е п л о в о з 
і з  л о к о -
мотивного 
депо. Вони 
п е р е в і р и -
л и  й о г о , 
я кщо  в і н 
н е  в і дпо -
відає без-
пеці руху, 
може  н е -
сти загрозу 
довкіллю і 
оточуючим, 
то  брига -
да його не 
випускає в 
рейс. Зараз 
прак ти чно 
90% локо-
мотивів не 
в ідпов ід а -
ють техніч-
ним вимо-
г ам .  Така 
акція була 
в  Є в р о п і 
2005 року 
.  П ерший 
раз робота 
залізнични-
ків за ін-
с т р у кц і єю 
в  Укр а ї н і 
п р о в о д и -
лась в 1907 
році. У нас 
чітко про-
писано, що 
локомоти -
ви  випус -
кають на колі ї за 
чітко дотриманими 
інструкціями. Вихо-
дить нонсенс – зараз 
всі працюють з по-
рушенням інструкції. 
Приймають потяги і 
локомотиви, які не 
відповідають безпе-
ці руху, довіряючи 
усному слову, - зізна-
ється голова вільної 
профсп ілки Воло -
димир Козельський.

Залізничники Ко-
зятина вирішили ще 
трішки почекати, поки 
їх вимоги будуть ви-
конані, далі готові 
продовжити акцію в 
іншій формі – не від-
пускати потяги на ко-
лії, які не відповідають 
технічним вимогам.

під стінами верховної ради наші козятинці тримали 
плакати з написом «залізниця - не корова»

мітингувальники вимагають виконати всі їх 
вимоги і чекають рішення влади

КОРОТКО

не бійтеся сирен
 За повідомленням 
департаменту цивільного 
захисту Вінницької 
облдержадміністрації, 27 
листопада з 13.55 до 15.00 
год. буде проводитися 
річна перевірка 
внутрішньообласної 
системи оповіщення з 
практичним запуском 
електросирен та подачею 
сигналу «УВАГА ВСІМ!». 
Прохання зберігати 
спокій та займатися 
повсякденними справами.

де в Козятині 
не буде світла?
  У Козятині 21 та 22 

листопада буде проводи-
тись розчищення трас лінії 
електропередач від порослі 
дерев. У зв’язку з цим пра-
цівники Козятинських ЕМ 
знеструмлять кілька вулиць. 
У четвер, 21 листопада, з 9.30 
год. - 16.30 год. світло ви-
мкнуть на вулицях 9 Січня, 
Пролетарській, Сербіна та 
на провулках 9 Січня, Во-
допровідний. 

У п’ятницю, 22 листопада, 
з 9.30 год. - 15.30 год. зне-
струмлять вулиці Космонав-
тів, Суворова, Я. Мудрого, 
Сєдова, Павленка, Матро-
сова, 9 Січня, Пролетарська, 
Сербіна та провулки 9 Січня, 
Водопровідний.

Корисні заняття
  У минулу п’ятницю, 

15 листопада, у ліцеї-школі 
зусиллями працівників від-
ділення екстреної медицини 
та педагогічного колективу 
було проведене інформатив-
не та надзвичайно корисне 
заняття для учнів І курсів (9 
класи). Говорили про «Ме-
тоди надання допомоги на 
догоспітальному етапі при 
невідкладних станах». 

Підлітки вчилися зупиня-
ти кровотечі, робити штучне 
дихання та непрямий масаж 
серця, дізналися багато ко-
рисного про першу допомогу 
у різних кризових ситуаціях. 

“Таке практичне заняття 
дуже сподобалося учням, 
адже подібні знання можуть 
допомогти зберегти здоров’я, 
а, можливо, й життя. Щиро 
дякуємо за такий важливий 
урок медикам-професіона-
лам: завідувачці відділення 
екстренної медичної до-
помоги Ларисі Лукащук, 
інструкторам Світлані По-
ліщук, Максиму Хавруку, 
Миколі Підгорецькому. 
Спасибі за вашу працю”, — 
пише адміністрація закладу.
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робота та оголошення

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

інтернет. 093-631-89-49

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

Продам холодильне обладнання та 
торгові ваги, торгівельна шафа під 

склом. 097-449-53-15

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

097-449-53-15

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

753-67-42

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

067-843-88-04

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

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

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

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

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
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На 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 продавець з\п гідна. 098-573-99-92
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібен 
дівчина - офіціант, графік 3/2. 063-157-59-
96 Олексій
Запрошується продавець в магазин тексти-
лю. 063-616-83-08
Запрошуються перукарі та майстри манікюра. 
067-791-11-73
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
Потрібен кочегар для опалення 2-х пов. при-
ватного будинку в центрі (котел на дровах). 
093-766-78-49
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  
Робота диспетчера в службі таксі, 200 грн. 
зміна. 093-766-78-49
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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            Продам
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 
2 труби 200 мм. пластикові для скважини, труба 3 
м. 050-864-76-28
2- х ярусне металеве ліжко. 093-036-19-27 
2-х спальна кровать в хорошому стані по низькій ціні. 
073-310-91-13
Барани кастровані на мясо 60 грн./кг. 096-969-45-
99 Ігор
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, 
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Блок ракушняк б/у. 067-430-40-65
Вазони монстери, пасифлору. 096-124-95-62
Ванна металева довж. 1м50см., шир. 70 см. 097-
138-52-15
Велосипед Аіст аналог "Салюта", всі запчасти (деталі 
рідні) 1 000 грн. 067-261-86-74 Микола
Велосипеди для різного віку та статі, та запчастини, 
масло перероб. і трансфор., саджанці тонкошкурого 
горіха більше 100 шт., клітки кролячі, асбестова 
труба 4 м., мідний броньований провід 3-х жильний 
25 м. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 093-940-96-11
Вєтнамські поросята підрощені 15-20 кг. 1 200 грн., 
мангалиця поросята підрощені 20-30 кг. 4 000 грн., 
венгерська, травоядні.  093-017-68-13
Вікна деревяні під склопакет, відкривні, нові, 
пофарбовані з склопакетом 0.70 х 1.03 4 шт. 063-
616-18-22, 067-976-19-54
Вугілля Антрацит, пральна машинка з центрофугою. 
063-276-71-31
Вугілля, шафа для одягу та книг, столик передвеж-
ний, балія, телевізор, крісла 2 шт. 096-107-00-47
Газ. плита 4-х камфорна б/у, недорого. 067-583-90-
39, 063-762-47-83
Газоблоки 20 х 30 х 60 - 20 шт., батареї опалення, 
балони газові. 098-637-76-40
Газова плита нова Gefest (Білоруська) 4 600 грн. 
096-705-97-87
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан но-
вого. 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
Гуси. 096-124-95-62
Двері праві до грузового авто ГАЗ-52 нові, капот.  
2-30-43, 097-255-51-60
Дві одинарні кроваті, диван, сервант, дві шафи, 
масляні радіатори. 096-938-89-79
Дерево на пню (ясен) с.Вернигородок. 097-436-
56-60
Диван, крісла (комплект), недорого. 097-355-96-28, 
093-513-36-47
Дитяча коляска з/л у відмінному стані недорого, 
пральна машинка автомат LG 3.5 кг., телевізор 
кольоровий 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
Дорожки нові, магнитофон непрацюючий, програвач 
з пластинками, аквариум, клітка для папуг, рами з 
стеклом, стінка кімнатна.  097-643-40-14, 063-393-
02-59
Дрова різані в колодках. 067-430-40-65
Дрова ясен, недорого. 098-492-01-00
Дрова ясенові колоті - рубані. 096-543-78-08
Дублянка темно-фіолетова з песцем. 096-124-95-62
Дуже гарненьких чистокровних королівських 
пекінесів. 063-398-52-10
Екструдер, вуглекислотний балон, ел.двигуни 1.5 
КвТ, 3 КвТ. 063-684-08-88, 096-534-50-28
Електро січкарня. 067-889-16-25
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 під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 
097-691-24-53
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
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Зимова резина з дисками 175/13, коробка передач 
передня Дачія "Логан", ванна чавунна. 098-624-96-30
Зимова резина з дисками 175/70 R 13, пружини 
задні на ВАЗ. 096-846-87-64

Картопля велика, картопля на посадку, кормовий 
буряк. 093-133-46-28
Картопля мілка. 093-153-21-72
Кобила 14 років с.Титусівка. 098-078-73-51 Андрій
Кобила 14 років, с.Титусівка. 098-078-73-51 Андрій
Коза недорого. 097-616-14-11, 063-021-85-63
Коза, недорого. 096-124-95-62
Конвектор газовий Угорський, робочий стан. 067-
368-56-12
Коня. 098-700-26-07
Кормовий буряк. 067-349-52-39, 063-623-02-56
Корова дійна з 5 телям, терміново, с.Махаринці. 
098-867-21-40
Кухня. 093-808-38-10
Липа зрізана, два великих дерева, ділова деревина. 
067-133-74-66
Магазин 14 кв.м., з меблями, можливо оренда. 063-
311-65-88, 096-363-92-78
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
Морква, 2 зимових ската 195/65 16С нових. 097-
297-81-71
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
Підрощені Венгерські кури. 063-292-64-83
Пневматику Хатсан (25 магн.), ботінки чол. зимові 
р.42 650 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 з різною вагою. 067-300-17-72, 093-592-
01-96
Поросята мясної породи. 063-605-78-35
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. 097-763-70-73, 063-939-83-97
Пральна машинка "ЕлектроЛюкс", верхня загрузка 
б/у. 063-335-97-80
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 батарея опалення 
50 х 60, дешево, пенопласт для утеплення фасаду 2 
упаковки, все в гарному стані. 063-741-21-86, 098-
542-94-77
Рельса Р-65 довж. 3 м. - 2 шт. 097-401-20-57
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
Телевізор "Samsung" 50 " 2019 р.в. 063-197-03-26
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
Теличка чорно-ряба 2.5 міс., хорошого поводу 4 000 
грн. 097-150-27-63
Труби на стовпчики, уголки, наковальню велику, бур-
жуйку, газ. балони, тіски. 063-398-52-10
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
Участок р-н Козятина, гола коробка, є скважина. 
098-918-03-39 Юра
Фортепіано Отрада Одеського вир.-тва, поліроване, 
коричневе, дитяча кроватка з матрацом, вул.9-Січня 
65. 098-564-57-58
Циркулярка на 380 В, соковижималка - прес, банки 
3-х л. по 13 грн. 067-368-56-14, 2-23-74
Цуценята німецької вівчарки 2 міс. 063-104-31-23
Шафу-купе, вхідні двері, міжкімнатні двері б\в. 093-
485-05-85
Швейна машинка Подолка, гарна стінка 4 м., триляж, 
крісло розкладне, весільна сукня гарна, туфлі, при-
краси, супутникова антена, р-н 3 школи, вул.Сєдова 
12 кв.28. 067-932-11-02
Шини зима R15 195/65 4 шт. 2 200 грн. 096-700-
71-99
Ячмінь, тюки соломи. 096-600-34-02

        НЕРУХОМІСТЬ
3-х кімн. кв., 85 кв.м., вул.Довженка 105А кв.20. 097-
269-04-07, 093-299-70-64
 Будинок с. Козятин, якісний ремонт, сучасний дизайн 
інтер`єру, заг. площа 250 кв. м., будинок 2-х пов., 5 
кімн., камінний зал, кухня-столова, два сан. вузла, 
котельня, територія 30 сот. землі + 2-х пов. госп. 
приміщення, альтанка та фруктовий сад. 097-791-28-63
1-кімн. кв., 1 пов., вул.Грушевського 30. 067-772-36-78
1-кімн. кв., 2 пов., центр., р-н 1 школи. 093-704-31-57
1-кімн. кв., 38 кв.м., р-н училища, 1 пов., без ремонту. 
093-704-31-57
1-кімн. кв., вул.Довженка, 1 пов., сарай, опалення. 093-
704-31-57
1-кімн. кв., з меблями, 37.2 кв.м., євро-ремонт, інд. опа-
лення, 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, килимами, 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 пов., вул.Володимира Великого 7 (Котовсь-
кого). 067-772-36-78
2-х кімн. кв., 2 пов., р-н училища. 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., 4 пов., центр, гарне планування, без ремонту. 
093-704-31-57
2-х кімн. кв., 45 кв.м., інд. опалення, центр вул.Г.Майдану, 
недорого. 093-998-16-42, 066-580-20-08
2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі зручно-
стями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., р-н СШ №3, газ, вода, пічне та газ. 
опалення, кімнати роздільні, свій двір, погріб, сарай, 0.4 га 
землі. 067-387-27-00, 067-902-94-38, 063-019-00-79 
2-х кімн. кв., 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. будинку, 
м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на квартиру 
в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/каналізація, стан 
жилий, інд. газ. та пічне опалення., сарай, підвал, 4 сот. 
городу, молодий сад, поруч автобусна зупинка, школа, дит. 
садок, зал. вокзал. 096-429-87-28, 063-624-12-07
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., ПРБ, 50 кв.м. 093-857-04-53
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., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., тепла, 
не кутова, інд. опалення, косметичний ремонт, 2 балкона, є 
підвальне приміщення. 063-255-21-63, 096-451-95-94
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., кімнати роздільні, інд. 
опалення. 067-940-41-22, 063-675-93-04
3-х кімн. кв., вул.Депутатська 41, євро-ремонт, опалення. 
093-724-28-38, 096-414-00-43 Тереза
3-х кімн. кв., центр, 4 пов., інд. опалення, недорого. 093-
704-31-57
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опалення, з 
ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 073-463-34-76
4-х кімн. кв., 2 пов., покращеного планування, з усіма зруч-
ностями, 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., 2 пов., центр, жилий стан, інд. опалення. 093-
704-31-57
Або обміняю будинок зі всіма зручностями, гараж, сарай, 
земля 4 сот. приватиз. на квартиру. 068-271-40-31
Будинок 120 кв.м., 2-х пов., Царське село. 093-704-31-57
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 гара-
жа, чи обмін на 1-2-х кімн. кв. 093-018-11-86, 067-58-36-894
Будинок 2-х пов., с.Козятин р-н Царське село, площа зем. 
діл-ки 23 сот. 063-892-52-68
Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х кімн. кв. 
з доплатою. 067-412-48-32
Будинок 54.9 кв.м., зі всіма зручностями, без ремонту, з 
можливістю під виплату. 095-673-07-11
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, ко-
лонка, 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 периметру ого-
роджено бетонною огорожею, є плодові дерева, на околиці 
міста. 063-026-75-03
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зручностями, 
є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-596-41-56, 098-
597-08-78
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок в центрі. 063-289-04-55
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 добудо-
ви. Заг площа 60 сот. Є сарай для тримання дом.живності. 
Дет інформація 097-60-57-822
Будинок вул.Водокачна с.Козятин, всі зручності, 10 сот., 
гараж, сарай, погріб, город, садок. 067-368-56-14, 2-23-74
Будинок вул.Пролетарська 98, госп. будівлі. 067-772-36-78
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два окремі 
входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, літня кухня. 
067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
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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., 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 євро-ремонт, з меблями, р-н 3 школи. 093-704-
31-57
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, погріб, 
літня кухня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 сот. 
096-721-87-38
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, м.Козятин вул.
Матросова, або обмін на квартиру. 097-186-99-34
Будинок 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 добудо-
ви. Заг площа 60 сот. Є сарай для тримання дом.живності. 
Дет інформація за тел. 
Будинок м. Козятин, вул. Пролетаська124, газ, опалення,  
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, кухня, санвузол, 
заг. площа  зем. діл-ки 18 сот. (11 сот. землі під ведення 
садівництва), 2 великих гаража, госп. будівлі. 097-196-79-
35 Зоя
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 с. Козятин, якісний ремонт, сучасний дизайн 
інтер`єру, заг. площа 250 кв. м., будинок 2-х пов., 5 кімн., 
камінний зал, кухня-столова, два сан. вузла, котельня,  
територія 30 сот. землі, 2-х пов. госп. приміщення, альтанка 
та фруктовий сад.  097-791-28-63
Будинок с.Верболози біля ставу, на два входа, є газ. та 
пічне опалення закольцоване, вода централізована, времян-
ка з погрібом, сарай. 096-334-88-14

Будинок с.Вернигородок в центрі, з усіма зручностями, 
сарай на 3 відділення, земля приватиз.,  город 10 сот. 
068-346-54-35
Будинок с.Журбинці, газ. та пічне опалення, криниця, 
погріб, сарай, 15 сот. землі-городу. 093-998-16-42, 066-
580-20-08
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода центральна, 
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.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, погріб, 
криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
Будинок с.Кордишівка привати., вода, гараж, сарай, погріб 
80 000 грн. 098-271-42-00
Будинок с.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-829-
60-34, 096-973-22-80
Будинок с.Пляхова з госп. будівлями, погріб, літня кухня, 
хлів, в будинку є газ, вода, світло, зроблена каналізація, 
зем. діл-ка 25 сот. 097-302-85-55
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 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 приватиз., біля 5 школи р-н ПРБ, земля 
під город, охайне подвір'я, цегляний сарай, погріб, газ, 
вода, каналізація, меблі в будинку. 099-615-07-63
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матросова, або 
обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 068-898-10-84
Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний будинок, погріб. 
063-342-71-61
Дача на Телимонівці, 5 сот., цегляний будинок, погріб. 
068-518-65-33
Зем. діл-ка 15 сот. виходить до ставка, старий будинок 59.4 
кв.м., пічне опалення, світло, вода, гараж сарай, с.Козятин, 
вул.Центральна 45 + 15 сот. землі. 096-215-55-79
Магазин в центр, 50 кв.м. 093-704-31-57

Пів будинку в Козятині, 16 сот. землі, зі всіма зручностями, 
приватиз. 066-868-82-71
Пів будинку, 3 кімнати з меблями, є літня кухня, крини-
ця, підвал, сарай, город 40 сот., газ. та пічне опалення, 
терміново, дешево. 098-707-26-10
Участок під забудову, 10 сот., гарне місце, неподалік від 
центра. 093-704-31-57
Частина будинку в м.Козятин. 073-058-60-59
Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/водопостачання 
+ пічне опалення, стінка, стіл, диван, стільці, тафлі скляні 5 
мм., тумба під телевізор. 098-597-08-40
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

         АВТОМОТО
Chevrolet - Еvanda 2005 р.в., 2.0, газ-бензин, відмінний стан. 
097-327-27-34, 063-293-14-23
Opel Omega Караван 1998 р.в., недорого. 093-898-28-28, 
067-970-60-38
ВАЗ 2109 2004 р.в., темно зеленого кольору. 097-354-82-12
ВАЗ 21099 1993 р.в., в робочому стані, терміново, недорого. 
096-417-99-52
ВАЗ 2110 2007 р.в., 1.6 бензин, сигналізація, ц/замок, тоно-
вана, відмінний стан. 068-766-05-18
ВАЗ 2111 2007 р.в., газ-бензин, 1.6, 16 клапан. 063-259-
20-00
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
Ланос 2014 р.в., двигун Опель 115 000 грн. 097-318-53-21, 
067-754-44-65
Ланос газ-бензин 2006 р.в., в відмінному стані. 097-859-
45-37
Мотоблок Кентаур новий 10 к.с. з ел.стартером, шир. фрези 
1м40см. 093-925-93-80
Причіп до тракторця 125 х 200 саморобний. 068-518-35-71
Скутер Хонда Діо 34 з документами, зареєстрований, в 
робочому стані. 063-675-92-89, 063-382-46-94
Славута газ-бензин 2004 р.в. 097-623-70-91

              РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу 
чорного металобрухту, макулатури, старих 
холодильників, батарей опалення, газет, бумаг, 
картону - телефонуйте, приїдемо і вивезем. 097-
904-20-43
Віддам безкоштовно глину. 068-053-48-03
Візьму на квартиру жінку або 2 дівчини, є всі 
зручності. 098-651-42-66
Візьму на квартиру хлопця. 2-12-24, 093-884-86-66
Втрачено атестат про закінчення Миколаївської ЗОШ 
10 класів №809 694 виданий на ім'я Ільчук Ольга 
Андріївна вважати недійсним
Втрачено свідоцтво про право особистої власності 
на жилий будинок, виданий Глуховецькою с/р 
05.01.1988 р. на ім'я Юхимчука Віктора Вікторовича 
та Юхимчук Віри Вікторівни вважати недійсними
Двоє маленьких кото-діток чорно-білий хлопчик та 
3-х кольорова дівчинка шукають люблячу родину. 
Можливо, хтось мріє про пухнасте, муркотливе чудо 
- маєте можливість здійснити мрію свою, або ж ро-
дини. 063-784-17-02
Догляну людину похилого віку. 0990025-88-12
Здається кімната з кухнею, окремий вхід, газ, вода 
в будинку, недорого. 095-178-30-41, 063-618-84-34
Здам 2-х кімн. кв., 1 пов., з меблями, вул.В.Великого 

Форд Конект 2007 р.в., 1.8 дизель, пасажир, в доброму стані. 
097-756-29-19
Форд Транзіт 2003 р.в., груз. пас., один власник, добрий 
стан.  097-431-61-00 Саша
Хонда Акорд 1990 р.в., в хорошому стані. 063-684-08-88, 
096-534-50-28
Авто б/у. 067-914-75-05

           КУПЛЮ
Бійний горіх, дорого. 093-873-71-87
Від організацій та населення макулатуру, картон, плівку, 
пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодильники, балони газові 
та кисневі, радіатори автомобільні, можливий самовивіз. 
063-671-67-65, 098-500-10-54
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 чорний та 
кольоровий металобрухт за готівковий і безготівковий роз-
рахунок. 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
Старі подушки, пір'я, газ колонки, плити, балони, холодиль-
ники, пральні машини, кисневі балони, батарії, статуєтки, 
медалі, самовари, аккумулятори, єл. двигуни, наручні годин-
ники. 097-529-10-20
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

7. 067-772-36-78
Здам 2-х кімн. кв., в центрі. 096-657-32-57
Здам 2-х кімн. кв., зі зручностями. 067-345-19-02
Здам 2-х кімн. кв., р-н училища. 063-230-16-50
Здам 2-х кімн. кв., центр, меблі. 063-691-92-69
Здам 3-х кімн. кв., вул.Довженка 105А кв.20. 097-269-
04-07, 093-299-70-64
Здам 3-х кімн. кв., вул.Подільська. 096-001-69-47
Здам гараж в центрі навпроти маг. "Ромашка". 2-00-
18, 067-837-52-27
Здам гараж в центрі, біля маг."Екзотік" 600 грн. 093-
488-78-48
Здам невелику частину будинку, газ. опалення, вода. 
093-270-59-30
Пропала собака "Естонська гонча" в р-ні 
с.Вернигородок, хто бачив зателефонуйте будь-
ласка. 097-188-11-12
Сдам приватний будинок з усіма зручностями в р-ні 
Автовокзалу. 097-742-95-98, 063-220-88-62
Чоловік забезпечений 59 р. шукає жінку до 55 років 
не схильну до повноти, симпатичну. 063-523-80-94
Шукаємо доглядальницю для жінки - інваліда. 097-
300-31-13
Здам приміщення в центрі під офіс площею 30 
кв.093-766-78-49

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

анекдоти
- Скільки коштує ця шуба для моєї дружини?
- Вона обійдеться вам в 10000 гривень.
- Це помилка?
- Ні, ніякої помилки.
- Повторіть, будь ласка.
- Вона обійдеться...
- Стоп. Тепер правильно. «Вона обійдеться...»

                        ***
— Ребе, а що таке «ділема»?
— Ну… уявіть собі безкоштовне сало…
                       ***
Співбесіда на посаду секретарки:
— А де поділася попередня секретарка?
— Пішла в декрет.
— Небезпечно у вас тут…
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 21.11 по 27.11

овен 
Овнам у стосунках новий тиждень принесе 
чимало приємних пригод, однак короткі 
романи можуть викликати у представників 

цього знаку доволі неоднозначні емоції. Добре 
подумайте, чи справді вам це все потрібно.

тельці 
Зорі радять Тельцям не думати, що можна 
кардинально змінити ситуацію в особис-
тому життя через раптові рішення. Інколи 

краще згадати про порозуміння та м'якість, а не 
надмірну настирливість. 

БлизнЮки 
У Близнюків новий тиждень може стати 
доленосним, тому тим, хто відчуває по-
требу рухатись далі, варто звернути увагу 

на те, чи справді ці стосунки настільки важливі. 
рак 
Ракам зорі радять налаштуватись на 
романтичну хвилю, менше перейматись 
через дрібниці та вірити у щось світле, а не 

зважати на дрібний негатив. До кінця тижня доля 
підкине вам чимало шансів покращити стосунки, 
а також зрозуміти, що ж ви відчуваєте.

лев 
У Левів доволі комфортний тиждень у 
всіх сферах життя. Вам може здатись, що 
все виходить з-під вашого контролю, але 

інколи доля сама вирішує, як насправді класно 
влаштувати життя. Спробуйте вгамувати свої 
бурхливі емоції та думати про щось хороше.

діва
У Дів очікується приємний тиждень для сві-
жих вражень, знайомств та ідей. Спробуйте 
спрямувати всю свою романтичну енергію 

на втілення давніх цілей та мрій, адже любов вас 
найбільше мотивує рухатись вгору. Чому б не 
отримати від цих світлих емоцій ще й користь?

терези 
Терезам продовжують заздрити чимало 
знаків Зодіаку, адже ваше уміння врів-
новажувати ситуацію допомагає у різних 

сферах життя. Однак зорі радять менше звертати 
увагу на дрібні непорозуміння, які ви також одразу 
намагаєтесь виправити.

скорпіон 
Скорпіонам цього тижня доведеться по-
пітніти, щоб довести своєму оточенню, 
що вони не останні егоїсти. І з друзями, і 

в стосунках потрібно буде докласти зусиль, щоб 
не втратити нитку взаєморозуміння та гармонії. 
Приділіть більше уваги та турботи своїм близьким.

стрілець 
Самотнім Стрільцям може пощастити 
зустріти потенційного партнера, який, на 
диво, матиме чимало подібних інтересів. 

Однак не варто одразу ж стрибати в море незві-
даних стосунків. А от закоханим Стрільцям варто 
більше часу приділяти своїй половинці, адже ви 
надто розслабились.

козеріг 
Новий тиждень приносить нові виклики 
для Козерогів, тому не варто розпорошува-
тись на дрібниці. Також краще не сваритись 

на пустому місці, а шукати компроміси. Це єдиний 
варіант, за якого ваші стосунки стануть міцнішими, 
а не отримають свіжі перешкоди.

водолій
У Водоліїв свіжий тиждень буде доволі 
насиченим, тому варто правильно роз-
поділити час, щоб встигнути зробити 

все задумане. Думайте про позитивне, а також 
більше мрійте, адже ви можете отримати значно 
більше від життя.

риБи 
Зорі радять Рибам цього тижня приді-
лити час не лише роботі, а й собі та своїм 
близьким. Найближчі дні принесуть одна-
ково і позитивних і негативних моментів, 

однак не варто засмучуватись, а пора розставляти 
пріоритети. Ви надто суворі у стосунках, тому 
краще це змінити, якщо ви не хочете втратити 
близьких людей. 
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КозятинчанКа виступила 
на чемпіонаті світу
гарний дебют. Наша землячка Марія Шпатківська в складі 
паралімпійської збірної  спортсменів України блискуче 
виступила на чемпіонаті світу з легкої атлетики в місті Дубаї, 
ОАЕ. Результат, який вона показала на змаганнях в метанні 
спису, поступається світовому досягненню всього десятьма 
метрами 

анекдоти

в’Ячеслав гончарук

Після приїзду спортс-
менки з Еміратів, ми по-
спілкувалися з третьо-
курсницею Вінницького 
педагогічного університету.

– Це були найважливіші 
змагання перед параолімпій-
ськими іграми, що пройдуть в 
японському Токіо. У столицю 
Еміратів  з’їхалися близько 
півтори тисячі спортсменів з 
117 країн світу, – каже Ма-
рія. — У категорії, в якій я 
виступала, було 15 учасниць. 
Наша збірна здобула 27 на-
город, з яких 11 золотих 8 
срібних та 8 бронзових ме-
далей. До речі, цей чемпіонат 
був найбільш рейтинговим. 
Наша команда виборола 25 
ліцензій на паралімпійські 
ігри «Токіо 2020». Щодо 
мого особистого внеску в 
скарбничку української збір-
ної, то я посіла 7-е місце 
серед метальниць спису.

— Маша, ви вперше 
виступали серед дорослих 
спортсменок?

— На чемпіонаті Украї-
ни я перемагала за участі 
дорослих спортсменок. На 
чемпіонаті світу в Дубаї  ви-

ступала в статусі дебютантки 
серед дорослих спортсменок

— Хто ще з наших 
землячок представляв 
Вінниччину на цих зма-
ганнях?

— Наша команда була 
представлена 37-ма спортс-
менами з 17 областей Укра-
їни. Вінниччина в їх числі.

— Дубаї сподобався? 
— І да, і ні. Якщо оціню-

вати з точки зору екскурсії, 
там є на що подивитися, є 
про що розповісти. Якщо 
оцінювати з точки зору їхніх 
звичаїв чи навіть законів, то 
українцям важко підлашто-
вуватися під їхні порядки. На 
дворі +34, а треба бути одяг-
неному в штанах, а верхній 
одяг повинен бути з довгими 
рукавами. Специфічна це 
країна, а фонтани там класні. 

— Хто ваші тренери, 
скільки часу ви проводи-
те на тренуваннях, яку 
позицію у вашому житті 
займає спорт?

— Мої теперішні трене-
ри — це фахівці високого 
рівня Тетяна Дідик та Віктор 
Постенський. Третім настав-
ником залишається перший 
тренер Володимир Шульга. 

З ним я робила перші кроки 
до великого спорту, з ним 
перемагала на всеукраїнських 
турнірах. У секторах для 
тренувань перебуваю п’ять 
разів на тиждень. Спорт в 
моєму житті відіграє якщо не 
все, то головну роль, точно.

— Чим любите займати-
ся у вільний від спорту та 
навчання в університеті 
час?

— Захоплень маю багато. 
Люблю прогулянки парковими 
зонами, подорожувати з дру-
зями історичними містами чи 
місцями унікальної природи. 
Коли трапляється, що я одна, 
моїм супутником стає книга.

— Вам 19 років, вік 
юніорських чемпіонатів. 
Не важко змагатися з до-
рослими спортсменками, 
серед яких багато чемпіо-
нів світу?

— Кількість атлетів і склад 
учасниць на мене не діє. 
Чим пристижніші змагання, 
тим я намагаюся показати 
кращий результат. Інша річ 
– очікування виступу вже 
на змаганнях. На  чемпіонаті 
світу в Дубаї ми виступали на 
п’ятий день. Такі умови нако-
пичують психологічну втому.


