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 Козятинчанка Людмила Базелюк у 
свої 47 вирішила здійснити давню мрію — 
стати артисткою та співати на сцені. Жінка 
наважилася змінити життя і вийшла на 
сцену 10 сезону вокального шоу «Х-Фактор» 
на СТБ. Прийшла розповісти піснею свою 
історію. І навіть не думала, що дійде так 
далеко — аж до прямих ефірів у категорії 
«30+» 

 У ексклюзивному інтерв’ю газеті 
«RIA» Людмила розповіла подробиці її 
перебування на шоу, а також поділилася 
своїми переживаннями стосовно виступів. 
Каже, що приємно вражена увагою земляків, 
які неначе чекали її виходу на велику сцену
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перший сніГ зупиниВ 
маршрутки

знайшла В цукерках 
хробака

 — Це може бути «перша 
ластівка» з відміни 
курсування приміських 
поїздів, — каже начальник 
пасажирського сектору 
Козятинської дирекції 
залізничних перевезень

 Підприємець, що 
скуповував молоко, 
опустив ціну на нього 
до шести гривень. 
Люди кажуть, що краще 
виливатимуть молоко 
свиням

 Відмінили дизель 
на хрестиніВку

молоЧний конфлікт 
у куманіВці

людмила зі своїм наставником та учасниками категорії «30+»
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новининовини

на трьох огірках і трьох Бананах 
оБрахуваЛи на 40 гривень

ПрийшЛа зима, до якої не 
ПідготуваЛися комунаЛьники

Як пояснив газеті «RIA» Олек-
сандр Шумський, співзасновник 
юридичної компанії «Центр пра-
вового консалтингу», відповідно 
до пункту 23 постанови Кабінету 
Міністрів України від 15.06.2006 
р. № 833 «Про затвердження По-
рядку провадження торговельної 
діяльності та правил торговель-
ного обслуговування населення», 
касир зобов’язаний:
— чітко назвати суму, що підлягає 
сплаті, а також суму, одержану 
від споживача, і покласти гроші 
окремо на видному місці;
— оформити розрахунковий до-
кумент на повну суму покупки;
— назвати споживачеві належну 
йому суму здачі та видати її разом 
з розрахунковим документом, 
при цьому паперові купюри і роз-
мінну монету видати одночасно.

— Необхідно пам’ятати про по-
слідовність вказаних дій, оскіль-
ки деякі касири, користуючись 
неуважністю покупців, можуть 
недодати або й взагалі не дати 
решти. Якщо ж покупця все-таки 
обрахували, а касир цього не ви-
знає, залишається єдина можли-
вість повернути гроші — переві-
рити касу.
У кожному касовому апараті вра-
ховуються усі покупки і фіксуєть-
ся сума одержаних від покупців 
грошей. Якщо касир працював 
сумлінно, сума готівки у касі і 
сума, яка зафіксована у касово-
му апараті, повинні співпадати. 
Якщо грошей виявиться більше, 
ніж зафіксовано, це і є гроші по-
купця. Будьте уважні та завжди 
доводьте свою правоту, — каже 
Олександр Шумський.

Що робити, якщо вас обрахували у магазині?

ми запитали у козятинЧан

Юлія (29), у декретній Від-
пустці: - Погано дуже. Я 
ще й після операції. З 
Іванківців доїхати авто-
бусом дуже важко. До-
роги такі, що здається, 
ось-ось аварія буде.

наталія (35), підприєми-
ця: – Сумно, одним 
словом. Де великі пе-
рехрестя, як біля ту-
нелю, то там непогано 
посипано. Але так не 
лише в Козятині

петро (64), пенсіонер: –   
А що, їх посипають?! Вам 
же самим видно. Басту-
ють водії автобусів. Які 
комунальні служби? Що 
вони роблять?

Володимир (59), підпри-
ємець: – Ніяк. Тротуа-
ри — це взагалі болюча 
тема. За десятибальною 
шкалою — нуль. Я сам 
був свідком, як кілька 
людей впало 

алла (42), домоГос-
подарка: – Ми ще не 
встигли зрозуміти. 
Але їхали під мос-
том, нас як занесло. 
І на Незалежності, на 
пішоході.

Юрій (29), комірник: -  Пар-
шиво посипані. Я ходжу 
від круга в центр. Дити-
на ходить у другу школу, 
від школи до мосту про-
йти нереально. Тільки 
на мосту посипано.

як ви оцінюєте посипання тротуарів і доріг?

дизель-поїзд «козятин-христинівка» відмінили

КОРОТКО

учили давати 
раду грошам
 Козятинських ліцеїс-

тів навчали, як правиль-
но фінансово планувати 
та заощаджувати власні 
кошти. Серію тренінгів 
з фінансової грамотності 
для учнів 10-х класів,  яку 
організував  Антон Борис, 
вирішили продовжити.

Пізнавальними були 
питання, які розглядали 
фінансове планування, ве-
дення сімейного бюдже-
ту, власні заощадження 
та способи їх збереження. 
Наступна зустріч пройде у 
формі дебатів між десяти-
класниками на фінансові 
теми.

знову хоче 
очолити рда
 Калинівчанин Юрій 

Слабчук, якого президент 
звільнив з посади голо-
ви Козятинської райад-
міністрації 11 листопада, 
хоче знову очолити РДА. 
Він подав декларацію на 
сайті НАЗК як претендент 
на посаду голови Райдер-
жадміністрації. Зробив він 
це ще 5 листопада, за шість 
днів до того, як президент 
звільнив його з посади.

У документі вказано, 
що претендент на посаду 
голови РДА має квартиру 
у Калинівці, площею 57 
квадратних метрів. Також 
задекларовано кафе зі 
спорудами, що належить 
дружині, і будинок на 48 
квадратних метрів, право 
власності на який має Гри-
горій Корченюк.

Юрій Слабчук спільно 
з дружиною володіють 
легковим автомобілем 
Volkswagen 2003 року ви-
пуску. Коштував авто-
мобіль на момент, коли 
його придбали, 76 тисяч. 
Окремо дружина задекла-
рувала легковик Geely 2014 
року випуску за 92 тисячі, 
а сам Слабчук — вантаж-
ний фургон.

Що стосується доходів, 
то Юрій Слабчук заде-
кларував 273 899 гривень 
заробітної плати. Джере-
лами доходу вказані Ко-
зятинська та Калинівська 
райдержадміністрації. Дру-
жина задекларувала 225 320 
гривень як дохід від під-
приємницької діяльності, 
77 601 гривню як заробітну 
плату і окремо 300 гривень 
(виплати чи відшкодуван-
ня).

Декларації інших канди-
датів на посаду голови РДА 
поки відсутні.

«м’ясні цукерки»: козятинчанка 
куПиЛа соЛодощі з хроБаками
«протеїновий бонус». У одному з козятинських магазинів на вулиці Валдаєвській, неподалік 
третього дитсадочка, молода матуся, місцева мешканка Катерина придбала цукерки. Недешеві 
шоколадні смаколики виявилися з неприємним сюрпризом. Замість того, щоб насолодитися 
смаком та похрустіти фундуком, що знаходиться в цукерці, на зуб мало не потрапив хробак

ірина шеВЧук

— Я була шокована, — каже 
Катерина. — Купила дітям цукерок 
і на тобі, маєш. До того ж, вони 
коштують близько 150 гривень за 
кілограм. Добре, що не наїлись! Це 
просто жах. Хтось має ж перевіря-
ти якість і протермінування в мага-
зинах? Неприємно, коли ти довіря-
єш продавцю і просиш дати свіжі 
добрі солодощі, а вони натомість 
продають цукерки з хробаками.

На форумі споживачів ми зна-
йшли пояснення, чому в шоколаді 
або в цукерках заводяться черви? 
Як пишуть користувачі, це відбува-
ється зазвичай, коли сам продукт 
має прострочений термін придат-
ності або неправильно зберігався. 
Черви з'являються в основному 
в шоколаді, де містяться горіхи, 
арахіс, насіння. Уся справа в 
тому, що спочатку личинки зна-
ходяться в самих горіхах, але 
через якийсь час, особливо якщо 
шоколад довго зберігається, ці 
личинки виростають і вилазять з 
горіха. У підсумку, ми отримуємо 
в шоколадці або в шоколадній 
цукерці величезного черв'яка.

Такі випадки у Козятині, на жаль, 
непоодинокі. І містяни часто-густо 

нікуди не звертаються і не скар-
жаться. Мовляв, все одно нічого не 
докажеш, тільки ворогів наживеш. 
Але це неправильно. Покупець 
має знати свої права та обов’язки. 
З продавцем — аналогічно.

Що робити покупцю у ви-
падку, коли він придбав цу-
керки з хробаками (якщо є 
чек і якщо немає)? Чи по-
несе відповідальність за це 
продавець, магазин і т. д.?

— Статтею 6 Закону Украї-
ни «Про захист прав спожива-
чів» передбачено, що продавець 
зобов’язаний передати споживачеві 
продукцію належної якості. У свою 
чергу, у випадку, якщо покупець 
придбав неякісний харчовий про-
дукт, продавець зобов’язаний 
замінити такий продукт на хар-
човий продукт, який є придатним 
до споживання, або повернути 
споживачеві сплачені ним ко-
шти, — каже директор юридич-
ної компанії «Центр правового 
консалтингу» Альбін Виростко. 
— Будьте уважні, оскільки наяв-
ність розрахункового документа є 
обов’язковим у випадку заявлення 
споживачем відповідних вимог! 
Більше того, в разі відсутності 

розрахункового документа, про-
давець може відмовити у задо-
воленні претензій покупця. У даній 
ситуації спір може бути вирішений 
у судовому порядку, але якщо по-
купець доведе факт купівлі товару. 
Доказами в суді можуть бути: 
елементи тари та упаковки, що 
вказують на придбання товару у 
конкретного продавця або свідки, 
які були очевидцями даної події.

За словами Альбіна Виростко, 
якщо ж продавець відмовляєть-
ся виконати вимогу споживача, 
то в такому разі споживач має 
право звернутися, зокрема до 
Держпродспоживслужби або од-
разу до суду. Аби відшкодувати 
матеріальну та моральну шкоду. 

— Відносно моральної шкоди, 
варто зауважити, що стягнути її 
можливо лише у випадку, якщо 
шкода завдана каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смер-
тю, — продовжує Альбін Вирос-
тко. — Щодо відповідальності 
за порушення законодавства про 
захист прав споживачів, прина-
гідно зауважу, що в разі відмови 
продавця повернути кошти або 
замінити товар, останній несе 
відповідальність у 10-кратно-
му розмірі вартості продукції. у несвіжій цукерці — свіжий хробак

олена удВуд

Трапився випадок минулого 
четверга, 14 листопада. Станіс-
лава Овчарук йшла до лікарні 
на процедури. Жінка має про-
блеми з суглобами і лікується 
на денному стаціонарі. Доро-
гою зайшла до одного з мага-
зинів у центрі міста, бо треба 
було придбати деякі продукти.

— Я думаю так — зайду в 
магазин, куплю те, що мені 
дитині треба на ланч бокс і 
піду в лікарню, — розповідає 
Станіслава Овчарук. — Я за-
йшла, пройшла залою цією 
слизькою плиткою. Трохи 
постояла в черзі до каси. І я 
вже ледве стою від болю. Я 
ці пакунки не можу тримати в 
руці. У мене болять суглоби. 
Касир бачить, вона допома-
гає знімати ці кульки з руки.

На касі Станіславі сказа-
ли, що вона має заплатити 
152 гривні 80 копійок. Жін-
ка дістала з гаманця ко-

шти і розрахувалася. За її 
словами, чек їй не дали.

Коли вийшла з магазину 
на вулицю, закралися сумні-
ви, що її могли обрахувати.

— Я при цьому освітленні в 
магазині без окулярів погано 
бачу, — продовжує козятин-
чанка. — Але я вийшла з 
магазина. Думаю, почекайте, 
70 гривень ковбаска коштує, 
а що, три огірки і три банани 
коштують 80 гривень? Щось 
тут не те. Я вже відійшла 
далеченько. Думаю, та ні, 
такого бути не може. Як я на 
вулиці при денному освітленні 
дивлюся на ціни — дійсно, у 
мене огірки і банани кошту-
ють близько сорока гривень.

Жінка вирішила повернутися 
до магазину, аби вирішити цю 
ситуацію. Підійшла до касира 
запитати, чому з неї взяли на 
сорок гривень більше і попро-
сити, аби їй повернули кошти.

— Я кажу: «Нехай пройшло 
20 хвилин, дайте мені чек, 

він у вас в коробці повинен 
бути». Вони цей чек мені не 
дали. Директора магазину не 
було, вони не покликали. А 
зібрався охоронець і друга 
касир. Вона назвалася стар-
шою і ще якийсь працівник, 
— розповідає козятинчанка.

Кошти  Стан і с лав і  т аки 
повернули. Проте, за сло-
вами жінки,  з і  сваркою.

— Вони мене публічно ще й 
принизили, образили, — каже 
жінка. — Вони мені, бачите, 
послугу зробили, що поверну-
ли мені мої законні гроші, які 
посміли з мене взяти. Тобто, 
ще мене зробили винною. 
Кошти вони повернули, але по-
вернули з нервами. По-друге, 
з таким навантаженням, що я 
мала зекономити час і сили 
перед лікуванням, то я мало 
того, що час і сили витрати-
ла, то ще і нерви витратила.

Жінку цей випадок обурив. 
Вона каже, що у цьому мага-
зині купує рідко і думає, що 

саме через це її обрахували.
— А розраховано на що? 

Ага, людина нова, а може, 

людина ще десь із села, 
не зверне уваги, значить 
можна, — додає Овчарук.

В’яЧеслаВ ГонЧарук

Після останніх вихідних козятин-
ські дороги припорошило снігом. 
До вечора понеділка мряка зробила 
свою чорну справу, перетворивши 
міські дороги на суцільну ковзанку. 
На ранок вівторка дороги мали 
кращий вигляд, але на поворотах 
транспортні засоби заносило. Здій-
снивши декілька рейсів ранньою 
порою, щоб працюючі земляки 
вчасно потрапили на роботи, водії 
маршруток зупинили свій тран-
спорт о 9-ій годині. На запитання  
журналіста газети «RIA-Козятин», 
коли поїде громадський транспорт, 
водій «одинички» Вадим відповів:

— Ви  с ам і  в се  бачи -
те, поїдемо тоді, як доро-
ги посиплять. Їхати неможливо.

—  І  к о л и  д о р о -
г и  м а ю т ь  п о с и п а т и ? 

— Це ми хочемо запитати у місь-
кого голови, – сказали перевізники. 

Відрядивши делегацію до очіль-
ника міста, водії маршруток піш-
ли до кабінету міського голови. 

У той час в кабінеті очільника 
міста йшла нарада. Після її за-
вершення до перевізників вий-
шов заступник міського голови з 
ЖКГ Євгеній Малащук і запросив 
їх до кабінету міського голови.

Почався діалог між сторонами 
з непорозумінь і ультиматумів. 
Начальник ЖКГ вважав, що марш-
рутники вийшли на страйк. Коли 
транспортники довели, що вони не 

страйкують, а зупинка маршруток 
– вимушена міра, сторони пере-
йшли до порозумінь і конструктиву.

— При такій погоді сипати до-
роги малоефективно, мряка і 
дощ покращення стану доріг не 
дасть. Така ситуація не тільки 
в Козятині. У Вінниці те саме, 
і в інших містах, – казав місь-
кий голова Олександр Пузир.

Начальник ЖКГ наголо -
сив, що в міському автопарку 
тільки дві одиниці посипаль-
ної техніки, у понеділок тре-
тю забрали у «Відродженні».

– Усі маршрутні напрямки сьо-
годні будуть засипані. Але коли  
ви не можете їздити, то зверніться 
до міської ради з письмовою за-
явою, – каже Євген Малащук. 

– Усі дороги може й не треба 
засипати. Посипати потрібно най-
більш небезпечні місця,  подвійні 
повороти, –  сказали перевізники. 

— Зигзаги, – уточнив міський 
голова. – Добре, посиплемо.

— Як тільки нам скажуть, 
що дорога посипана, ми від-
разу роз’їжджаємося по марш-
рутах, – кажуть перевізники.

— Ситуація така, що дощем по-
криє дорожню посипку, – додає 
Віталій Вечеря. – Всі дії доведеть-
ся кординувати. Посипали вулицю 
Франка, туди рейс пускаємо. По-
сипали вулицю біля депо – «сім-
ка» поїхала, – каже перевізник.

Завершили зустріч сторони в 
повному порозумінні. Та й через 

годину примхи погоди відступили. 
Трохи соляна суміш, трохи невелич-
ке потепління покращили стан до-
роги і маршрутки після обіду пішли.

Тільки від 9-ої до 12-ої години 
на зупинці «Площа» стояла пен-

сіонерка Надія. Чекала машину 
першого маршруту. Їй на вулицю 
Франка було треба, а через об-
мерзлі колії боялася сердешна йти. 
Пані Надії в Сигнал добиратися. 
Мусила жінка похилого віку чекати. 

ірина шеВЧук

Через збитковість маршруту, 
поїзд «Козятин-Христинівка» 
вже не курсує. Це викликало 
шквал негативних обговорень 
серед козятинчан у соцме-
режах. Мовляв, ось так за-
лізниця дбає про людей. Ско-
ро і колії почнуть розбирати.

Відомо, що дизель-поїзд № 
6297/6298 «Христинівка-Ко-
зятин-Христинівка» належить 
Одеській залізниці. І шлях до 
його майбутнього скасування 
було прокладено ще два роки 

тому, коли стан колії значно 
погіршився, а швидкість руху 
дизель-поїзда суттєво впала. 
Разом з ним впав і пасажиро-
потік — складав лише на 1-5 
%, що відповідно не покривало 
витрат на його курсування. Про-
даж квитків на дизель-поїзд в 
межах Південно-Західної за-
лізниці здійснювався лише квит-
ковими касами вокзалу станції 
Козятин і складав в середньо-
му за добу лише 4 квитки.

Як  пр окомен т у в а л а  г а -
зеті «RIA» начальник паса-

жирського сектору козятин-
ської дирекці ї залізничних 
переве зень  Ірина  Шкляр -
ська, пасажиропотік напряму

залежить від кількості про-
даних квитків на той чи інший 
приміський поїзд. Тому, навіть 
при значній заповненності по-
їзда він може бути низьким. 
Адже залежить від свідомості 
громадян в обов’язку здійсню-
вати проїзд, придбавши квиток 
у касі чи у роз’їзного касира.

— Це може бути «перша 
ластівка» по відміні курсування 

приміських поїздів, — каже 
Ірина Шклярська. —  Якщо 
пасажири і надалі не будуть ку-
пувати квитки в касах вокзалів, 
станцій, де є квиткові каси, не 
будуть вимагати квитки у касирів

квиткових роз’їзних, що об-
слуговують електропоїзди та 
дизель-поїзди, а місцеві органи 
влади не будуть відшкодову-
вати понесені збитки за пере-
везення пільгових категорій 
громадян, то на решті дільниць 
пасажири залишаться без со-
ціальних приміських поїздів.
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пан михайло зустрів гостей з подарунками біля 
воріт. Ті ж фотографуватись і називати свої імена не 
захотіли, сказали «не всі добрі наміри людей потрібно в 
газеті афішувати»

у сміттєвих баках 
порожньо, але  мешканці 
міста складають пакети 
непотребу біля баків

Ані на сайті Глуховецької ОТГ, ані 
на сайті Вернигородоцької сільської 
ради немає рішення чи проекту рі-
шення про приєднання Вернигородка 
з залежними від нього селами до 
Глухівців. На останній сесії у Верни-
городку, яка відбулася 13 листопада, 
таке питання теж не виносилося.

Голова Вернигородоцької сільської 
ради Володимир Гуп’як каже, що 
поки вони не збираються входити 
до жодної з територіальних громад. 
А з Козятинською ОТГ об’єднатися 
взагалі не можуть згідно із законом.

— Ми з Козятинською ОТГ мо-

жемо об’єднатися? Ні. За умови, 
якщо є спільні межі, — каже Гуп’як. 
— Спільних меж із Козятинською 
міською радою немає на даний мо-
мент. Сьогодні створюються терито-
ріальні громади Глухівці, Махнівка, 
Козятин і Самгородок. Ми можемо 
об’єднуватися тільки з однією на 
даний момент — Глуховецькою, бо 
є спільні межові знаки. Але ми не 
йдемо ще поки туди. Ні туди, ні туди. 
Люди хочуть більше в Козятин, але 
в Козятин не йдемо, тому що нас 
розділяють дві сільські ради — це 
Козятинська сільська і Сестринівська.

«у козятин не йдемо, тому що нас розділяють дві сільські ради»

доБиваються сПраведЛивої 
ціни на моЛоко
молочний конфлікт. Підприємець, що скуповував у Куманівці молоко, опустив ціну на нього до 
шести гривень. Люди обурені, перекривають дорогу і не пускають у село молоковоз. Кажуть, що 
краще виливатимуть молоко свиням, ніж віддаватимуть за такі гроші

адмінреформа. Мешканець села Велике Федір Свідзінський розповів, що 
Вернигородоцьку сільську раду хочуть приєднати до Глухівецької ОТГ. За його 
словами, громадських обговорень з приводу об’єднання ніхто не проводив. Чи 
дійсно у сільраді планують об’єднання з Глухівцями, і чому мешканці Великого 
не хочуть цього

чому веЛике не хоче йти 
до гЛухівецької отг?

олена удВуд

До редакції газети «RIA» звер-
нувся Федір Свідзінський, член 
ініціативної групи села Велике. 

— Згідно з законом, Володимир 
Гуп’як (голова Вернигородоцької 
сільради — авт.) повинен був 
провести громадські слухання, — 
розповідає Федір Свідзінський. 
— Ніде нічого не обговорювалося. 
Тут я дізнаюся, що нас ні з того, 
ні з сього приєднують до Глухо-
вецької територіальної громади. 
А це від нашого села 25 кіломе-
трів. Від моєї хати до завода 25 
кілометрів, а до сільської ради 
ще далі. Якщо електричкою, то це 
теж дуже незручно, з пересадками 
їхати і там ще 6 кілометрів йти 
пішки до сільської ради. Авто-
бусом теж — у Козятині сідаєш 
біля міської ради і їдеш на Глухівці.

хоЧуть об’єднатися з козя-
тином

Федір Свідзінський підняв це 
питання серед людей. Поговорив 
з односельчанами і організував 
збори села. Запросив до Вели-
кого міського голову Козятина 
Олександра Пузиря. Збори про-
вели 26 жовтня і вирішили обійти 
з анкетами усіх мешканців, аби 
запитати людей, до якої гро-
мади вони хочуть приєднатися.

Наш гість показав нам протокол 
зборів ініціативної групи. У доку-
менті вказано, що за результатами 
опитування 121 людина проголо-
сувала за входження до Козятин-
ської ОТГ, а це 79,6 % опитаних. 
За Глухівці проголосувало лише 19 
осіб, що становить 12,5 %. Усьо-
го вдалося опитати 152 людини.

— Я дуже сумніваюся, що 

по Вернигород-
ку і Верболозах 
робилося таке 
саме опитування, 
— каже Свідзін-
ський. — Якщо там 
зараз людей за-
питати, я думаю, 
там теж багато хто 
скаже: «Навіщо нам 
ці Глухівці, їхати 
хтозна куди, якщо 
тут сів на автобус, 
під’їхав у Козятин 
і всі питання ви-
рішив — хоч лі-
карня, хоч совбез, 
хоч пенсійний».

За словами чоло-
віка, поки Верниго-
родоцьку сільраду 
до Глуховецької 
ОТГ ще не приєд-
нали. Проте якщо 
приєднають, то до 
громади увійде ав-
томатично і Велике. 
Проблема у тому, 
що село не має сво-
єї сільської ради.

Федір Свідзін-
ський каже, що селяни нічого 
не мають проти Глухівців чи 
людей, які там живуть. Просто 
хочуть, аби їхнє село процвітало 
і мають причини, чому хочуть 
увійти саме у Козятинську ОТГ.

— По-перше, це близько. По-
друге, сьогодні Козятин може 
надати повні адміністративні по-
слуги. Бо повідкривалися офіси 
прозорі, де можна зайти і вирішити 
свої проблеми. У Глухівцях цього 
нічого немає, – каже чоловік. – 
Навіть якщо субвенцію дадуть, 
згідно з законом на кожного 
члена громади дається якась суб-

венція, вона ніколи не потрапить 
до нашого села, якщо ми будемо 
в Глухівцях. Ми будемо розбу-
довувати Глухівці ще років 5–6, 
будувати цю всю інфраструктуру, 
щоб потім нам щось перепало.

проблеми села

Федір Свідзінський каже, що 
село і без того занепадає. У 60-х 
роках минулого століття там про-
живало майже дві тисячі людей, а 
сьогодні ледве вдалося назбирати 
на опитування 152 людини. Село 
вимирає і на те є декілька причин. 

Одна з них — відсут-
ність робочих місць.

— У селі всього-на-
всього чотири робочих 
місця від колгоспу, — 
розповідає Свідзінський. 
— Люди не мають ро-
боти. Вони розїжджа-
ються, хто до Києва, 
хто куди. Чому я не всіх 
міг зібрати? Тому що і 
в Італії, і в Польщі, хто 
куди їдуть на заробітки.

А ще проблема в 
тому, що у селі не-
має свого дитячого 
садочка. І це попри 
те, що там живе шість 
багатодітних сімей.

— По п’ять, по шість, по четверо 
дітей мають молоді дівчата, але 
вони не можуть піти на роботу, 
бо треба о восьмій завести дітей 
на автобус в садочок, а ввечері 
о четвертій зустріти з автобуса. 
Куди їм йти, на яку роботу? Так 
само чоловіки. Де вони? Всі 
на заробітках. І при тому, усі 
спеціалісти. Хлопці з вищою, 
середньою спеціальною освітою.

Федір Свідзінський вважає, 
що вирішити проблеми Великого 
можна, якщо село увійде до Ко-
зятинської ОТГ. До того ж, за сло-
вами чоловіка, від міста вже тричі 
надходила пропозиція до Верни-
городоцької сільської ради про 
приєднання. Тому, на його думку, 
мешканцям двох інших сіл — Вер-
нигородка і Верболіз, які належать 
до тієї ж сільради, що й Велике, 
теж варто провести громадське 
обговорення і визначитися, до якої 
громади все-таки приєднуватися.

— Я не маю права йти в інше 
село, там має бути своя ініціа-
тивна група, — додає Свідзін-
ський. — Я через пресу хочу 
звернутися до людей, щоб вони 
провели таке саме опитування. 
Хто хоче, нехай під’їжджає до 
мене. Досвід є, як це робити. Я 
можу дати опитувальні листи, які 
згідно з законом повинні бути.

федір свідзінський тримає у руках опитувальні листи. Згідно з 
анкетуванням, більшість мешканців Великого хочуть до Козятинської 
ОТГ

КОРОТКО

Перше гран-прі
 Учень козятинської 
школи Кирило Сабадаш 
отримав Гран-прі на 
конкурсі читців польської 
поезії «Креси 2019». Таку 
нагороду організатори 
всеукраїнського конкурсу 
вручали вперше за 
28 років. За перемогу 
змагалися 78 поціновувачів 
польської поезії різного 
віку, з яких шестеро 
козятинчан. Для Кирила, 
це вже друга участь 
у цьому конкурсі – 
минулого року він посів 
перше місце. Відомо, що 
Кирило вивчає польську 
мову 5 років.

спілкувалися 
лідери
  Козятинський поза-

шкільний навчально-вихов-
ний центр провів чергове за-
сідання районної організації 
учнівського самоврядування 
«Союз старшокласників «Лі-
дер». Присутні спілкувалися 
з представниками правоохо-
ронних служб, шкільним 
офіцером поліції. Говорили 
про права дітей, криміналь-
ний та адміністративний 
кодекс, про те, яку відпо-
відальність несуть діти ві-
ком до 18 років за скоєння 
злочину. Також з лідерами 
провели тест на визначен-
ня рівня комунікабельності 
«Потреба в спілкуванні».

Переміг у 
конкурсі
  Студент козятин-

с ько го  у чилища  ви -
боров перше місце у 
«WorldSkillsUkraine».

20 листопада на базі учи-
лища проводився І відбір-
ковий етап Всеукраїнсько-
го конкурсу професійної 
майстерності за компе-
тенцією «Експлуатація та 
обслуговування залізнич-
ного транспорту». У ньому 
брали участь представники 
училищ Вінницької області. 
Козятинщину представляв 
Денис Березовський.

Учасникам конкурсу не-
обхідно було виконати 4 
конкурсних завдання. Пе-
ремогу здобув, набравши 
найбільше балів по кожно-
му з практичних завдань, 
наш  Денис Березовський.

дмитро артемЧук

У суботу, 23 листопада, 
на гарячу лінію редакції га-
зети «RIA-Козятин» зверну-
лися мешканці Куманівки. 
Вони повідомили, що під-
приємець, який забирав у 
їхньому селі молоко, хоче 
знизити ц іну  продукт у  з 
7-ми до 6-ти гривень за літр. 

– Ми скликали збори домо-
господарств, у кого в обійсті 
є корова. Вирішили, якщо під-
приємець відмовляється плати-
ти справедливу ціну – будемо 
з ним розривати усні домовле-
ності, – розповіла мешканка 
Куманівки Ірина. – Окремим 
пунктом було вирішено: якщо 
підприємець не хоче платити 
прийнятну ціну – його моло-
ковоз в Куманівку не пускати.

Позиція селян зрозуміла, 
адже ціна 6 гривень за літр 
молока, не те, що мала, а 
навіть збиткова. Адже крім 
доїння корови, потрібно ще 
заготовити корм, при необ-
хідності викликати ветлікаря 
та й догляд за скотиною щось 
вартий. Як корову доглянеш, 
стільки вона й дасть. Правда, 
мова не йде за корову-рекор-
дсменку на кличку «Марфа» з 
Докучаєвська, яка, зі слів міс-
цевого фермера Дмитра Пи-
вовара, дає на добу 60 літрів 

молока. У Куманівці звичайні 
корови, які на день дають не 
більше 20 літрів. У середньо-
му, від такої корови фермер 
чи домогосподарство отриму-
ють 6 тисяч кілограмів молока 
за сезон. Якщо перевести це 
у гроші, виходить за сезон 42 
тисячі гривень, що дорівнює 3 
тисячі 500 гривень на місяць. 
Нібито корова дає непоганий 
місячний дохід. Але якщо 
врахувати, що середня зарп-
лата доярки шість-сім тисяч 
на місяць, то три з половиною 
за вищезгаданими витратами 
на утримання корови малува-
то. А якщо здавати молоко 
по 6 гривень, то ще менше. 

молоЧнику селяни пере-
крили дороГу

У понеділок, 22 листопа-
да, селяни, яких зібралося 
більше 50 осіб, перекрили 
дорогу і не пустили в Кума-
нівку водія молоковоза. Між 
підприємцем-молочником та 
громадою села зав’язався сло-
весний конфлікт. Підприємець 
в присутності преси сказав.

 — У мене тут все схваче-
но. Що б ви не робили, крім 
мене до вас ніхто не при-
їде, – казав  підприємець.

Селяни стояли на своєму.
– Не буде підвищення ціни 

на молоко, будемо його ви-
ливати свиням. По шість гри-
вень за кілограм не від-
дамо,  – ка за ли селяни . 

У наступну середу, коли 
підприємець ще раз спро-
бує  з апас тис я  молочним 
продуктом, громада села 
знов перекриє йому дорогу.

— У нас з цим молочником 
не підписано ніякого догово-

ру. Усе тримається на добро-
вільних началах і на чесному 
слові, – каже одна з учас-
ниць молочного конфлікту.

Коли верстався номер, в 
редакцію, куманівчани повідо-
мили, що підприємець Юрій 
був у селі 27 листопада на 
молоковозі. У одних селян 
він молоко забрав, а в тих, 

хто перекривав дорогу – ні.
– Ми вийшли на контакт з 

менеджерами маслозаводу. 
До кінця цього місяця нам 
обіцяли розібратися з пробле-
мою збору молока з нашого 
села, – повідомили селяни.

Ре д а кц і я  г а з е т и  «R IA -
Ко з я т ин»  буде  й  н а д а -
л і  в ідсл ідковувати сит уа-
цію з молоком у Куманівці.  

В’яЧеслаВ ГонЧарук

Про наших героїв-мецена-
тів можна сказати таке: самі 
є батьками, їхні діти стали 
старшими і для їхнього розви-
тку знадобилися іграшки для 
старшого віку. Козятинські 
добродії вирішили, що речі 
дитячого вжитку, які на ви-
гляд не гірші, ніж у магазині, 
не повинні припиняти своє іс-
нування. Тож дитячі речі, що 
пройшли екологічну чистку, 
розмістили в салоні автівки і 
взяли курс з південної частини 
нашого міста на північно-схід-
ну, з кінцевою зупинкою на 
вулиці Виговського, де живе 
багатодітна родина Самаріних.

Зустрів меценатів господар 
оселі. Діти щойно поснули, пан 
Михайло з об’єктивних причин, 
як кажуть, на чай гостей не 
запрошував. Склавши пакети 
біля воріт обійстя багатодітної 

родини, гості Наталії та Ми-
хайла взяли курс у зворотному 
напрямку. Та навіть коли діти 
Самаріних не спали б, сім’я з 
великою повагою до багато-

дітної родини чай не пили б, 
бо їхній денний графік розпи-
саний по хвилинах. Зробивши 
одну добру справу, поїхали, 
їх далі чекають добрі діла. 

В’яЧеслаВ ГонЧарук

Місяців два тому по місту для 
збору поліетиленових пляшок по-
ставили контейнери. На вигляд ці 
ємності навіть симпатичні, мають 
на собі інформацію, що поставлені 
вони для пляшок. Такий контейнер 
поставили на вулиці Героїв Майдану 
біля будинку 42. Два місяці стояв, 
а на третій комусь не догодив.

У п’ятницю, 22 листопада, того 
контейнера якась невидима сила 
перевернула. Чи то  надворі 
так похолодало, що хтось біля 
контейнера вирішив зігрітись, 
чи з такими потугами в контей-
нері «шановний» люка шукав. 
Тільки коли гумор в бік відки-
нути, то стає навіть не смішно.

Можна було б поведінку того 
силача зрозуміти, якби контейнер 
був наповнений з верхом. Уявляєте 
ситуацію: сердешний посортував 
пляшки ще в квартирі, прийшов 
до контейнера, а покласти при-

несене нікуди. Взяла образа, що 
комунальники сміття невчасно ви-
возять та й від обурення тицьнув 
того бака так, що він коліщатами 
на бік перекинувся. От тільки було 
це після того, як комунальники зі 
сміттєвих баків сміття вигребли. 
Контейнер для пляшок був напо-
внений лише наполовину. Хотілося 
б знати, чим той контейнер не до-
годив нашим земляку чи землячці. 

зроБиЛи доБру сПраву кому заважав Бак?
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офіційна інформація від районної ради

ОГОЛОШЕННЯ
Козятинська міська рада має 

намір визнати нерухоме майно, 
а саме 2/3 частини житлового 
будинку та земельну ділянку, 
площею 0,0620 га  за адресою 
м. Козятин, вул. Грушевсько-
го,163, як відумерла спадщина.

ЩИРО ВІТАЄМО 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

депутата районної ради
ДЕМИДЮКА Василя Яковича 

(28.11)
генерального директора ТОВ 

«ЮЗЕФО-МИКОЛАЇВСЬКА АПК», 
депутата районної ради КОЛО-
МІЙЦЯ Олександра Григоровича 
(29.11)

районного військового комісара, 
депутата районної ради ЯНЧУКА 
Миколу Івановича (29.11, 

начальника Козятинського управ-
ління ГУ ДПС у Вінницькій області  
САДОВОГО Геннадія Івановича 
(02.12, 

директора ТОВ «Рикон», депута-
та районної ради  РИБАКА Юрія 
Станіславовича (03.12) 

секретаря Журбинецької сільської 
ради ДРАГУНОВУ Тетяну Сергіїв-
ну (03.12) секретаря Кашерівської 
сільської ради ЛИВУН Наталію 
Борисівну (04.12

Бажаємо вам міцного здоров’я, 
благополуччя, творчої наснаги та 
успіхів у роботі, невичерпної енергії 
для втілених нових ідей.

Хай завжди у вашій родині пану-

ють тепло і мир, у серці — добро і 
любов, у справах — цілеспрямова-
ність і натхнення. Нехай кожен ваш 
день буде наповнений корисними 
справами і теплом людських від-
носин, а мрії втілюються у життя та 
приносять бажану радість і задо-
волення.

Шановні співробітники та 
ветерани органів прокурату-

ри!
Вітаємо вас з професійним свя-

том – Днем працівників прокура-
тури України!

Діяльність органів прокуратури 
спрямована на постійний та всебічний

нагляд за додержанням та застосу-
ванням законів. Саме Закон і Право

служать дороговказом на про-
фесійному шляху, який ви обрали.

З  н а г о д и  с в я т а  б а ж а є -
м о  в а м  м уд р о с т і  й  н а п о -
л е г л и в о с т і  у  в і д с т о ю в а н н і

конституційних надбань українсько-
го народу. Натхнення вам та удачі в

роботі, щастя і злагоди в домівках, 
міцного здоров’я та  благополуччя!

З повагою, голова районної 
ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
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козятинчани вшануваЛи Пам'ять жертв 
гоЛодоморів
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у кордишівці відгуЛяЛи одразу два свята

громада козятина отримаЛа новий 
сміттєвоз

в кП «чисте місто» - нова 
техніка

На початку 2019 року Козятин-
ською міською радою було нада-
но запит до Департаменту між-
народного співробітництва та ре-
гіонального розвитку Вінницької 
ОДА стосовно виділення коштів 
на проект «Придбання спецтех-
ніки (сміттєвоза) для покращення 
стану благоустрою м. Козятина».

У листопаді 2019 року, за-
вдяки співфінансуванню об-
ласного фонду охорони навко-
лишнього природного середови-
ща та коштів міського бюдже-
ту, придбано новий сміттєвоз.

Кошти фонду складають - 
2 млн грн, кошти міського 
бюджету - 648,82 тис. грн.

23 листопада, Україна вшану-
вала пам'ять мільйонів людей, 
які загинули під час голодоморів 
в Україні у 1921-1922, 1932-1933, 
1946-1947 роках, а також стали 
жертвами репресивної політики в 
роки радянського тоталітаризму.

Загальноміські скорботні за-
ходи до Дня вшанування пам'яті 
жертв голодоморів відбулися 
біля пам’ятного знаку «Хрест» 
на території храму Почаївської 
Ікони Божої Матері Україн-
ської Православної церкви.

У покладанні взяли участь 
представники міської вла-
ди, очільники управлінь, від-
ділів, структурних підрозділів 
органу місцевого самовряду-
вання, духовенство, студен-
ська молодь, громадськість.

- На долю нашої держави ви-
пало немало випробувань. Голо-
домор, що прокотився трьома 
потужними хвилями Україною, 
забрав тисячі й тисячі життів 
українців, став масштабною націо-
нальною трагедією, яку підсилили 
переселення, тюрми, табори, - з 
сумом зазначив керуючий спра-
вами виконавчого комітету Сергій 

Заїчко. - Правда про ці трагічні 
сторінки вітчизняної історії, про 
небачений масштаб злочину про-
ти українського народу довгий 
час старанно приховувалася. Сьо-
годні державні інституції відверто 
заявляють про голодомор як ре-
тельно спланований, свідомий акт 
геноциду проти української нації.

Ті роки стали чорною відміти-
ною на обличчі історії України, 
і, аби страхіття не повторились, 
необхідно спробувати зробити із 
уроків минулого належні висновки 
та пам'ятати про тих, хто невинно 
віддав свої життя на вівтар ам-
біцій радянських можновладців.

"Наше завдання - зберегти 
пам’ять про все, що відбулося 
на українській землі - і героїчне, 
і трагічне. Спільна пам’ять та 
спільна історія має об’єднувати 
нас, робити сильнішими. Це 
фундамент нашого майбутньо-
го" – зазначила у своєму ви-
ступі начальник відділу культури 
міської ради Світлана Рибінська.

 Священнослужителі відслужи-
ли панихиду по душам померлих 
від Голодомору. Потім всі учасни-
ки зібрання запалили лампадки.

леся кесарЧук

День села у Кордишівці по-
чали відзначати нещодавно. 
Вперше святкували минулого 
року.  Дату обирали не ви-
падково, адже 21 листопада 
у селі також престольне свято 
Свято-Михайлівського храму, 
збудованого 12 років тому. До 
заходу готувалися завчасно.

– Це свято по справжньому 
відмічаємо другий рік поспіль. 
У нас був запрошений з Ві-
нниці гурт. Ще наші талановиті 
діти підготували цікаві номери. 
Ми показували людям най-
краще, – розповідає художній 
керівник будинку культури 
села Кордишівка Олена Олек-
сюк. – Виступав ансамбль 

«Калина». Це наша гордість, 
він має звання народного і 
виступає в районних заходах. 
Таке свято об’єднує нашу 
громаду і щороку будемо на-
магатися зробити його кращим.

Д і т ям  грома ди  д арув а -
ли солодкі подарунки, а ще 
їх розважали аніматори в 
сценічному образі піратів . 
Маленьким кордишівчанам 
свято дуже сподобалося .

Також стало традицією цього 
дня відзначати жителів грома-
ди, які внесли лепту у розвиток 
Кордишівки. Під час святкуван-
ня сільський голова привітав 
родини, які разом прожили в 
шлюбі більше двадцяти років. 
Відтак, двадцять років прожила 
разом пара Ігоря та Таїсії Гай-

дучків. Двадцять 
п’ять років разом 
прожили Олена 
та Валерій Олек-
сюки. У листопа-
ді мала перлинне 
весілля родина 
Дружків - Тетя-
на та Анатолій. 
Відзначили та-
кож родину, яка 
прожила в парі 
45 років – це  
Микола та Ма-
рія Осмірки. Усім 
вручили пам’ятні 
п о д а р у н к и .

–  Мин ул о г о 
року в День села 
в нас були но-
мінаці ї багато-
дітні родини та 
учасники АТО. 
Їм дарували по-
дарунки, вітали, 
казали теплі слова. Цього 
року уже відзначили пари, 
які в листопаді мали шлюбні 
ювілеї. Також відзначили Лю-
бов Сікалюк, вона  55 років 
виступає на сцені в складі 
нашого ансамблю. Наступного 
року будуть інші номінації. Ми 
хочемо показати, що наше 
село талановите і тут працьо-
виті люди, якими ми гордимо-
ся, - додає Олексюк Олена. 
з історії села 

Досі походження назви 
села достеменно невідоме. 

Корд з іспанської – це гори. 

Польською - це короткий меч 
(корделас – мисливський ніж). 
Проте в селі немає гір, не було 
битв в період існування села. 
З латині слово корд пере-
кладається як серце, у поль-
ському словнику знайдено, що 
Кордальнош – це сердечність. 
Припускають, що саме звід-
си пішла і назва села. Адже 
село виникло в той час, коли 
територія Поділля належала 
польським панам. Село Корди-
шівка в письмових джерелах 
згадується в 17 столітті. У 18 
столітті Кордишівка належа-

ла до великих маєтків князя 
Любомирського воєводи Кра-
ківського. Початкова школа в 
селі діяла ще до революції. 
У 30 роках селяни самі допо-
могли добудувати ще кілька 
класів. Перед початком війни 
була семирічна школа, де на-
вчалося майже 500 учнів. Роз-
квіт села припадає на 60-80 
роки.  У 1968 році в селі був 
збудований млин, була своя 
пекарня. Нині пекарня не ді-
юча, а млин досі працює. На 
території діє будинок культу-
ри, побудований в 1970 році.

традиції. У день святого Архістратига Михаїла в Кордишівці відзначають подвійне свято - 
престольний празник і День села. Жителі власними силами підготували людям концерт, а для дітей 
були забави із солодкими гостинцями

у кордишівці ансамбль “калина” виступає понад 55 років 
– і  має звання народного 

дітей у день села кордишівка розважали аніматори

В 2019 році КП «Чисте міс-
то» Козятинської міської ради 
закупили універсально-просап-
ний трактор «Беларусь-892» 
з відвалом для підгортання 
снігу та фронтальний ковшовий 

телескопічний навантажувач з 
додатковим обладнанням. А 
також два тракторні причепи. 
Автомобільний парк комуналь-
ного господарства за попере-
дні роки зношений на 100 %.
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інтерв’ю наші люди

ЛюдмиЛа БазеЛюк: «ПрийшЛа на шоу 
розПовісти свою історію»

сонячна дівчина анна ПоПович 
ПрезентуваЛа свої роБоти

зЛоякісна ПухЛина у даниЛка мізика 

талант. Козятинчанка Людмила Базелюк у свої 47 вирішила здійснити давню мрію — стати артисткою 
та співати на сцені. Жінка, за допомогою та підтримкою своєї доні, наважилася змінити життя і вийшла 
на сцену 10 сезону вокального шоу «Х-Фактор» на СТБ. Прийшла розповісти піснею свою історію. І 
навіть не думала, що дійде так далеко — аж до прямих ефірів у категорії «30+»

сильна духом. Героїня нашої історії — Анна Попович. Вона має синдром Дауна, проте це зовсім не 
заважає їй бути щасливою і радіти життю. Ця життєрадісність відбивається у її роботах, які вона 
представила на виставці у Міському терцентрі. Розповідаємо, якими виробами зачарувала майстриня 
присутніх

ірина шеВЧук

У ексклюзивному інтерв’ю 
газеті «RIA» Людмила розпові-
ла подробиці її перебування на 
шоу, а також поділилася своїми 
переживаннями стосовно висту-
пів. Каже, що приємно вражена 
увагою земляків, які неначе че-
кали її виходу на велику сцену. 

— Розкажіть, будь ласка, 
трішки про себе. Де навча-
лися? Де працювали? — за-
питали ми у Людмили Базелюк.

 — Народилася я в Дубових 
Махаринцях, навчалася в рідно-
му селі у школі. Середню освіту 
отримала в сусідньому — Жур-
бинцях. Далі я вступала до педа-
гогічного університету на фізико-
математичний факультет, але не 
вступила. Два роки працювала 
піонервожатою у блажіївській 
школі. Потім пішла вчитися в 
тульчинське училище культури. 
За спеціальністю я керівник 
академічного хору. Працювала в 
селі Дубові Махаринці вчителем 
музики в школі і паралельно 
художнім керівником в будинку 
культури. А звідти пішла в педа-
гогічний університет у Вінниці.

— У вас співоча родина?
— Так. Співає мама, спі-

вають брати. Племінниця за-
кінчує університет культури 
і співає у відомому ансамб-
лі «Кралиця». Працює в уні-
верситеті культури на кафе-
дрі фольклорного мистецтва. 

—  В и  б р а л и  у ч а с т ь 
у  п і сенних  конкур са х?

— Ні. Єдине, коли працюва-

ла в будинку культури, до нас 
приїхав ансамбль «Щедрик» з 
Вінниці. І мене послухав їхній 
керівник. Так я потрапила до 
педуніверситету. Сім років після 
школи я пішла вчитися на стаціо-
нар. Мене взяли, щоб я співала. 
Але склалося так, що не співала, 
вийшла заміж, народила дитину…

— У вас одна донечка?
— Так, Катерина. Вже 21 рік. 

Вона навчається в київському 
торгово-економічному універси-
теті і працює в «Макдональдс».

— Як вона відреагува-
ла на ваше бажання взя-
ти у часть в  Х-Фактор і?

— Це вона мене туди і від-
правила. Я не планувала, але 
мріяла.Так Господь дав, що я 
пішла працювати до Олі Поляко-
вої. І її процвітання, зростання, 
розвиток таланту — це все було 
на моїх очах. Дивилася і трішки 
шкодувала. Адже могла також 
це все мати. Тому що були дуже 
великі перспективи — чотири 
октави діапазону. І я співала 
так, що аж стіни тріскотали. 
Це все було, коли я навчалась. 
І жаль, що тоді не використала 
свій шанс. Але, напевно, мало 
мріяла. Де б я в яких компанія 
не була, то завжди співала. І 
мої знайомі, друзі не раз від-
правляли чи на «Х-Фактор», чи 
на «Україна має таланти» чи на 
«Голос країни», чи на караоке. 
А я дуже боялася зробити цей 
крок. Був страх. Хоч і вчи-
лася, але я не можу сказати, 
що навчилася. Було мало до-
свіду і мене завжди це стри-

мувало. Боялась осоромитися.
— А як зараз? Не бо-

ї т е с я  п р я м и х  е ф і р і в? 
— Дуже боюся. Мої друзі, 

які мене знають близько, коли 
чують, то кажуть, що навіть 
половини нема того, на що я 
здатна в піснях. А все через 
хвилювання і через брак досві-
ду на сцені. Всі мої ноти верхні 
вже пропали. І перед кожним 
виступом дуже нервую. Раніше 
на цей проект йшли такі як я, 
прості різноробочі люди — 
медсестри, сантехніки. А зараз 
туди йдуть артисти. Наприклад, 
Евеліна, виграла «Голос діти». 
Колдун з Білорусії взагалі зі 
своїм братом стадіони збирає. 
Всі суперники дуже таланови-
ті, достойні, співочі, молоді.

— Розкажіть, будь ласка, 
про свої музичні вподобання.

— Мені прикро, коли я див-
люсь на різні шоу, і дуже багато 
молоді співають зарубіжні пісні. 
І багато людей, які це дивляться, 
не розуміють ні жанру пісні, ні 
слів, ні стилю. А я люблю укра-
їномовні пісні. І Матвієнко, і Бі-
лозір, І Бучинську, і Бужинську. 
Мені це все дуже близьке.Також 
до вподоби класична музика, ро-
сійська попса. Обожнюю Ваєнгу. 
Розумієте, не люблю середини. 
Люблю, щоб щипало за душу 
(лірична композиція), або за ноги 
(танцювальна), щоб не можна 
всидіти. У пісні має бути текст, 
має бути зміст, має бути слово. 

— Коли ви дізналися, що 
вашим наставником буде Оля 
Полякова, як ви відреагува-
ли? Стало легше, чи навпаки, 
важче?

— Я коли йшла на прослухову-
вання то, чесно кажучи, мабуть 
до кінця не усвідомлювала, що 
роблю. Це було спонтанно. І 
пісню «Доня» я вивчила за два 
дні. Це моя історія — я і міль-
йони таких жінок-заробітчанок 
працюють і кидають дітей. Не 
думала, що так далеко пройду. 
Знала, що одним і з членів журі 
буде Оля. І коли мене залишили, 
то припускала, що їй не дадуть 
мою категорію, щоб люди менше 
балакали. Я чомусь думала, що 
буде Данилко. Але оголосили 
Олю. Спочатку трішки злякалась. 

— Чому?  В и  з  н ею 
с т ільки  рок ів  знайомі?

— Я дуже не люблю, коли 
мені не вірять і я не можу нічого 
довести. От люди балакають: «А, 
як Оля Полякова, то вона й про-
йде!» Те, що вона не домовляла-

ся за мене — то це однозначно. 
Я рада, що вона буде моїм 
тренером. По-перше, вона тала-
новита, як співачка і як вчитель. 
Емоційна і так може сказати, що 
зразу доходить. Йде напряму. Я 
її чую і завжди розумію Олю.

— Скільки ви років пра-
цюєте в неї і як зараз ви 
поєднуєте роботу няні з ви-
ступами та зйомками на шоу?

— Близько 15 років. Поки 
поєдную. Немає прямих ефі-
рів. А з наступного тижня це 
вже все. Я йду. Всі на ногах, 
як це буде. На мені велике на-
вантаження. Бо відповідаєш 
за дітей. Оля дуже заванта-
жена зйомками, концертами. 

— Вас підтримують ваші 
односельчани ,  земляки? 

— Я безмежно щаслива . 
Ніколи не думала, що за мене 
стільки людей буде хвилювати-
ся. Найцікавіше, що люди так 
реагують, наче вони цього чека-
ли від мене. Такі телефонують, 
які вже давно виїхали з села. 
Мені це так приємно. Козятин, 
Дубові Махаринці, Блажіївка, 
Журбинці, Зозулинці, Самго-
родок, Вінниця — наш куток.

— Можливо, у вас бу-

дуть побажання людям, які 
так як ви — мріють, але 
не можуть зробити крок?

— Треба переборювати свій 
страх. Якщо ти хочеш, щоб тобі 
повірили — повір в себе сама. 
Любіть себе і цінуйте. Хочу ска-
зати, що всі наші майбутні не-
вдачі і вдачі йдуть з дитинства. 
У тому середовищі, в якому ви-
ховувалася я, не могли виховати 
людину, яка себе любить. У мене 
прекрасні батьки, які мене люби-
ли і люблять. Але ніхто мені не 
казав, що ти моя доця, ти в мене 
найкраща, найгарніша і так далі. 
І таких мільйони як я, мого поко-
ління людей. Недолюблені в ін-
формаційному плані. Те, що нас 
любили і турбувалися душевно, 
це так. Але нам це не озвучу-
вали і не давали віри в себе. Те 
ж саме було в школі. Тому мені 
дуже потрібна ваша підтримка. 

Го л о с у й т е  т а  в б о л і -
вайте за свою землячку.

Наостанок нашого інтерв’ю 
Людмила розповіла, що на прямі 
ефіри їй уже пошили костюм. 
Підстригли, пофарбували. Тож 
бажаємо співачці гарних вдалих 
виступів та армії шанувальників!

людмила зі своїм наставником та учасниками категорії 
«30+»

на відбірковому кастингу вокального шоу «х-фактор» 

Маленький козятинець за три мі-
сяці боротьби зі страшним ворогом-
недугою вже переніс чотири блоки 
хіміотерапії, два з яких – надважкі. 

У хлопчика погано функціонують 
нирки, шлунок, збільшена селе-
зінка, перекрита ниркова артерія 
– усе це наслідки «сусідства» вну-

трішніх органів 
черевної по-
рожнини з не-
безпечним сусі-
дом-пухлиною.

А почалося 
усе з баналь-
ного розладу 
шлунка , що 
стався у ма-
ленького Да-
нилка на почат-
ку літа. Діарея 
не проходила 
декілька днів, 
а тому батьки 
звернулися у 
лікарню. Піс-
ля проведе-
них аналізів 
та обстеження 
хлопчику діа-
гностували ен-

теровірусну інфекцію і прописали 
антивірусне лікування. Однак з ча-
сом симптоми не проходили, і стур-
бовані батьки поїхали на консульта-
цію до вінницьких лікарів. Тамтешні 
ескулапи діагноз козятинських колег 
підтвердили і рекомендували продо-
вжити лікування гострого вірусного 
захворювання. З власної ініціативи 
батьки відвели сина на ультразву-
кову діагностику, під час якої у че-
ревній порожнині Данилка виявили 
пухлину розміром у 6 сантиметрів. 
Правда, лікарі зробили припу-
щення, що це може бути і петля 
кишківника. При повторному УЗД-
обстеженні, на яке батьки відвели 
Данилка через п’ять днів, почули 
невтішний результат: пухлина роз-
міром у 9 сантиметрів. Тобто менше 
ніж за тиждень вона збільшилася

У вересні Данилко з мамою по-
трапив до Вінницької обласної ди-
тячої клінічної лікарні у діагностичне 
відділення. Виявилося, що пухлина 
в тілі хлопчика злоякісна. Йому 
поставили діагноз нейробластома 

лівого заочеревинного простору.
Хлопчика перевели до онкогема-

тологічного відділення і, не втрача-
ючи часу, призначили хіміотерапію. 

Як говорять лікарі, спираючись 
на результати обстежень поведін-
ки пухлини після кожного блоку 
хімії, є позитивна динаміка: пух-
лина відмирає ізсередини, хоча, 
втім, і не зменшується у розмірах.

Наразі Данилка готують до опе-
рації з видалення пухлини. Однак 
є декілька проблем. Перша: поки 
що нестабільний стан хлопчика. У 
маленького скаче до надвисоких 
показників (аж до 240!) артеріаль-
ний тиск, зменшилася вага тіла, 
натомість з’явилася набряклість 
черевної порожнини, поки що зо-
всім нестабільні аналізи. Разом 
з тим, через постійно збільшену 
кількість адреналіну та тиск пухлини 
на внутрішні органи, вони погано 
чи й неправильно функціонують 
До того ж, пухлина знаходиться 
у небезпечній близькості до лівої 
нирки, що може стати причиною 

її видалення (хоча, власне, нирки 
хлопчика неушкоджені хворобою).

Попри таку картину, спираючись 
на результати біопсії пухлини та 
її реакції на призначену хіміоте-
рапію, онкологи, що обстежували 
та лікують Данилка, прогнозують 
95%-ий позитивний результат після 
операції та відсутність рецидивів. 
Адже наразі пухлина знаходиться у 
капсулі, чим обмежений її вплив на 
внутрішні органи дитини та унемож-
ливлюється розростання метастаз.

Тож саме зараз і саме ми 
можемо допомогти родині Мі-
зик вирвати маленького си-
ночка у смертельної хвороби.

Реквізити для благодійної 
допомоги на лікування Данила 
Мізика:

Картка ПриватБанку № 4149 
6293 8324 8820 на ім’я Мізика 
Андрія Володимировича (бать-
ко Данилка).

Картка ПриватБанку № 5168 
7422 3206 7813 на ім’я Мізик 
Віти Василівни (мати Данилка).

олена удВуд

Анні Попович 35 років. Ще з 
дитинства мама Людмила знала, 
що її донечка особлива. Таких 
діток зараз називають сонячни-
ми. Анна має синдром Дауна.

— Сталося те, що сталося, — 
каже Людмила Попович. — Може, 
доля розпорядилася так, що я 
сама педагог. У нас була можли-
вість дитину розвивати. Спочатку 
вона ходила в дитячий садок зі 
мною. Я ще тоді працювала ви-
хователем. Потім вона ходила в 
логопедичну групу у 18 садочку. 
Дітям давали там повноцінний роз-
виток. Там вона навчилася гарно 
говорити, вимовляти всі звуки.

До школи Аня не ходила, вчи-
лася вдома на індивідуальних 
заняттях. За цю відповідальну 
місію взялася перша вчителька її 
мами, Ліна Домбровська. Вона 
навчила дівчинку читати й писати.

Анна має початкову освіту. 
Вона вміє рахувати на каль-
куляторі, знає грошові но-
мінали, проте не рахує усно.

— Щоб рахувати кошти за хліб, 
цукор, чи ще щось купити, вона не 
знає, чи їй правильно здачу дадуть, 
— продовжує мама. — Ну це вже 
на совісті людей. У побуті вона 
справляється абсолютно з усім.

Анна живе з мамою і бабусею. 
Мама каже, що вона — головний 
бабусин лікар. Знає, коли їй тре-

ба очі закрапати, коли таблетки 
дати, а коли тиск поміряти. Та й 
удома вона мамина помічниця. Не-
щодавно Людмилі прооперували 
руку, то Анна сама і їсти готує, 
і прибирає, і на закупи ходить.

— Люблю її. Дуже слухняна. 
Ніколи нічого чужого не візьме. 
Важко мені говорити, — очі Люд-
мили наповнюються слізьми. Аня 
теж не може стримати сліз. — 
Вона така. Я плачу, і вона плаче. 
Для мене вона незамінна. Я її дуже 
люблю, ніколи не залишаю. Був 
період, що вона трішки біля бабусі 
була, бо боялася сама залишатися 
вдома, а працювати треба було.

Анна відвідувала центр со-
ціальної реабілітації для дітей-
інвалідів «Промінь». Потім її за-
просили до Центру дитячої та 
юнацької творчості. Там вона 
пішла на гурток «Умілі ручки». 
Рукоділля так її захопило, що 
ходить до Центру і сьогодні.

— Усією цією творчістю вона за-
вдячує Світлані Гуменюк, — каже 
Людмила Попович. — Це наша су-
сідка. Так ми були зійшлися і вона 
її забрала. Ну, мама у неї теж тріш-
ки талановиті руки має, може вона 
й до мами вдалася. Так вона тво-
рить. Що з допомогою вихователя, 
що з допомогою мене, а так сама.

Анна дуже гарно вишиває бісе-
ром, навіть складні узори. Хрести-
ком не вишиває, тому що складно 
рахувати стібки. З бісеру також 

виготовляє квіти. Свої роботи 
возила на різні виставки, дару-
вала рідним. Дещо продавала. 
Минулого літа їй вдалося заро-
бити 600 гривень. Проте роботи 
спеціально для продажу ніколи 
не робить. Вона радіє просто з 
того, що виготовляє прекрасні речі.

Має багато робіт з совами. 
Каже, їй вони подобаються, тому 
що вони нічні птахи і мудрі.

— Роботи роблю з солоного 
тіста, з фоамірану. Це такий папір. 
Роблю квіти, орхідеї дуже гарні, 
— розповідає Анна. — Вишиваю 
бісером пасхальні рушники, ікони, 
картини. Роблю картини з при-
родного матеріалу, мішковини, 
кави, джгута. Використовую клей 
«Дракон» і силіконовий на пістолет.

Коштів на матеріали мама не 
шкодує. Хоча зізнається, руко-
ділля — справа не з дешевих.

— А чи є серед робіт твоя улю-
блена? — запитуємо майстриню.

— Так ,  є ,  — в ідпов і -
дає Анна. — Орхідея. Бо на-
сичені кольори і вона гарна.

Це вже не перша виставка її 
робіт. Свої вироби вона демон-
струвала і у Центрі дитячої та 
юнацької творчості, і в Музеї історії 
міста. А ще щороку вона їздить на 
конкурс «Повір у себе» до Вінниці 
і завжди займає призові місця.

— Пам’ятаю, ми вперше поїхали. 
Було 158 дітей. Зараз нас міська 
рада відправляє. Автобуси дають. 

А ми тоді їхали перший раз в ніку-
ди, — розповідає мама Ані. — Ми 
приїхали, маленька кімнатка, а цих 
дітей! І у всіх різні діагнози. Аж 
серце кров’ю обливається. І між 
цими дітьми виставлені роботи. Ми 
сіли із Світланою Олександрівною. 
Кажу, Світлано, хоч би що-небудь 
їй дали. Це ж діти, вони всі чекають 
нагороду. І як стали вже називати, 
підійшла номінація «Природні ма-
теріали». Наша Аня перше місце 
зайняла. Тоді таке щастя було!

Нинішню виставку, яка відбу-
лася 27 листопада, приурочили 
до Всесвітнього дня людей з 
інвалідністю. У гості запросили 
учнів школи №2 та відвідувачів 
Міського територіального центру.

Ро б о т и  А н н и  П о п о -
вич зачарували присутніх.

— Картини у неї всі про-
никнуті теплом, душевністю, 
— ділиться враженнями Лариса 
Казмірчук, організаторка. — У 
неї майже немає чорного ко-
льору. Вони всі радісні, щасливі. 
Тому що Аня щаслива людина. 
Вона не думає про погане. Вона 
просто така, яка вона є. Вона 
чуйна. Наскільки я знаю, в Ані-
чки є сусід, який погано бачить. 
Вона підігріває йому їжу, годує.

— Кожна ваша робота просто 
унікальна, особлива, фантас-
тична, — каже Кирило Саба-
даш, учень школи №2. — І ми 
дякуємо вам, що сьогодні у нас 

з’явився такий шанс. Ви навчили 
нас чогось світлого і доброго.

А Лідію Барсук настіль-
ки  п е р е по в нюв а ли  емо -
ції, що вона вирішила заспіва-
ти для нашої майстрині пісню.

— Хочеться плакати від радос-
ті, від того, що отримуєш задо-
волення, — каже Лідія. — Така 
розумна, хороша, здібна дитина. 
Я у захваті. Певно, ніхто не пла-
кав, одна я. Найбільше подоба-
ється Ісус Христос, ікона вишита.

улюблена робота анни 
попович — ці орхідеї. Вони 
виготовлені із фоамірану
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історія наші люди

козятинському вокзаЛу 130 років до козятина ПриїхаЛа 
Письменниця з греціїЮвілей. До дня народження архітектурної перлини нашого міста у Музеї історії Козятина підготували 

виставку. Гостям показали іменну клеймовану цеглу царських часів та соболине хутро, яким утеплювали 
віконні рами. Чим ще вражали гостей — читайте у нашому матеріалі. мистецтво. До нашого міста завітала Наталія Довгопол. Вона презентувала свою книжку «Шпигунки з 

притулку Артеміда», з якою посіла друге місце на конкурсі «Коронація слова». Що розповіла авторка про свої 
твори та життя у сонячній Греції — читайте у нашому матеріалі

серіаЛ Про дем’янюка відредагують Наталія переїхала з України до 
Греції близько трьох років тому. 
Мову почала вивчати майже од-
разу, коли познайомилася зі своїм 
чоловіком. Знає грецьку на по-
бутовому рівні, тому двічі на тиж-
день відвідує курси. Але, каже, 
знання грецької у роботі їй усе 
одно не потрібне, бо там спілку-
ється англійською чи українською. 
А з чоловіком — англійською.

— На жаль, чоловік не може 
прочитати мої книжки, — каже 
письменниця. — Він знає про 
всі мої рукописи. І зараз я його 
саджу навпроти себе і кажу: 
«Слухай, я заплуталася». Він 
мені каже: «Ну давай, розказуй». 
Я йому розказую і він пропо-
нує виходи із ситуації. І дуже 
мені допомагає, тому що буває 
складно і він краще орієнтується.

У Афінах Наталія Довгопол 
разом із чоловіком живуть в емі-
грантському районі. Там дуже 
багато біженців і переселенців 
з усіх куточків світу. Саме міс-
то надзвичайно перенаселене.

— У транспорті дуже важко. Я 
терпіти не можу транспорт, — зі-
знається авторка. — Звичайно, і 

з ментальністю там багато речей. 
Греки не звикли кооперуватися. 
Діаспора українська потужна, 
але розрізнена. У нас є кілька 
громадських організацій, ми на-
магаємося розворушити молодь, 
тому що з молоддю складно. 
Ідея в тому, щоб їх згуртувати. Є 
українська церква. В українському 
посольстві, коли заходи, багато 
людей збирається. Ті люди, які 
в громаді, в основному західна 
Україна. Вони патріоти. Але в 
Греції з цим проблема, тому що 
Греція — проросійська держава. 
Вони настільки проросійські, що 
зривають заходи української гро-
мади. На «Міф», який минулого 
року демонструвався в кінотеа-
трі, прийшли з плакатами і по-
грожували підпалити кінотеатр.

За рідною Україною Наталія 
дуже сумує.

— Мені дуже хочеться бути тут, 
особливо зараз. Іноді я відчуваю, 
що в основному всі мої друзі, 
близькі тут лишилися. Що таке 
Україна? Це ті люди, це ті речі, які 
ти тут робила. Я намагаюся бути 
дотичною, наскільки я можу, до 
цього, — додає Наталія Довгопол.

про життя у Греції

олена удВуд

Вона зайшла до кав’ярні така 
усміхнена і щира. Одразу по-
чала говорити про погоду. Воно 
й не дивно, адже в Афінах, 
де живе вже кілька років, за-
раз +20, а у нас — мінус три.

Козятин — перше з шести міст 
України, куди Наталія Довгопол 
завітала у рамках презентації сво-
єї книжки «Шпигунки з притулку 
Артеміда». А приїхала вона сюди 
завдяки Тетяні та Олені Міщук.

— У мене дуже давня історія 
з Козятином, тому що я давно 
знаю Оленку, — розповідає На-
талія Довгопол. — І насправді 
у нас дуже багато уваги йде до 
столиці, до великих міст. І ми часто 
забуваємо про те, що міст дуже 
багато і хочеться їздити туди, де 
менше подій, менше можливостей.

Саме Тетяна та Олена організу-
вали презентацію книжки у нас.

— Мені дуже хотілося, щоб 
вона приїхала в Козятин і поді-
лилася своїм досвідом, підписала 
мені книжку, — каже Тетяна 
Міщук. — І сьогодні ця подія від-
булася. У таку холодну погоду 
приїхати у Козятин — це подвиг.

писала, Щоб Вийти з депресії

Наталія Довгопол лише зараз 
починає називати себе письмен-
ницею. Це попри те, що пише 
з дитинства, відколи навчилася 
виводити на папері літери. Ще 
маленькою вирішила — хоче бути 
співачкою чи поетесою. Співач-
кою так і не стала. Писати поезії 
передумала, тому що прозу, на її 
думку, писати значно вигідніше.

Нині має чотири електро-
нні книжки. Перший її критик 
— це кума. Вона з нетерпін-
ням чекає на кожен твір.

Друком цьогоріч вийшло дві 
книги Наталії — «Шпигунки з 
притулку Артеміда» і «Прокляте 
небо». Обидві брали участь у 
цьогорічному конкурсі «Корона-
ція слова». Перша виграла другу 
премію у номінації «Романи».

Письменництво допомогло Наталії 
пережити складний період у житті, 
коли вона переїхала до Афін. До-
вгий час почувалася там чужою.

— У мене була депресія, — ді-
литься авторка. — Я переїхала, 
тому що мій чоловік - грек. Ми 
дуже довго думали, будемо жити 
у Києві чи в Афінах. Я хотіла за-
лишитися у Києві, але так склалося, 
що він мене переконав переїхати в 
Афіни. У мене був час, що я по-

стійно не хотіла вставати з ліжка. 
Я прокидалася о дванадцятій го-
дині дня і мені нічого не хотілося. 
І письменництво — це одна з 
терапевтичних речей, які мене вря-
тували і примусили мене рухатися.

заВершила роман за три 
тижні

Наталія подавала свої роботи на 
«Коронацію слова»  неодноразово. 
На цьогорічний конкурс подала 
спершу рукопис «Прокляте небо». 
Робоча назва була «Та, що читає 
зорі». Несподівано для самої себе 
їй спала на думку ідея «Шпигунок». 
Було це першого листопада. А 
кінцевий термін подачі твору на кон-
курс — 1 грудня. Спершу вагалася, 
чи варто братися за такий пласт ро-
боти, бо була не впевнена, чи встиг-
не, проте наважилася спробувати.

— Це був творчий запал, — 
розповідає про той період пись-
менниця. — Це такий творчий 
стан, коли ти не помічаєш нікого. 
Місяць, коли я працювала над 
книжкою, — це мій челендж був. 
У мене не було життя. Я писала 
книжку. Коли чоловік казав: «Піш-
ли, погуляємо», я казала: «А ми 
обговоримо мою книжку?» Він 
казав: «Так» і тоді я йшла гуляти.

у книзі є деталі з 
життя аВторки

«Шпигунок» хотіло 
надрукувати три видав-
ництва. Книжка потра-
пила в категорію young 
adult — старші підлітки. 
Події у книзі відбува-
ються у 1913-му році. 
Це історія про чотирьох 
дівчат, які вирушають 

у навколосвітню подорож. 
Вона триває чотири мі-
сяці. Дівчата мають місії 
і у кожній з них повинні 
подолати власних «демо-
нів» — страхи і комплекси.

Історія має деякі авто-
біографічні деталі. Саме 
завдяки цьому Ната-
лії Довгопол і вдалося 
написати її так швидко.

— Я була однією із за-
сновниць театру історичного 
танцю «Al'entrada», — роз-
повідає письменниця. — 
Нас було четверо спочатку. 
Це був магічний період 
мого життя. Нам було тоді 
24 роки. Ми з нуля почали. 
Робили величезні проекти 
— і вечірки, і концерти. 
Ми були різні темперамен-
тами. І діалоги мені було 
так легко писати, тому що ми так 
спілкувалися між собою. Це завжди 
був сарказм, колючка одна до од-
ної. Але коли тобі треба допомога, 
всі приїдуть і допоможуть. Тому 
«Шпигунки» — це для мене книжка 
про сестринство, у першу чергу.

Одна з героїнь «Шпигунок» 
— прототип самої письменниці.

— Я завжди почувалася порів-
няно з іншими дівчатами у нашому 
колективі недолугою, — продо-
вжує Наталія. — Я не так добре 
танцюю, як вони, я не така красива, 
як вони. Я відчувала це. Якраз 
вік становлення. Ти постійно собі 
не подобаєшся. І для мене дуже 
важливий момент, коли героїня 
зрозуміла, що вона варта чогось, 
що вона не гірша, що вона кохана 
і що вона може чогось досягти.

думки матеріалізуЮться

У книжці багато описів різних 
місць — Греція, Японія, Аме-
рика. Їх вдалося написати за-
вдяки тому, що авторка багато 
подорожувала. А один із епізодів 
взагалі змусив переконатися у 
тому, що думки матеріалізуються.

— Був невеличкий момент, — до-
дає Наталія. — Ці дівчатка були у 
Туреччині біля Ізміру. Це місто на 
узбережжі Егейського моря. Я там 
не була. Мене пов’язує з Ізміром те, 
що у мене там тітка живе. Я колись 
купила туди квиток, але не доїхала. 
Але було дуже логічно і я відправи-
ла дівчат на територію Туреччини. Я 
могла уявити, подивилася по карті, 
який там ландшафт. І ця книжка 
вже була на розгляді в «Коронації». 
І тут я подавалася на проект і мені 
пишуть, що він буде там, в Ізмірі.

Н и н і  Н а т а л і я  Д о в г о -
пол планує видати продо-
вження історії про шпигунок. 

«у мене була депресія». 
Письменництво допомогло Наталії 
Довгопол пережити складний у 
житті період

зустріч пройшла у дружній атмосфері. Наша гостя відповіла на усі поставлені 
питання

олена удВуд

Американська компанія Netflix, 
яка зняла документальний серіал 
про уродженця Дубових Маха-
ринець Івана Дем’янюка, планує 
змінити деякі деталі. Проте вони не 
стосуватимуться фактів із біографії 
нашого земляка. Що саме змінять 
— читайте у нашому матеріалі.

На сайті американської компанії 
Bloomberg з’явилася інформація 
про те, що Netflix планує змінити 
деякі деталі у п’ятисерійному фільмі 
«Диявол по сусідству», який роз-
повідає історію нашого земляка 

Івана Дем’янюка. Приводом до 
цього став лист польського Прем’єр-
міністра Матеуша Моравецького.

До речі, на Вікіпедії вже з’явилася 
стаття про кінострічку «The devil 
next door». Щоправда, поки лише 
англійською та норвезькою мовами. 
Як йдеться у цій статті, Прем’єр-
міністр Польщі розкритикував 
компанію через те, що вони пока-
зали у фільмі карту його країни у 
сучасних кордонах із нанесеними на 
неї нацистськими таборами смерті. 
На думку Мораєвського, це сприй-
мається так, ніби Польща несла 
відповідальність за винищувальні та-

бори, а не нацистська Німеччина.
«Мапа, яку показали у серіалі, 

є фрагментом телерепортажу 
1985-го року, у якому вперше 
детально виклали усі твердження 
проти Дем’янюка. Мапу пока-
зували неодноразово у різних 
серіях без жодних пояснень про 
те, що табори були створені на-
цистами», — йдеться на Вікіпедії.

Матеуш Мораєвський наді-
слав до Netflix лист, у якому 

пояснив ситуацію із картою. Ком-
панія, яка зняла серіал, погодилася 
додати позначки, які допоможуть 
чітко зрозуміти, що табори смер-
ті були справою рук нацистів.

Також стосовно мапи, ви-
користаної у фільмі, вислови-
лися представники Державно-
го музею Аушвіц-Біркенау на 
офіційній сторінці у Твіттері.

«Диявол за дверима» розпо-
відає нам важливу історію. Але 
мапа, використана у фільмі, не 
лише показує кордони держав 
центральної Європи післявоєнного 
часу (а не періоду окупації), ще 
й табори у Хелмно і Майдане-
ку нанесені на ній неправильно. 
Створюючи продукт такого рівня, 
варто бути більш акуратними.

До того ж, Майданек був не 
зовсім винищувальним табором, 
як Треблінка чи Белжець. Його 
треба позначати як Аушвіц чи 
Ґросс-Розен. Також треба нане-
сти на карту Штуттгоф. І чому 
на території Німеччини позна-
чений лише Равенсбрюк?» — 

йдеться у дописах в соцмережі.
Нагадаємо, на початку листопа-

да американська компанія Netflix 
випустила першу серію фільму 
«Диявол за дверима». У стрічці роз-
казується історія нашого земляка 
Івана Дем’янюка, який народився у 
селі Дубові Махаринці. Після Другої 
світової війни він виїхав до 
Сполучених Штатів Америки. 
Пізніше його звинуватили у 
співпраці з нацистами. На 
суді намагалися довести, 
що Іван Дем’янюк був охо-
ронцем у кількох концен-
траційних таборах, в тому 
числі у Собіборі, Майданеку, 
Травниках і Флоссенбюрзі.

Кілька тижнів тому ми 
телефонували до Дубо-
вомахаринецької сільської 
ради розпитати, чи можуть 
нам щось розповісти про 
Дем’янюка. Секретар Те-
тяна Джерук сказала, що 
у їхньому селі було два 
Івани Дем’янюки, проте із 
різним по батькові. Один із 

них виїхав до Америки і пізніше 
був звинувачений у співпраці з на-
цистами. Інший повернувся до села 
після війни і наклав на себе руки 
після того, як почув від односельча-
нина, що його шукає КДБ. Місцеві 
припускають, що саме Дем’янюк-
самогубця допомагав нацистам.

світлина з фільму. Джерело 
Netflix

допис державного музею 
аушвіц-біркенау у твіттері

лілія макареВиЧ, 
директор музею історії міста козятин

Музейники міста відтворили 
в стінах Музею історії ви-
ставку світлин та документів 
«Історія вокзалу». 29 світлин 
розповідають про період бу-
дівництва, добудови, розвитку, 
занепаду приміщення, спроб 
ремонту та періоду рестав-
раці ї  пам’ятки архітектури 
місцевого значення 1987 р. 

Ми звернулися до началь-
ника вокзалу ст. Козятина 
Анатолія Чабана, щоб хтось із 
службовців доповнив світлинні 
розповіді цікавими моментами 
й рідкісними знахідками  під 
час ремонтних робіт. Анатолій 

Чабан порекомендував запро-
сити службовців вокзалу ст. 
Козятин – юриста Вікторію 
Хоманець та інженера з техні-
ки безпеки Лесю Войцехівську. 
Присутніми під час відкриття 
виставки і зустрічі були 222 
група учнів за спеціальністю 
кухар-кондитер-офіціант з ви-
кладачем Ольгою Головатюк 
Козятинського міжрегіонально-
го вищого професійного учи-
лища залізничного транспорту.

Імпровізовану екскурсійну по-
дорож потягом зі станції Київ 
до Балти, як за часів відкриття 
залізничного сполучення 26 
травня 1870 р. через вокзал ст. 
Козятин розпочала директор 
Музею історії міста Лілія Ма-

каревич у форменому одязі 
провідника потягу. Скорис-
туємся нагодою і подякуємо 
сусідці музею Ірині Поліщук 
за надану таку можливість.   

Найцікавішими момен-
тами стали артефакти і 
неймовірні речі, предмети, 
що були продемонстровані 
присутнім представницями 
чарівної статі службовців 
вокзалу.  Зворушливим, 
приємним тембром голосу, 
як професійний екскур-
совод, Вікторія Хоманець 
розповіла про виявлену під 
час реставрації старовинну 
іменну клеймовану  цеглу, 
показувала демонтовану 
з відтисками на звороті 
плитку царських часів, 
вразила нас і присут-
ніх, продемонструвавши 
збите від часу соболине 
хутро, яким виявляється, 
у царські часи утеплю-
вали віконні рами на-
шого  вокзалу. Усі дерев’яні, 
візерунчасті з  декоратив-
ним різьбленням конструкції 
вокзалу були виготовлені із 
мореного дуба. Здивувала 
розповідь про якісь таємничі, 
дивовижні сили, немов прима-
ри чи привиди,  які блукають 
залами та поверхами вокза-
лу. Свідками таких випадків 
були неодноразово працівники 
найдавнішого і найкращого 
вокзалу мережі залізнич-

них доріг за часів царату.   
Представниці вокзалу пере-

дали до фондів музею від імені 
начальника вокзалу Анатолія 
Чабана фрагменти хутра-уте-
плювача, буклети-путівники 
пасажира «Історія залізнично-
го вокзалу Козятин», зразки 
листівок «З Днем залізнич-
ника» та сувенірний магніт із 
зображенням вокзалу. Маємо 
надію ще отримати до фондів 
музею, щоб зберегти для на-

щадків, зразок цеглин та де-
монтованої напольної плитки. 

Учні залізничного училища 
залишились під враженням 
від почутого та побаченого. 
Запрошуємо відвідати музей 
і виставку мешканців та гос-
тей міста. Вітаємо службовців 
вокзалу станції Козятин на 
чолі з начальником Анатолієм 
Івановичем Чабаном з наступа-
ючим ювілеєм! Бажаємо звер-
шення усіх  задумів і планів.
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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 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

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

жд. лікарні. 067-757-89-25

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

робота
До співпраці запрошуються будівельники, 
монтажники, зварювальники, завсклад. Ви-
нагорода висока 0985865868
На постійне місце роботи потрібен бармен, 
офіціант, бажано чоловічої статі. 093-599-
68-33
На СТО потрібен автослюсар . 067-920-67-94
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
На роботу запрошується вчитель англійської 
мови. 093-017-52-38
На роботу в таксі потрібен диспечер, робота 
позмінна, зміна  200 грн.,проводим навчання. 
093-766-78-49 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. 095-287-29-44; 067-786-99-28   
ПОСТІЙНА РОБОТА для сімейної пари! 
НАДАЄМО ЖИТЛО на еко-садибі (дім, сад, 
город). Досвід обслуговування заміських са-
диб. Активні, з бажанням жити і працювати за 
містом. З/п + бонуси. О68-124-24-20  
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК, 
день\ніч\48. Заробітня плата 7500-8000 з 
податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий. 
Ми гарантуємо: з/п 7500-10000 грн (з по-
датками). Компенсація харчування. 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
2 труби 200 мм. пластикові для скважини, труба 3 м. 
050-864-76-28
Барани кастровані на мясо 60 грн./кг. 096-969-45-
99 Ігор
Батареї опалення, труби, буржуйку, наковальню, 
тіски, газ. балони. 063-143-61-18
Бензопилу-800 грн., компресор-2000 грн, млин-3500 
грн., оприскувач на акумуляторі-700 грн., ЯВУ-350-
364 - 8500 грн., електрообігрівач 2 кВт.-750 грн., 
паяльну лампу-нову, перфоратор. 068-216-34-20
Браму-м`ясояєчних курей, сім`ями ,півнів, 
підрощених. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
Брусок хв. довж. 4 м 10 х 10 см. 18 шт., стіл пись-
мовий - компютерний, щити із жесті довж. 2.4 х 1.4 
м. - 2 шт., пороварка в хорошому стані Вітек, килим 
в хорошому стані. 063-736-47-19
Буряк кормовий, столовий, морква, макуха, олія 
сирого віджиму, кукурудза, можлива доставка. 063-
112-72-59
Буряки кормові. 096-512-12-29
Великий гараж за пів- ціни, перевозний. 063-276-
07-38
Велосипеди б/у у відмінному стані недорого, масло 
перероб. 30 л. і трансфор. 10 л., саджанці тонкошку-
рого горіха (кругляк), клітки кролячі 2 шт., асбестова 
труба 4 м., кабель мідний броньований 3-х жильний 

        НЕРУХОМІСТЬ
1 кімн. кв. 1 пов., інд. опалення, вул. Довженка. 093-
704-31-57
1 кімн.кв. 2 пов. центр, р-н школи №1. 093-704-31-57
1-кімн. кв., з меблями, 37.2 кв.м., євро-ремонт, інд. 
опалення, тепла підлога, нова сантехніка, два підвала, 
вул.Катукова 35 (р-н училища). 067-198-67-23, 093-
832-07-29 в будь-який час
1-кімн. кв., на ПРБ, недорого, з меблями, 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 кім. кв. по вул. Незалежності 7/11. 068-193-81-08, 
093-937-27-54
2-х кім. кв., вул. Грушевського 23, без ремонту. 073-
060-50-74
2-х кімн. кв. 4 пов., центр, без ремонту, б\у, гарне 
планування. 093-704-31-57
2-х кімн. кв., 3/5 кооп. будинок, вул.Шевченко 1, 50 
кв.м. 093-022-87-97
2-х кімн. кв., 38 кв.м., 1 пов./2-х пов. будинку, м/п 
вікна, двері, нова сантехніка, є сарай, погріб, без 
ремонту, вул.Васьковського. 093-800-66-77, 095-
425-36-54
2-х кімн. кв., 56.4 кв.м., м.Козятин р-н училища, зі 
зручностями, з ремонтом, 1 пов. 063-230-16-50
2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., 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.Склярова 1, 4 пов., площа 48.5 кв.м., 
кімнати роздільні, з ремонтом. 097-643-35-23
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на 
квартиру в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опалення., 
сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч ав-
тобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 096-
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25 м., запчастини до велосипеда. 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
Вугілля атроцит, інвалідний візок. 063-298-63-84
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля 
мілка. 073-429-56-52
Вугля сємечки, центр міста. 067-841-08-99
Газ. плита 4-х камфорна б/у, недорого. 067-583-90-
39, 063-762-47-83
Газова плита нова Gefest (Білоруська) 4 600 грн. 
096-705-97-87
Гараж в центрі, 5 т. контейнер, розкладне крісло б/у, 
бідон 40 л., дерев`яні двойні вікна 1,5*0,90- 8 шт., 
муз. центр,, комп`ютер, монітор, ДВД та відеоплеєр. 
098-993-35-42
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан 
нового. 093-430-38-47
Гараж цегляний вул.Катукова р-н училища. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
Гречаний мед, різнотрав`я, прополіс, воскову міль, 
підмор, ярий віск, гемогинат та інші продукти пасіки. 
097-170-90-05, 066-432-22-16
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
Диван б/у недорого. 067-490-43-44
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
Дрова рубані. 099-137-28-93
Дрова твердих порід. 063-960-26-33
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Дуже гарненьких чистокровних королівських 
пекінесів. 063-398-52-10
Зем. діл-ка "Поле Чудаков" с.Сигнал, 15 сот., є 
фундамент, криниця. 063-406-44-27, 063-229-18-45
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, вул.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35

Зем. діл-ка 0.17.5 сот., с.Козятин вул.Центральна. 
093-405-50-69
Зем. діл-ка 5 сот. вул.Водокачна 73, сарай, гарне 
місце 49 000 грн. 093-209-06-88, 097-955-65-90
Зем. діл-ка с.Журбинці, без будинку, 0.37 га, є вода, 
поруч ставок, ліс, газ. 097-971-15-31
Земельна діл. 10 сот. з термо -контейнером 5 т. та 
молодими деревами, р-н 3-ї школи, вул. Горького 
55. 093-765-80-63, 093-765-80-45
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Зимова резина з дисками 175/70 R 13, пружини 
задні на ВАЗ. 096-846-87-64
Картопля мілка. 063-260-09-37
Козу на вибір, великих білих гусей на розвід. 096-
566-78-85
Коляска литяча з/л в доброму стані. 097-842-14-06
Коляску зима-літо, 1 000 грн. 093-436-22-16 
Конвектор газовий Угорський, робочий стан. 067-
368-56-12
Корова дійна з 5 телям, терміново, с.Махаринці. 
098-867-21-40
Кролі простої хорошої породи на розвід і мясо. 
068-753-34-61
Кукурудзу. 066-429-45-49
Липа зрізана, два великих дерева, ділова деревина. 
067-133-74-66
Магазин 14 кв. м. з меблями по вул. Вінниченка 
3(можлива оренда). 063-311-65-88, 097-396-47-56
Матраси 2-а шт. від спальні 2 м. *80 см., б/у в хоро-
шому стані. 2-00-18, 067-837-52-27
Мебель: шкаф, 2 дивана, стіл тумбочка під 
телевізор. 073-003-80-10, 067-843-59-16
Мілка картопля (2 грн. -кг); генератор ЗІЛ-130 в роб. 
стан. 067-451-84-62, 063-294-52-66
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
Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м., прут 
кругляк12 мм. 14 грн./1 м. новий, велосипед Україна 
800 грн., інвалідна коляска. 093-031-24-52
Новорічні костюми дитячі та дорослі. 063-623-13-57, 
093-153-91-26
Обігрівачі масляні на 7 та 10 ребер, інкубатори. 097-

189-67-31, 093-895-69-91
Плита газова, дрова. 068-024-27-05
Плуг 2-х корпусний. 097-391-48-81
Пневматика Хатсан 125 у доброму стані, копи Naike 
майже нові 42 р. 068-044-24-68
Поросята з різною вагою. 067-300-17-72, 093-592-
01-96
Поросята Ландрас, Петрен в м. Козятин. 068-334-
37-86
Поросята м`ясної породи. 063-733-27-95
Поросята мясної породи. 097-489-14-77, 073-060-
44-73
Поросята породи Макстер с.Селище. 067-714-24-87
Поросята породи Українська біла - Дюрок. 098-650-
00-59, 097-776-24-25
П о р о с я т к а  1 0 - 1 3  к г . ,  м я с н о ї  п о р о д и 
Дюрики+Макстери. 097-555-10-06
Пральна машинка ЕлектроЛюкс, верхня загрузка в 
відмінному стані, компютер б/у в робочому стані. 
063-335-97-80
Пральну машину полуавтомат "Ауріка 2",стабілізатор. 
093-124-60-33
Прихожу 280*210*45, німецьку батарею опалення 
50*60, все у гарному стані, дешево; пенопласт для 
фасаду 2 упаковки. 063-741-21-86
Рубані дрова. 068-007-20-71
Рушницю ТОЗ-34/28. 067-264-57-61
Сані для коня, велорама,  колеса заднє, перечнє, 
бочки залізні 200л., 150л., прути кругляк, доска 
дуб, осика, кругляк дубовий, смуга 30 х 4, тачка 2-х 
колісна, бак н/ж, стіл вулиця, швейна машина ручна.  
093-020-22-95, 093-031-24-52
Свині. 097-763-70-73, 063-939-83-97
Сіно різнотрав'я, плуг 2-х корпусний до Т-40. 097-
256-32-65, 067-379-91-94
Січкарня електро, віз, культиватор. 067-338-12-16
Стінку 4.10*2.10-кімнатна; 2.65*2.10-дитяча. 098-
991-41-83
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 тільна 3 міс. 098-441-04-44, 098-264-55-62
Телиця тільна. 098-277-17-26
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
Фотоапарат "Самсунг"з шкіряним чехлом, диван, 
дитяча куртка на дівчинку зимова, мікрофон -караоке, 
шапка з шарфом дитяча, бензопила "Щіль", бампе-
ра нові до тел., парфуми жіночі, срібний ланцюжок, 
браслет, кульчики, хрестики в подарунок, велосипед. 
063-276-07-38
Холодильник "Дніпро", велика камера; килим 
персідський 2*3 в доброму стані. 063-738-48-46
Цуценята німецької вівчарки 2 міс. 063-104-31-23
Шафу-купе, вхідні двері, міжкімнатні двері б\в. 093-
485-05-85
Швейна машинка з електропроводом, диван "малют-
ка", дитяча коляска зима-літо, кроватка з матрасом, 
шезлонг-качелька. 063-625-64-76, 098-298-45-97
Шини зима R 15 195/65  1800   4 щт. 096-700-71-99
Шкаф 3-х дверний в доброму стані ,розмір:1 350*2 
110. 093-765-80-63, 093-765-80-45
Шкаф книжний, вуголь, кресла-2шт., балія, телевізор, 
тумба під телевізор. 096-107-00-47
Шкільний комп`ютерний стіл з навісною тумбочкою 
в доброму стані 3 000 грн., альбом з марками 250 
грн. 063-462-61-77
Дрова з доставкою, недорого. 063-960-26-33

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. 3 пов., центр, євроремонт. 093-704-31-57
3-х кімн. кв. 61кв. м., під бізнес в центрі міста, вул. 
Героїв Майдану 14,частково виведена з житлового фон-
ду 800 000 грн. 063-631-43-91, 068-962-46-16
3-х кімн. кв. центр, інд. опалення, без ремонту, недо-
рого. 093-704-31-57
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, опален-
ня. 093-724-28-38, 096-414-00-43 Тереза
3-х кімн. кв., центр, 8 пов., 70 кв.м., інд. опалення. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
Або обміняю будинок зі всіма зручностями, гараж, са-
рай, земля 4 сот. приватиз. на квартиру. 068-271-40-31
Будинок 120 кв. м. р-н "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 гаража, 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 6 х 9 вул.Чехова 14, з 2-ма зем. діл-ками по 
7.5 сот. з виходом на вул.Папаніна, в будинку є газ, 
котел, колонка, вода, туалет, ванна, вікна м/п, замінена 
ел.проводка, погріб, гараж, сарай, молодий садок. 
097-523-09-50
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 
57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по периме-
тру огороджено бетонною огорожею, є плодові дерева, 
на околиці міста. 063-026-75-03
Будинок в с. Самгородок 70 кв.м., 20 сот. землі. 067-
754-57-34, 099-220-12-92
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зручно-
стями, є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-596-41-
56, 098-597-08-78
Будинок в центрі. 063-289-04-55

Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два окремі 
входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, літня кух-
ня. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
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 житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, погріб, 
літня кухня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 
сот. 096-721-87-38
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, м.Козятин 
вул.Матросова, або обмін на квартиру. 097-186-99-34
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр, вул.
Підгорбунського 34. 067-271-67-99
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, заг. площа 60 
кв.м., газ. опалення, вода, м/п вікна, 3 кімнати, 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 м.Козятин вул.І.Мазепи 68, газ, всі зручності, 
садок, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-22-83, 063-606-
61-24
Будинок приватний, вул. Кобилянської 4-а (р-н газкон-
тори ОРС), присадибна ділянка 0,14 га. 068-193-81-08, 
093-937-27-54
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, кри-
ниця, гараж, сарай, газ. та пічне опалення, погріб, 2 
входа. 096-314-53-68
Будинок р-н. 9-ї школи, 87кв. м., газ+тверд. котел, 
ванна, туалет, вода, з ремонтом, літня кухня, сарай, 
гараж, погріб. 098-111-08-19
Будинок с. Вернигородок з усіма зручностями в центрі 
села, земля приватизована, сарай на 3 відділення. 
068-346-54-35
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ 
та пічне опалення, земля приватизована. 093-020-22-95, 
093-031-24-52 
Будинок с. Пиковець, цегляний, газ, вода, літня кухня, госп. 
будівлі, 44 сот. городу, близько школа, центр, терміново, 
недорого. 068-483-19-64
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.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода центральна, 
погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-463-34-76
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-
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             РІЗНЕ
Бажаєте очистити своє життя від різного непотрібу чорного 
металобрухту, макулатури, старих холодильників, батарей 
опалення, газет, бумаг, картону - телефонуйте, приїдемо і 
вивезем. 097-904-20-43
Віддам в добрі руки дуже гарного грайливого котика хлопчи-
ка, все їсть, ходить на лоток, не пошкодуєте. 067-582-45-43
Візьму на квартиру 3-х дівчат - студенток, всі зручності, 
інтернет, 5-7 хв. ходьби від ж.д.вокзала. 067-184-96-34, 093-
411-03-82 Вдома постійно
Візьму на квартиру жінку або 2 дівчини, є всі зручності, окре-
ма кімната. 098-651-42-66 Іда
Візьму на квартиру хлопця або дівчину. 2-12-24, 093-884-
86-66
Гараж навпроти маг. "Ромашка". 2-00-18, 067-837-52-27
Двоє маленьких кото-діток чорно-білий хлопчик та 3-х кольо-
рова дівчинка шукають люблячу родину. Можливо, хтось мріє 
про пухнасте, муркотливе чудо - маєте можливість здійснити 
мрію свою, або ж родини. 063-784-17-02
Здам 1-кім кв в центрі. 093-133-46-58
Здам 1-но кім. кв., вул. Мічуріна 13-а, кв 6. 063-281-03-24, 
097-966-45-53. Світлана
Здам 1-о кімн. кв. в 4-х кімн. кв.  двом хлопчикам  без вред-
них привичок. 093-773-34-02, 098-675-21-69
Здам 2-х кім. кв. в центрі міста, меблі частково. 063-617-05-31
Здам 2-х кімн. кв., в центрі. 096-657-32-57
Здам 3-х кімн. кв., вул.Довженка 105А кв.20. 097-269-04-07, 

           КУПЛЮ
  2-х кім. кв. в м. Козятин (центр) з косметичним ремонтом, 
кімнати окремі,  бажано 1-2 поверх, за 12 000$. 096-767-
24-79 Олена
  Авто б/у. 067-914-75-05
 Бійний горіх, дорого. 093-873-71-87
  Будинок зі всіма зручностями (ванна, туалет, вода-сква-
жина) в м. Козятин (центр), за 10 000$ з косметичним 
ремонтом. 096-767-24-79 Олена
  Від організацій та населення макулатуру, картон, плівку, 
пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-55-95

        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
Авто Volkswagen JETTA. 096-117-48-86
ВАЗ 2101, 1984 р., терміново. 073-078-82-79
ВАЗ 2103 хороший стан, недорого. 096-804-47-51
ВАЗ 2104 газ-бензин, добрий стан, недорого. 096-264-
75-92
ВАЗ 2105 1990 р.в., колір голубий, обєм 1300, нова резина 
(АКБ), мотор після кап.ремонту, газ-бензин, продажа по 
документах, сварочних робіт не потребує, в повному по-
рядку. 063-112-72-59
ВАЗ 2110 2007 р.в., 1.6 бензин, сигналізація, ц/замок, то-
нована, відмінний стан. 068-766-05-18
ВАЗ-2105 1999 р., газ-бензин, дв. 1,5 к-5 ст в оригіналі, 
зелена. 096-768-63-13
Запчастини б/у до ВАЗ. 073-078-82-79
Зимню ризину на тітанах R13 в хорошому стані. 063-291-
90-12

60-34, 096-973-22-80
Будинок с.Селище Козятинського р-ну, заг. площа 81 кв.м., 
3 кімнати, веранда, є газ, ц/вода в дворі, сарай, погріб, 
участок 50 сот. 063-883-81-83 Вова
Будинок терміново, вул.Водокачна 73,   85 000 грн. 093-209-
06-88, 097-955-65-90
Будинок терміново, р-н. Поле Чудес. 063-698-73-29
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 кооп. "Вишенька". 063-664-85-44, 098-025-22-07
Дача на Плановому, 4 сот. землі, цегляний будинок, погріб. 
063-342-71-61
Зем. діл-ка 15 сот. виходить до ставка, старий будинок 59.4 
кв.м., пічне опалення, світло, вода, гараж сарай, с.Козятин, 
вул.Центральна 45 + 15 сот. землі. 096-215-55-79
Пів будинку цегляного, 55 кв. м., без ремонту, м. Козятин, 
вул. Чапаєва, 2-ві кімнати, кухня, веранда, газ+піч, вода 
проведена в будинок,  без каналізації, сарай, погріб, 2.7 
соток землі. 093-249-92-50, 068-712-35-52
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
 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

Прицеп до мотоблока 3 000 грн., колеса задні МТЗ, куль-
тиватор мінітрактор, катки шпорові, цафи МТЗ, головка 
д-240,плуг до мотоблока або мінітрактора. 068-024-27-05
Причіп до тракторця 125 х 200 саморобний. 068-518-35-71
Скутер на запчастини "Ямаха бейсік"Срочно. 063-289-28-20
Форд Транзіт 2003 р.в., груз. пас., один власник, добрий 
стан.  097-431-61-00 Саша

  Дорого батареї, колонки, старі холодильники, балони 
газові та кисневі, радіатори автомобільні, можливий 
самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Закуповую зерно кукурудзи. 067-430-02-80
 Зерно кукурудзи та пшениці 2-3 т. 063-398-52-10
  Картоплю, моркву. Хорошої якості! 067-430-02-80
  Кольоровий або чорний метал від населення або 
організацій, можливий самовивіз, нал. або безнал. 063-

143-61-18
  Контейнер 5 т. або 3-х т. 073-793-55-95
  Куплю дачу на Талимонівці 5 соток, приватизовану з вагон-
чиком, або без нього, розгляну всі варіанти. 068-082-41-18
  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 розра-
хунок. 073-793-55-95
  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
  Швелер, уголок, тавру, трубу. 067-369-13-23
  Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-01-49
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. Дорого. 063-585-23-50, 
097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь якому стані. 098-
682-50-85

093-299-70-64
Здам будинок з газом в передмісті м. Козятин. 063-289-
05-51
Здам в оренду зем. діл-ку приватиз. з кадастровим номе-
ром, р-н Сигнал.  095-176-14-25, 093--58-79-89
Здам гараж в центрі, біля маг."Екзотік" 600 грн. 093-488-
78-48
Здам квартиру порядній сім`ї на тривалий термін. 097-
842-14-06
Потрібна доглядальниця для жінки інваліда, м. Козятин. 
097-300-31-13

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

067-442-17-71

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

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 28.11 по 4.12
оВен 
Овнам рекомендується увесь тиждень не 
бути лінивими, адже для вас несподівано 
відкриється перспектива у кар’єрному зрос-

танні. Сміливо беріться за нові проєкти на роботі, 
результати ви побачите зовсім скоро і вони вас 

неабияк потішать.
тельці 
Новий тиждень для Тельців почнеться дуже 
продуктивно. Якщо ви хочете отримати 

нові знання, піти на курси, чи довершити почату 
справу до кінця – обов'язково зробіть це на по-
чатку тижня. 

близнЮки 
Ваші фінансові питання вийдуть для вас 
на перший план. У цей період значну 
частину коштів ви почнете відкладати на 

подарунки, тож якщо у вас виникнуть додаткові 
витрати, подумайте чи дійсно це вам необхідно. 

рак 
Для Раків тиждень почнеться з гарного 
настрою, на роботі знайдуться приводи 
для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм 

внутрішнім станом.
леВ 
Новий тиждень для вас буде неабияк ви-
значним. Якщо ви давно йшли до якоїсь 
мети, то вже наприкінці тижня зможете 

потішитися результатом своєї праці.
діВа
Новий тиждень буде вдалим часом для 
проведення важливих розмов. У цей період 
вам буде притаманна красномовність – 

головне пам’ятайте, що нічого соромитися, коли 
вже взялися за справу

терези 
У вас є всі шанси збільшити свої фінансові 
доходи. Астрологи пророкують вам роман-
тичні враження і хороший настрій. Розді-

ляйте свою радість з друзями, адже через деякий час 
вони можуть від вас відгородитися, а повернути вам 
їхню довіру та любов буде дуже складно.

скорпіон 
На цьому тижні вдихніть востаннє на по-
вні груди усі сили, які у вас залишилися 
та приділіть увагу роботі. Можливо, вам 

доведеться скорегувати свої плани. Недбалість 
і помилки керівництво вам не пробачить. Варто 
проявляти обачність і обережність як в словах, 
так і в діях.

стрілець 
Тиждень для Стрільців буде дуже напру-
женим. Здається, ви вже давно не відда-
валися на повну роботі, сім'ї та домашнім 

клопотам. Не беріть на себе усі справи, які лише 
існують у вашій голові. Дайте собі трохи відпочинку: 
переключіться на перегляд нового серіалу, фільму, 
читання книжки.

козеріГ 
Цього тижня Козерогам варто бути обе-
режними у висновках і вчинках. Не вірте 
пліткам, які вас будуть оточувати з усіх 

боків, адже ви можете не лише зіпсувати стосунки 
з близькими, а й втратити дорогу вас людину.

Водолій
Водоліям врешті-решт треба взятися за 
планування свого часу. От побачите, як 
тільки ви по-справжньому візьметеся за 

виконання завдань – усе піде як по маслу. При-
діліть час спорту та здоров'ю. В першій половині 
тижня вам буде легко вдаватися знайомство та 
спілкування з людьми. На роботі вас чекатиме успіх 
та кар'єрний зріст.

риби 
Новий тиждень для Риб буде трохи бен-
тежним. Переживання будуть пов’язані 
з вашим особистим життям. Вам може 
здаватися, що вас розлюбили або ж ви-

никнуть підозри в зраді коханої людини. Основне 
ваше завдання – не керуйтесь лише емоціями. 
Намагайтеся вирішити такий конфлікт, як і будь-
яку іншу проблему на роботі – спокійно і без 
поспішних висновків. 

СеРеДА, 4 ГРуДНя

-  4 0С  -  4 0С
-  1 0С  -  3 0С

ВІВТОРОК, 3 ГРуДНя

-  2 0С   -  3 0С
   0 0С  - 1 0С

ПОНеДІЛОК, 2 ГРуДНя

-  3 0С   -  1 0С
-  1 0С      0  0С

СуБОТА, 30 ЛИСТОПАДА

+  2 0С  +  3 0С
+  3 0С  +  2 0С

П'яТНИЦя, 29 ЛИСТОПАДА

+  3 0С    +  2 0С
+  3 0С    +  3 0С

НеДІЛя, 1 ГРуДНя

-  2 0С  -  4 0С
-  1 0С  -  1 0С

ЧеТВеР, 28 ЛИСТОПАДА

- 4   0С    -   3 0С
+  2 0С    +  3 0С

Погода у Козятині 

4
4
9
0
7
7

виграЛи воЛейБоЛісти 
П’ятої шкоЛи
Видовищна гра. Спартакіаду минулих років перейменували в 
гімназіаду, і цей турнір  був першою гімназіадою серед міських 
шкіл

анекдоти

В’яЧеслаВ ГонЧарук

Змагання волейболістів проходили 
в спорткомплексі Козятинської дитя-
чо-юнацької спортивної школи. Взяли 
участь у гімназіаді чотири команди — 
Школа №1, яка виступала у вишневій 
формі, школа №3 в жовтій, школа-ліцей 
в червоній і школа №5 у фіолетовій.

Першими на спортивний майдан-
чик вийшли минулорічні переможці 
шкільної спартакіади та  волейболіс-
ти школи №1. Минулорічні чемпіони 
перемогли своїх однолітків у двох 
партіях. Після цієї гри волейболісти 
першої школи передбачили, що вони 
будуть грати за третє місце з жовтими. 

– А якщо третя школа переможе во-
лейболістів школи №5? – запитали ми 
у волейболістів школи ім. Шевченка. 

– Тоді будемо грати з фіолетови-
ми, але жовті волейболістів школи 
№5 не переможуть, – відповіли вони, 
і як у воду дивилися. Фіолетові пе-
реконливо перемогли волейболістів 
третьої школи також у двох партіях.

.Таким чином, волейболісти першої 
школи розіграли бронзові нагороди 
зі спортсменами в жовтій формі. Пер-
ша партія цього поєдинку проходила з 
перемінним успіхом, а в другому сеті 
вишневі дотисли своїх суперників з 
рахунком 2:0. Тож бронзовим призе-
ром стали волейболісти першої школи.

Перше та друге місце розіграли мину-
лорічні переможці шкільної олімпіади, 
ліцеїсти з фіолетовими Олега Шеремета. 
Цей матч був достойний фіналу і завер-
шився на користь школи №5 з рахунком 
2:0. Це перший переможець гімназіади.

Підбиваючи підсумки волейбольного 
турніру, можна сказати наступне: усі 
команди під час розминки знають толк 
у волейболі. Тільки на змагальній стадії 
деякі елементи волейболу виконуються 
не так якісно, як на тренуванні. Якщо 
силовою подачею майже всі волейболісти 
володіють чудово, то подача «планером» 
часто не долітає до сітки. Є помилки 
на прийомі м’яча. Такий волейбольний 
термін як атака першим темпом застосо-
вуються командами рідко, а цей елемент 
є окрасою у волейболі. Шліфувати є що, 
але переможців не судять. Побачили 
ми й елементи, які можна не побачити 
в дорослому волейболі. Під час подачі 
м’яча суперником у гравця задньої лінії 
не склалося з вдалим прийомом м’яча. 
Кругленька кулька обігнула пальці при-
ймаючого і рикошетом влетіла в баскет-
больну корзину. У іншому епізоді гравець 
на подачі виконував планер. Тільки м’яч 
не перетнув сітку, а опустився на голову 
ліберо. Обидва випадки не залишились 
непоміченими. Обом гравцям присвоєно 
звання «снайпер». Ці епізоди виклика-
ли багато позитивних емоцій в учасни-
ків турніру після завершення змагань.

Волейболістам школи №5 на цьому турнірі ніхто не склав достойну 
конкуренцію


