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 Перевізники маршруту №2, що їздить 
за графіком «Залізничне училище — село 
Козятин, Іванківці» ще влітку відмінили один 
автобус. Раніше «двійок» було дві і ходили 
вони кожні півгодини. Наразі два рейси 
курсує тільки зранку, до 10.00. Решту дня 
автобус їздить один і через годину
 — У ХХІ столітті чекати транспорт цілу 
годину? Таке може бути тільки в Козятині, 
— висловлює своє обурення пасажирка 
«двійки» пані Галина. 

Що на це кажуть перевізники – читайте у 
матеріалі на 2 сторінці
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 людЯм роздали 
«невідому» крупу

у водокачці упіймав 
метрову щуку
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не помилімось у виборі
Змінимо ГромАДу нА крАЩе

Махн і в к а  т а  і нш і  с е ла  протя -
гом  рок і в ,  мов  з а консервов ан і .

Чому ми застряли на півдорозі? 
Чому Махнівка та сусідні села не 
розвиваються? Мені соромно бути 
пасивним спостерігачем, тому я йду 
на вибори, щоб змінити рідну Мах-
нівку та інші села громади на краще.

Я не хочу давати купу порожніх 
обіцянок, оскільки завжди скептич-
но та з недовірою ставився до пе-
редвиборчих програм. Вони у всіх 
кандидатів завжди були популіст-
ськими, а про їх виконання перемож-
ці забувають відразу після виборів.

Добре знаю, що лише разом з Вами, 

шановні виборці, нам вдасться до-
сягти успіхів у житті громади. Вірно 
говорить народна мудрість: «Добре там 
живеться, де гуртом сіється і жнеться».

Я вмію слухати і радитись. Готовий 
сприймати критику, зауваження і про-
позиції.

Сподіваюсь, що більшість людей ро-
зуміють, що голова об’єднаної терито-
ріальної громади (ОТГ) – не чарівник, 
який вирішить проблеми усіх і одразу. 
Головне завдання керівника громади 
– чути людей, дослухатися їхніх по-
рад, створюючи умови для розвитку 
сіл, сприяти появі нових підприємств, 
створенню нових робочих місць. Саме 
при таких умовах у нас з’являтимуться 
кошти на вирішення соціальних та 
інфраструктурних перетворень – на 
те, щоб робити Махнівку та інші села 
громади заможними та успішними.

Вірно сказав поет:
«Якщо позабудеш стежину до хати,
Яку дитинчам навпростець протоптав,
І матір, і рід свій, і слово крилате,
То значить, чужинцем бездушним 
ти став.»
З повагою 
Анатолій ЛОПАТИНСЬКИЙ, 
кандидат на посаду голови 
Махнівської ОТГ
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у воДокАчці упіймАв метрову Щуку

отруїли собАку, бо вонА ЗАвАжАлА

нА Артистів витрАтять понАД 150 тисяч

Дві «Двійки» хоДити не буДе

рАйон отримАє ДоДАтково 25 тисяч

дозвілля. Козятинчанин, 31-річний Максим Ільчук вже 20 років ловить рибу на водокачці. Але 
такий улов у нього вперше. Чоловіку вдалося зловити майже метрову щуку, вагою більше шести 
кілограмів. Як йому це вдалося?

халепа. Перевізники в один голос заявили, що маршрут збитковий і пускати 
два автобуси, так як було раніше, ніхто не збирається

ми запитали у козЯтинчан

герман (39), підприємець: 
- Не дивився, бо не мав 
часу. А коли був саміт, 
спав. Ми всі чекаємо 
миру, але якщо у них 
не буде спільної мови, 
то нічого не буде

антоніна (80), пенсіо-
нерка: – Я то задоволена, 
але аби воно до кінця ді-
йшло, щоб не стріляли. 
Щоб діти не гинули. 
Який це біль, коли ди-
тина на війні гине

ілона (32), підприємицЯ: – 
Вважайте, що вони ні 
до чого не домовилися. 
З одного боку, може, й 
не погано, а з іншого 
— можна було б краще

віктор (64), пенсіонер: – Я 
його й не дочекався у 
понеділок. У двох сло-
вах почув. Вибори ці 
будуть у присутності 
російських танків 

євгеніЯ (67), пенсіонер-
ка: –  Я і не знаю, що 
там вони говорили. А 
чекаємо що? Щоб ця ві-
йна скінчилася. Але чи 
кінчиться — навряд чи. 
Путін не поступиться

олександр (30), підпри-
ємець: - Я ще не знаю, 
не дивився. Це ж пізно 
було, о другій годи-
ні ночі. Тому я ще не 
бачив. Але очікую від 
переговорів миру

чи задоволені ви результатами нормандського саміту?

найдорожче коштуватиме виступ оркестру гарного настрою «ренесанс». джерело фото 
best-wedding.com.ua

максим ільчук упіймав  щуку довжиною понад 1 метр і 
масою більше 6 кілограмів 

КОРОТКО

так як раніше, вже не буде. кількість рейсів скоротили 
вполовину, адже перевізники вважають маршрут 
збитковим

у титусівці 
знайшли міну
 Знову знайшли міну 

на Козятинщині. Групою 
піротехнічних робіт Ава-
рійно-рятувального загону 
спеціального призначення 
ГУ ДСНС України у Ві-
нницькій області було зни-
щено два артилерійських 
снаряда калібром 76 мм та 
88 мм. Боєприпаси часів 
Другої світової війни були 
виявлені 8 грудня за меж-
ами Хиженець, Вінниць-
кого району та Титусівки, 
що на Козятинщині.

Нагадаємо, наприкінці 
листопада міну часів Дру-
гої світової війни знайшли 
у самому Козятині біля од-
нієї з АЗС.

Додаткові 
поїзди
 Шість додаткових по-

їздів призначила «Укрза-
лізниця» на новорічні та 
різдвяні свята для зручності 
пасажирів. Про це повідо-
мляє прес-служба акціо-
нерного товариства.

«Поїзди курсуватимуть на 
напрямках: Київ — Львів, 
Київ — Ковель, Покровськ 
— Харків, Львів — Одеса, 
Львів — Ужгород та Кри-
вий Ріг — Ужгород. Сьогод-
ні на ці поїзди вже можна 
придбати квитки на дати 
до 29 грудня», — йдеться 
в повідомленні. Зокрема, 
поїзд № 181/182 Київ — 
Львів курсуватиме 22, 23, 
26, 27 грудня. Зворотно — 
21, 22, 25, 26 грудня. Поїзд 
№ 197/198 Київ — Ковель 
курсуватиме 28 грудня. По-
їзд № 205/206 Покровськ 
— Харків курсуватиме 22, 
27, 28 та 29 грудня. Поїзд 
№ 167/168 Львів — Одеса 
курсуватиме 22, 27 грудня. 
Поїзд № 201/202 Львів — 
Ужгород призначений на 29 
грудня. Окрім цього, поїзд 
№ 76/75 Кривий Ріг — Київ 
— Ужгород курсуватиме 27, 
28, 29 грудня. Зворотно з 
Ужгорода — 29 грудня. 
Квитки на ці поїзди вже 
можна придбати онлайн та 
в залізничних касах

учні 
декламували
 Козятинський поза-

шкільний навчально-ви-
ховний центр провів очний 
тур районного фестива-
лю «Перлини Козятин-
щини-2020» у номінації 
«Учнівське декламуван-
ня». У заході взяли участь 
30 школярів з 15 закладів

ірина Шевчук

Перевізники маршруту №2, що 
їздить за графіком «Залізничне 
училище — село Козятин, Іванківці» 
ще влітку відмінили один автобус. 
Раніше «двійок» було дві і ходили 
вони кожні півгодини. Наразі два 
рейси курсує тільки зранку, до 
10.00. Решту дня автобус їздить 
один і через годину. Такий графік 
не задовільняє козятинчан. Люди 
скаржаться на переповнену марш-
рутку. Мовляв, рейс доволі людний 
і одного автобуса не вистачає. 

— У ХХІ століття чекати тран-
спорт цілу годину? Таке може бути 
тільки в Козятині, — висловлює 
своє обурення пасажирка «двійки» 
пані Галина. — У сусідніх містах, 
наприклад, в Бердичеві, міський 
транспорт ходить один за одним. 
Цивілізація в людей, зручно та при-
ємно. У нас же чомусь автобус тре-
ба чекати півгодини, а двійку взагалі 
— годину. Тим паче, вона постійно 
запізнюється і збивається з графіку. 
Погодьтеся, не дуже приємно чекати 
взимку маршрутку на холоді стільки 
часу. Ми вже змирились, що влітку 
тепло, можна ногу перекинути че-
рез велосипед і їхати на роботу, не 
чекаючи автобуса. Але зараз зима. 
Можна було б перевізникам хоч 
трохи подумати про людей. Ціни на 
проїзд підняли, а комфорту — нуль!

Щоб дізнатися, чому скоротили 

кількість маршрутів №2, ми зверну-
лися за коментарем до перевізника. 
Як стало відомо, цей маршрут має 
їх аж два. Один перевізник Дмитро 
Антонюков (по місту), другий — 
Анатолій Сульжук (на село Козятин 
та Іванківці). Така ситуація нам 
здалася трохи дивною і не зрозу-
мілою. Спробували розібратися.

На запитання: Чому «двійка» 
їздить одна? ми почули від пана 
Дмитра зустрічне: “А чим її за-
правити?” І взагалі, у розмо-
ві з перевізником запитань ви-
явилось більше, ніж відповідей.

— На село Іванківці є інший 
перевізник, а я тільки по-центру, 
— додав Дмитро Антонюков. 
— Що я буду мати? Я навіть на 
заправку не зароблю. Пускати 
два автобуси до «універмага» і 
до «ПТУ»? Ви що, шуткуєте? Я 
перевізник «двійки». Раніше вона 
ходила на Іванківці і зараз також 
ходить, але це вже не мій маршрут. 
Зранку, до 10 години їх ходить 
дві. Мені ж треба водію платити! 

Для повної картини ми по-
спілкувалися також з Анатолієм 
Сульжуком. Спочатку він запере-
чив, що це його маршрут. А потім 
додав, що рейс збитковий (не 
зважаючи на те, що ціну на проїзд 
підняли — по місту 5 гривень, на 
село Козятин 6, а в Іванківці — 8).

— Автобус то №2, але він ра-

хується за маршрутом «Автостан-
ція-Іванківці». Але ми їздимо за 
графіком «двійки». І рейси на село 
Козятин та Іванківці закріплені за 
мною. Два автобуси не буде ходити, 
бо вони збиткові. Раніше, коли ми 
їздили і «сімка» наша була, то ми 
дотували «двійку» і перекривали. 
Зараз «сімку» забрали, а давати дві 
«двійки» — це свої гроші викидати. 

З вищесказаного складається 
враження, що перевізники нікому 

не підпорядковуються, і що хочуть, 
те і роблять. Захотіли, відмінили 
автобус, а захотіли — додали.

Щоб розставити крапки над «і», 
в день, коли робився номер, за 
коментарем ми звернулися до на-
чальника управління житлово-кому-
нального господарства Євгенія Ма-
лащука. Але роз’яснення не отрима-
ли, оскільки він був у відрядженні.

Тож продовження теми чи-
тайте в наступних номерах.

олена удвуд

Кабінет Міністрів України 
розблокував постанову 500-р 
про розподіл коштів з дер-
жавного бюджету місцевим 
для соціально-економічного 
розвитку. Про те, що Каб-
мін «розморозив» бюджетні 
кошти, повідомив народний 
депутат Олексій Гончаренко 
на своїй сторінці у Facebook.

«Ця постанова важлива для 
місцевого самоврядування, 

тому що вона дає можливість 
завершити об’єкти, робота 
над якими була розпочата. Я 
вже розповідав про недобу-
дований корпус гімназії з ба-
сейном у Прилуках. Там 90 % 
(!) готовності. І місцева влада 
не може його закінчити, тому 
що Кабмін заморозив про-
плати», — йдеться у дописі.

Чиновник також виклав по-
силання на документ, у якому 
вказано, на які саме об’єкти 
скільки коштів мають виді-

лити з державного бюджету. 
Згідно з документом, бюджет 
міста додаткових коштів не 
отримає. Бюджет району отри-
має 25 тисяч гривень. Кошти 
спрямують на придбання зву-
копідсилювальної техніки для 
клубу у селі Дубові Махаринці.

«Замороженими» залиша-
ються кошти для придбання:

-  г імна с ти чно го  килим -
ка та інвентарю для дитя-
ч о ї  ю н а ц ь к о - с п о р т и в н о ї 
школи (з 55 тисяч виділи-

ли лише 13 900 гривень);
- стоматологічних устано-

вок та масляного компресо-
ра для стоматологічної по-
ліклініки ( із запланованих 
100 тисяч виділили 38 700);

-  б уд і в н и ц т в а  в о д о г о -
ну у селі Пустоха (планува-
лося виділити 100 тисяч);

-  придбання  одя г у  д ля 
с ц е н и  б у д и н к у  к у л ь т у -
ри села Михайлин та зву-
коп ідсилюючо ї  а парат ури 
для низки клубів у районі.

 лесЯ кесарчук 

Козятинчанин Максим Іль-
чук з дитинства захоплюєть-
ся риболовлею. Найчастіше 
ходить на ловлю риби у 
наші  місцеві водойми. Є 
членом рибальського клубу. 
Днями він показав у соці-
альній мережі фото щуки, 
яку упіймав на водокачці.  

 — Коли тягнув, думав 
улов затягне на цілих 20 
кілограмів .  Рибина була 
важкенька. Коли витягнув, 
зважив. Вона була вагою 
понад 6 кілограмів. Впій-
мав я цю рибу на спінінг, 
ще використовував різні 
приманки, на живця, або ж 
блешні. Щука - хижа риба 
і полюбляє, щоб приманка 
рухалась. Ще можна ловити 
щуку на вертушки, мандули. 

На червяк вона не ловить-
ся. Тому тут потрібно мати 
арсенал рибацьких снастей,  
—  розповідає рибалка.

Чоловік  на водокачці ло-
вить рибу більше 20 років. 
За цей час мав різний улов, 
різної ваги. Трофейну щуку 
йому вдалося тут упіймати 
вперше. Зізнається, взагалі 
в нашій місцевій водоймі 
мати такий улов рідкість.  

— Я витратив більше го-
дини аби зловити тут щуку. 
Добре вивчав місця,  де 
вона може бути, спостерігав. 
Маю вже чималий рибаць-
кий досвід і він мене не 
підводить. Ходжу на рибо-
ловлю я зазвичай вранці. У 
вихідний день можу в обід 
вийти або ж ввечері. Зараз 
дуже тонка крига, тому я 
поки не ризикую йти на лід. 

Але взимку, коли крига 
міцна, я теж часто риба-
лю,  —  додає чоловік. 

Свою  - 6-кілограмову 
щуку Максим Ільчук за-
морозив у холодильнику, 
поки не вирішив, як буде її 
готувати. Найкраще, каже, 
робити котлети чи про-
тушкувати. Великі щуки 
зазвичай поважного віку. 

— Щуки у водоймах 
нашої місцевості можуть 
жити до 20-ти років. Ще є 
такі особливості, що цей 
вид риб в деяких випадках 
досягає маси тіла 20-30 
кілограмів, а максимальна 
довжина щуки може бути 
до  1,5 метра, —  коментує  
начальник відділу іхтіоло-
гії Вінницького обласно-
го управління Держриба-
гентства Марія Якименко.

в’Ячеслав гончарук

У редакцію газети «RIA-
Козятин» звернулася наша зем-
лячка Наталія. Вона повідомила, 
що минулого тижня в під’їзді бу-
динку, де вона проживає, отруїли 
собаку, за якою вона доглядала. 

– Днем раніше через собаку 
у мене був конфлікт з сусідкою 
по під’їзду, –  каже наша спів-
розмовниця. – Поки ще відносно 
тепло надворі, то я залишала 
щілину в дверях, щоб Найда 
(так звали собаку) могла вийти 
на вулицю. Сусідку моя позиція, 
що собаці потрібно виходити 

на двір, дратувала і вона при-
йняла рішення отруїти собаку.

На ранок собака занедужала, 
а через три години померла.

– Ще коли була собака жива, 
я зателефонувала знайомому 
ветлікарю, – продовжує свою 
розповідь гостя редакції. – Він 
в цей час був не в Козятині. 
Коли приїхав і я йому розказа-
ла, що відбувалося з собакою, 
він назвав препарат, яким була 
отруєна тварина. У під’їзді, де 
ночувала собака, на підлозі ви-
днілися декілька масних плям. 
Можна зробити припущення, 
що отрута була закладена в 

шматочки ковбаси з салом. 
– Препарат, яким отруїли 

собаку, застосовується при лі-
куванні людини, яка хворіє 
легеневими захворюванням. А 
моїй сусідці той препарат більш 
ніж відомий. Не один раз вона 
купувала його в аптеці для 
лікування рідної їй людини.

— А в поліц ію ви за-
яву писали? – запитали ми 
у  нашо ї  с п і в розмовниц і .

— Так, заяву зареєстрували 
і відкрили справу. Тільки коли 
я зателефонувала до них і за-
питала, як просувається роз-
слідування, вони питають, чи 

робила я експертизу на предмет 
отруєння собаки. Коли б таке 
питання постало з самого по-
чатку, я зробила б такий аналіз. 
Тільки зараз відкопувати собаку і 
перенести ще раз той шок, який 
я перенесла, не хочеться. Чим би 
не завершились розслідування 
цієї історії, я знаю, що вона за-
вершилась вбивством тварини. 
Знає й сусідка, що вона вчинила 
злочин, за який є криміналь-
на стаття. Вона вже покарала 
себе, тому що їй доведеться з 
цим гріхом жити, - завершила 
свою розповідь пані Наталя.

Продовжуючи тему жорстокого 

поводження з тваринами, не мо-
жемо не повідомити, що минуло-
го тижня в міський парк невідомі 
особи вивезли троє маленьких 
собачат. Місцеві любителі живої 
природи облаштували щенятам 
тимчасовий притулок. Одного 
собачку забрали в приватний 
сектор ще минулої п’ятниці. Куди 
ділися двоє інших щенят, поки 
невідомо. За них не знають на-
віть ті, хто за ними доглядав.

Та к а  б е з д ушн і с т ь  лю -
дей до чотирилапих дру-
зів в деякій мірі дає відпо-
відь, звідки беруться в нашо-
му місті безпритульні тварини.

олена удвуд

Уже відома програма свят-
кування Новорічних свят 
у Козятині. У суботу, 28 
грудня, козятинчан розва-
жатимуть на центральній 
площі міста гурти «Тріо -
да» та «DANA», у неділю, 
29 грудня, — молодіжний 
фольк-гурт «Рута-м’ята», а 
у новорічну ніч — оркестр 
гарного настрою «Ренесанс».

Згідно з інформацією із 
системи електронних держав-
них закупівель «Prozorro», 
найдорожчим зі списку є 
оркестр «Ренесанс». Ви-
ступ музикантів обійдеться 
у 103 тисячі гривень. Виступ 
гуртів «DANA» та «Рута-

м’ята» коштують 45 тисяч, 
а «Тріоди» — 34 тисячі 
гривень. Загалом висту-
пи коштують 182 тисячі.

Договори на підтримку 
концертних заходів під-
писали ще у листопаді з 
підприємцем Сергієм Ба-
ланюком. Зареєстрований 
він у Вінниці. Має 36 ви-
дів діяльності, серед яких 
— підтримання театраль-
них і концертних заходів.

Також у цього ж підпри-
ємця замовили сценічне, 
світлове та звукове облад-
нання. Коштуватиме оренда 
60 тисяч гривень. Тож зага-
лом організація виступів на 
новорічні свята коштуватиме 
понад 200 тисяч гривень.
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риба, яка залишилась у водоймі, перезимує 

поруч з дитячим майданчиком за одну ніч люди 
облаштували стихійне сміттєзвалище. Місцеві активісти 
кажуть, що знайдуть винуватого

допис марини машкіної у Facebook. Дівчата просять 
усіх, хто має бажання, долучитися до збору речей і 
коштів

вулиця винниченка після ремонту стала рівною

 інформація на пачці з крупою подана англійською 
мовою. Інструкцію для приготування роздрукували і 
наклеїли працівники терцентру

Що в пАкеті? люДям З інвАліДністю 
роЗДАли «невіДому» крупу 

«кАміння нА ДороЗі тАке, Що вЗуття 
не витримує»

поблиЗу сестринівки 
ЗАГорівся електровоЗ

вулиця в центрі 
вже беЗ ям

добра справа. Дві подруги з Козятина влаштували благодійну акцію. Дівчата збирають речі 
та кошти, аби відвідати дітей з інтернату у Стрижавці. Розповідаємо, чим козятинчанки хочуть 
порадувати малечу та як стати учасником акції

поДАруйте Дітям рАДість. ДолучАйтеся До 
блАГоДійної Акції

нА  Джерельній, крім сміття є й рибА 

ірина Шевчук

Пачка імпортного рису з 
соєю для людей з інвалідніс-
тю, що обслуговуються козя-
тинським міським терцентром, 
стала приводом для конфлікту 
та непорозуміння. До редакції 
звернулася група людей, яка 
хоче висловити «подяку» орга-
нізації за «сухпайок» до свята. 

— Подивіться, що це? Що за 
пачка? Якась крупа, наче рис, — 
обурливо розповідає пані Марія 
(ім’я на прохання відвідувачки 
змінене). — Оце принесли таке 
нам до Дня інвалідів. Добре, 
що хоч папірець надрукували 
з інструкцією і підписалися, 
від кого. У мене друга група 
інвалідності. За 20 років, при-
гадую, раз дали 750 грамів олії 

і кіло, чи то гречки, чи то цукру.
Пачка з крупою насправді не-

відомого походження, англійською 
мовою, без маркування. Тобто, 
прочитати людині, яка не володіє 
іноземною мовою, неможливо. 
На перший погляд імпортний рис 
з домішками схожий на ком-
бікорм. Добре, що працівники 
міського територіального центру 
роздрукували інструкцію для 
приготування: добавити вміст 
пакету до 1,5 літра (6 стаканів) 
киплячої води. Перемішати, на-
крити і варити на повільно-
му вогні протягом 20 хвилин.

При спілкуванні з завідувачкою 
відділення з надання матеріаль-
ної допомоги міського терцентру 
Світланою Криворучко, стало 
зрозуміло, що це рис з соєю. 

Новину, що крупа викликала 
обурення серед інвалідів, яким її 
роздали, у терцентрі сприйняли зі 
здивуванням. Кажуть, що навпаки, 
хотіли зробити приємне до свята.

— Відділення займається на-
данням благодійної допомоги, 
— каже пані Світлана. — Ми 
співпрацюємо з різними організа-
ціями. Рис, збагачений соєю, від 
громадської організації «Спільна 
справа». Це переселенці Віннич-
чини. Взагалі в нас у терцентрі 
обслуговуються інваліди першої 
(69 людей), другої (184) та третьої 
(170) груп. Крупу роздали всім 
по пачці. А декому і по дві. В 
принципі, ми роздрукували пере-
клад і кожному дали. Щороку 
стараємось до таких знаменних 
дат роздати якусь допомогу.

в’Ячеслав гончарук

Про ями на вулиці Кривоше-
їна, що після дощу перетворю-
вались на «озера», ми повідо-
мляли рік тому. Після газетної 
публікації там  зробили косме-
тичний ремонт дороги. За сло-
вами мешканців вулиці Криво-
шеїна, на дорогу висипали два 
КамАЗи щебню середніх роз-
мірів. Висипане каміння розгор-
нули грейдером по всій вулиці. 

– Все б нічого, – кажуть  літ-
ні люди, – та те каміння нічим 

не присипали. Ходимо вулицею 
і останнє взуття дориваємо.

До розмови долучається 
чоловік поважного віку і роз-
повідає про свого 92-річно-
го сусіда, який проживав у 
будинку № 24. Потім до-
чка його забрала у Київ .

– Коли калюжу засипали, ми 
написали йому, що дорогу біля 
його будинку вже відремонту-
вали. Ми думали, що каміння 
дорожники засиплять гравієм 
чи гранвідсівом. Тільки цього 
не сталося. Каміння так і зали-

шилось на дорозі нічим не при-
сипане, – розповідає чоловік. – 
Сусід, отримавши наше повідо-
млення, повернувся в свої краї. 
Тільки через кілька днів вийшов 
на дорогу і впав у цьому камін-
ні. Дочка його назад  забрала у 
столицю і скоріше всього в Ко-
зятин більше його не привезе.

А нам ще немає по 90. 
Нам по цьому камінні ходи-
ти. Ми не віримо, що нам тут 
хтось щось зробить. У газеті 
за наше каміння напишіть. 
Може за нас просто забули. 

П оже ж у  г а с и л и  к о з я -
тинські, махнівські та самго-
р о д о ц ь к і  р я т у в а л ь н и к и .

10 грудня близько першої го-
дини дня до Служби порятунку 
«101» надійшло повідомлення 
про те, що поблизу станції Се-
стринівка горить електровоз 
вантажного поїзда. До місця події 
одразу було направлено козятин-
ських рятувальників (ДПРЧ-11) 
та дві місцеві пожежні команди 
сіл Махнівка та Самгородка.

Бійці ДСНС з’ясували, що за-
горяння сталося всередині п’ятого 
моторного відсіку електровоза. 
На щастя, обійшлося без жертв. 
За інформацією відділу комуніка-
ції Служби порятунку «101», сила-
ми рятувальників о 13.55 пожежу 
локалізовано, а о 14 годині вже 
загасили, — кажуть у відділі ко-
мунікації Служби порятунку «101».

— Ніякого збою в русі за-

лізничного транспорту не було. 
Все оперативно локалізовано, 
—  сказав головний інженер 
Козятинської дирекції залізнич-
них перевезень Віктор Чуйко. 

Відомо, що вантажний поїзд 

з вугіллям та сіллю, прямував з 
Дарниці до Козятина.  Наразі 
причина загоряння встановлю-
ється фахівцями. Пошкоджений 
електровоз перебуває в козя-
тинському локомотивному депо.

олена удвуд

Марина Машкіна та Катерина 
Войтюк організували благодійну 
акцію. Козятинчанки плану-
ють наприкінці місяця з пода-
рунками відвідати вихованців 
школи-інтернату у Стрижавці. 

— У нашому районі тільки 
один дитячий інтернат, це в 
Самгородку. Ми зверталися 
до директора, але він ска-
зав, що їм виділили гарне 
фінансування на наступний 
рік і їх діти одягнені гарно та 
взуті, — розповідає Марина 
Машкіна. — І що є діти, які 
дійсно потребують допомоги. 
У нашій області, це школа-ін-
тернат для дітей з розумови-
ми вадами в смт Стрижавка.

У цьому закладі перебуває 
139 дітей. Зараз дівчата по-
чали збір коштів, а також 
деяких речей. Тому закли-
кали через соцмережі долу-
чатися до акції небайдужих.

«Окр ім  ф і н а н со во ї  до -
п омо г и ,  н а м  н е о бх і д н о :

-  к н и г и  д л я  м о л о д -
шого та дошкільного віку;

- посуд для перших страв 
(700 мл);

- конструктори;
- пазли;
- дошки для малювання;
- різні ігри для розвитку ді-

тей;
- солодощі!!!», — написала 

Марина Машкіна на своїй сто-
рінці у Facebook.

— Ми хочемо по можливості 
зробити передноворічні пакунки 
для дітей, — продовжує Мари-
на. — А ще потрібні ігри для 
розвитку моторики пальчиків.

Речі можна приносити не 
обов’язково нові. Також і вжи-
вані. Головне, аби вони були 
у гарному стані. А ось в одя-
зі потреби немає. Що сто-
сується коштів, то дівчата 
планують за них придбати 
усе необхідне для малечі.

— Керівництву кошти ми пе-
редавати не будемо, — каже 
Марина. — Ми плануємо за-
купити все, чого не вистачати-
ме. Ми зараз прицінюємося. 
Одна дошка коштує від 125 
гривень, але це зовсім малень-
ка. У середньому — 200–250 
гривень. Посуд коштує від 
20 гривень. Можливо буде-
мо замовляти через інтернет, 
оскільки там дешевше. Це все 
будемо вирішувати ближче до 
24 грудня, дивлячись, скільки 
іграшок ми зможемо назбирати.

Тож аби зробити добру спра-
ву, у вас є час до ранку 24 
грудня. Адже саме того дня ді-
вчата поїдуть у Стрижавку. Речі 

з переліку можна приносити 
у басейн «Дельфін» і здавати 
адміністраторові. Саме там 
працює Катерина Войтюк, одна 
з організаторів. Що стосується 
коштів, то їх можна скидати 
на картку ПриватБанку на ім’я 
Машкіна Марина Валентинівна. 
Номер картки 4149497861813352. 
Дівчата наголошують, що не 
обов’язково надсилати великі 
суми. Можна кинути навіть 5 
гривень, це вже буде допомо-
га. Якщо маєте питання, мож-
на телефонувати за номером 
(063) 792 28 69 (Катерина).

До того ж, у басейні «Дель-
фін» стоїть скринька для збору 
коштів, тому гроші можна не 
лише перерахувати на картку. 
А з 9 грудня відсоток від плати 
за відвідування басейну виділя-
тиметься на збір речей. Тож ко-
жен відвідувач «Дельфіна» ав-
томатично долучається до акції.

Це вже не перша благодій-
на акція, до якої долучаються 
дівчата. Улітку Марина та Ка-
терина були одними з орга-
нізаторів благодійної лотереї 
для збору коштів маленькій 
козятинчанці Мілані Монастир-
ській, яка лікується від раку 
за кордоном. Проте збір речей 
для вихованців інтернату по-
други влаштовують уперше.

— А чи може той, хто до-
лучився до акції, за бажанням 
поїхати разом з вами провідати 
діток? — запитуємо Марину.

— Багато хто запитував, 
але, на жаль, ні, — відпові-
дає дівчина і пояснює, чому. 
— По-перше, ми їдемо своєю 
машиною, легковою. Місця не-
має. По-друге, в інтернаті дітки 
хворі. Ми не хоче робити з цьо-
го якусь масштабну подію, щоб 

не хвилювати дітей зайвий раз. 
Ми просто приїдемо, віддамо 
речі, зробимо фото та відео 
для звітності, адже люди пови-
нні знати, куди ми витратили їх 
кошти, і все! Прошу зрозуміти, 
там хворі діти, туди всім не 
можна. Якщо хтось хоче по-
їхати, я думаю, він також може 
зв’язатися з керівництвом та 
поїхати відвідати діток, якщо, 
звісно, керівництво дозволить.

в’Ячеслав гончарук

Після публікації в номері 
№49 газети «RIA-Козятин» 
статті «Була Кірова пере-
йменували на Джерельну, а 
треба – на Смітникову», ми 
зустрілися з місцевою люби-
телькою природи. На жаль, 
вона не захотіла, щоб її ім’я 
згадувалося в газетній публі-

кації. Каже, особа вона відома 
в місцевих колах, навіщо за-
йвий раз нагадувати про себе 
тим, хто не дружить з при-
родою? Жінка показала нам 
чергове сміттєзвалище поруч 
з дитячим майданчиком. Ідемо 
в зарослі, де ще недавно діти 
гралися в «жмурки». Тепер 
тут лежить купа домашнього 
непотребу,  впереміш з від-

ходами від будматеріалів . 
– От що казати таким лю-

дям? – каже наш «екскурсо-
вод» і додає: – Я розумію, що 
не кожна сім’я може заплатити 
16 гривень за вивіз сміття. У 
мене вони тоже не зайві. Але 
ж всі ми люди. Домовся з сусі-
дами, в кого сплачено за вивіз 
сміття, і постав біля них. Наві-
що так робити? Ми знайдемо, 
хто викинув сміття біля дитя-
чого майданчика, – продовжує 
свою розповідь природолюб. – 
Головне, що ми знаємо людей, 
які промишляють будівельними 
та ремонтними роботами. 

—  І  щ о ,  б у д і в е л ь -
н и к и  к а ж у т ь ,  щ о  т о 
в о н и  в и к и н ул и  с м і т т я?

— Це залежить від позиції 
будівельників. Коли совісливі 
попадають, то признаються чи 
вказують на господаря обійстя, 
який викинув сміття. Коли 
сміттям стають будівельні від-
ходи, то є шанс, що винуватця 
можна вирахувати. А коли 
викидають домашній непо-

тріб, такого зловити практично 
неможливо, – сказала вона.

Навпроти стихійного сміт-
ника оніміла водойма ди-
тинства багатьох поколінь 
«Бомба Басейна». Запитує-
мо, чи перезимує тут риба, 
адже тут зовсім мілко стало?

— Кожен рік наші чоловіки 
рубають ополонки, щоб риба 
мала чим дихати. Будемо це 
робити і в цьому році. Тільки 
шкода, що риби в «Бомбі» 

значно поменшало. Ще не-
давно коропи з-під води ви-
стрибували та, мабуть, хтось 
забрався у водойму з сіткою. 
Шкода, що одні розводять 
рибу і радіють живій приро-
ді, а трапляються люди, які 
заради наживи одного дня 
руйнують те, що досягається 
роками. Риба, що залиши-
лась, перезимує, а кількість 
коропів відновимо, – впев-
нена активістка Джерельної. 

вЯчеслав гончарук

З першими морозами час-
тина вулиці Винниченка пере-
творилася на долино-горбисту 
ділянку дороги. Вода, яка 
була в ямах від танення снігу, 
розливалася на дорогу після 
проходу автотранспорту, утво-
рюючи на проїжджій частині 
льодяні горби. За декілька 
днів морозної погоди вулиця 

Винниченка перетворилася на 
майданчик, на якому сміливо 
можна було випробовува-
ти ходову автотранспорту. 

І от у вівторок, 10 грудня, 
на вулицю Винниченка загнали 
грейдер, здерли горби з льо-
ду, а ями засипали щебнем, 
пройшовшись по ньому катком. 
Тепер дорога стала рівною, 
якої так довго чекали водії. 
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 Шановні земляки!
Шановні учасники 

ліквідації 
наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС!
Жахливі події 1986 року ніколи 

не зітруться з пам'яті ні сучас-
них, ні наступних поколінь. Ця 
катастрофа є болем для всієї 
України. І тепер не лише в квіт-
невий день 26 числа, а і в грудні 
ми вшановуємо пам'ять тих, хто 
пожертвував своїм життям, за-
хищаючи нас від атомного лиха. 
Адже саме в цей день, 14 груд-
ня, було завершене будівництво 
саркофагу Чорнобильської АЕС.

Минули роки, та в наших серцях 
досі звучить відлуння тих трагіч-
них подій. Ми ніколи не забудемо 
про самопожертву Героїв, які 
пройшли через усі кола ядерного 
пекла задля збереження життя 
і здоров'я прийдешніх поколінь. 

Жителі Козятина також брали 
участь у ліквідації наслідків най-
більшої екологічної аварії ХХ 
століття, відроджували до нового 
життя обпалену радіацією землю.

Висловлюю щирі слова подяки 
всім ліквідаторам за їх мужність, 
героїзм і самовіддачу. 

Від усього серця зичу героям-
ліквідаторам та їхнім родинам 
міцності духу, здоров'я, щастя і 
добробуту!

З повагою, міський голова 
Олександр Пузир

Шановні судді та працівники апарату суду!
Прийміть щирі вітання з професійним святом!

Почесна й нелегка місія служіння правосуддю вимагає від вас високого рівня знань, досвіду та 
виняткових особистих якостей - честі, гідності, відданості справі й наполегливості. Саме від вашої само-
відданої праці залежить дотримання конституційних прав і свобод людини, надійний захист громадян 
від беззаконня.

То ж нехай кожне прийняте вами рішення буде виваженим та справедливим, а людська шана стане 
гідною подякою за плідну працю та чесність.

З нагоди професійного свята щиро бажаю вам вірного служіння ідеалам добра і справедливості, 
енергії і наснаги, міцного здоров'я і родинного затишку.

З повагою, міський голова  Олександр Пузир

Запрошуємо вшанувати 
учасників ліквідації наслід-
ків на Чорнобильській АЕС

З метою гідного відзначення 
мужності, самовідданості і висо-
кого професіоналізму учасників 
ліквідації наслідків аварії, по-
силення захисту постраждалих 
внаслідок цієї катастрофи гро-
мадян, у Козятині відбудуться 
міськрайонні заходи до Дня вша-
нування учасників ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській 
АЕС: 13 грудня о 10.00 год. в 
залі засідань РДА (ІІІ поверх). 

Після офіційної частини учас-
ники зібрання покладуть квіти 
до пам’ятника місцевим ліквіда-
торам.

завантажуй, слухай наше, козятинське виконання різдвяної пісні.

Шановні працівники суду України!
Щиро вітаю вас з професійним свя-

том!
Почесна й нелегка місія служіння правосуддю 

вимагає від суддів та працівників судових орга-
нів високого рівня знань, досвіду та виняткових 
особистих якостей: честі, гідності, відданості 
справі та наполегливості. Авторитет судової 
гілки влади великою мірою залежить від того, 
як чітко функціонує кожна її ланка, як сумлін-
но виконує свої обов’язки кожен її працівник.

Хай нагородою вам, шановні працівники суду, 
за невтомну працю стане вдячність людей, яким 
ви повернули віру в справедливість. Бажаємо 
вам доброї вдачі, оптимізму й професійних 
успіхів, шани громадян і підтримки держави!

З повагою, голова районної ради   Віктор 
СЛОБОДЯНЮК

заступник голови райдержадміністрації 
Ігор БУЛАВСЬКИЙ

ЩИРО ВІТАЄМО! 
З ЮВІЛЕЄМ!

депутата район-
ної ради, голову СФГ 
«Олімп»

Олександра Іва-
новича ПАНАСЮКА 
(18.12)

Щиро зичимо вам міц-
ного здоров’я, добро-
буту, натхнення, опти-
мізму, нових вагомих 
здобутків на робочій 
ниві. Нехай подальша 
життєва дорога завжди 
веде вас до омріяних 
вершин, а доля дарує 
повні щастям многії літа.

Ветеранів органів 
місцевого самовря-
дування привітали з 
професійним святом

7 грудня в Україні від-
значається День місцево-
го самоврядування, про -
фесійне свято усіх, хто в 
сільських, селищних, об-
ласних радах представляв і 
представляє, захищає інтер-
еси своїх виборців, жите-
лів територіальних громад.

Напередодні заступник го-
лови районної ради Анатолій 
Задорожнюк та керуючий 
справами виконавчого апа-
рату Анатолій Колісний при-
вітали колишніх сільських 
голів, які нині на заслуже-
ному відпочинку. Кожен із 
них віддав багато років свого 
життя роботі у місцевому 
самоврядуванні, доклавши 
максимум зусиль для того, 
аби територіальні громади 
району розвивались, роз-
будовувались та процвітали.

За багаторічну сумлінну 
працю в органах місцевого 
самоврядування, високий 
професіоналізм та з на-
годи професійного свята 
посадовці вручили ветера-
нам Подяки районної ради 
та грошові винагороди, від 
щирого серця побажавши 
здоров’я, благополуччя, на-
снаги та оптимізму, миру, 
щастя і родинного затишку.

Ветеранів органів місцевого самовряду-
вання привітали з професійним святом
7 грудня в Україні відзначається День місце-

вого самоврядування, професійне свято усіх, 
хто в сільських, селищних, обласних радах 
представляв і представляє, захищає інтереси 
своїх виборців, жителів територіальних громад.

Напередодні заступник голови районної ради 
Анатолій Задорожнюк та керуючий справами 
виконавчого апарату Анатолій Колісний приві-
тали колишніх сільських голів, які нині на за-
служеному відпочинку. Кожен із них віддав 
багато років свого життя роботі у місцевому 
самоврядуванні, доклавши максимум зусиль 
для того, аби територіальні громади району 
розвивались, розбудовувались та процвітали.

За багаторічну сумлінну працю в органах 
місцевого самоврядування, високий професі-
оналізм та з нагоди професійного свята по-
садовці вручили ветеранам Подяки районної 
ради та грошові винагороди, від щирого серця 
побажавши здоров’я, благополуччя, наснаги та 
оптимізму, миру, щастя і родинного затишку.

Шановні учасники ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС! Шановні земляки!

Кожного року 14 грудня ми відзначаємо День вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме цього дня у 1986 
році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим 
енергоблоком.

Аварія на Чорнобильській АЕС за лічені хвилини радикально змінила перебіг 
людського буття, опалила долі мільйонів українців, важким тягарем лягла на плечі 
нашого народу.

Ми низько вклоняємося жертовності тих, хто прийняв на себе перший удар ядер-
ної стихії та пішов у безсмертя, залишивши біль і смуток у наших серцях.

З глибокою шаною схиляємо голови перед вами, шановні ліквідатори аварії на 
Чорнобильській АЕС, за ваш подвиг ціною власного здоров’я, за те, що ви стали 
на шляху сліпої ядерної стихії і тим самим захистили не лише українську землю, а 
й усе людство від смертельної небезпеки.

Щиро бажаємо вам щастя і довгих років життя, благополуччя та добробуту.
Хай назавжди залишиться в минулому і ніколи не повториться жах чорнобиль-

ської катастрофи, а пам’ять про ті події навчить нас цінувати мир, спокій і процві-
тання.

Слава Україні! Героям слава!

День Збройних сил Укра-
їни - це свято, яке поєднує 
українські військові традиції 
від княжих і козацьких ча-
сів до сьогоднішніх, коли 
солдати та офіцери ЗСУ й 
інших військових формувань 
виконують найважливішу мі-
сію - захищають суверенітет і 
незалежність нашої держави 
від агресора. Традиційно День 
Збройних сил України від-
значається щорічно 6 грудня.

Сьогодні ми є свідками від-
родження та змін в нашій армії 
й можемо з упевненістю ствер-
джувати – вона готова показа-
ти належну обороноздатність.

Вагомий внесок у зміцнення 
оборони нашої країни, станов-
лення справжнього українсько-
го війська забезпечують на 
місцях військові комісаріати.

Г і д н о  з д і й с н ю є  с в о ю 
міс ію і  Козятинський ра-
йонний  в і й ськовий  ком і -
саріат, виконуючи постав-
лені перед ним завдання.

Слід зазначити, що багато 
хто з особового складу війсь-
ккомату встиг побувати на Схо-
ді нашої країни, беручи участь 
в антитерористичній операції.

З великою приємністю у 

святковий день міський голова 
Олександр Пузир та керуючий 
справами виконкому Сергій 
Заїчко прийшли привітати осо-
бовий склад військового комі-
саріату з професійним святом.

У своїй короткій, але щирій 
промові Олександр Дмитрович 
подякував колективу за належ-
ну організацію роботи, віддане 
служіння своїй Батьківщині та 
вірність військовій присязі. На-
голосив на особливо важливій 
ролі військкомату в період вій-
ськової агресії, його вагомому 
внеску у військово-патріотичне 
виховання молоді, в піднесенні 
престижу військової професії. 
Усім бажав міцного здоров’я, 
витримки, незламного духу, 
надійного родинного тилу, 
миру та злагоди в країні. А 
також вручив грамоти, кві-
ти та грошові винагороди 
працівникам в ійськкомату.

Наступними вітання при-
ймали колективи військової 
частини А1329 та комендату-
ри військових сполучень за-
лізничної дільниці та станції 
Козятин, де до привітань 
приєднався і начальник Козя-
тинської дирекції залізничних 
перевезень Василь Буцерога.

- Відповідальність, яка стоїть 
перед нами всіма за безпеку і 
оборону країни, є надзвичайно 
велика. Сьогодні не проста 
ситуація в країні – і ми пови-
нні бути єдиними, сильними 
задля майбутнього нашої кра-
їни. Ми завжди підтримували 
і будемо підтримувати напрям 
обороноздатності, - наголо-
сив керівник міста. - Попереду 
нас чекають лише перемоги 
та гарне, перспективне май-
бутнє. Тому, я хотів би по-
бажати вам добра, мирного 
неба над головою та віри, 
надії, любові до всіх справ, 
які ви творите на благо на-
шої держави. Слава Україні!

Невід’ємною складовою він-
шування стало вручення гра-
мот міської ради за військо-
ву професійну майстерність, 
віддану працю, спрямовану 
на зміцнення обороноздат-
ності та підвищення безпеки 
держави, старанність і сум-
лінне виконання визначених 
завдань, квітів, та звичай-
но, матеріальної винагороди.

Військовослужбовці, в свою 
чергу, подякували Олександру 
Пузирю за увагу, всебічну під-
тримку, розуміння і співпрацю.

ірина Шевчук

Новий рік та Різдво Христове 
не за горами. У повітрі вже ви-
тає аромат мандарин та хвої. На 
календарі 12 грудня, тож саме час 
подумати про гарний настрій на 
свята. І що, як не музика, може 
нам його забезпечити. Тут козятин-
ці, на чолі з автором пісні Сергієм 
Сиваківським, проявили креатив 
— вирішили відійти від загальних 
стандартів і записати свою, власну 
пісню. Таким чином популяризувати 
проект українських різдвяних свят. 

У результаті творчої роботи 
вийшла двохвилинна святкова 
композиція. До пісні створили 
листівку з QR-кодом (в кого є 
смартфони). Можна скопіювати 
код та перейти за посиланням, 
безкоштовно слухати та скачувати 
козятинську різдвяну мелодію. 
Для тих, у кого немає смартфонів, 
пісню можна прослухати за по-
силанням https://bitly.su/z8182

— Це бажання мати нашу, 
веселу українську Різдвяно-Но-
ворічну пісню, — каже Сергій 
Сиваківський. — Оскільки мені 
дещо  вдається писати вірші, а не 
музику, тож вирішив не ризику-

вати. Взяти за основу всесвітньо 
відому «Jingle Bells» і написати 
власний текст на досить відому 
вже мелодію. Вважаю це гарною 
ідеєю, американці ж співають 
наш  знаменитий «Щедрик».

За допомогою у записі Сергій 
звернувся до своїх земляків Ма-
рата Турчинського та Тетяни Фа-
біцької. Разом з юними співаками 

центру дитячо-юнацької творчості 
записали різдвяний козятинський 
аудіотрек. А саме з Аліною Вру-
блевською, Маргаритою Грабовою, 
Вячеславом Гасюком, Вікторією 
Матюшенко, Катериною Матю-
шенко, Дарією Повар, Софією 
Повар, Катериною Сєргєєвою, 
Єгором Турчинським, Денисом 
Тупчієм та Уляною Чорномаз. Ство-

рили чудовий запис даної пісні.
— Ми хочемо, щоб Різдво та 

Новий рік звучали 
українською. Ми 
підготували го-
тові, безкоштов-
ні посилання на 
скачування. По-
діліться даною 
піснею, або тек-

стом, підспівуйте нам. Це дуже 
весело! Щасливого вам Різдва!

Я чую вдалині дзвіночки знов дзвенять,
І санки чарівні, поскрипують, спішать,
З дарунками мішок у санках тих лежить,
Це чарівний наш Миколай до малюків 

спішить.
Знову Різдво, знову Різдво радість настає,
У Різдвяну ніч казкову сніг м'який іде,
Це Різдво, це Різдво, час казкових мрій,
Для найкращих подарунків, радісних надій.
Біленька борода, олені чарівні,
В червоному вбранні наснився він мені,
Приїде у Різдво, гукне нам: "О-го-го!"
Ми піснею веселою зустрінемо Його!
Знову Різдво, знову Різдво радість настає,
У Різдвяну  ніч казкову сніг м'який іде,
Це Різдво, це Різдво, час казкових мрій,
Для найкращих подарунків, радісних надій. 
Ялинка чарівна, цукерки і салют,
Веселий хоровод поводимо всі тут,
Підспівуємо вдвох і Миколай, і я,
Отримає даруночки уся моя сім'я.
Знову Різдво, знову Різдво радість настає,
У Різдвяну ніч  казкову сніг м'який іде,
Це Різдво, це Різдво, час казкових мрій,
Для найкращих подарунків, радісних надій.

«різдвяна пісня» або «український 
Jingle Bells»

Поліція просить 
відгукнутися свідків ДТП 
11 грудня близько 07.00 -07.30 

год. по вул. 8-Гвардійська біля 
автомагазину автомобілем 
темного кольору було здійснено 
наїзд на жінку, яка переходила 
дорогу з трирічною дитиною на 
руках. Автомобіль зник з місця 
ДТП.

Прохання до всіх, хто став 
свідком дорожньо – транспорт-
ної події звернутися до місцево-
го відділення поліції.

Конфіденційність гаранту-
ється. 

Тел. «102», (097) 994-97-96, 
(067) 257-69-89, (063) 344-14-42.
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як ЗнАхіДкА нА клАДовиЩі 
вилилАся у велике ДосліДження
книга про земляка. У Центральній районній бібліотеці презентували книжку Миколи Купчика 
«Стежками Тимка Падури», яка розповідає про життя та творчість поета. Автор праці три роки тому 
здійснив відкриття — знайшов могилу Падури у Махнівці. Що цікавого розповів автор про свої 
дослідження — читайте у нашому матеріалі

під час досліджень микола купчик знайшов лист 
нашого поміщика мар’яна васютинського та його 
світлину. Копії документів автор передав у фонди музею 
історії міста

олена удвуд

Микола Купчик — історик та 
краєзнавець. Досліджує мину-
ле сіл Козятинщини, а їх у нас 
не багато, не мало, понад 60. 
Серед тем, які привернули його 
увагу — постать Тимка Падури. 
Адже україно-польський поет 
має стосунок до нашого міста та 
кількох сіл Козятинського району.

Цьогоріч дослідник видав книж-
ку «Стежками Тимка Падури». 
А почалося все три роки тому з 
вагомого відкриття, яке здійснив 
Микола Купчик — йому вдалося 
віднайти могилу поета у Махнівці.

— Знаючи про те, що могила 
знаходиться саме там з описів, що 
то був не пам’ятник, а могильна 
плита, я почав шукати цю плиту, 
— розповідає дослідник. — Один 
період ми з родиною бували у 
Махнівці. Коли ми заїхали туди (на 

кладовище — авт.), шукали трива-
лий час. Не знайшли могилу. А вже 
повертаючись назад, біля самого 
виходу ми побачили — якась плита 
була присипана землею, поросла 
травою. Коли я розгорнув землю, 
ми попросили у сусідів лопату і 
почали розчищати і прочитали, 
що там було написано. Там було 
написано, що Томашу Падурі, піс-
няреві України, родаці (значить, 
це рідні або земляки) поклали цей 
камінь 1880-го року. І далі йде 
дата його народження і смерті.

Це відкриття спонукало Миколу 
Купчика ще глибше дослідити 
життя Тимка Падури. Хоча зро-
бити це було не так легко. Адже 
для того, аби зібрати інформацію, 
довелося звертатися навіть до 
бібліотек у Варшаві і Познані.

в інтернеті багато помилок
Книжку «Стежками Тимка Па-

дури» вдалося видати завдяки 
проекту, організованому Медіа 
центром «Власно», який цьогоріч 
провів перший міжнародний фес-
тиваль «Гей, соколи!» у Махнівці. 
Твір налічує дванадцять розділів 
і написаний двома мовами — 
українською та польською. Сам 
автор каже, що не мав на меті 
зробити з Падури ідола, просто 
хотів розповісти про його життя.

— Мені хотілося розповісти про 
цю людину, щоб люди знали про 
неї, — пояснює Купчик. — Тому 
що в інтернеті на Вікіпедії ви зна-
йдете про Тимка Падуру, але там 
дуже багато помилок. Багато при-
писують того, що йому не властиво, 
приписують твори, або перекручу-
ють прізвища чи дати. Довелося 
опрацювати масу матеріалів і ар-
хівних, і літературних, щоб прийти 
до цілісного твору про його осо-
бисте життя і про його творчість.

насправді він томаШ
Розповів Микола Купчик і ці-

каві факти з біографії україно-
польського поета. Народився 
Падура в Іллінцях, що на Ві-
нниччині, напередодні Дня свя-
того Томаша. Саме тому бать-
ки дали йому ім’я Томаш, хоча 
сам поет називав себе Тимком.

Батько працював землеміром 
і маленький Тимко багато їздив 
з ним по селах. Саме тоді він 
почав цікавитися українськими 
піснями. Згодом були навчання у 
Вінниці, Кременці. Родина Тим-
ка тим часом переїхала у Мша-
нець, що неподалік Махнівки.

Тимко Падура мав бурхливе 
життя. Він спілкувався з декабрис-
тами. Разом з графом Вацлавом 
Ржевуцьким намагався підняти 
українців на повстання проти цар-
ського режиму. Був учасником Лис-
топадового повстання, в ході якого 
поляки виступили проти Царської 
Росії. Проте, коли повстання приду-
шили, Тимка Падуру здала людина, 
в якої він шукав прихистку. Так 
поет потрапив до в’язниці, звідки 
вдалося вийти завдяки «липовій» 
довідці про психічне захворювання. 
Тоді він переїхав жити у Мшанець.

Як падура потрапив до ко-
зЯтина?

У 1856 році Тимко Падура по-
товаришував із Мар’яном Васю-
тинським, нашим поміщиком, який 
мав маєток у селі Козятині. Довгий 
час поет жив у цьому будинку.

— Сам Мар’ян Васютинський 

не був одружений, — розповідає 
Микола Купчик. — У нього не 
було дітей, не було дружини. Але 
він усиновив спочатку свого пле-
мінника, потім племінницю, коли 
повмирали його брати. Уже Тимко 
Падура був літньою людиною і 
треба було комусь за ним до-
глядати. Але сестри і брати його 
повмирали, тому він і знайшов 
спокій і затишок у нас в Козятині.

Останні роки свого життя поет 
хворів на рак шлунка, тож йому 
були необхідні догляд та підтримка. 
Саме тому він не поїхав до Махнів-

ки, де його родина мала маєток, а 
залишився у Козятині. У віці 70 ро-
ків поет пішов з життя. Помер він 
у будинку Мар’яна Васютинського.

Коли Микола Купчик шукав 
інформацію про Падуру, йому 
трапився лист Мар’яна Васютин-
ського, в якому він сповістив про 
смерть свого друга. Копію листа, 
написаного рукою поміщика, до-
слідник передав до фондів Музею 
історії міста разом зі світлиною, 
на якій зображений наш помі-
щик. Це, до речі, перша фото-
графія Мар’яна Васютинського.

Перед початком презентації 
виступив ансамбль «Подоль-
ський Квят». Вони заспівали 
польською відому пісню «Гей, 
соколи!». Вважають, що цю 
композицію, що стала саунд-
треком до фільму Єжи Гофф-
мана «Вогнем і мечем», напи-
сав Тимко Падура. Хоча сам 
Микола Купчик каже, що це 
питання досить суперечливе.

— У його матеріалах і 
рукописах не знайдено тек-
сту цієї пісні, тому в ба-
гатьох публікаціях ви зна-
йдете просто, що, як пра-
вило, пісню пов’язують з 
ім’ям Тимоша Падури. На 
жаль, немає документів , 
щоб остаточно це підтвер-
дити. Дослідження трива-
ють, — каже автор книжки.

чи справді поет написав «гей, соколи!»?

Автора книги вітали очіль-
ники міської та районної 
культури, голова культурно-
туристичного центру Тимка 
Падури Ірина Бонюк, по-
мічник народного депутата 
Лілія Крилова, директор 
Центральної районної бі-
бліотеки Ганна Мочарська, 
бібліотекар сектору кра-
єзнавства Наталія Соляр, 
журналіст Петро Зарицький.

На завершення гості за-
ходу переглянули фільм 
«Стежками Тимка Падури», 
знятий за мотивами книжки 
Миколи Купчика. Режисер 
фільму — журналістка Віта 
Приймак. Роль Тимка Падури 

зіграв Микола Гуменюк, сту-
дент Вінницького національ-
ного медичного університету. 
Микола Купчик допомагав 
знімальній групі під час 
зйомок і розповів про один 
цікавий епізод — як знімали 
сцену вінчання Тимка Падури 
із Францискою Баранською.

— Ми поїхали в Бердичів 
у костел кармелітів, — роз-
повідає Купчик. — Туди не 
так просто зайти. Коли по-
чали знімати цей фільм, по-
просили ксьондза, щоб він 
відтворив обряд (вінчання 
— авт.). Не було обручки. 
Використали мою. Ця робота 
була настільки захоплююча

показали фільм

у книзі зібрані факти про життя тимка падури. Для 
того, аби їх віднайти, автору довелося користуватися 
іноземними джерелами
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ЗАГАльний АнАліЗ крові - не 
ДіАГностикА, Але лише інструмент 

«не буДу прАвити,Але 
церкву не чіпАйте»не все так просто. Майже кожен лікар при встановленні діагнозу хворому користується, окрім 

безпосередньо огляду, ще й рядом досліджень, направляючи пацієнта на кардіограму, УЗД, біохімію тощо. 
Загальний аналіз крові - найпоширеніший метод, завдяки якому можна побачити, чи є в організмі зміни, але 
чи на краще вони, чи ні, може сказати лише лікар 

доля. Наша історія про отця Миколу, який колись жив у селі 
Іванківці. Священикові вдалося захистити від рук комуністів 
місцеву церкву. Прожив отець до 95 років, а поховали його у 
домовині, яку він сам собі змайстрував

Церква в Іванківцях, де правив 
отець Микола, дійсно старовинна, 
дореволюційна. Проте через про-
тиріччя в джерелах ми не можемо 
сказати, якого точно вона року.

У Каталогу-довіднику «Пам’ятки 
історі ї та культури України» 
Інституту історії України вка-
зано, що у селі Іванківці Ко-
зятинського району є пам’ятка 
архітектури, Свято-Дмитрівська 
церква. Збудована святиня 1843 
року. Проте, якщо порівняти 
цю інформацію з дореволюцій-
ними джерелами, виходить, що 
у каталозі допущена помилка.

У «Сказаннях про населені пунк-
ти Київської губернії» 1864 року 
написано, що у Бердичівському по-
віті було два села з подібними на-

звами — одне Янківці, інше Іван-
ківці. Перше — це наші Іванківці, 
що входять до Козятинської сіль-
ради. Друге — село в Бердичів-
ському районі неподалік Хажина. 
Саме там, згідно з джерелом, роз-
ташована ця пам’ятка архітектури 
— церква Дмитрівська, збудована 
1843 року на місці старої помі-
щиком Марцелієм Журавським.

У іншому джерелі, «Списку на-
селених пунктів Київської губер-
нії» за 1900 рік просто вказано, 
що в наших Іванківцях діяла 
православна церква. Проте рік, 
коли її збудували, не вказано.

Назва святині теж не співпа-
дає. Тетяна Марек каже, що в 
Іванківцях церква Іоанна Бого-
слова, а не Свято-Дмитрівська.

про церкву, яку захистив від радянської влади отець микола

олена удвуд

Про отця Миколу нам розпо-
віла Тетяна Марек, його племін-
ниця. Він був чоловіком Дарини 
Яківни, її тітки по маминій лінії.

Микола Новодворський наро-
дився у селі Кикишівка, що у 
Бердичівському районі. Як по-
трапив до Іванківців — Тетяна 
точно не знає. Імовірно, його на-
правила до нашої церкви єпархія.

Отець Микола був священиком 
більшу частину свого життя, бо 
віддав цій справі понад 60 років. 
За те, що був служителем церкви, 
радянська влада у тридцятих роках 
відіслала його на Донбас працю-
вати на шахті. Там отець втратив 
ногу, тож повернувся додому з 
протезом. Та це не завадило йому 
допомагати своїм під час війни.

— Як наші відступали, а жив дід 
коло школи, він зайшов у школу, 
школа відкрита. Стоїть прапор. Він 
цей прапор зняв, червоний, звісно, 
у той час був, і сховав у себе в 
церкві. Тоді за червону шматинку 
повісили б тільки так, — розповідає 
Тетяна Марек. — У нього на горищі 
дівчата переховувалися. Дві було 
племінниці і одна чужа. Німці ж не 
підуть (робити обшук — авт.), бо 
знали, що в нього дітей немає. Ще 
розповідали, що був хороший старо-
ста. Завжди, як мала бути облава чи 
забирали молодь, він попереджав. 
На горищі дід переховував ящик 
з патронами. Тут десь на птахо-
комбінаті (сучасний м’ясокомбінат 
— авт.) була якась група і тітка 
тоді наша була зв’язковою в під-
піллі. Як наші прийшли, він віддав.

Весь цей час церква функці-
онувала. Пізніше комуністи за-
думали ї ї зруйнувати. Проте 
отцю Миколі вдалося врятувати 
святиню, в якій правив службу.

— Він сказав: «Я не буду пра-
вити, тільки церкву не чіпайте». 
Церква стара, дерев’яна, — про-
довжує Тетяна. — Він знайшов 
собі приход у Погребищенському 
районі, в селі Новофастов. Це вже 
при мені церкву закрили. У Вер-
нигородку зробили зерносховище, 
десь зробили клуб. А в нас нічого. 
У нас потім люди попросили, що 
батюшки немає, ми будемо хо-
дити молитись. Відкрили церкву, 
молилися. Потім вже домовилися 
про те, щоб дали ще й батюшку.

підпільно хрестив дітей пар-
теліти

Так отець Микола повернувся 
до церкви в Іванківцях. Було йому 
тоді вже далеко за сімдесят. Хоч 
релігія і була визнана «опіумом 
для народу», священик продо-
вжував «підпільно» хрестити дітей. 
Навіть місцева партійна еліта до 
нього навідувалася. Хоча одного 
разу довелося заплатити штраф.

— Хтось «накапав», викликають 
його у райвиконком, мовляв, так і 
так, хрестите вдома? Він: «Хрещу». 
«А записуєте?» А дідусь каже: 
«Для чого?! Всі перед Богом рівні. 
Я обряд зробив. А для чого цей 
запис?» А йому: «А ви знаєте, що 
не положено?! Я вам штраф ви-
пишу». Тоді отець Микола: «Будь 
ласка, якщо є такий закон». Ну 
пішов він до юриста. Той питає: 

«Скільки вам років?» А йому вже 
було близько 80-ти. Каже юрист: 
«Нічого вам ніхто не зробить». Дід 
пішов у банк, перерахував у фонд 
миру 120 рублів, тоді це був штраф 
такий найбільший. І приніс у ви-
конком, і показав, що він заплатив.

одружилисЯ всупереч бать-
кам

— Єдине, що в ін про-
жив усе життя в гріху, — про-
д о в ж у є  Те т я н а  М а р е к .

А все тому, що не повінчався з 
дружиною. Отець Микола був одру-
жений двічі. З першою жінкою по-
вінчався. Проте вона мала проблеми 
з алкоголем і втекла від нього.

Уже потім він зустрів Дарину. Їй 
було 24, він майже удвічі старший. 
Тоді отцю Миколі було вже 42.

— Батьки були проти, — роз-
повідає Тетяна. — Вона за ним 
пішла, куди він — туди вона. 
А тоді не розвінчували. І він 
прожив з Дариною Яківною все 
життя. Вона його підтримувала, 
гляділа, бо він мав інвалідність.

Тетяна каже, бабуся Дари-
на була надзвичайно доброю 
людиною. Завжди допомага-
ла тим, хто опинився у скруті.

— Хтось захворів, а вона вже 
вузлика зібрала і понесла, — про-
довжує жінка. — Не були такі 
скупі, що все тільки їм. Була у нас 
одна Маня слаба, вона тридцять 
років лежала, то бабуся ледь не 
щодня до неї ходила. Щось при-
готувала — занесла. І нам так 
само. Ми на паралельних вулицях 
жили. Приїжаю я з дітьми, вона вже 

фартух одягнула і пиріжки пече.

сам собі зробив домовину

Отець Микола теж мав добре 
серце. А ще був на всі руки май-
стер. Умів навіть вишивати. Гапту-
вав одяг і собі, і дружині. Проте, 
каже Тетяна, не знає, де зараз 
ці речі. Займався садівництвом. 
Навіть грубку мурував сам, по-
при те, що не мав однієї ноги.

— Умів робити все, — каже 
племінниця священика. — Єди-
не, що купив собі машину і не 
вмів її ані ремонтувати, ані на-
лаштовувати. Але як хотів по-
їхати, то його вже онуки возили.

Ще до війни отець Микола сам 
змайстрував собі домовину. Хлопці в 
селі подумали, що то човен і вкрали. 
Пішли з нею на ставок, так та до-
мовина і втопилася. Микола зробив 
другу. Вона пролежала на горищі 
цілих 45 років майже не ушкоджена. 
Лише одну нижню дошку з’їли кома-

хи, то чоловік Тетяни її полагодив.
Отця Миколу поховали у тій 

домовині, яку він сам собі змай-
стрував. Помер він у травні 1985 
року. Було йому тоді 95. Ще до 
того, як відійти у вічність, вже від-
чував, що скоро покине цю землю.

— Він сказав, що буде вмирати, 
десь у березні, — згадує Тетяна 
Марек. — Ліг і перестав їсти. По-
трошки їв, а потім перестав пити 
і все. Нічого не боліло. Нічим 
він не хворів. Він просто висох, 
як святий, і пішов на той світ.

Помер отець Микола 21 травня, 
за день до свого дня народжен-
ня. Ховали його три батюшки: 
отець Сергій, отець Олександр 
Бойко, почесний житель Козяти-
на, та отець Анатолій Волохатий.

— Вони його наряжали. Він 
добу лежав вдома і дві доби 
лежав у церкві. Що цікаво, спе-
ка 30 градусів, це кінець трав-
ня. А він як святий — ні запа-
ху, ніде нічого, — додає жінка. 

отець микола разом з дружиною дариною. Вони 
прожили багато років

на 90-річчя о. Миколи зібралася уся родина

альона рЯбоконь

- У мене часто хворіє дити-
на, - розповідає Ольга Забо-
лотна. - Декілька разів на рік 
ми лікуємось від ангіни, ГРВІ, 
отиту, і різних розладів шлунка. 
І майже кожного разу лікар на-
правляє нас на аналізи сечі та 
крові. Здати їх - не проблема, 
це безкоштовно, але черга за-
вжди. І коли вона до нас дохо-
дить, ми вже майже здорові, а 
аналізи десь діваються. Запитую 
лікаря: «Що в нас там?» У від-
повідь чую: «Все нормально». 

За словами Ольги, бути по-
стійним клієнтом в лабораторії 
виснажує, але таким чином збе-
рігається, так би мовити, контр-
оль, раптом щось, а аналізи за 
певний період існують в картці 

дитини. Та й лікар наголошує на 
їх необхідності, адже звичай-
ний аналіз крові (який беруть з 
пальця) дозволяє діагностувати 
запальні та інфекційні захворю-
вання, а також оцінити ефек-
тивність проведеного лікування.

зак - аналіз неспецифічний

Та на думку лікаря педіатра 
Андрія Шиманського, інфор-
мативність аналізу крові дуже 
обмежена і без повноцінного 
огляду майже не дає жодної 
інформації. Але цей аналіз до-
волі популярний серед пацієнтів.

- Тому що кожне третє пові-
домлення починається фразою 
«подивіться аналіз крові, що у 
нас?» - говорить лікар. - Дійсно, 
існує думка, що в аналізі крові 

криються всі таємниці організму. 
А серед всіх тих цифр завдяки 
секретному алгоритму закодова-
ний діагноз. За аналізом крові 
можна зрозуміти, чи то бактерія 
чи ні, чого дитина температурить, 
чого не їсть, чого не говорить, 
і чи придатна до вакцинації. 

Та за словами спеціаліста, 
в більшості випадків для діа-
гностики досить огляду лікаря, 
більш того, 90% всіх пацієнтів 
чудово одужують без ЗАК. 

- Просто варто зрозуміти, що 
зміни в загальному аналізі крові 
є абсолютно не специфічними, - 
говорить лікар. - Наприклад, за 
аналізом ми можемо побачити 
анемію (зниження гемоглобіну), 
але є десяток причин зниження 
гемоглобіну і лише огляд пацієнта 
допоможе встановити діагноз. Що 

стосується запалення та дилеми 
вірус/бактерія? Так, збільшення 
лейкоцитів та ШОЕ є маркерами 
запалення, але, на жаль, аналіз 
крові не вказує про наявність 
бактерії. Високий лейкоцитоз (на-
приклад, 15 при нормі 10.0) може 
бути як при пневмонії, так і при 
звичайному вірусі. А, наприклад, 
при ротавірусній інфекції лейко-
цитоз може бути ще вище і це не 
значить, що потрібен антибіотик. 

Натомість, за словами ліка-
ря, така хвороба, як гострий 
середній отит, тим більше в 
перші дні, може взагалі не 
дати значних змін в аналізі 
крові, але є прямим показом 
до антибактеріальної терапії. 

спочатку оглЯд

Аналіз крові, це лише допоміж-
ний інструмент в діагностиці. Тому 
в першу чергу пацієнту потрібно 
прийти на огляд, проконсультува-
тись з лікарем, а далі вже, якщо є 
необхідність, робити аналіз крові.

- Також не доречно здава-
ти аналіз крові в перший день 
хвороби - інформативність та-
кого аналізу майже нульова, 
- говорить лікар.  - І не варто 
лікуватись за допомогою дис-
танційної консультації за за-
гальним аналізом крові (без 
огляду). З таким успіхом можна 
проводити діагностику, запиту-
ючи про діагноз у перехожого.

Втім, лікар наголошує, що 
інколи для уточнення діагнозу 
дійсно необхідні аналізи крові, 
проте є більш специфічні тести, 
наприклад, С-реактивний білок.
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робота та оголошення

Здам в оренду приміщення 27 кв.м., 
під магазин, перукарню, кафе, 

туалет, в залі вода (гаряча), ка-
налізація, опалення, кондиціонер, 
інтернет, м.Козятин вул.Січових 
Стрільців 31А р-н "Воєнкомату". 

093-181-95-71

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

інтернет. 093-631-89-49

Продам приміщення 27 кв.м., під 
магазин, перукарню, кафе, туалет, 

в залі вода (гаряча), каналізація, 
опалення, кондиціонер, інтернет, 
м.Козятин вул.Січових Стрільців 

31А р-н "Воєнкомату". 093-181-95-71

Продам будинок вул.Пролетарська 
121/2. 068-512-77-72

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

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Очищаю радіатори опалення салону автомобіля 
від накипу. 096-758-80-38

робота
На роботу в магазин Кошик потрібен прода-
вець. 068-771-77-80, 063-505-90-02
На роботу на СТО запрошуються автослюсарі. 
067-920-67-94
Запрошуємо дівчину віком 19-25 років на 
роботу в кав'ярню "Майстерня Кави" (м-н 
Абсолют 1 пов.).063-818-09-84
На роботу потрібна швея для пошиву нижньої 
білизни. 097-408-12-31
На роботу запрошується прибиральни-
ця, графік 2/2, з/п 3 000 грн./міс., неділя 
вихідний. 067-920-67-94
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   
Водій кат С. Робота по Україні, ЗП договірна, 
ДР далекобійника обов`язковий. Звони-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0981517788, 
0981517798   
Терміново! Запрошуємо працівників (ферме-
ри, трактористи) на ферму в Швецію, Литву. 
Особиста співбесіда з роботодавцем. Гідна 
з/п. www.euroworkcentre.com.ua  Ліц. МСПУ 
№1743 від 6.11.2017. Тел.: 0672402228, 
0934282228 
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, різноробочий. 
Ми гарантуємо з/п 7500-90000 грн (з пода-
тками). Компенсація харчування. 067-430-
02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК, 
день\ніч\48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На роботу потрібен компютерщик для 
підключення інтернету.м. Козятин вул. 
Незалежності, 39. тел. 2-38-38; 068-951-
95-78
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 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
Сварка, болгарка, шоруповерт, дві пилки, штіль 26 
оригінал та китайська пилка в доброму стані, то-
чильний станок, шліфовочний круг (точило головки 
до машини). 097-154-49-36
2 свині вагою 180-170 кг. вигодовані на натуральних 
кормах 45 грн./кг. 2-30-43, 097-255-51-60
Англійських кокерят, рижого окрасу, хвости 
купіровані. 063-567-90-77 Таня
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
Бролер Іспанка, Мастер грей, редбро, качки і індики 
суточні, підрощені. 067-173-31-50, 063-604-26-79, 
096-458-74-21
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., пароварка в доброму стані "Вітек", килим 
в гарному стані. 063-736-47-19
Буряк кормовий, столовий, морква, макуха, олія 
сирого віджиму, кукурудза, можлива доставка. 063-
112-72-59
Ванна металева у 400 грн., телевізор АКАЇ 700 грн., 
сидіння з іномарки. 097-659-58-52
Велосипеди б/у недорого для різного віку і статі, 
масло перероб. 40 л., мідний броньований провід 
3-х жильний клітки для кролів, азбестова труба 4 м., 
запчастини до велосипедів. 068-334-66-72, 099-675-
67-79, 093-940-96-11 
Вино домашнє якісне з винограду Ізабелла. 068-503-
50-68, 063-776-11-19, 098-225-48-32
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля 
мілка. 073-429-56-52
Газова плита нова Gefest (Білоруська) 4 600 грн. 
096-705-97-87
Гараж в кооперат. "Жигулі". 063-321-98-56, 068-
430-24-77
Гараж кооп.Жигулі (перша лінія від криниці), дах 
ерорубероїд, світло, лічильник, утеплений, стан но-

        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 2 пов., р-н училища, ремонт, з меблями, 
середня. 093-704-31-57
1-кімн. кв., 2 пов., центр, біля 1 школи. 093-704-
31-57
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м. 067-722-
86-10
1-кімн. кв., р-н ПРБ, інд. опалення. 093-159-89-56
1-кімн. кв., смт.Вільшанка Житомирська обл., 
Чуднівський р-н. 098-287-10-63 Надя
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-балкон 
та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
2-кімн. кв., 4 пов., центр, середня, без ремонту. 
093-704-31-57
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
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., 9 пов., вул.Грушевського 23, без 
ремонту, опалення "Проскурів 1К" котел. 073-060-
50-74
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. будин-
ку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну на 
квартиру в  місті Козятин або Вінниця, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опалення., 
сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч 
автобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв., м.Козятин, опалення, підвал, авто га-
раж,  заг. площа 63.7 кв.м. 093-631-89-49
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вбудована кухня 
7.3 кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, 
м/п вікна, ламінат. 095-217-98-54, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. цегля-
ного будинку, площа 45.4 кв.м., жила 30.6 кв.м., 
кухня 6.2 кв.м., інд. опалення, балкон застіклений. 
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вого. 093-430-38-47
Горіхи цілі, дерево на корню. 097-436-56-60
Гранулятор, бетономішкалка, млин. 097-154-49-36
Гуси. 096-124-95-62
Двері праві до грузового авто ГАЗ-52 нові, капот.  
2-30-43, 097-255-51-60
Двигун ЯМЗ-236 з коробкою, скати 12.00-20 
всюдихідівські 4 шт. нові., Камазівський причіп, 
скати Ураловські з дисками б/у. 067-430-79-37, 
093-756-39-33
Двое дверей деревяні з коробками 60-ка. 096-094-
68-32 Світлана
Дерево на зріз недорого. 050-744-38-30
Дорожки нові, магнитофон непрацюючий, про-
гравач з пластинками, аквариум, клітка для папуг, 
рами з стеклом, стінка кімнатна.  097-643-40-14, 
063-393-02-59
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова. 
067-430-79-37, 093-756-39-33 
Дуб, кругляк 1 сорт діам.50 см., с.Козятин. 098-
271-60-61
Ел. чайник 20 л., радіолу, стіл слюсарний, дере-
вообробний верстак, дублянка чол. р.52, насосна 
станція "Італія", труба а/ц 150, ст.15, смола,  шпале-
ри вінілові, бруски дерев`яні. 096-467-88-03
Електро духовка нова "ADLER" 900 грн. 096-350-
76-48
Електро мясорубка. 063-738-48-46
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 під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 
097-691-24-53
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Кавролін гарний стан. 097-176-02-26
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол ди-
тячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 
097-147-84-88
Козу дуже добру. 096-124-95-62
Коляску зима-літо, 1 000 грн. 093-436-22-16 
Контейнер на великому базарі, робочі чоботи, 
ботінки, рукавиці, костюми, мило господарче, куртки. 

093-013-65-24
Корова дійна з 5 телям, терміново, с.Махаринці. 
098-867-21-40
Корова на початку лютого отел 19 000 грн. 098-903-
68-45, 097-335-43-88
Кролиця молода на розвід, кроленята. 068-753-34-61
Кукурудза недорого, швейна машинка ножна в до-
брому стані. 097-436-73-95 
Кукурудза суха, можлива доставка. 097-843-01-38
Кукурудзу. 066-429-45-49
Кухонний гарнітур 2.40 см в хорошому стані.. 063-
178-02-32, 068-270-15-59
Ліжко 2-х спальне б/у в нормальному стані, двигун 
до пилососа Ракета. 093-943-01-15
Ліжко 2-х ярусне в чудовому стані. 093-006-06-32
Малі поросята 12-14 кг. 063-174-01-32, 097-693-
09-24
Мангал 900 грн., лавочка, драбини деревяні та 
металеві, ящики деревяні 3 шт./100 грн., газові 
балони, буржуйка. 067-137-87-38, 063-346-24-22
Мебель б/у: шафа 2 шт., стінка, диван 2 шт., 
1-спальна кровать, побутова техніка: холодильник 
"Snige", телевізор "Sony", пральна машинка "Candy" 
все в робочому стані. 067-771-25-15, 067-596-10-91
Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, 
пральна машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, 
диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
Медогонка, вулики багатокорпусні, газ. плита 4-х 
камфорна. 097-018-58-48
Місце під гараж вул.Довженка 105А. 097-691-24-53
Мобіль для кроватки ,дитячу з пультом управл. 
фірми Fischer-Prise "Сон метелика". 096-124-95-62
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Новорічні костюми, дитячі та дорослі (можливий про-
кат). 063-623-13-57, 093-153-91-26
Порося 150-170 кг., вигодоване на домашніх кормах 
без добавок. 073-326-41-56
Порося годоване домашніми харчами 100 кг. 067-
319-08-49
Поросята мандраси, петрени, ваг. 13-15 кг. та 38-40 
кг. 096-772-01-94
Поросята мясної породи Гамшир, вікна міжкімнатні, 
двері б/у в хорошому стані. 097-751-80-75
Поросята мясної породи по 10 кг. 2 000 грн./пара. 
097-555-10-06

Поросята с.Селище. 067-714-24-87
Потужний ігровий системний блок (компютер) AMD 
- 6 ядер, відеокамера "Panasonic" міні-касета 600 
грн. 096-797-90-53
Пральна машинка б/у в хорошому стані. 097-176-
02-26
Прихожу 280 х 210 х 45, батарею опалення німецьку 
50 х 60, все у гарному стані, дешево; новий пено-
пласт для фасаду, дешево. 063-741-21-86
Пшениця. 097-398-10-98
Свиню 120 кг. 5 000 грн. 096-950-60-64
Сіно люцерни. 097-873-18-74
Січкарня з мотором. 097-154-49-36
Стелажі торгові, нові р.2 х 1.20. 098-957-23-32
Стінка кімнатна, телевізор Самсунг великий. 063-
530-83-82
Телевізор "Самсунг", видеомагнитофон "Самсунг". 
093-140-90-01
Телевізор б/у в ідеальному стані, настінний, компю-
тер. 063-335-97-80
Телевізор б/у недорого та цифровий приймач Т2 
новий. 073-083-26-65, 096-855-53-70
Телевізор Фунай б/у 800 грн., пилосос LG б/у 300 
грн. 093-541-29-80
Телиця 5 міс. тільна с.Кордишівка. 098-264-55-62, 
098-441-04-44
Телиця тільна 7 міс. 093-039-04-53, 096-877-40-46
Теличка від доброї молочної корови 1 рік. 068-006-
81-75
Труби б/у діам.50, 100, лопата до трактора, стартер 
ВАЗ, ЗІЛ, буржуйка із змійовиком, ручний насос 
перекачки топлива. 063-776-65-12, 067-151-26-11
Тюки малі, ячмінки і пшеничні. 098-587-31-69, 067-
429-73-29
Тюки соломи ячмінної. 096-644-40-68
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 067-
929-72-46
Участок р-н Козятина, гола коробка, є скважина. 
098-918-03-39 Юра
Холодильник LG No-Frost б/у. 063-629-62-10, 067-

495-05-01
Холодильник LG в хорошому стані, морозильна ка-
мера на 3 шухляди, телевізор Bravis. 063-738-48-46
Цуценята німецької вівчарки 2 міс. 063-104-31-23
Шини зима R 15 195/65  1800   4 щт. 096-700-71-99Г

067-771-25-15, 067-596-10-91
2-х кімн. кв., центр, 2 пов. 073-003-80-10, 067-843-
59-16
3-х кімн. кв., 3 пов., заг. площа 67.6 кв.м. 093-979-
93-53
3-х кімн. кв., 3 пов., центр, з ремонтом та меблями, 
середня. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 4 пов., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-
66-46
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., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
4-х кімн. кв., центр, 2 пов., стан жилий. 093-704-
31-57
Або обміняю будинок зі всіма зручностями, гараж, 
сарай, земля 4 сот. приватиз. на квартиру. 068-
271-40-31
Будинок  в центрі с. Сестринівка. Терміново! Господ. 
будівлі, на подвір`ї криниця, навпроти автоб. зупин-
ка, магазин. 073-060-48-91, 098-515-93-37Будинок 
вул.Кривошиїна 56, є гараж, сарай, терміново, не-
дорого. 093-631-89-27 Олена
Будинок  в центрі с. Сестринівка. Терміново! Го-
спод. будівлі, на подвір`ї криниця, навпроти автоб. 
зупинка, магазин, ціна договірна. 073-060-48-91, 
098-515-93-37
Будинок 10 сот. землі, пров.Деповський 2 м.Козятин. 
063-646-35-22
Будинок 2-х пов. по вул. Одеська, 25, заг. пл. 209, 
житлова - 101,6 кв.м., зем. діл-ка 16,6 сот. з госп. 
будівлями, 2 гаража, чи обмін на 1-2-х кімн. кв. 093-
018-11-86, 067-58-36-894

Будинок 2-х пов., с.Козятин, або обмін на 2-х, 3-х 
кімн. кв. з доплатою. 067-412-48-32
Будинок 6 х 9 вул.Чехова 14, з 2-ма зем. діл-ками 
по 7.5 сот. з виходом на вул.Папаніна, в будинку є 
газ, котел, колонка, вода, туалет, ванна, вікна м/п, 
замінена ел.проводка, погріб, гараж, сарай, молодий 
садок. 097-523-09-50
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зруч-
ностями, є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-
596-41-56, 098-597-08-78
Будинок в центрі, утеплений, ремонт, з усіма зруч-
ностями, є гараж, погріб, плитка на подвір'ї. 093-
596-41-56, 098-597-08-78
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Кривошиїна 56, є гараж, сарай, 
терміново, недорого. 093-631-89-27 Олена
Будинок вул.Кривошиїна 56, є гараж, сарай, 
терміново, недорого. 093-631-89-27 Олена
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два 
окремі входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, 
літня кухня. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
Будинок газ. с.Козятин, 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, пічне опалення, 
літня кухня, криниця, гараж, 2 погріба, госп. будівлі, 
горіхи, фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-
431-23-07, 097-056-19-78
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 
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пам’ятаємо, любимо, сумуємореКлама 

12 грудня 2019р.
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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
Безкоштовно віддам гарненьких кошенят 3-х 
місячних, привчені до порядку.  068-503-50-68, 063-
776-11-19, 098-225-48-32
Віддам в добрі руки дуже гарного грайливого котика 
хлопчика, все їсть, ходить на лоток, не пошкодуєте. 
067-582-45-43
Віддам в добрі руки маленького котика 1.5 міс., до 
всього привчений, їсть все. 063-605-88-19
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 хлопця. 2-12-24, 093-884-86-66
Втрачено посвідчення з багатодітної сім'ї на ім'я 
Зінєвича Андрія Андрійовича, 18 серпня 2002 р.н., 
серія ДБ №263470 вважати недійсним
Здам 2-х кімн. кв., 1 пов., з меблями. 067-772-36-78
Здам будинок, 2 кімнати, прихожа, кухня, газ., меблі, 
холодильник, криниця в дворі, умивальник зі зливом, 

           КУПЛЮ
Авто б/у. 067-914-75-05
Бійний горіх, дорого. 093-873-71-87
Від організацій та населення макулатуру, картон, 
плівку, пластикові бутилки, акумулятори. 097-793-
55-95
Дорого батареї, колонки, старі холодильники, 
балони газові та кисневі, радіатори автомобільні, 
можливий самовивіз. 063-671-67-65, 098-500-10-54

        АВТОМОТО
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 порядку. 063-112-72-59
ВАЗ 2106. 063-186-30-23
ВАЗ 2107 1991 р.в., в доброму стані. 097-859-45-37
ВАЗ 2108 газ-бензин, гарний стан. 096-264-75-92
ВАЗ 2109 1990 р.в., газ-бензин, в чудовому стані. 
073-978-82-79
ВАЗ 2110 2004 р.в., на ходу терміново. 096-417-
99-52
ВАЗ 2110 2004 р.в., придбана 2005 р., потребує 
косметичного ремонту. 067-492-84-43
ВАЗ 2199 2001 р.в., терміново, гарний стан. 097-
859-45-37
ГАЗ 24-10. 098-225-48-42
ДЕО-Sens 2007 р. голубий металік, кузов поляк, 
центр. замок, сигналізація, автомагнітола, компл. 
літн. резини з дисками. 2 650$- торг. 063-494-81-
91 Сергій
ЗАЗ інжектор 2002 р.в., пробіг 24000. 096-768-63-13
Запчастини до Део Ланоса. 067-745-69-91
Ланос 2014 р.в., двигун Опель. 067-754-44-65
Мотоцикл ИЖ Планета 3к01 стан відмінний, з 
коляскою, документи в порядку. 097-325-55-90, 
063-311-91-86
МТЗ-82 КУН - 0.8. 096-245-37-48
Пежо 405 газ-бензин. 063-186-30-23
Скутер Кануні 2007 р.в. 063-186-30-23
Скутер Сузукі, Японець оригінал, терміново - 4 500 
грн. 093-411-05-52
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сот., стан жилий, м.Козятин вул.Суворова. 097-223-
77-75 Микола
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 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.І.Мазепи 68, газ, всі зручності, 
садок, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-22-83, 063-606-
61-24
Будинок р-н Царське село, 120 кв.м. 093-704-31-57
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, по-
ряд ставок. 068-346-54-35
Будинок с. Іванківці, газ, колодязь, сарай, літня кухня. 
097-842-68-51, 098-413-03-39
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.Махаринці, все є, 0.60 га зем. діл-ка. 098-
829-60-34, 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, р-н. Поле Чудес. 063-698-73-29
Будинок цегляний 75 кв.м., великі кімнати, 2 спальні, 
велика прихожа, кухня, газ. та пічне опалення, 
зручності на вулиці, 9 сот. городу, поруч зупинка ав-
тобуса. 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
Будинок, хороший ремонт, з меблями, 10 сот. землі, 
р-н 3 школи. 093-704-31-57
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 бу-
динок 59.4 кв.м., пічне опалення, світло, вода, гараж 
сарай, с.Козятин, вул.Центральна 45 + 15 сот. землі. 
096-215-55-79
Магазин, центр. 093-704-31-57
Пів будинку терміново, з меблями, 3 кімнати, га. та 
пічне опалення, літня кухня, сарай, криниця, підвал, 
город 40 сот. 050-214-47-80
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
Садибу в с Журбенці 0,50 га. 097-756-61-98
Стара хата з фундаментом, вул. Матросова. 063-
371-68-73
Участок неподалік від центра, 10 сот. землі. 093-
704-31-57
Частина будинку вул.Горького 31/3, газ, ц/водо-
постачання + пічне опалення, стінка, стіл, диван, 
стільці, тафлі скляні 5 мм., тумба під телевізор. 098-
597-08-40
Частина будинку м.Козятин, заг. площа 67 кв.м., 
3 кімн., санвузол, кухня, кладовка, веранда з 

усіма зручностями, газ, ц/каналізація та ц/вода і 
водовідведення, літня кухня газ., гараж, криниця, 
погріб. 067-604-53-09, 067-713-31-50
 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 

Дорого куплю зерно кукурудзи та ячменю. 067-
430-02-80
Картоплю столову, моркву. Дорого 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
Макулатуру, склобій, можливий самовивіз, 
м.Козятин, вул.Стуса 72А. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
На постійній основі від організацій та населення 
чорний та кольоровий металобрухт за готівковий і 
безготівковий розрахунок. 073-793-55-95
Пір'я 100-150 грн. б/у та нове в будь-якому стані, 
горіхи, подушки, перини, старі холодильники. 068-
365-84-69 Неля
С/г техніку б/у. 099-169-05-18
Старі подушки, пір'я, газ колонки, плити, балони, 
холодильники, пральні машини, кисневі балони, 
батарії, статуєтки, медалі, самовари, аккумулятори, 
єл. двигуни, наручні годинники. 097-529-10-20
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
Сою, Соняшникове насіння 067-982-68-38 
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. До-
рого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь 
якому стані. 098-682-50-85 

стан жилий - 1 300 грн. + світло та газ. 073-052-
93-37, 096-258-75-22
Новорічні дитячі костюми на прокат, вік від 4 до 7 
років. 063-541-10-96, 096-684-19-57
Порядна сімя без дітей зніме 1-кімн. кв., в центрі. 
063-405-60-54
Сім'я зніме квартиру або будинок, порядність 
гарантуємо. 067-721-81-94, 093-613-94-55
Терміново шукаю роботу доглядальниці, бажано в 
центрі Козятина, на денній основі. 067-192-67-78, 
063-238-23-61 Віта
Чоловік познайомиться з жінкою до 60 років, за-
безпечений. 098-651-42-66 Коля

Здам в оренду приміщення 27 кв.м., 
під магазин, перукарню, кафе. 

м.Козятин вул.Січових Стрільців 
31А р-н "Воєнкомату". 093-181-95-71

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

інтернет. 093-631-89-49

Продам будинок вул.Пролетарська 
121/2. 068-512-77-72

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

газину. 067-444-20-19, 063-452-00-00

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

госп. будівлі. 096-177-84-84
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спорт

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 12.12 по 18.12

овен 
Цілком ймовірно, що робота і завдання, 
які ви собі поставили дуже сильно вас 
виснажуть, тож, якщо у вас є можливість 

на декілька днів піти у відпустку – скористайтеся 
цим шансом. Квитки на потяг чи літак астрологи 
рекомендують купувати у першій половині тижня.

тельці 
Тельцям не варто братися за серйозні 
справи по дому – задуманий ремонт краще 
перенести, а то доведеться переробляти. 

Втім за дрібниці, як наведення ладу в шафках чи 
очищення простору від мотлоху – можна сміливо 
братися. 

близнюки 
На роботі не піддавайтеся на провокації 
своїх недоброзичливців. Колега, який 
найбільше вас дратує, віддалиться і ви 

зможете спокійно поринути в робочий процес.
рак 
Цього тижня у Раків будуть хороші та 
легкі стосунки з керівництвом та колегами, 
переговори проходитимуть успішно. При 

прийнятті важливих рішень, варто дослухатися до 
свого серця, воно допоможе не схибити.

лев 
На роботі  справи також підуть в 
гору – ваші особисті проєкти дуже 
сподобаються керівництву. А отже 

не виключено, що на вас очікує несподіване 
грошове надходження.

діва
На Дів чекають нові справи цього тижня. 
Можливо, буде не просто зосередитися, 
але за умови, що ви все добре продумаєте, 

труднощів не виникатиме.
Якщо після роботи вас тягтиме поспілкуватися 
– віддайте перевагу рідним та близьким. Вони 
зможуть дати вам вдумливу пораду та озброїти 
підтримкою.

терези 
Загалом же весь тиждень обіцяє бути дуже 
продуктивним. Це сприятливий час, щоб 
розпочати ті справи, про які ви давно за-

думувались, але не наважувались. Кінець тижня 
для вас мине у робочих поїздках, які принесуть 
задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

скорпіон 
У Скорпіонів є великий ризик потрапити в 
епіцентр конфлікту. Тож старанно уникайте 
пліток на роботі та в родинному колі. У 

вирішенні особистих питань не залучайте ваших 
родичів, а вирішуйте все лише власними силами.

стрілець 
Цей тиждень – ідеальний час, щоб про-
вести генеральне прибирання вдома: 
роздайте старі речі, почистіть телефон 

від непотрібних листувань, видаліть фотографії, 
які ви ніколи не переглядаєте. Це допоможе вам 
очиститися внутрішньо і відкрити нову сторінку 
життя. У вас з'являться нові ідеї і сили, які неодмінно 
допоможуть вам найближчим часом.

козеріг 
Ви будете відчувати моральне виснаження, 
яке саме собою не мине. Відмовтесь від 
додаткової роботи, за можливості візьміть 

собі додатковий вихідний та присвятіть час лише 
собі. Уникайте спілкування з людьми, які вам не по-
добаються або викликають у вас негативні емоції.

водолій
Цього тижня варто утриматись від далеких 
подорожей. Просто побудьте вдома. Це 
допоможе вам розслабитись та набратись 

нових сил для наступного робочого тижня.
риби 
Цього тижня Риб краще не дратувати 
навіть жартома. Не беріть на себе надто 
багато завдань, які не встигнете зробити. 

Розділіть справи між близькими та подбайте про 
кожну дрібницю. Якщо ви хочете поїхати за кор-
дон, то ретельно сядьте і продумайте до деталей 
свій відпочинок 

СеРеДА, 18 ГРУДНя

+  2 0С   + 3  0С
+  4 0С  + 5 0С

вівторок, 17 грудня

+  3 0С    + 2 0С
+  5 0С  + 7 0С

понеділок, 16 грудня

   0  0С      + 3 0С
+  4 0С     + 7  0С

СУБОТА, 14 ГРУДНя

    0 0С   +  1 0С
+  4 0С   +  7 0С

П'яТНиця, 13 ГРУДНя

    0 0С    +  1 0С
+  1 0С    +  1 0С

неділя, 15 ГРУДНя

+  4 0С   +  2 0С
+  5 0С  +  7 0С

чеТВеР, 12 ГРУДНя

+  2   0С    +   3 0С
+  3 0С    +   3 0С

Погода у Козятині 
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«коЗятинські леви» – 
чемпіони віДкритоГо турніру

«козятинські леви» золоті медалісти

4
6
5
4
9
5

в’Ячеслав гончарук

 Присвячений турнір був до Всесвітнього 
дня футболу. Грали господарі майданчика — 
спортивні колективи ДЮСШ Козятин та «Ко-
зятинські леви», «Спортивний клуб» з Бер-
дичева, ФК «Олімпієць» з Житомира та  Ар-
цизька ДЮСШ з Одеської області. Перемож-
ця турніру визначали за коловою системою. 
Тобто кожна команда грала з усіма учасни-
ками, провівши за два дні чотири зустрічі.

У перший день змагань «Козятинські 
леви» Руслана Гуменюка легко розібра-
лися з одеситами 11:1 та 9:3 з Житомир-
ським «Олімпійцем». Ще один лідер су-
ботнього дня бердичівський «Спортивний 
клуб» переграв «Олімпієць» з рахунком 
6:3 та 3:1 другу команду нашого міста 
ДЮСШ Козятин. А ще наша друга коман-
да поступилася одеситам з рахунком 2:6:

У неділю, 8 грудня, першими на майданчик 
вийшли футболісти Житомира та вихованці 
Олега Шеремета. У тій зустрічі перемогу свят-
кували господарі спорткомплексу з рахунком 
6:3. У наступному поєдинку змагалися лідери 
першого дня — команда Руслана Гуменюка та 
«Спортивний клуб». «Леви» без лідера атак 
Владислава Сича «розписали» з бердичівця-
ми результативну нічию, рахунок зустрічі 2:2. 

– Грав би Владислав, рахунок був 
би іншим, – сказав після завершення 
поєдинку л ідер ів  тренер «Лев ів».

– А що, Владислав ще краща зір-
ка в команді, ніж Тимофій Рудзе-

вич?  – запита ли ми у  тренера .
– Владислав на рік старший, а та-

лант до футболу в обох гравців одна-
ковий. У нашій команді всі футболісти 
- зірки. Одним вдається проявити себе в 
одній грі, іншим – в іншій, – сказав тренер

У третій грі на паркет вийшли гравці 
Одеської та Житомирської футбольних шкіл. 
Більш технічні житомиряни поступилися орга-
нізованій команді з півдня України. Рахунок 
зустрічі 4:3 на користь ДЮСШ Арцизька. 

У козятинському дербі сильнішими, як і 
передбачалося, стали «Леви». Вони пере-
грали КДЮСШ з рахунком 8:2. Під час цього 
матчу фанати «Левів» дуже хвилювалися, 
коли десятирічні чи дев’ятирічні футболісти 
в якомусь єдиноборстві падали на підлогу. 
Хоч знають, що тренери, перш ніж навчити 
гравця поводитись з м’ячем «на ти», спо-
чатку його навчать безпечно падати. Та, 
як каже палка прихильниця футболу Інна 
Обущак, все одно боязно, адже син грає.

У заключній грі турніру «Спортивний клуб» 
переміг Арцизьку ДЮСШ з рахунком 7:1

Після цієї гри настала приємна мить на-
городження. Золотими призерами турніру 
стали команда «Козятинських левів». На 
другому місці лише за гіршої різниці за-
битих та пропущених м’ячів фінішували 
бердичівський «Спортивний клуб». Третіми 
призерами турніру стали гравці Одеської 
футбольної школи. За крок до медалей зупи-
нилася Козятинська ДЮСШ. На п’ятому місці 
– гості з Житомира, команда «Олімпієць».

молодці! У минулі вихідні в манежі Козятинського 
залізничного училища пройшов відкритий турнір 
Козятинської ДЮСШ з футзалу. У змаганнях взяли 
участь дві козятинські команди та спортивні 
колективи з  Бердичева, Житомира, Арциза

пропало щеня, відкликається на ім’я 
арчі, м. Козятин р-н Депо. Прохання 

повернути за винагороду (093) 546-95-
60; (050) 743-25-13


