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ЧомУ на новій зУпинці 
– «Vinnytsia city»

 Завдяки неймовірній 
підтримці небайждужих 
людей вдалося зібрати 500 
тисяч для однорічної Емілії. 
У неї з’явився шанс вижити. 
Але дівчинці ще потрібна 
наша з вами допомога

 Книжковий магазин 
на розі Грушевського і 
Пилипа Орлика більше 
не працює. Колективне 
підприємство «Авеста», 
що як могло намагалося 
реанімувати книгарню, 
вирішило її закрити

потрібен ще 
мільйон

Книгарні вже немає

платежі за доставку розраховані на цілий рік. У «Вінницягаз» радять платити за 
декілька місяців одним платежем, щоб споживачі зекономили на комісії у банку

як абонплата. Січневий рахунок за газ надішлють у двох платіжках. Нацрегулятор виділив 
плату за розподіл з загального тарифу, яку даватимуть в окремій квитанції. Газовики розповіли, 
за якою формулою рахуватимуть цю плату та який її орієнтовний розмір

Наприкінці 2019 року Нацрегу-
лятор вирішив виділити плату за 
розподіл газу з загального тари-
фу. І з січня козятинчани почнуть 
отримувати дві платіжки за газ: 
окремо за блакитне паливо і за 
його розподіл (далі — доставка).

— Це є наступним етапом у ре-
формуванні ринку газу, що старту-
вав у 2015 році. З того часу «Вінни-
цягаз» не продає газ, а доставляє 
його до споживачів і обслуговує 
мережі. Продажем займається «Ві-
нницягаз збут», — каже речниця 
«Вінницягазу» Лариса Логінова. 
— Тариф за доставку газу не є 
новим. Споживачі його платили у 
складі загальної ціни на газ. Крім 
того, люди вже мають типові до-
говори на розподіл та постачання 
газу, які є окремими документами.

Вінницькі газовики повідомля-
ють, що нова ціна доставки буде 
розраховуватися індивідуально 
для кожного споживача. На-
црегулятор затвердив і форму-
лу, за якою рахуватимуть плату 
розподілу газу. У неї входять:

Обсяг спожитого газу впро-

довж попередньо го  «г а -
зового року» — з 1 жовтня 
2018 до 30 вересня 2019 року.

Тариф на доставку. За рішенням 
НКРЕКП вінницький облгаз отри-
мав ціну доставки — 1,068 гривні 
за куб газу на термін з 1 січня до 
30 червня 2020 року (включно). 

А щоб вирахувати щомісячну 
плату за доставку, множимо обсяг 
спожитого газу на ціну достав-
ки, а потім ділимо на 12 місяців. 

Отож, якщо споживач, в якого 
є тільки газова плита та колон-
ка, споживає 200 кубів газу на 
рік, то його щомісячна плата 
за доставку буде наступною: 

(200 куб.  м Х 1,068)/ 
12 м і с .  = 17,80  гривн і .

Якщо козятинчанин має ін-
дивідуальне опалення і спожив 
2000 кубометрів за рік, то його 
щомісячна плата за доставку 
складатиме: (2000 куб. м Х 1,068 
гривні)/12 місяців = 178 гривень.

І попри те, що плата за роз-
поділ не є новою, нова схема 
все ж відрізняється від старої:
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новининовини

Плату за газ розділяють на дві Платіжки

у козятині викрили нарколабораторію

продовження. Початок стор 1

ми запитали У КозятинЧан

віКтор (67), пенсіонер:- 
Сам на Водохреще ні-
коли не купався, але 
людей, які пірнають 
в крижану воду, під-
тримую

людмила (38), тимЧа-
сово не працююЧа:– Я 
з тих, хто на Водохреще 
занурюються у воду. 
Відчуваєш приплив 
позитивної енергії

володимир (73), пенсіо-
нер:– Раніше на це свято 
занурювався у воду. Те-
пер тільки спостерігаю. 
Купання підтримую.

рУслан (32), тимЧасово не 
працююЧий: – Купання 
душі і тілу дає більше 
позитиву, ніж отри-
муєш стрес. В такому 
купанні є сенс

діана (90), пенсіонерКа: 
– Не підтримую. Нічого 
хорошого в цьому немає. 
Зимове купання це — 
стрес для організму

тетяна (34), приватний під-
приємець: - Підтримую 
тільки тих людей,які 
загартовані до такої 
процедури.

Чи підтримуєте ви купання на водохреще?

КОРОТКО

Перевіряли 
школи і садки
 На території Козятина 

13-14 січня рятувальники 
перевіряли шкільні та до-
шкільні заклади освіти. 
Проконтролювали стан та 
утримання шляхів еваку-
ації, наявність первинних 
засобів пожежогасіння та 
систем пожежної автома-
тики шкіл і садочків.

Також фахівці ДСНС 
провели інструктаж для 
працівників освітніх за-
кладів стосовно дотри-
мання правил пожежної 
безпеки у побуті.

«Отримані під час прак-
тичного заняття навички 
допоможуть працівникам 
навчального закладу не 
розгубитися в разі виник-
нення будь-якої надзви-
чайної події», — пишуть 
рятувальники на своїй 
сторінці у ФБ

не буде світла
 Працівники структур-

ної одиниці «Козятинські 
ЕМ» планують проводити 
плановий ремонт електро-
підстанції. У цей період буде 
проведено знеструмлення 
повітряної лінії електро-
передач. Тому, у четвер, 16 
січня, з 10.00 до 14.00 світ-
ла не буде на вулиці Героїв 
Майдану, 15, 17.

Попався 
ревізор
 У прокуратурі Вінниць-

кої області розповіли про 
факт корупції на залізниці.

— Ревізор з безпеки руху 
потягів регіональної філії 
«Південно-Західна заліз-
ниця» АТ «Укрзалізниця» 
створив корупційну схему 
з одержання хабарів від біз-
несменів за безперешкодне 
проходження технічних 
оглядів і допуск до експлу-
атації залізничного тран-
спорту, — розповідають у 
прес-службі відомства.

Після передачі 10 тисяч 
гривень від керівника одно-
го із підприємств, ревізора 
затримали.

— Тривають першочергові 
слідчі дії, з метою установ-
лення всіх обставин вчи-
неного злочину, готуються 
відповідні процесуальні до-
кументи для повідомлення 
особі про підозру та обрання 
їй запобіжного заходу, — за-
значають у прокуратурі. Як 
стало відомо «RIA» з влас-
них джерел, ревізора затри-
мали у Козятині

Нова схема оплати означає, 
що платити за газ цього року 
доведеться у будь-якому випад-
ку: незалежно від того, чи буде 
газ за фактом споживатися, чи 
ні. Бо тариф на розподіл визна-
чили фактичним споживанням 
за минулий рік — з 30 вересня 
2018-го до 1 жовтня 2019 року.

Платитимуть з врахуванням 
минулого року і споживачі з 
газовими лічильниками. А ті 
люди, які в минулому мали 
нульове споживання чи тільки 

під’єдналися до мереж, отрима-
ють розрахунок за плановими 
показниками. Для прикладу, 
якщо сім’я у багатоповерхівці 
використовує газ тільки для 
приготування їжі, то планове 
споживання газу складає 54 
кубометри у рік із розрахунку 
на одну особу. А взагалі, таких 
груп споживання законодавець 
прописав 17. Вони визначе-
ні у Кодексі газорозподіль-
них систем у «Переліку груп 
споживання» (bit.ly/35TvhKZ).

платіть, навіть якщо не споживаєте

— Раніше плата за розподіл 
була динамічною і збільшувалася, 
якщо зростало споживання газу. 
Тепер вона розподілена по міся-
цях рівними частинами, — каже 
Лариса Логінова. — Така форма 
розрахунків сприятиме тому, що 
«Вінницягаз» буде мати рівномірне 
надходження коштів протягом року, 
що дозволить вчасно ремонтувати і 
обслуговувати мережі. До того ж, 
ми одразу будемо отримувати плату 
за надані послуги, а не чекати, поки 
постачальник газу виділить нашу 
частку з загальної суми оплати.

За словами речниці «Вінницяга-
зу», січневі квитанції за газ переда-
дуть споживачам вже незабаром. 
Також у найближчий час завершать 

розробку додаткової форми для 
оплати розподілу газу і в електро-
нному кабінеті, на сайті vn.104.ua. 

А ще радить платити одним 
платежем за декілька місяців.

— Попередньо рахували, що 
споживачі, в яких є тільки газова 
плита, платитимуть 14-15 гривень 
на місяць за доставку. Комісія 
у банку за проведення платежу 
складає стільки ж. Тому, щоб зе-
кономити, пропонуємо споживачам 
оплатити доставку газу за квартал 
або півроку, — каже Логінова.

А якщо сплатите одразу за рік, то 
отримаєте перерахунок платіжки в 
сторону збільшення: з 1 липня 2020 
року у «Вінницягаз» тариф за роз-
поділ зростає до 1,308 гривні за м3.

зоряна богУславсьКа

Козятинські поліцейські за-
тримали 29-річного місцево-
го жителя, який влаштував 
нарколаборатор ію - притон . 
Чоловік виготовляв психо -
тропн і  речовини (амфета -
мін), а потім ними торгував.

Вродженець Бердичівського 
району одружився та пере-
їхав до Козятина. На найма-
ній квартирі в районі третьої 
школи, окремо від родини, 
влаштував собі підробіток. 
«Варив» психотропні речови-
ни для збуту місцевим жите-
лям. Для цього в нього була 
вся необхідна апаратура, всі 
кислоти. Хімічним шляхом ви-
водив синтетичні речовини.

За інформацією начальни-
ка Козятинського відділення 
поліції, підполковника Олега 
Швеця, в ході оперативних дій, 
при затримані у квартирі ви-
явили 200 грамів марихуани, 
300 грамів амфетаміну, набої 
до автомата «Калашникова». 
Своїм товаром чоловік торгував 
ще з вересня минулого року.

— Наразі чоловік затриманий 
за статтею 208 та перебуває 
в ізоляторі тимчасового пере-
бування. Його заарештували, 
— каже Олег Швець. — За-
боронені предмети та речовини 

вилучили і направили 
на експертизу. Як по-
яснив поліції затрима-
ний, таким чином він 
вирішив підзаробити. 
Наразі проводяться 
заходи зі встанов-
лення всіх причетних, 
хто займався при-
дбанням наркотичних 
засобів. Найближчим 
часом проінформуємо 
кількість збутчиків.

Наркоторговцю за-
грожує від 5 до 10 
років  позбавлення 
волі. У процесуально-
му порядку йому 
оголосили підозру 
за чотирма стат-
тями кримінально-
го кодексу Украї-
ни — незаконне 
поводження  з і 
зброєю, незакон-
не виробництво й 
збут наркотичних 
засобів, організа-
ція або утримання 
місць для неза-
конного вживан-
ня, виробництва 
чи виготовлен -
ня наркотичних 
засобів, психо-
тропних речовин 
або їх аналогів.

при затримані у квартирі виявили 200 грамів марихуани, 300 грамів 
амфетаміну, набої до автомата «Калашникова» 

Хто буде обслуговувати 
багатоПоверХівки?

зроби селфі у музеї — отримай Подарунок

по-новому. Після змін законодавста про житлово-комунальні послуги багатоповерхівки мали 
визначитися з формою правління. А тих, хто цього не зробив, мають передати Управителю. У 
Козятині визначилися з тим, хто обслуговуватиме багатоквартирні будинки

п’ятиповерхівка на Катукова, 25. Це один із будинків, де не визначилися з формою 
правління

Як пояснив нам Олександр 
Шевчук, керівник «Управляючої 
компанії», «Відродження» і об-
слуговувало будинки, і міські 
об’єкти, і займалося прибиран-
ням доріг, саночисткою тощо. 
Натомість «Управляюча компа-
нія» займатиметься винятково 
обслуговуванням житлового 
фонду і прибудинкової території.

КП «Управляюча компанія» 
має 9 видів діяльності. Виникає 

логічне запитання — чому так 
багато? За словами керівника 
підприємства, КВЕДи заздале-
гідь зробили розширеними для 
того, щоб, якщо з’являться до-
даткові роботи, підприємство 
могло наймати працівників і 
їх виконувати. Бо змінити вид 
діяльності комунального під-
приємства — справа не проста. 
Треба скликати сесію місь-
кої ради і все затверджувати.

— Залежить все від того, як 
нас будуть навантажувати, — 
каже Олександр Шевчук. — На 
сьогоднішній день було питання 
по майданчиках. Дуже багато 
є майданчиків, вони невідомо 
у кого на балансі і там після 
новорічних свят шприци і купа 
сміття. Їх поки ніхто не обслу-
говує. Якщо нас зобов’яжуть 
їх прибирати, то ми будемо 
набирати людей. А наразі ми 

маємо фактично персонал лише 
під певну квадратуру житлового 
приміщення. От якщо є приби-
рання прибудинкової території, 
є певні норми виконання цих 
робіт. По державних нормах 
на певну квадратуру має бути 
один прибиральник, він там і є.

Обслуговуватиме комуналь-
не підприємство лише частину 
багатоквартирних будинків. Які 
саме, ви можете прочитати 

на офіційній сторінці міської 
ради у нашій газеті. Для тих 
багатоповерхівок, де управи-
теля ще не призначили, по-
вторно проведуть конкурс.

— Можливо, на наступний 
конкурс піде ще якийсь упра-
витель. Ми не претендуємо 
на все. Це ринкові відноси-
ни. Хто має бажання — ро-
бочих рук у Козятині виста-
чає, — підсумував Шевчук.

Чим Управитель відрізняється від «відродження»?

олена УдвУд

У 2019 році набули чин-
ності зміни до закону «Про 
житлово-комунальні послу-
ги». Мешканці багатоповер-
хівок повинні були визна-
читися з формою правління. 
Було три варіанти: створити 
об’єднання сп іввласників 
багатоквартирних будинків 
(ОСББ), керувати загальними 
зборами або укласти угоду з 
управителем.

Як вказано у «Програмі 
сприяння створенню та під-
тримки ОСББ у Козятині на 
2016 рік», у нашому місті є 
159 багатоповерхівок. Станом 
на перше жовтня 2019 року 
понад 70 з них визначилося 
з формою правління: ство-
рили 74 ОСББ, а мешканці 
трьох багатоповерхівок ви-
рішили керувати загальними 
зборами. Зазначимо, що в 
ОСББ об’єднувалися подеку-
ди кілька будинків. До при-
кладу, «1+1» — об’єднання, 
я ке  с т в орили  мешканц і 
п’ятиповерхівок на Героїв 
Майдану, 14 і 6, а «Лісний 
71» об’єднав будинки № 69, 
71 та 73 на вулиці Дружби.

Ус і х ,  х т о  н е  с т в ор и в 
об’єднання і не керує загаль-

ними зборами, передадуть 
управителю. Міська рада 
кілька разів проводила кон-
курс, проте його визнавали 
таким, що не відбувся.

За чотири дні до ново-
го року управителя нарешті 
призначили. Відповідно до 
рішення виконкому, ним ста-
ло комунальне підприємство 
«Управляюча компанія». Про-
те фірма обслуговуватиме не 
усі багатоповерхівки, які не 
визначилися з формою прав-
ління, а лише частину. КП 
«Управляюча компанія» при-
значили управителем лише 
для половини лотів.

Створили комунальне під-
приємство дев’ять місяців 
тому — 25 березня минулого 
року. Керує установою Олек-
сандр Шевчук. Він одночасно 
є головою ліквідаційної ко-
місії КП «Відродження», яке 
поки що обслуговує багато-
поверхівки у місті і перебу-
ває у процесі ліквідації через 
борги перед податковою.

На відміну від «Відроджен-
ня», яке зареєстроване на 
Незалежності, 31, КП «Управ-
ляюча компанія» зареєстро-
ване на провулку Наумова, 7 
(колишній провулок Колгосп-
ний). Основний вид діяль-

ності КП той самий, що й і у 
«Відродження» — управління 
нерухомим майном за вина-
городу або на основі контр-

акту. І взагалі «Управляюча 
компанія» зареєструвала ті 
ж види діяльності, що і «Від-
родження», крім двох нових 

функцій: вантажний авто-
мобільний транспорт та ор-
ганізація поховань і надання 
суміжних послуг.

олена УдвУд
Музей історії міста запрошує ко-

зятинчан долучитися до міжнарод-
ного флешмобу — Museum Selfie 
Day 2020 (міжнародний день селфі 
у музеї), який відбудеться сьогодні, 
16 січня. Про це заклад написав 
на своїй сторінці у Facebook.

«Музей історії міста Козятин 
долучається до ВІнницькогої об-

ласного краєзнавчого музею і 
запрошує усіх бажаючих земляків 
та гостей міста Козятин і Козя-
тинщини», — йдеться у дописі.

Як долучитися до акції? До-
статньо прийти до Музею іс-
торії міста з мобільним теле-
фоном. Розташований заклад за 
адресою: вулиця Грушевського, 
15. Час роботи — з 9 до 18.

Треба зробити селфі на фоні 
або поруч із улюбленим екс-
понатом чи селфі у будь-якій із 
музейних залів. Далі викласти його 
у Facebook і поширити на сторінці 
музею. Знайти сторінку Музею 
історії міста у ФБ можна за по-
силанням https://bit.ly/2u4xTbv.

«Найактивнішим учасникам ак-
ції будуть виготовлені та по-

даровані рекламні буклети Му-
зею з їхніми світлинами», — 
пише адміністрація закладу 
на своїй сторінці у Facebook.

Акцію «Museum Selfie Day» за-
початкував європейський проект 
Culture Themes. Відбуватиметься 
вона вже вшосте. Мета флешмо-
бу — привернути увагу до куль-
турної спадщини та мистецтва.

одна з залів у музеї 
присвячена режисеру 
іванову. 
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не мають обмежень 
в радості і сПорті

Казкові герої запрошують спортсменів до солодкого 
столу

У 2019 році в Україні зникли 
7800 дітей. Це приблизно 20 дітей 
на добу. Більшість з них розшуку-
ють досить швидко, протягом пер-
шої ж доби. Українські поліцейські 
акцентують увагу на так званій 
золотій першій годині пошуку, 
бо часто знайти у цей проміжок 

дитину – це зберегти їй життя. 
За поліцейськими даними, 89% 
зниклих дітей знаходять протягом 
доби. Решту розшукують довше 
часу. І Вінницька область — це чи 
не єдиний регіон, де розшукані усі 
діти, які з різних причин зникали 
з дому або туди не поверталися.

в України щодня зникають 20 дітей

Чому на новій зуПинці наПис 
«вінниця?»

переполох. Студентку залізничного училища шукали всім містом. На розшук зорієнтували 
працівників козятинського відділення поліції. Перевірялися залізничні та автовокзали. Також 
підключився і навчальний заклад, де Ліза здобуває освіту. 9 січня вона сама прийшла додому. З 
нею все добре

благоустрій. Наприкінці 2019 року у місті поставили три нові сучасні зупинки. Увагу козятинчан 
привернула одна з них, на якій написано англійською «Місто Вінниця». Як виявилося, слово 
«Козятин» на нових зупинках теж є. Наші журналісти дізнавалися, скільки загалом витратили 
коштів на нові зупинки і чому на одній із них є напис «Vinnytsia city»

ліза грубік, яку шукали три доби, 
була у знайомиХ

вулицю Підгорбунського 
«відремонтували» знаком

Пасажири кажуть, що їХ загнали в канаву

новини
465541

ірина ШевЧУК

Звістка про зникнення без-
вісти 15-річної козятинчанки 
Єлизавети Грубік облетіла 
весь район та область. Не-
повнолітня мешканка вулиці 
Катукова вийшлa з дому ще 
5-го січня, приблизно о 16.00, 
і ї ї слід зaгубився. Дитинa 
не виходила нa зв’язок три 
доби. Про те, де вона, з ким, 
що з нею не знaли ні рід-
ні, ні подруги, ні її знaйомі.

Козятинські правоохоронці 
негайно розмістили орієнту-

вання з проханням до людей, 
які що-небудь знають про місце 
перебування Лізи, повідомити 
до поліції. Всі різдвяні свята 
працівники поліці ї шукали.

Викладені на нашому сай-
ті пости про зникнення Лізи 
набирали по кілька тисяч 
переглядів. Містяни активно 
перепощували інформацію, 
аби задіяти якомога більше 
людей. У всіх на вустах тільки 
й чутно було: «Лізу вже зна-
йшли? Хоч би все було добре!»

І ось, минулого четверга, 
9 с ічня, Єлизавета вранці 

сама прийшла додому. Про 
це газеті повідомили з козя-
тинського відділення поліції.

 — Об’єктом злочину чи не-
щасного випадку дівчина не 
стала. З нею все добре, вона 
сама прийшла додому і вже о 
9.00 з батьками з'явилась до 
поліції, — розповіла старший 
інспектор сектору моніторин-
гу, лейтенант поліції Тетяна 
Кочневська. — Пояснила, 
що перебувала в знайомих 
у Козятині. За словами Єли-
завети, вона знала, що ї ї 
шукають. Дільничні провели 

з Єлизаветою профілактичну 
бесіду. Вона все усвідомила, 
зрозуміла та пообіцяла, що 
такого більше не повториться.

За інформацією правоохо-
ронців, раніше Ліза не прояв-
ляла схильності до втеч з дому. 
Дівчина з блaгополучної сім’ї.

в’яЧеслав гонЧарУК

Про вулицю Підгорбунського 
написано багато і якби папір, на 
якому написані статті, був твердим, 
ним можна було б залатати ями. 
А якщо відкинути жарти, то це 
має вигляд «як з гуся вода». Ви 
пишіть, а папір все стерпить. От 
поставили на вулиці Підгорбунсько-
го попереджувальний знак 1-12 
«дорожня вибоїна». Попереджу-
вальний знак – це хороша справа. 
Якщо в чиїйсь автівці пошкодиться 
колесо – того водія сміливо мож-
на буде  в знак «носом ткнути»: 
«Не ображайся, шановний, тут 
знак стоїть, куди ж ти дивився?» 

А все так добре на Підгорбун-

ського з весни починалося. У 
березні минулого року оголосили 
тендер, за яким мали на вулиці 
Підгорбунського провести капі-
тальний ремонт. Мали проектну 
документацію на будівництво тру-
бопроводу. Планували замінити 
тротуари і зробити велодоріжку. 
Навіть підрядника знайшли ПП 
«Інвестбуд»,  Приватного підпри-
ємця в особі Анни Погосян та 
фірму «Віндор». От тільки, судячи 
з сайту міської ради, тих трьох 
підрядників дискваліфікували  в 
кінці травня та на початку червня. 
З тої пори доля Підгорбунського 
у невизначеності. Поки що тільки 
глибину тих канав поміряли і по-
ставили попереджувальний знак.

Щоб з’ясувати, коли на ву-
лиці Підгорбунського залата-
ють вибоїну і відремонтують 
дорогу, ми звернулися в ЖКГ. 
Коментар з цього приводу дав 
начальник житлово-комунального 
господарства Євген Малащук.

— Вулицю Підгорбунського 
включено до реєстру ремонту 
доріг на 2020 рік. Як тільки роз-
весниться і підсохне дорога, на ній 
буде проведений поточний ремонт. 
При такій погоді ремонтувати до-
рогу недоцільно. Це гроші будуть 
викинуті на вітер. Дорожні служ-
би поставили попереджувальний 
знак і це, враховуючи погодні 
умови на дорогах,  правильне рі-
шення, – сказав Євген Малащук.

олена УдвУд

У грудні 2019 року у Козятині 
облаштували три посадоч-
них майданчики за сучасними 
стандартами. Нові зупинки 
встановили у трьох місцях: 
по непарній стороні на вули-
ці Григорія Сковороди біля 
школи № 5, на вулиці Пилипа 
Орлика біля перехрестя з Не-
залежності та на Ярослава 
Мудрого біля будинку № 71.

сКільКи це КоШтУвало

Згідно з інформацією із сис-
теми електронних закупівель 
«Prozorro», на влаштування 
посадочних майданчиків та 
встановлення павільйонів ми-
нулого року з місцевого бю-
джету витратили майже 34,5 
тисячі гривень. Встановленням 
зупинок займалося місцеве 
підприємство «СТО послуг».

За словами Євгенія Ма-
лащука, начальника управ-
ління житлово-комунального 
господарства, самі зупинки 
коштують понад 180 тисяч 
гривень. Найдешевше міському 
бюджету обійшлася та, що на 
Пилипа Орлика. Там павіль-
йон не має бокових стінок.

Нині у місті вже п’ять таких 
сучасних зупинок. Ще дві 
облаштували у 2018 році на 
вулицях Осипенка та Першого 
травня. Щоправда, останню 
вже довелося ремонтувати. 
Через кілька місяців після 
того, як її встановили, хтось 
пошкодив одне скло. А дру-

ге зруйнував буревій. Тому 
разом із тим, що встановили 
нові, відремонтували і зу-
пинку на Першого травня.

У центрі Уваги

Нові зупинки привернули ува-
гу козятинчан. Причиною цього 
стало те, що на одній із них 
напис «Vinnytsia city» і герб об-
ласного центру. Людмила При-
сяжнюк зробила світлини зу-
пинки і поширила їх у Facebook 
ще до нового року. «Пане мер, 
а ми тепер Вінниця, чи як?» — 
написала вона у своєму дописі.

Під новиною розгорнулося 
жваве обговорення. У комен-
тарях люди висловлювали різні 
позиції. Хтось писав, що до-
бре, що зупинку встановили, 
бо раніше там лише лавочка 
стояла. Хтось висловлював 
припущення про те, що зу-
пинка може бути вживаною.

Напис «Вінниця» є лише на 
одній із зупинок. Чому у на-
шому місті встановили таку 
зупинку і чому на ній не напи-
сали «Козятин», ми запитали у 
Євгенія Малащука. Як пояснив 
нам начальник Управління жит-
лово-комунального господар-
ства, таку зупинку придбали, 
аби зекономити час і кошти. 
Сама зупинка не вживана, вона 
просто була готова на складі. 

Вінницькій фірмі-виробни-
ку замовили два комплекти 
зупинок і скло, аби поремон-
тувати ту, що на Першого 
травня. Згодом вирішили при-
дбати третю. Коли приїхали на 

склад забирати замовлення, 
там сказали, що в наявності 
мають вже готову зупинку.

— Ми приїхали однією ма-
шиною, привезли всі зупинки 
і скло, те, що нам побили, — 
пояснює Малащук. — А так 
нам треба було витратити ще 
щонайменше три тисячі гри-
вень на окрему доставку. Не 
було доцільності. По-перше, 
це дешевше, по-друге, воно 
вже було в наявності, а по-
третє, якщо чесно, то візуально 
вони мені більше подоба-
ються ніж ті, де чисті вікна.

слово «Козятин» на них є

Щодо того, чому не замовили 
зупинки з написом «Козятин», 
то начальник управління ЖКГ 
каже, що проблема у тому, 
що наше місто не має свого 
бренду. Ми маємо герб і пра-
пор, але прапор на скло на-
нести неможливо, тому що не 
буде кольорів. А в обласного 
центру є розроблений бренд.

— Треба було фотографії 
виставити того, що там було 
до цієї зупинки. Проблема не 
в тому, чому там «Вінниця» на-
писано, а в тому, на чому люди 
раніше сиділи. До прикладу, 
зупинка навпроти податкової. 
Вона там все життя була на ви-
могу, там не було майданчика 
посадкового. Зараз скільки 
не їду, там три-чотири людини 
постійно стоїть. Наче раніше 
й не було такого. Зараз вони 
там є і це радує, що ми її по-
ставили, що ми не прогадали, 

— підсумував Євгеній Малащук.
Слово «Козятин» на но-

вих зупинках таки є. На зу-
пинці, що на вулиці Пилипа 

Орлика, на залізних деталях, 
якими лавка кріпиться до 
скляної конструкції, ми по-
бачили назву нашого міста.  

на одній із нових зупинок герб вінниці і напис 
«Vinnytsia city». Фото Людмили Присяжнюк із Facebook

назва нашого міста на нових зупинках теж є. Просто 
для того, аби її побачити, треба бути уважним

В ’ я ч е с л а в  Го н ч а р у к

У нашому місті є багато зу-
пинок автобуса, на яких взагалі 
немає покрівлі над головою. 
Щоправда останнім часом вста-
новили точне місце зупинок. 
Тільки відштовхуючись від стан-
дартів (зупинка за 30 метрів від 
перехрестя), зробили це в деяких 
місцях не зручно для пасажирів. 

Люди телефонують у ре-
дакцію і запитують, чому так?

– За кордоном прокладають 
тротуар на місці стежок, які про-
топтали люди. А місце автобусної 
зупинки узаконюють там, де великі 
скупчення людей, – каже пан Ан-

дрій під час телефонної розмови. 
У нас облаштовують автобусні 

зупинки за іншою логікою. Як мож-
на пояснити, що зупинка на вулиці 
Матросова недалеко від перехрес-
тя вулиці Кривоноса, 20 метрів, де 
має бути зупинка, канава й кущі. 

Не задоволені літні люди 
вулиці Катукова, що їхню зу-
пинку перенесли в інше місце.

На  вулиц і  Княз і в  Ос т-
р о з ь к и х  б і л я  м а г а з и -
ну новоспечена зупинка веде

п р ям і с і н ь к о  в  к а люж і 
та болото. Щоправда, в зво-
ротньому напрямку на зупин-
ці біля магазину все добре. 

З а  р о з ’я с н е нням  си т у -

ації з зупинками ми зверну-
лися  в  управл іння  ЖКГ. 

— Деякі зупинки, виходячи з 
безпеки пасажирів, були дійсно 
перенесені. Лавки, які зосталися 
на місці попередніх зупинок, бу-
дуть перенесені на нові зупинки. 
Управлінням ЖКГ планується на 
місці нових зупинок встановити з 
плит майданчик для посадки та 
висадки пасажирів, – каже  на-
чальник ЖКГ Євгеній Малащук. – 
Але для цього потрібно, щоб нашу 
ініціативу підтримав  депутатський 
корпус і проголосував за виділен-
ня коштів. Хто б там що не казав, 
автобусне сполучення в Козятині 
з кожним роком покращується.  

зупинку, що на перехресті вулиць матросова та 
Кривоноса, перенесли на безпечне для пасажирів місце. 
Пасажири кажуть, що їх загнали в канаву

в’яЧеслав гонЧарУК

У понеділок, 13 січня, в примі-
щенні міського будинку культури 
зібралися діти з організації інвас-
порту «Повір у себе». Козятинчан 
приїхали привітати з різдвяно-но-
ворічними святами одна з релігій-
них організацій Бердичівської па-
стви. Для друзів з Козятина гості 
з Бердичева привезли подарунки.

Розпочалося святкове дійство з 
виступу волонтера інваспортівців 
Інни Локальчук. Вона розповіла 
присутнім, як іноді через недо-
статнє фінансування важко прово-
дити в організації святкові заходи. 
Тому доводиться їй з тренером 
шукати дітям друзів. Щоб спортс-
мени мали змогу повірити в себе.

Після виступу волонтера та 
тренера мікрофон передали 
гостям. Першим номером про-
грами була казка «Справжній 
день народження» у виконанні 
артистів пастви. У ролі казкових 

героїв виступили лисичка, зайчик, 
вовк, мисливець, ведмідь, Діва 
Марія, маленький Ісус та інші.

Начебто нічого особливого, 
а дітям вистава зі звірятами 
дуже сподобалась, хоча вона 
для дітей більш молодшого віку. 

Коли казка скінчилась, сценічні 
герої пішли до винуватців святко-
вого заходу. Взявши спортсменів 
за руки, вони почали танцювати. 

Серед танцюючих в поле зору 
потрапили двоє дорослих ін-
васпортівців, які майже весь 
час трималися за руки. Це були 
Юрій та Анна, які не тільки 
повірили в себе, а й стали ду-
мати про створення сім’ї. Їхніх 
планів ми не будемо передчас-
но розкривати. Можемо тільки 
сказати, що вони обоє вже не 
діти і серйозні наміри в обох.

А молодші спортсмени всілись 
за стіл, накритий солодощами, 
та, отримавши подарунки, подя-
кували меценатам  і розійшлись.     
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Дорогі земляки! 
Прийміть мої теплі слова вітання зі Святом Водохреща, Богоявленням Господнім, Святим 

Йорданом. Цей день знаменує величну подію в історії християнства – хрещення Божого Сина, 
Спасителя світу Ісуса Христа.

З давніх-давен свято Водохреща було для українців джерелом світлої радості, очищення 
душі, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань на краще майбутнє. 

У цей день вода у всіх водоймах стає цілющою та цілий рік дарує людям здоров’я та насна-
гу, захищає від лиха, наповнює життєдайною енергією.

Ш а н о в н і  к о з я т и н ч а н и ,  х а й  т р е т є  с в я т о  р і з д в я н о - н о в о р і ч н о г о  ц и -
клу прийде в кожну домівку та принесе усім міцного здоров’я, щастя, бадьо-
рості духу, достатку, невичерпної енергі ї. Бажаю, щоб свята вода змила усі не-
гаразди та освятила життя кожного, а на ваші оселі з ійшла Божа благодать .

З повагою, міський голова Олександр Пузир

Шановні жителі Козятинщини!
Прийміть найщиріші вітання з великим 

християнським святом – Хрещенням Гос-
поднім!

Свято Водохреща для українського народу – 
це джерело світлої радості, очищення душі, зміц-
нення віри в добро. У цей день вода в річках стає 
цілющою і цілий рік дарує людям здоров’я та на-
снагу, захищає від лиха, наповнює життєдайною 
енергією. Це свято ми обов’язково маємо зустріти 

з чистими помислами та добрими намірами.
Тож нехай священна Йорданська вода очистить 

ваші душі від усіх тривог і негараздів,  а Господь 
наповнить ваше життя радістю і світлом, обдарує 
міцним здоров’ям та довголіттям. Нехай Боже 
благословення повсякчас оберігає вас та ваші 

родини.
Зі світлим і чистим Хрещенням Господнім!

Шановні жителі Козятинщини!
22 січня ми відзначаємо День соборності України і вшановуємо одну з визначальних подій 

в історії нашої держави – 98-му річницю проголошення Акту Соборності українських земель. 
Цей день для кожного з нас є символом єдності України і прагнення суспільства до свободи.

Прийняття Акту Злуки стало величною маніфестацією єднання східних та західних укра-
їнських земель, виявом політичної консолідації національної еліти, днем народження єдиної 
незалежної соборної держави.

Ціна, яку ми платимо сьогодні за єдність нашої незалежної держави, є надто високою. 
Схиляємо голову перед українськими Героями та бійцями, які нині на передовій. Нехай будуть 
почуті усі наші молитви про мир та спокій на нашій землі.

Пам’ятаймо, що саме в єдності сила народу. Намагаймося бути одним цілим у наших дум-
ках і діях в ім’я розвитку та процвітання неподільної та соборної України!

Бажаємо нам усім витривалості, сили духу, віри у власні сили! Нехай над нашими головами 
врешті буде мирне небо, а Україна переможе!

Зі святом! З Днем Соборності, Днем Єдності нашого народу!

З повагою, голова районної ради                             Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ 

адміністративні Послуги без Черг – 
це реально!

щедрували-віншували - зі святом 
вітали!

які будинки буде обслуговувати 
кП «уПравляюЧа комПанія» 
козятинської міської ради

у Парку на стеллі радянськиХ Часів 
фарбою наПисали «Петлюра»

467479467478
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 так виглядав пам’ятник до декомунізації. Джерело 
фото https://bit.ly/36Vvr5H

пам’ятник був присвячений більшовикам щорсу та 
боженку, які розгромили війська директорії Унр і 
зайняли Козятин. Петлюра тоді очолював Директорію

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Пиковецького сільського голову ЛОЗІНСЬКУ Інну Олександрівну (16.01)
завідувачку сектору з питань опіки, піклування, усиновлення дітей РДА БАРИШПОЛ Ольгу Юріївну (18.01) 
Тернівського сільського голову БЛАЩУКА Василя Петровича (19.01)
депутатів районної ради ШУБОВИЧА Володимира Івановича (22.01)   ДЕНИСЮК Ніну Сергіївну (22.01)
Бажаємо вам здоров’я, оптимізму, професійного успіху, сімейного благополуччя, щастя та радості, впевненості в завтрашньому дні. 

Хай щедро сіється добром і достатком ваш життєвий шлях, любов’ю повниться серце, завжди поруч будуть вірні друзі та здійсняться 
найзаповітніші мрії.

новини

Козятинська 
районна рада 
та Козятинська 

районна держав-
на адміністрація 
глибоко суму-
ють з приводу 

смерті секретаря 
Кордишівської 

сільської ради – 
Мельничук Ніни 

Сергіївни та 
висловлюють 
щирі співчут-

тя рідним і 
близьким 

покій-
ної.

олена УдвУд

Нашу увагу привернув кам’яний 
пам’ятник радянської доби, 
що стоїть у сквері. Хтось бі-
лою фарбою написав на ньо-
му «Петлюра», а зверху нама-
лював український тризуб.

Цей кам’яний монумент вста-
новили за радянських часів. Оче-
видно, він потрапив під закон 
про декомунізацію, тому що та-
бличку з написом із нього зняли.

У міському сквері є ще один 
подібний пам’ятник, теж тієї доби. 
Табличку з нього теж зняли.

У книзі Л. Бестужева та П. 
Ткаченко «Козятин. Путівник» за 
1979 рік написано, що один із 
пам’ятників у парку встановили 
на згадку про промову Щорса та 
Боженка. Ці радянські команди-
ри виступили перед козятинча-
нами після того, як у 1919 році 
розгромили війська Директорії 
Української Народної Республі-
ки. Інший пам’ятник був присвя-
чений місцевим комсомольцям.

На одному з інтернет-сайтів 
ми знайшли світлину пописаного 
фарбою пам’ятника. Зроблена 
вона була ще у 2012 році, тоді, 
коли табличка з написом на камені 
ще була. Судячи з тексту, напис 
«Петлюра» і зображення тризуба 
з’явилося на пам’ятному знаку, при-
свяченому саме Щорсу та Боженку.

До речі, Симон Петлюра бу-
вав у Козятині. Нагадаємо, він 
— головний отаман військ Укра-
їнської Народної Республіки та 
другий голова Директорії УНР. 
Узимку 1918 року він приїздив 
до нашого міста. Ось як згаду-

вав про цю подію очевидець:
«1918 рік, грудень, минуло кілька 

тижнів від приходу до влади Дирек-
торії. Робітникам і службовцям міс-
течка оголосили з’явитися на про-
довольчий пункт станції Козятин на 
мітинг. Ми прийшли, почекали хви-
лин 15–20, йде Петлюра зі своєю 
свитою — комісар Лисенко, комі-
сар депо Матвійчук, його помічник 
Статкевич, від служби Назаренко, 
від матеріальної служби Гончарен-
ко, і козятинський єврей Красних. 
Лисенко сказав: «Дозвольте мені 
від імені Козятинського вузла пода-
рувати голові Української Народної 
Республіки пану Петлюрі коня». 
Кінь був білий, гарний і на ньому 
було гарне сідло, коня підвели За-
єць, машиніст, і Матвій Тимощук, 

помічник машиніста депо Козятин. 
Петлюра сів на коня і сказав: 
«Дякую вам, добродію» (із книги 
Зої Вільчинської «Наша історія»).

Як пише дослідниця історії 
Вільчинська, у лютому 1919-го у 
Козятині був військовий осеред-
ок Директорії УНР. Він налічував 
12 тисяч вояків. Були серед них 
і галичани-січовики. Коли на-
прикінці місяця війська більшо-
виків почали наступ на Козятин, 
галичани-січовики відмовилися 
проти них битися і вимагали від 
командування Директорії відправ-
ки до Галичини. Уже на початку 
березня більшовики зайняли міс-
то. І саме цьому був присвячений 
пам’ятник, на якому фарбою на-
писали ім’я головного отамана УНР.

У Центрі надання адмі-
ністративних послуг Козятин-
ської міської ради, який мо-
дернізували у рамках Програ-
ми «U-LEAD з Європою», за-
працювала електронна черга. 

Днями привітати працівників 
сфери адміністративних послуг 
завітали міський голова Олек-
сандр Пузир та керуючий спра-
вами виконкому Сергій Заїч-
ко, які брали активну участь 
у реалізації даного проекту.

- Робимо адмінпослуги більш 
доступними для людей – для 
цього модернізуємо міський ЦНАП 
та постійно працюємо над його 
удосконаленням. Одна із новинок 
– електронна черга, – наголо-
сив Олександр Пузир. – Дана 
система надасть можливість під-
вищити рівень обслуговування 
відвідувачів адміністративного 
центру, скоротити термін пе-
ребування відвідувачів у черзі 
або провести попередній запис.

І жителі міста, які звернулися 
за необхідними адміністратив-
ними послугами, змогли одразу 
відчути переваги. Отримавши 
послугу чи консультацію, від-

відувач може оцінити 
якість обслуговування, 
вкинувши «усміхнений» 
чи «похмурий» смайлик 
до відповідної скриньки.

Принцип електронної 
черги простий: спеці-
альний термінал видає 
кожному відвідувачу та-
лончик з номером, коли 
ця цифра засвітиться на 
моніторі – можна підхо-
дити до адміністратора, 
аби звернутися за необ-
хідною послугою або 
консультацією. Електро-
нна система керуван-
ня чергою оснащена 
звуковим оповіщенням. 
Роблять голосове по-
відомлення кожному 
клієнту, коли настає 
час для його прийо-
му. Також у приміщенні 
забезпечується вільний Wi-Fi. 

«Відвідувачам таке нововве-
дення подобається, нам також. 
Робочий процес став більш орга-
нізований, а можливість конфліктів 
у черзі знизилась до мінімуму, – 
зауважила начальник Управління 

«ЦНАП у м. Козятині» Оксана 
Бортняк. - Завдяки цій технології, 
люди отримають більше комфорту, 
адже зможуть бачити абсолютно 
прозору чергу. Це підвищить дові-
ру до нашої роботи та працівників.

Усе оперативно, прозоро та з 
комфортом – по-європейськи.

У святкові різдвяні дні є хороша 
традиція йти з колядками в оселі і 
офіси та нести радісну звістку про 
народження Ісуса Христа.

За давніми українськими тра-
диціями напередодні старого 
Нового року, 13 січня, прийнято 
щедрувати. Діти та молодь ходять 
по домівках та співають щедрів-
ки, славлять господаря та членів 
його родини, бажають добробуту, 
здоров’я, достатку та усього най-
кращого. 

Уже декілька років у ново-
річні та різдвяні святкові дні до 
виконавчого комітету приходять 
різні колективи з колядками та 
щедрівками. Понеділковий день 
у міськраді розпочався хорошим 
та піднесеним настроєм. Чимало 
гостей було у керівника міста 
Олександра Пузира.

Серед яких – учні «ліцей-

школи», а 
згодом – 
школярі 
навчаль-
ного за-
к л а д у 
№2. Діти 
с п і в а -
ли пісні, 
щ е д р у -
вали та 
б а ж а ли 
міському 
голові й 
усім меш-
к а н ц я м 
Козятина 
здоров’я та добробуту.

Посадовці радо зустріли гостей, 
подякували за натхнення, тепло 
і щирість, які вони принесли до 
міської ради на новий 2020 рік.

На знак подяки Олександр 

Пузир, як добрий господар, по-
клав щедрувальникам в Різдвяний 
мішок солодощі, фінансову винаго-
роду та побажав усіляких гараздів. 

Дитячі посмішки, оплески та ра-
дісний сміх говорили самі за себе.

Список будинків в яких утримання будинку буде здійснюватися управителем
Лот №1
вул. О Кошевого 41, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62  
вул. Гвардійська 49,51, 55, 57, 61, 61, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75
вул. Зоряна 43,43,45,77;    вул. Мазепи 2а
Лот №3  
вул. Грушевського 47, 64, 70, 82, 125 ;вул. Володимира Великого 3, 16, 

18;  вул. Незалежності 31, 58; вул. Шевченка 8, 20; вул. В  Стуса 4, 36;
вул. 1 Травня 17; вул. Мічурна 27; пров.  Лікарняний 36; 
вул. Підгорбунського 5, 9; вул. Д  Галицького 6а 
Лот №4
вул. Катукова 25, 27, 33, 35;  вул. Депутатська 43; вул. Космонавтів 52, 

52а, 54, 56; вул.  Довженка 37, 93а, 93Б, 103, 103а; вул.  Г Сковороди 38 
вул. Перемоги 43 

Козятинська  міська рада по-
відомляє, що згідно рішення ви-
конавчого комітету від 28.12.2019 
№ 453 «Про проведення кон-
курсу з призначення управителя 
багатоквартирними будинками 
на території міста Козятин» ко-
мунальне підприємство «Управ-
ляюча компанія» Козятинської 
міської ради було визначено 
управителем, щодо багатоквар-
тирних будинків, в яких не ство-
рено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку або 
співвласники яких не прийняли 
рішення про форму управлін-
ня багатоквартирним будинком 
по лотах №1, №3, №4 (спи-
сок будинків приведені нижче).

Відповідно, обслуговування 

багатоквартирних будинків у місті 
Козятині за відповідними лотами 
буде здійснюватися Комунальним 
підприємством «Управляюча ком-
панія» Козятинської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, 
звертаємо увагу, що з 1 січня 
2020 року оплата житлово-ко-
мунальних послуг, пов’язаних із 
обслуговуванням багатоквартир-
них будинків («квартплата») буде 
здійснюватися на новий рахунок!

З метою уточнення тарифу 
для вашого будинку проси-
мо звертатися за телефоном:  
(04342) 2-38-13, (093) 4646705, 
директор комунального підпри-
ємства «Управляюча компанія» 
Козятинської міської ради – 
Шевчук Олександр Петрович.

Оголошення
“Управління соціальної політики Козятинської міської ради 

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управлін-
ня соціальної політики Козятинської міської ради.  

До участі в конкурсі допускаються громадяни України:
- з вищою економічною освітою, не нижче ступеня бакалавра; 
- без вимог до стажу роботи; 
- які вільно володіють  державною мовою;
- вміють працювати на комп'ютері (основні програми);
- не досягли граничного віку перебування на службі в органах 

місцевого самоврядування.
  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, по-

дають до конкурсної комісії такі документи: 
-           заяву про участь у конкурсі; 
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідни-

ми додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації 

тощо;
- копії заповнених сторінок паспорта громадянина Украї-

ни; 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номе-

ра; 
- копії заповнених сторінок військового квитка (для вій-

ськовослужбовців або військовозобов’язаних); 
- підтвердження подання декларації особи, уповноваже-

ної на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, за минулий рік (відповідно до Закону України «Про запобі-
гання корупції»).

Документи щодо участі у конкурсі приймаються конкурсною 
комісією протягом 30 календарних днів з дати опублікування 
оголошення за адресою: м. Козятин, вул. Винниченка, 56, управ-
ління соціальної політики Козятинської міської ради. Телефон 
для довідок: 04342-2-25-00.

ОГОЛОШЕНННЯ
Козятинська міська рада повідомляє про те, що Печатка «Вико-

навчий комітет Козятинської міської ради Державний реєстратор 1», 
яка неповернена колишнім начальником відділу державної реєстрації 
Явною Сніжаною Григорівною, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНОЮ.
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благодійність вітання

багатодітна родина полончуків

емілії зробили перший курс кріохімії у швейцарській клініці

ірина ШевЧУК

Козятинчани Аліна та Ярос-
лав Полончуки — багатодітна 
сім'я. Виховують троє діток. 
Страшний діагноз увірвався у 
їх життя зненацька. У грудні 
минулого року в однорічної  
донечки Емілії виявили ретино-
бластому — рак сітківки ока. 
Це діагноз приголомшив всіх 
рідних. У боротьбу з хворо-
бою вступили з першів днів. 
Розуміли, що часу обмаль.

оЧКо стало сКляне

— Дітки росли і все було до-
бре, але я почала помічати, що 
очко в Емілії має відблиск на 
світлі, як скляне, — каже мама 
дівчинки Аліна. —  Звернулася 
до окуліста в нашому місті, 
вона відправила на Вінницю. 
У Вінниці зробили УЗД, на 
якому виявили пухлину, напра-
вили на МРТ. Рак підтвердився.

Усі сили кинули на пошуки 
лікарів та клінік, де могли б 
вилікувати крихітку. Та, як ви-
явилося, в Україні належного 
лікування немає. Родина ви-
йшла на швейцарських лікарів, 
які готові допомогти. Аліна, 
не гаючи часу, знайшла пере-
кладача, що працює в Швей-
царії, та зв'язалася з клінікою 
відомого професора Френсіса 
Мюньє. Він спеціалізується на 

лікуванні такого раку. Це 
клініка офтальмології, 
де лікується знайома 
сім'я з Бердичева. Але 
для того, щоб розпоча-
ти лікування, виставили 
захмарний рахунок. До 
суботи, 11 січня, потріб-
но було внести перший 
депозит в розмірі 20 ти-
сяч франків (це 500 000 
гривень).  А потім, ще 
40 тисяч франків (біль-
ше мільйона гривень).

вийШли на Швейцар-
сьКих ліКарів

— Нам дуже пощас-
тило і вже 8 січня мені 
прийшло запрошення на ліку-
вання в Швейцарії, — каже 
Аліна. —  Але лякала сума 
грошей, яку потрібно було 
перерахувати до нашого при-
їзду. Півмільйона! Це без 
білетів та проживання. Для 
нас це здавалося нереальним. 
Але ми дуже вірили і сподіва-
лись на допомогу небайдужих.

Розуміли, що іншого виходу 
немає. Нам потрібно починати 
лікування. Час грає проти нас!

Полончуки організувалися. У 
соціальних мережах розмістили 
пости про збір коштів. Друзі, 
знайомі, родичі — всі поширю-
вали інформацію. До розголосу 
підключилася і преса. Всі розу-

міли, що тер-
міни для збо-
ру мінімальні. 
Але встигли!

За три дні 
п і д г о т у в а л и 
д о к у м е н т и , 
зробили  з а -
кордонні пас-
порти і пере-
ра х ува ли на 
рахунок кліні-
ки перший де-
позит — 500 
тисяч гривень.

Уже зробили 
перШУ хімію

— У неді -
л ю  б р а т  з 
д р у ж и н о ю 
та донечкою 
вже вилетіли 
до Швейцарії, 
— розповідає 
хрещена мама 
та рідна тітка 

Емілії Анастасія. — У середу, 
15 січня, назначена перша 
пункція, потім кріохімія, яка 
робиться під анестезією. Як 
нам пояснили, вводиться в 
артерію, яка веде напряму до 
очка, катетер. Тобто лікуван-
ня направлено прямісінько в 
пухлину. Для порівняння, в нас 
би вирізали б пухлину разом з 
очком та пересадкою кістково-
го мозку. Через чотири тижні 
треба буде знову летіти до 
Швейцарії, на повторення про-
цедури. І так три місяці підряд. 

Після пройденого тримі -
сячного курсу, знову будуть 
робити МРТ та дивитися на 
пухлину. В оці Емілії їх кіль-
ка — одна велика і навко-
ло ще багато маленьких. Ті-
шить те, що в дівчинки є всі 
шанси на одужання. Ліка-
рі дають втішні прогнози.

вдяЧність людям

— Ми безмежно вдячні кож-
ному, хто відгукнувся на нашу 
біду, — каже Анастасія. — 
Українські фонди мовчать. 
Вони якось важко це сприй-
мають. А дива роблять прості 
люди. У Козятині відгукнулося 
багато кав'ярень. Зробили 
акцію «Купи каву та допомо-
жи Емілії». Велика вдячність 
Максиму Кривушину, Віті Мар-
тинюк. Завдяки тільки каві за 
два дні я перерахувала більше 
3 тисяч гривень. Багато допоміг 
Вадим Рожук. І в підготовці, і в 
організації збору. Та й взагалі, 
всі люди дуже згуртувалися. 
Багато чужих, знайомих, друзів, 
з Росії — пересилали в дола-
рах. Зверталися до Юрчишина. 

Він теж допоміг. Написали 
заяви на допомогу в міську 
раду. Чекаємо відповіді комісії.

потрібні ще гроШі 

Після першої хімії Емілія 
повернеться додому. Через 
чотири тижні їй знову дове-
деться летіти на курс кріохімії. 
І знову треба кошти — 40 тисяч 
франків (1 мільйон гривень). 
Для подальшого лікування 
перераховані кошти мають 
бути у клініці на депозиті.

Тож родина Полончуків звер-

тається до всіх небайдужих 
допомогти зібрати необхідну 
суму. Аби дати дівчинці шанс 
на одужання. Для активного 
залучення благодійників-ря-
тівників у Козятині планують 
влаштувати ярмарок-концерт. 

реКвізити:
приватбанК 4149 4991 
3133 9531 - полонЧУК 
аліна (мама) — 
телефон 0935871380
5168 7573 4415 9571 - по-
лонЧУК ярослав (бать-
Ко) —телефон 0632586410

доПомогти емілії: зібрали 500 
тисяЧ, треба ще мільйон

відремонтували даХ. 
військові дякують за 
виділені кошти

зробити неможливе. Завдяки неймовірній підтримці небайждужих людей у дівчинки з’явився шанс 
вижити та відновити зір. За три дні для неї перерахували півмільйона гривень. Перший депозит вже на 
рахунку швейцарської клініки. Попереду — пункція, кріохімія... А для цього необхідно ще мільйон гривень. 
Родина сподівається на підтримку та допомогу

ірина ШевЧУК

Керівництво військової 
частини хоче висловити 
подяку Козятинській місь-
кій раді за надані кошти 
в минулому році. А це 
близько 100 тисяч гри-
вень. Юрист-консультант 
козятинської військової 
частини «А1329» Сер-
гій Оліярський розповів, 
що кошти спрямовані на 
відновлення матеріаль-
но-технічної бази вій-
ськової частини, а саме: 
на ремонт приміщень. 

— Хочемо вислови-
ти подяку в особі ко-
мандування і надіємось 
на подальшу співпра-
цю, — каже Сергій. — 
Ми частково відновили 
складські приміщення, 
де зберігається військове 
майно, яке в подаль-

шому використовується 
нашими військовими.  А 
саме - поремонтували 
дах. Щоб ви розуміли, 
там не одне складське 
приміщення, їх багато.

За словами Сергія Олі-
ярського, на збереженні 
досить великий асор -
тимент. Звісно, всього 
перелічити не можна — 
військова таємниця. У 
переліку є продовольчі 
продукти, сухпайки. Тоб-
то, проводиться досить 
широке матеріально-тех-
нічне забезпечення вій-
ськових частин, зокрема, 
закупівля тих чи інших 
товарів. У козятинській 
частині воно формується 
і розподіляється. А ще 
тут ремонтна база деяких 
видів транспорту та інших 
засобів ,  які  надають -
ся військовим частинам.

Козятинським військо-
вим складам, що зна-
ходяться на вулиці До-
вженка, 101, вже більше 
ста років .  Зрозуміло, 
що приміщення старі та 
потребують оновлення. 
У вічі кидається огоро-
жа, яка фактично роз-
сипається. Але на ре-
кон с трукц ію  п арк ану 
потрібні чималі кошти.

Територія матеріаль-
но-технічної бази вій-
ськової частини величез-
на, понад 20 гектарів. 

— Займаємося тими ді-
ями, які на нас покладені, 
тобто підтримкою боєз-
датності армії, — продо-
вжує Сергій. — А також 
обороною цієї території, 
на якій дислокується вій-
ськова частина. Це більш 
як тилова частина. Штат-
них військових не багато.
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новини здоров’я

закисло око – заПарюй Чай?

Пологи стануть безкоштовними

допомога. За словами лікарів, немає нічого кращого для боротьби з сезонними 
болячками, ніж міцний імунітет (завдяки щепленням) та мінус на дворі (віруси 
гинуть). Наш організм досить складно переносить вологу і прохолодну погоду. 
Підхопити «заразу» можна за кілька хвилин, і проявитися вона може, де і як завгодно 
- наприклад, в оці

нині у пологових видають такі бебі-бокси від держави. А з 1 квітня 
НСЗУ почне виплачувати лікарням 8,5 тисячі за кожну породіллю

альона рябоКонь, 

Напевне немає такої людини, 
дитини, яка б хоч раз у жит-
ті не мала запалення слизо-
вої оболонки повік та очного 
яблука, - тобто кон'юнктивіту.

- Але важливо розуміти, що це 
збірне поняття, тому лікування за-
лежить від причини захворювання, 
- говорить лікар-педіатр Андрій Ши-
манський. - Наприклад, кон'юнктивіт, 
який виник через контакт з алерге-
ном або хімічними речовинами, не 
заразний, він спричиняє незручності 
лише самому хворому. А ось ін-
фекційним кон'юнктивітом доволі 
легко заразитися, наприклад, через 
предмети гігієни, повітряно-кра-
пельним шляхом (кашель і чхання).

Х а р а к т е р н і  о з н а к и
За словами лікаря, перш за все 

кон'юнктивіт проявляється почерво-
нінням очей. Вірусний кон'юнктивіт 
зазвичай починається з почерво-
ніння одного ока, а за кілька днів 
інфекція може поширитися і на інше 

око. При алергіч-
ному кон'юнктивіті 
запальний процес 
і почервоніння, 
як правило, по-
чинаються одра-
зу на обох очах. 

За словами ліка-
ря, навіть знаючи 
про цю особливість, 
самолікування за-
йматись не варто, 
тому що, по-перше, 
бувають винятки, 
а, по-друге, напри-
клад, загальним і 
поширеним симп-
том як вірусного, 
так і алергічного 
кон'юнктивіту є сльозотеча. З 
часом виділення можуть става-
ти зеленувато-жовтого кольо-
ру, і тут вже можна говорити 
про бактеріальний кон'юнктивіт.

- Інші симптоми кон'юнктивіту 
можуть включати свербіж і печін-
ня, відчуття піску в очах, говорить 

лікар. - А такі ознаки, як вира-
жений біль, сильна чутливість до 
світла, погіршення зору, можуть 
свідчити про те, що інфекція по-
ширилася за межі кон'юнктиви.

Також варто пам'ятати, що 
кон'юнктивіт може бути симпто-
мом й інших захворювань. Його 

розвиток може бути пов'язаний з 
ревматичними захворюваннями, 
хворобою Кавасакі (захворювання, 
що викликає лихоманку у немовлят 
і маленьких дітей), а також запаль-
ними захворюваннями кишківника 
(хвороба Крона, виразковий коліт). 
Тому не нехтуйте оглядом лікаря.

олена УдвУд

Козятинчанка Олена наро-
джувала майже два роки тому 
у оновленому пологовому бу-
динку в Центральній районній 
лікарні. Каже, не розуміє, чому 
жінки скаржаться на те, що по-
логи коштують захмарні суми. 
Бо сама платила не багато.

— Мені тоді пологи обі-
йшлися приблизно у п’ять 
тисяч гривень, — розповідає 
жінка. — Це разом із сумкою 
з речами, яку я збирала. А 
зараз, тим паче, дають бебі-
бокси. Усе, що я тоді купляла 
за свої кошти, у них вже є.

Раїса народжувала напри-
кінці 2019-го — 27 грудня. 
Пологи їй обійшлися при-
близно у дві тисячі гривень. 
Сюди входять і медикаменти, 
які треба було купувати за 
списком. Дитячі речі не брала, 
бо зараз видають бебі-бокси.

— Страхових пологів зараз 
наче як немає, — розповідає 
козятинчанка. — Я питала. 
Якщо хочеш — 500 гривень 
палата зі зручностями. Душо-
ва, туалет. Там класно, там 
мікрохвильовки, холодильники. 
Але в пологовому зараз такий 
ремонт і такі палати, що там ті 
VIP-палати й не потрібні. Бебі-

бокси шикарні. Мені дали на 
другий день після пологів. І до 
бебі-боксів там ще від держави 
перед пологами гроші даються. 
Єдине, що я дала ті препара-
ти, які мені сказали брати за 
списком, крапельниці і це все. 
У мене все його не використа-
ли. Крапельниця залишилася, 
система, фізрозчин. І вони 
його не віддали.

Уже цього року 
в Україні плану-
ють запровадити 
безкоштовні по -
логи. Національна 
служба здоров’я 
виплачуватиме ме-
дичн ій  ус танов і 
за кожну поро -
діллю 8,5 тисячі 
гривень. У цю вар-
тість будуть входи-
ти такі процедури:

— пологи при-
родним шляхом;

— кесарів роз-
тин;

— необхідні 
медикаменти;

— палата;
— медична до-

помога у критич-
них станах.

Якщо в медич-
ному закладі ви-

магатимуть з вагітної жінки 
чи її родини кошти за стан-
дартні пологи, Національна 
служба здоров’я розрива-
тиме з лікарнею контракт.

Нововведення запрацюють 
з першого квітня 2020 року. 
Проте той факт, що поки по-
логи не безкоштовні, не за-
важає козятинчанкам ставати 

мамами і дарувати нове життя. 
До прикладу, першим у ново-
му 2020-році у Козятинському 
районі народився хлопчик 
у подружжя з Бродецько-
го. Малюк з’явився на світ 
близько десятої години ранку.

Того ж дня о 17 годині на-
родився малюк і у подружжя 
з Козятина.

КОРОТКО

грип стабільний
 За останній 
тиждень в області 
спостерігається низький 
рівень інтенсивності 
захворюваності на грип 
та ГРВІ. Впродовж тижня 
за медичною допомогою з 
приводу  ГРВІ звернулося 
5657 осіб, серед захворілих 
3284 дитини. Було 
госпіталізовано 280 осіб, 
в тому числі 205 дітей. 
Летальних випадків не 
зареєстровано.Найвищі 
рівні захворюваності 
на грип та гострі 
респіраторні вірусні 
інфекції реєструвались у 
Барському, Бершадському, 
Могилів-Подільському, 
Тульчинському та 
Хмільницькому районах. 
З початку епідемічного 
сезону від грипу щеплено 
13804 особи.

кору поки 
немає
  За оперативними да-

ними, в області за останній 
тиждень випадків захворю-
ваності на кір не реєструва-
лося. Нагадуємо, що єдиним 
ефективним засобом про-
філактики кору є вакци-
нація. На даний час в усіх 
лікувально-профілактичних 
закладах області, які прово-
дять щеплення, є в наявності 
достатня кількість комбіно-
ваної вакцини проти кору. 
Залишки даного препарату 
складають 14400 доз вакцини 
КПК.

закуплять ліки
 Міністерство охорони 

здоров’я України затвердило 
перелік лікарських засобів та 
медичних виробів, що будуть 
закуповуватись за кошти дер-
жавного бюджету 2020 року. 
«Затвердження номенклатури 
(переліку) лікарських засобів 
основоположний процес в за-
купівлях і цього року вдалось 
затвердити перелік до нового 
року, що дозволить отримати 
життєво необхідні ліки ра-
ніше. Вперше на закупівлю 
ліків та медвиробів на цен-
тралізованому рівні додатково 
виділено 3,2 млрд грн. Таким 
чином, загальний бюджет на 
закупівлі лікарських засобів 
та медичних виробів у 2020 
році складатиме близько 9,7 
млрд грн, що є рекордною 
сумою на закупівлю ліків для 
громадян України», – йдеть-
ся у повідомленні.Очікується, 
що цих коштів разом зі зни-
женням цін на ряд препаратів 
вистачить на забезпечення 
практично повної потреби 
за усіма 38 напрямами

заЧинилась єдина у 
нашому місті книгарня
Увійшло в історію. Книжковий магазин на розі вулиць Грушевського і Пилипа Орлика більше 
не працює. Колективне підприємство «Авеста» як могло намагалося реанімувати книгарню, 
проте вирішило її закрити. Магазин пропрацював понад шістдесят років. Ми поспілкувалися зі 
співвласниками і дізналися, чому вони були змушені зачинити книгарню

Книгарня пропрацювала понад 60 років. Через відсутність прибутку її мусили закрити

Книгарня на розі 
Пилипа Орлика 
й Грушевського 
працювала відтоді, як 
побудували будинок. 
А це більш, ніж 
півстоліття.

олена УдвУд

З початку нового року на 
дверях книгарні висить та-
бличка «Зачинено». З вікна 
ще можна побачити пусті по-
лички. Напевно, скоро вивіску 
«Книги» теж знімуть. Бо ко-
лективне підприємство «Авес-
та», яке тримало цей магазин, 
вирішило його закрити.

Зі співвласниками ми поспіл-
кувалися значно раніше, поки 
магазин ще працював. Проте 
вони пропонували не друкува-
ти цей матеріал до закриття.

— А чому зачиняєтеся? — 
запитали ми.

— Не видно, чому?! Ви ба-
чите покупців?! — відповідає 
Галина Зайчик, одна зі спів-
власників.

— Просто єдина книгарня 
у місті…

— А як був єдиний масло-
завод! Ніхто нам ні в чому не 
допомагає. Ми платимо на рів-
ні з усіма. І то ми платимо ще 
більший податок. Ми на за-
гальній системі оподаткування. 
Єдинщики платять менше, — 
каже Галина. — Попит зник. 
Є діти, які купляють весь час 
книжки, але ажіотажу немає. 
Ми скільки могли, трималися.

— А хоч одна організація 
бере у нас товар?! — вклю-
чається в розмову Тетяна 
Марек, одна зі співвласників. 
— У нас канцтовари є, напри-
клад, не найдорожчі. У нас 
брала залізниця, брали міські 
організації, районні, сільради. 
Залишилось три колгоспи, 
одна сільрада і ще два-три 
бюджетники — все. До нас 
приходять, коли їм треба щось 
терміново.

— І беруть у нас в борг, — 
підхоплює Галина. — Як їм 
треба когось сьогодні приві-
тати, то дай їм папку, а вони 
через три місяці заплатять. А 
три місяці, де брати на утри-
мання приміщення, касового 
апарату і так далі?

Коли бУв дефицит — все 
цінУвали

Зі слів жінок, бюджетні 
установи знайшли інших по-
стачальників канцелярії. А 
книжками зараз цікавляться 
не дуже. В основному усі 
книги шукають безкоштовно в 

інтернеті.
Раніше купували бланки і 

журнали для ведення бухгал-
терського обліку. Проте зараз 
є комп’ютерні програми, які 
усе рахують автоматично, тому 
ці товари теж не користуються 
популярністю. Так само і ка-
лендарі чи вітальні листівки.

— Коли ми починали пра-
цювати, тут дитячої літератури 
в помині не було, — згадує 
Тетяна Марек. — Тоненькі 
книжки розбиралися миттєво, 
а ті, що товстіші, ми собі не 
могли взяти. Отримували кіль-
ка штук, директор дзвонив у 
райком, вони приходили і за-
бирали.

— Тотальний був дефіцит і 
все воно цінувалося, а зараз 
що — макулатура, — додає 
Галина.

Саме через те, що впав 
попит, книгарню і довелося 
зачинити. Хоча для співзас-
новників «Авести» прийняти 
це рішення було не просто. 
Наші співрозмовниці усе жит-
тя пропрацювали у цьому 
книжковому магазині. Тетяна 
Марек прийшла сюди ще у 
1973-му, а Галина Зайчик тут 
вже тридцять другий рік. Ко-
лектив не мінявся дуже довго. 
Люди настільки звикли до цієї 
книгарні, що вона стала вже 
частиною їх життя. Проте від-
сутність доходів змусила їх за-
чинити магазин. Кажуть, книж-
ки повернуть постачальникам, 
бо вже давно не беруть про-
дукції, яку не можна поверну-
ти. А приміщення, можливо, 
будуть здавати в оренду.

магазинУ більШе 60 роКів

Книгарня на розі Пилипа 
Орлика й Грушевського пра-
цювала відтоді, як побудували 
будинок. А це більш, ніж пів-
століття. Триповерхівку на-
впроти так званого «будинку 
Грека» звели 1957 року. При-
міщення магазину на першому 

поверсі будували спеціально 
для книгарні і нічого іншого, 
крім книжок і канцелярії тут 
ніколи не продавали.

У радянські часи наша кни-
гарня була філією Вінницького 
обласного книготоргу і нази-
валася «Магазин № 4».

— Вже, мабуть, у Вінницькій 
області він один залишився, 
який на своєму місці, — каже 
Галина. — Тому що навіть 
Вінницького обласного книго-
торгу вже немає років 20, на-
певно. І всі магазини, які були 
у Вінниці, там же все зовсім 
інше.

Другим директором мага-
зину був Анатолій Романчук. 
Прийшов він у 60-х роках і 
пропрацював тут майже 50 
років. За головування «Мат-
війовича», як його називали 
працівники, книгарню застала 
незалежність. Для магазину 
почався новий етап — пра-
цівники спільно з директором 
вклали свої ваучери в книгар-
ню і створили колективне під-
приємство «Авеста».

— Ми викупили приміщення 
у 1991 році 31 грудня, — 
згадує Тетяна Марек. — Ди-
ректор постарався, щоб всі 
були вкладниками і ніхто не 
залишилися за бортом. А в 
1992 році 20 лютого уже було 
створене нове підприємство і 
в квітні ми вже з книготоргом 
розірвали юридичні стосунки. 
З магазинів книготоргу наш 
протримався найдовше. По 
районах такі були в Могилів-
Подільському, Гайсині, Кали-
нівці, Ямполі і Жмеринці. Їх 
давно немає.

Коли книгарня відділилася 
від обласного книготоргу, 
шукати постачальників і при-
возити товар довелося самим.

— Із тачками їздили у Київ 
і Вінницю, тягали ящики, — 
розповідає Галина Зайчик. — 
Потім вже почали отримувати 
книжки на багажне відділення 
на вокзал. З багажного відді-
лення я беру ящик великий на 
тачку і тягну через міст. І тяг-
нули на мінімальну зарплату.

 «це наШе дитинство»

Книгарня була частиною 
життя не лише для її працівни-
ків. Так само частиною свого 
минулого її сприймало чимало 
козятинчан.

Галина розповіла нам один 
випадок, який трапився влітку 
минулого року. Крізь вікно 
вона побачила, що біля мага-
зину метушиться група людей. 
Придивилася — а вони фото-
графуються біля входу.

— Питають дівчата: «Можна 
ми хоча б з двору сфотогра-
фуємо?» Я їм кажу: «Заходьте 
сюди в середину». Вони мені: 
«Це наше дитинство. Ми тут 
30 чи скільки років не були. 
Прийшли і все на своєму міс-
ці. І магазин, і полиці». Люди 
фотографувалися зі сльозами 
на очах і згадували дитинство. 
Вони вважають, що це частина 
їх життя. Так ставляться тре-
петно і всім шкода. Але такі 
вже економічні обставини, — 
підсумувала Галина.
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Продам 1-кімн. кв., 45 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., 160 кв.м. 1 пов. можливо 

під піцерію, р-н Училища" Абсолют". 
097-449-53-15

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

753-67-42

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

робота
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу потрібен працівник зі знанням 
комп'ютера для підключення абонентів. 068-
951-95-78
В продуктовий магазин "Наталі" с.Титусівка 
потрібен продавець (нові власники). 067-
399-36-85
На роботу запрошується прибиральни-
ця, графік 2/2, з/п 3 000 грн./міс., неділя 
вихідний. 067-920-67-94
Цех по виробництву меблів запрошує 
працівників. 068-082-41-33, 097-488-07-65
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ремонт, послуги
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25

467784

            Продам
2 борони малих (райборонки). 098-400-91-10
Автоклав, сіно, солома в тюках. 067-745-69-92
Бензопила б/у, млин 3-х фазний, ел.двигуни 3 
кВт ТА 4 кВт, компресор, паяльна лампа нова, 
ел.дрель нова, ел.обігрівач 2 КвТ, Ява-350, га-
зозварювальний апарат. 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
Буряк кормовий 3грн/кг. с. Селище. 067-714-
24-87      2-3
Велосипед, балон газовий, самовар, бідон 
алюм., 2 плуги саморобні, блоки фундаментні 
№40, труба оцинкована діам. 40 - 9 м., 
піддони, відходи деревини. 063-359-40-27
Велосипеди б/у недорого для різного віку і 
статі, масло перероб. 40 л., мідний провід 
бронірований 3-х жильний 25 м., насіння 
помідорів різних сортів, саджанці тонкошкурого 
горіха 120 шт. (весною). 068-334-66-72, 099-
675-67-79, 093-940-96-11
Воздушка Хатсан нова, телевізори, магнітоли, 
авто-магнітоли, компютер (комплект), колонки 
Свен 2х18W, компресор, динаміки, швейна 
машинка, пральна машинка, газ. балон 5 л., 
палатка СРСР 4 м. 096-432-91-76
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля 
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владика варсонофій Приїздив 
у козятин з Подарунками

як старий новий рік святкували

в’яЧеслав гонЧарУК

У суботу, 11 січня, у храмі 
Ікони Божої матері «Почаїв-
ська» було багатолюдно. До 
колядок, які щорічно проводить 
благочинний Козятинського 
району отець Анатолій долу-
чився голова Вінницької єпархії 
Василь Столяр (Варсонофій).

Щорічні колядки традицій-
но проводились в міському 
будинку культури та не гоже 
було високого гостя зустрі-

чати не в себе вдома, тож 
цьогоріч його чекали у храмі.  

Діти прихожан зустріли ми-
трополита з запашним коро-
ваєм. Вони розказали, що 
пекли його для високого гостя 
самі, під контролем дорослих. 

Зайшовши в храм, Варсо-
нофій звернувся з вітальним 
словом до вірян, розпові-
вши про значимість Різдва.

З самого початку заспівали 
колядок хор Вінницької єпархії. 

Продовжили діти храму Ікони 
Божої матері «Почаївська». 
Колядки на всі смаки співали 
художні колективи храму По-
крови пресвятої Богородиці 
Бродецького, церкви апос-
тола і євангеліста Луки села 
Козятина. Хор жінок храму 
Архістратига Божого Михаїла 
з Верболіз. Співочі ансамблі 
храмів апостола і євангеліста 
Іоана Богослова Флоріанівки та 
Самгородка. Вокалістка храму 

Різдва Пресвятої Богородиці 
Гурівець. Колядники храму 
Успіння Пресвятої Богородиці 
Махаринець, храму великомуче-
ниці Параскеви з села Глухівці.
Завершили концертну програму 
дорослі колядники храму Ікони 
Божої матері «Почаївська»

 Зі всіх співочих колективів 
хотілося б виділити колядників 
п’ятьох храмів. Артисти Вербо-
ліз, Махаринець, Флоріанівки 
виступали в національному 

вбранні з українською хуст-
кою. Дівчата Самгородка та 
Глухівець, крім гарних колядок 
були одягнені в красиві сценічні 
костюми. Сам владика поїздкою 
до Козятина був задоволеним. 
Сказав, що наші земляки дуже 
гарно підготувалися до коляди 
і вдячний дітям за коровай. 

Після завершення святкового 
дійства владика роздав соло-
дощі дітям храму, а з вірянами  
сфотографувався на пам’ять. 

в’яЧеслав гонЧарУК

На Старий Новий рік за тради-
цією предків прийнято щедрувати 
та посівати. У ці дні 13-го та 14-го 
січня щедрівники і посівальники 
не тільки всіх вітають зі святами, 
а й висловлюють привітання в 
пісенній віршованій формі, їх на-
зивають щедрівками. У давнину 
щедрівників ще називали «малан-
карями». Справа в тому, що 13-го 
січня «Щедрий вечір» збігається в 

часі зі святом Маланки. І тими ма-
ланкарями були тільки дівчата. Те-
пер щедрують і хлопці, і дівчата. 

Старий Новий рік, що припадає 
на 14-го січня, збігається в часі з 
днем пам’яті покровителя землі 
Святителя Василя Великого. Тому 
в старину, щоб задобрити покро-
вителя землі, посівальники зер-
ном засівали оселі людей. Тра-
диції, що засівають тільки хлопці, 
збереглися й до наших днів. 

Перші щедрівники були помі-

чені на вулицях нашого краю о 
15 годині. Раніше їх можна було 
помітити при перших сутінках. 
Ще не так давно на щедрівку 
ходили перебранці, так по ін-
шому «Маланку» звали. Зараз 
«Маланкою» ходять одиниці. 
Як вже йдуть, то тільки до хо-
роших знайомих. І, мабуть, не 
так з «Маланкою» йдуть, як 
йдуть в  гості до близьких лю-
дей. І ходять тепер, як кажуть 
в народі, не з пустими руками. 

Щедрівників поменшало, по-
рівняно з минулими роками, але 
вони радують різноманітністю 
віршованих творів. І господарі 
були приємно здивовані, що 
чули нові святкові величаві пісні.

Найкращі щедрівки, на наш 
розсуд, проспівали Вікторія, 
Ангеліна, Юля, Діма, Даша 
та Таня, яких зустрів на ву-
лицях Козятина. Серед засі-
вальників найкращий писенний 
твір був у Арсенія і Марчика. 

Гарно посівали Коля і Артем.  
От тільки прикро, що посі-

вальників на другий Новий рік 
було так мало. У деяких оселях 
посівальників взагалі не було. І 
можна зрозуміти бабцю Галю, 
що живе на «Білій Казармі».

— Я приготувалася, цукерок 
купила, — каже жінка. — Трошки 
грошей для посівальників запас-
ла. Тільки з посівальників у мене 
нікого не було. Хоч іди на вулицю 
і самій хлопчиків до хати зазивай.

Колектив артистів храму іоана богослова флоріанівки

Колядники храму великомучениці параскевії

щедрівники Коля та артем так щедрували в селі Козятин щедрівники в блажіївці ходили з вертепом

мілка. 073-429-56-52
Гараж в центрі 4 х 6 м. приватиз., муз. центр, 
компютер. 098-993-35-42
Гараж р-н нового училища. 093-270-59-37
Гараж цегляний, 6х4 в центрі міста з сумісним 
приміщенням. 063-494-81-91  2-4
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
Дитяче ліжечко з матрацом + бортики. 067-
251-12-34, 063-695-34-29
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса ду-
бова, дешево. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Електро плита "Веста - електро" Білорусія, 
двері дерев'яні р.2.82 х 2.60. 063-191-91-27
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, пров.Грушевсь-
кого 10, всі документи оформлені. 063-392-93-
20, 098-974-29-35
Зем. діл-ка 10 сот. вул.Горького 55, є термо 
- контейнер 5 т., молоді саджанці дерев. 093-
765-80-63
Зем. діл-ка 35 сот., центр с.Сестринівка. 067-
587-91-62
Зимова резина з дисками 215/70 R16 100S. 
097-577-26-86
Інвалідний візок новий. 098-703-47-46
Інвалідний візок  096-228-13-05
Картоплесаджалка з бункером для добрива, 
для мотоблока. 098-458-43-94
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для 
дітей, самовар, швейна машинка Зінгер, мо-
тоцикол дитячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 
стінки, шафа. 097-147-84-88
Клітки для кролів в доброму стані. 093-783-
28-08
Книги по геодезії, нососах, газиф., радіо-
сантехн., електр., труби н/ж 6, 8, 38, ємність 
н/ж 85 л., труба алюм. діам.6, 8, уголок 63 
х 63, термометр 0-100 градусів., метал. стіл 
діам. 850х3 з підшипн. 096-453-34-86
Коза кітна на третій окіт. 067-756-06-27
Коза кітна, дійна, с.Михайлин вул.Миру 61. 
063-398-53-34
Кози. 063-021-85-63, 097-616-14-11
Колеса задні МТЗ, розподільник та на-

сос гідравліки, цафи, головка Д-240, задня 
навєска, рамка з грузами, мото до мотоблока 
10 к.с., плуг та культиватор до мотоблока, 
коток шпоровий, газ. плита, дрова, ванна 
чавунна, унітаз б/у, ел. мотор 950 об. 4 КвТ. 
068-024-27-05
Контейнер 5 т., ручна пилка, стіл - парта, 
пилосос б/у дешево, швейна машинка ножна 
старовинна. 098-993-35-42 
Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 093-885-
18-76, 097-512-47-72
Кормовий буряк, с.Титусівка. 097-712-96-71
Корова чорно ряба з 3 телям, спокійна. 098-
245-76-02
Корови на вибір. 097-906-39-19
Корову чорно-рябу з 4 телям, у лютому телить-
ся. 063-670-31-48
Крісла 2 шт., телевізор - екран, тумбочка рід 
телевізор, холодильник, вугілля, балія, столик 
передвижний. 096-107-00-47
Кукурудза суха, можлива доставка. 097-843-
01-38
Лёшка мясної породи на домашніх харчах 50 
кг. 068-216-70-39
Лист н/ж 715х675х2 мм., метал. квадрат 
30х30х1500 мм., стеклотекстоліт 450х355х2.5 
мм., круг н/ж діам.85х480, нова пристав-
ка до відеомагнітофона, книги про історію 
с.Журбинці. 096-453-34-86
Мебель б/у: шафа 2 шт., стінка, диван 2 шт., 
1-спальна кровать, побутова техніка: холо-
дильник "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, компю-
терний стіл, диван. 067-457-08-87 з 18:00 до 
20:00
Металеві ковані ворота: висота-2.10, шири-
на-3,75; хвіртка металева-1.03 м. 097-350-
36-33  
Морозильна камера, кухня, 2 шафи, диван, 
триляж, стіл письмовий, 2 пінали, 2 тумби. 
063-359-40-27
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 
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        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м. 067-
722-86-10
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-
балкон та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 
20:00
2-х кімн. 9 пов., без ремонту. опалення одно-
контурне. 15,5 у.о. 073-060-50-74    
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-
40-07
2-х кімн. кв., 50 кв.м., р-н ПРБ маг.Сузір'я. 
093-857-04-53
2-х кімн. кв., з ремонтом, 2 пов., м.Козятин 
вул.Довженка 93-а кв.6. 073-463-75-27, 097-
577-55-70

        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 
тис. км., черв., гарний стан, не битий, не фар-
бований, один власник, гаражне зберігання, 
кондиціонер, ц/замок, протитуманки. подушки 
безпеки, захист двигуна. 097-506-75-74
DEO Sens 2007 р.в. один власник, не гнила, 
комплект резини, недорого. 063-494-81-91
ВАЗ 2101 на повному ходу. 093-182-88-32
ВАЗ 2106 терміново. 063-186-30-23
ВАЗ 2109 1992 р.в., 1.3, газ-бензин. 068-766-
05-18
Део Сенс 1.3 л., 2005 р.в., в хорошому стані, 
колір сірий металік, ремонту не потребує, Ко-
зятинський р-н с.Вернигородок. 096-134-10-83
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Мотоблок дизельний "Зоря" 6 к.с. у відмінному 
стані. 098-542-94-72
Скутер Кореєць на ходу або обмін. 098-834-
40-88
Славута 2002 р.в., гарний стан, 1.2 інжектор, 
пробіг 25000 км., біла. 096-768-63-13
Славута 2004 р.в., г/б. 097-623-70-91
Фольцваген Пассат Б2, універсал, газ-бензин, 
нічого робити нетреба, терміново, недорого. 
063-186-30-23
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-
26-86

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. дви-
гуни. 067-456-66-51
Барана Романівської породи до 40 кг. (плідника). 
096-969-45-99
Гараж. 093-076-60-60
Задній міст Москвич, Жигулі, ресори Москвич. 098-
400-91-10
Неробочі бензокоси, бензопили, ел.двигуни, мо-
толоки (або мотоблока малого чи мото-культива-
тора робочого), млини можна і розкомплектовані, 
головку циліндра до скутера 50 см.куб. 4 т. 068-
216-34-20

                РІЗНЕ
Віддам в хороші руки чорну з білою грудкою 
кицю, вік приблизно 1.5 роки. 063-736-46-87
Візьму на квартиру хлопця або чоловіка без 
шкідливих звичок, р-н 3 школи. 063-154-64-55
Візьму на квартиру чоловіка або жінку бажано 
з села, центр. 063-694-97-19
Візьму хлопця на квартиру. 093-884-86-66, 
093-331-26-84
Втрачено диплом кваліфікованого робітника 
ДБ №012088 за професією "Муляр; Монтаж-
ник з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкц ій",  виданий Козятинським 
професійно - технічним училищем №17 
15.06.1995 р. на ім'я Мельничук Віктор 
Анатолійович вважати недійним
Втрачено свідоцтво про право власності на 
житло, м.Козятин вул.Васьковського 39 кв.2, 
видане 1 липня 1993 р., на ім'я Чорна Ольга 
Михайлівна вважати недійсним
Здам 1 кімнату в 4-х кімн. кв. 2-м хлопцям без 
шкідливих звичок. 093-773-34-02, 098-675-
21-69
Здам 1-кімн. кв., р-н училища. 098-923-61-96
Здам 2-х кмн. кв., центр. 093-010-68-05
Зніму 2-х, 3-х кімн. кв. 096-222-00-86
Ласкавий котик "Семен" шукає люблячу роди-
ну, чорно-білий, їсть все, привчений до лотка 
. 063-784-17-02
Терміново жінка шукає роботу доглядальниці, 
няні, прибиральниці і т.д., розгляну будь які 
варіанти. 067-192-67-78, 063-238-23-61
Шукаю доглядальницю для жінки, м.Козятин. 
097-300-31-13

м. діам. 2 х 24, прут кругляк 12 мм. 14 грн./1 м., 
інвалідна коляска. 093-031-24-52
Овець Романівської породи на мясо. 096-969-45-99
Піаніно Україна в гарному стані 1 500 грн. 093-831-
70-22
Поросята вєтнамські, сепаратор, самовар на дровах. 
098-928-29-29
Поросята малі 13-16 кг. 097-587-92-52
Поросята мясної породи. 097-722-99-65
Поросята Петрен та Ландрас, вага 13-15 кг. та 38-40 
кг. 096-772-01-94
Поросята різною вагою. 067-300-17-72, 093-592-01-96
Поросята. 063-503-53-46
Потужний ігровий системний блок (компютер) на 
базі 6-ядерного процесора від AMD, відеокамера 
Panasonic міні-касета 600 грн. 096-797-90-53

Пральна машинка Беко, автомат. 098-400-91-10
Принтер Epson xp530 у доюрому стані. 093-631-
24-31
Причіп саморобний до тракторця або мотоблока 6 
500 грн. 068-518-35-71
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Сані для коня, бочки залізні 200л., 150л., прути 
кругляк 12 мм, 18 мм., 20 мм. рельси 12, 24 по 1.50, 
доска дуб, осика, кругляк дубовий, смуга 30 х 4, тач-
ка 2-х колісна, бак н/ж, стіл вулиця, швейна машина 
ручна, стіл вулиця.  093-020-22-95, 093-031-24-52
Сіно молодої люцерни 3.50 грн./1 кг., не тюковане, 
с.Перемога. 093-052-02-38
Сіно, ел.пилка 2,3 Квт, ел.мотори 3 КвТ 3000 об., 3 
КвТ 1500 об., 4 КвТ 3000 об./хв. та 50 вольтовий, 
ел.зварка трансформаторна, автоген, рейси по 3 м. 
та 4 м. Р-65, причіп до мотоблока. 068-216-34-20
Січкарня хороший стан. 068-006-81-87
Стінка дитяча 2.65 х 2.10. 096-090-36-97
Телевізор Samsung (діаг. 51 см.), недорого. 098-
222-98-98
Телевізор Соні 54 см. б/у на пломбі, роутер Wi-Fi 
TP-LINK б/у недорого. 067-151-20-05, 093-115-87-06
Телицю тільну, восьмий місіць. 093-039-04-53, 096-
877-40-46  2-4
Телиця тільна 4 міс. червоно - ряба, індокачки 
коричневі дорослі. 097-574-33-52
Телиця чорно-ряба 5 міс. тільна. 097-267-66-39
Токарний станок по дереву. 097-448-94-72
Тракторний причіп 2-х осний, 2 борони і тракторний 

диск задній широкий. 098-600-21-40
Умивальник н/ж круглий 585 грн. новий, куртка жін. 
зимова з капішоном бордова р.60 600 грн., дитяче 
одіяло на новонарод. синє тепле 300 грн. 067-192-
67-78, 063-238-23-61
Участок 15 сот., вугілля, верба на пні. 093-429-56-52
Участок 15 сот., терміново, дерево на корню недо-
рого. 093-552-27-63
Холодильник 2-х камерний в гарному стані. 096-
300-34-34
Холодильник б/у  побутовий Н імецький, 
мікрохвильова піч в ідеальному стані, стуло пласти-
кове з металевими ногами. 093-181-95-71
Художня література, меблі: сервант, книжкова 
шафа, полиці для книжок, трюмо, шафа для одягу 
та постільної білизни з антрисолями, фортепіано 
Отрада. 098-564-57-58 вул.9-Січня 65
Часник 10-15 кг., зимовий. 068-354-48-83 Микола
Швейна машинка, вазони Алоє, банки 1 л., 0.5 л., 
постільна білизна, плащ р.56. 093-884-86-66
Швейна машинка, дитяча кроватка з матрацом, 
коляска з/л, дитяча качелька, коляска літня. 063-
623-64-76, 098-298-48-97
Штангель б/у 200, 300, прес-соковижималка н/ж 

ємність 2.5 л., шланг новий н/ж гафрір. 15, 20, 
універсальний посібник по зварюв. роботах, ємність 
н/ж 6 л., тр-р б/у 220/380. 096-453-34-86
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Дрова з доставкою, недорого. 063-960-26-33
Дрова твердих порід з доставкою. 063-960-
26-33

2-х кімн. кв., з ремонтом, 5/5. балкон 
застіклений, інд. опалення або обмін. 093-
984-19-59, 098-853-39-84
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вмонто-
вана кухня 7.3 кв.м., інд. опалення, євро-
ремонт, новий балкон, м/п вікна, ламінат. 
096-213-33-39, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., р-н училища, 1 пов. 093-563-
75-57
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. 
цегляного будинку, площа 45.4 кв.м., жила 
30.6 кв.м., кухня 6.2 кв.м., інд. опалення, 
балкон застіклений. 067-771-25-15, 067-
596-10-91
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., в центрі, 2пов./5 пов. будин-
ку., з ремонтом та меблями. 097-407-46-82 
Олександр
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., 
кімнати роздільні, інд. опалення, тепла, ку-
това, косметичний ремонт. 067-940-41-22, 
063-675-93-04
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, 
інд. опалення, з ремонтом, вбудована кухня. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
Будинок 10 сот. землі, пров.Деповський 2 
м.Козятин. 063-646-35-22
Будинок 62 кв. м., газифікований, приват., з 
госп. будівлями, опал. газове та пічне, с. Ко-
зятин, ділянка 15 сот., терміново, недорого. 
096-192-68-08
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, 
вода, газ, 57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 
сот. землі, по периметру огороджено бетон-
ною огорожею, є плодові дерева, на околиці 
міста. 063-026-75-03
Будинок в с. Махнівка (Комсомольське), вул. 
Грушевського, 20, 13 сот., земля привати-
зована. 097-791-36-68, 096-909-36-73   2-5
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Васьковського р-н Депо (круг), 
65 кв.м., 2 кімнати, інд. опалення, газ, ц/
вода, каналізація, ванна, туалет, сарай, 
погріб. 098-991-41-83, 063-215-56-98
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., жилий 8 х 10 м., зі всіма зручно-
стями, с.Сигнал (3 км. від райцентра), є гараж, 
літня кухня, сарай, погріб, криниця, садок, город. 
095-769-97-36
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на кварти-
ру. 097-186-99-34   2-5
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр 
вул.Підгорбунського 34. 067-271-67-99
Будинок квартирного типу на території ветлікарні 
вул.Білоцерківська с.Сигнал. 063-288-36-84, 
097-352-95-13
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, 60 кв.м., 
м/п вікна, санвузол, 3 кімнати, госп. будівлі, 2 
гаража, город 10 сот. 097-196-79-35
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи, газ, всі 
зручності, садок, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-
22-83, 063-606-61-24
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-107-
00-47
Будинок р-н 4 школи. 093-892-26-45, 063-896-
75-36
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, 
газ та пічне опалення, земля приватизована. 
093-020-22-95, 093-031-24-52 
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода цен-
тральна, 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.Козятин вул.Покровська, 70 кв.м., газ. 
та пічне опалення, садок, госп. будівлі, зем. діл-
ка 34 сот. 097-909-24-46, 073-060-44-42
Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в бу-
динку газ, світло, всі лічильники, зроблена нова 
каналізація, вода зі скважини, газ. опалення, є 
літня кухня, погріб, хлів. 097-302-85-55
Будинок с.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, ту-
алет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48
Будинок старий 15 сот. зем. діл-ка, центр. 093-
153-21-72, 093-153-21-77
Будинок терміново, с.Сестринівка, на подвірї 
криниця, навпроти маг., авт. зупинка, ставок. 
073-060-48-91, 098-515-93-37
Будинок хороший, затишний, на рівному місці, 
землі 6 сот., 65 кв.м., 2 кімнати, велика кухня, 
сан.вузол, інд. опалення - котел, євро-ремонт, є 
садок, кущі ягід, погріб, літня кухня, госп. будівлі. 
067-264-80-29
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матро-
сова, або обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 
068-898-10-84  
Кормовий буряк. 063-152-73-96
Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є сква-
жина. 098-918-03-39
Частина будинку, участок 0.08 га, або обмін на 
1-кімн. кв. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
3-х кімн. кв., смт.Глухівці, без ремонту, 
терміново. 096-807-62-83

Пір'я, старі подушки, перини, радянські телевізори, 
холодильники. 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 
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ГоРоСКоП
з 16.01 по 22.01
овен 
Цього тижня Овнам не варто перекладати 
свої завдання на плечі інших людей. Не лі-
нуйтеся докласти зусиль до того, щоб якісно 

виконати свою роботу. Цілком ймовірно, що зна-
йдуться декілька колег, які будуть незадоволені 
вашим відношенням до роботи і пожаліються на 
вас керівництву.

тельці 
Тельці увесь тиждень будуть дуже домаш-
німи, свій вільний час вони проводитимуть 
вдома з хорошою книгою та за переглядом 

фільму. Відпочинок піде вам на користь і допо-
може з новими силами взятися до проєктів, які 
ви запланували раніше. 

близнюКи 
Близнюки цього тижня будуть у поганому 
настрої і всіляко будуть ображати оточу-
ючих. На початку тижня ваші дії будуть 

трішки необдумані. Втім не варто займатися 
самоосудом. Ваш настрій покращиться із пли-
ном подій, які прийдуть у ваше життя.

раК 
На Раків чекає хороший період. На роботі 
зменшиться кількість справ, тож ви мо-
жете достатньо часу приділити домашнім 

завданням. Ви будете старатися цього тижня 
зробити більше, ніж можете.В особистому житті 
перестаньте жити минулим.

лев 
Цього тижня ви можете відчути злість 
і роздратованість на себе, тож вам 
прийдеться просити допомоги в колег. 

Але якщо ви повірите в свої сили, то у вас все 
неодмінно вийде. Головне – не здаватися.Якщо 
ви ніколи не займалися йогою, то саме час 
записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка 
допоможе вам досягнути душевної та фізичної 
гармонії.

діва
На початку тижня Діви будуть дуже емо-
ційними. Вам буде важко увійти в робочий 
ритм, а навіть найпростіші завдання стануть 

для вас випробовуванням. Ваші близькі та рідні 
будуть неабияк здивовані вашою поведінкою. 
Для того, щоб не провести увесь свій час в 
ліжку, астрологи радять почати читати мотива-
ційні книги.

терези 
У Терезів новий тиждень буде цікавим 
і натхненним. Вам буде здаватися, що 
ви досить невпевнені в собі, але швидко 

покидайте ці думки. Відкрийте мотиваційні 
матеріали, подивіться надихаючі відеоролики чи 
прочитайте психологічну книгу, яка допоможе вам 
покращити настрій.

сКорпіон 
Новий тиждень принесе у життя Скорпіонів 
зміни. Якщо ви запланували подорож, 
то цілком ймовірно, що в період вашого 

відпочинку у вас виникне новий захоплюючий 
роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам 
лише на користь. 

стрілець 
Внутрішньо Стрільці увесь тиждень будуть 
дуже напружені. Вам потрібно трохи роз-
слабитися. На роботі ви будете гучно за-

являти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби 
здобути першість у всьому, чим ви займаєтеся.
Козеріг 

Сили Козерога до роботи зараз на піку. У 
вас з'явиться бажання активно відвідувати 
культурні заходи, знайомитися з творчими 
людьми, ходити на концерти та відвідувати 

світські заходи. Цей потік цікавих подій буде 
манити вас щоразу більше та більше. Можливо, 
це саме те, чого ви так давно шукали.
водолій

Вам треба частіше гуляти та відвідувати 
цікаві місця. Ймовірно, вам вдасться по-
знайомитися з цікавою особистістю. Якщо 
ви починаєте планувати подорож на на-

ступний рік, то зірки рекомендують відправитися 
в екзотичну країну. 
риби 

Вірогідно, ви отримаєте винагороду, на 
яку навіть не очікували, проте не спішіть 
витрачати кошти. Рибам астрологи не 
рекомендують потакати всім своїм "хочу". 

Є високі шанси стати заручником власних бажань 
та капризів і довести себе до депресивного стану. 

середа, 22 січня

   -1 0С   - 2 0С
+  1 0С  + 2 0С

вівторок, 21 січня

    0 0С      0 0С
+  1 0С  + 2 0С

понеділок, 20 січня

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

субота, 18 січня

  - 1 0С     - 1 0С
  + 1 0С     + 2 0С

п'ятниця, 17 січня

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

неділя, 19 січня

-  1 0С   -  3 0С
+  1 0С   +  1 0С

четвер, 16 січня

  - 1 0С      -  1 0С
+  1 0С     +  2 0С

Погода у Козятині 

анеКдоти

відкритий кубок козятина з міні-футболу 
Пройшов екватор

наші сПортсмени не Підвели

м’яч з кутового вводить команда залізничників

бої на паркеті. У неділю, 12 січня, в спорткомплексі залізничного училища 
зійшлися учасники «паркетного» футболу. Вони в цей день проводили ігри 
4-го туру відкритого кубка Козятина. Попереду ще три тури — це  майже 
половина дистанції 

в’яЧеслав гонЧарУК

Першими на паркет вийшли 
футболісти «Колоса» з Мах-
нівки та команда «Юніор» з 
Йосипівки. Досвід взяв верх 
над молодістю. Махнівчани 
перемогли чергового суперни-
ка, і за підсумками 4-ох турів 
очолили турнірну таблицю.

Другу пару команд скла-
л и  « Л о к о м о т и в  2 »  т а 
«Леви» Руслана Гуменюка. 
П’ятнадцятирічні левенята кра-
щими були в організації гри та 
все ж поступалися в атлетич-
ному футболі. Підсумок матчу 
6:5 на користь футболістів 
«Локомотива 2».

У третьому поєдинку зійшли-
ся гравці міської федерації 
футболу і спортсмени команди 
«Мак». У цій зустрічі команди 
виявились гідні одна одної. 
Маківці грали в комбінаційний, 
видовищний футбол. Команда 
федерації, маючи в своєму 
складі майстрів типу Дмитра 
Козира, нічого не вигадувала, 
а при першій нагоді била по 
воротах. Футбольна канонада 
виявилась ефективнішою від 
класичних комбінацій. Під-
сумок матчу 9:7 на користь 
команди міської федерації.

Окрасою четвертого туру 
став матч між «Покликом сер-
ця» і «Локомотивом». Перші по 

ходу гри майже весь час вели 
в рахунку, а команда заліз-
ничників їх доганяла. Відкрив 
рахунок прихованим від голкі-
пера ударом Олександр Козюк. 
Володимир Добржанський 
зрівняв рахунок. А Дмитро 
Кобернюк вивів локомотивівців 
вперед. Максим Кисіль встано-
вив рівновагу в рахунку. Він 
же за декілька хвилин, офор-
мивши дубль, забив третій 
м’яч у ворота «Локомотива». 
Тільки під завісу першого тай-
му Андрій Хрищенюк робить 
рахунок 3:3.

У другій половині зустрічі 
«сердечні» дв іч і  виходили 
вперед, але залізничникам 
вдалося зрівняти рахунок. Тож 
нічия 5:5.

Бойовим цей матч виявився 
не тільки в рахунку. Щоб знати 
ціну поєдинку, треба порахува-
ти синці на ногах в Олександра 
Собка. При першій нагоді його 
клали на підлогу. А свисток 
арбітра зустрічі мовчав.

У зустрічах з міні-футболу 
обов’язково повинно бути два 
рефері. Один суддя не може 
бачити порушення правил, коли 
його поле зору закривають 
футболісти обох команд.

Можна зробити припущення, 
що при двох арбітрах «Леви» і 
«Поклик серця» могли розра-
ховувати на кращий результат.

вяЧеслав гонЧарУК

У п’ятницю, 10 -11 січня, в 
місті Вінниця відбувся Чемпіо-
нат Вінницької області з легкої 
атлетики серед юнаків та дівчат 
2003-04 рр.н. та 2005-06 рр.н. 
У цих змаганнях брали участь 
спортсмени нашого краю. Усі 
наші спортсмени внесли вклад 
в скарбничку козятинської 
команди. Найбільше залікових 
очок принесли стрибуни у ви-
соту. Десятикласник школи №5 
Кирило Луценко, хоч на цих 
змаганнях виступив нижче своїх 
можливостей, все ж завоював 

срібну нагороду. Він подолав 
планку на висоті 185 см. Інші 
наші спортсмени Олександр 
Вахнівський подолав планку на 
висоті 175см, а Дмитро Ярош 
стрибнув на 160 см. Серед мо-
лодшої вікової групи стрибуни 
у висоту мають такі результа-
ти: Олексій Лясковець – 160 
см, Дар’я Переверзова – 140 
см,  Злата Янчевська - 140 см. 

Анастасія Бесераба була 
кращою серед наших спортс-
менів з бігу на 60 м. Вона  ви-
борола 4 місце з результатом 
8,6 сек. Колишня стрибунка 
у висоту Настя Фалатюк цю 

дистанцію подо-
лала за 9,0 сек.

Щоб пока зати 
такі результати на 
офіційних змаган-
нях, наші спортс-
м е н и  п р о й ш л и 
гарну підготовку. 
Вони брали участь 
у різних турнірах, 
дружніх зустрічах 
в Хмельницькому, 
Бердичеві. А 4 січ-
ня, в залі КДЮСШ 
провели турнір зі 
стрибків у висоту 
«Різдвяні висоти».


