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як козятинчани у 
Водокачку Пірнали

реПортаж з центру 
Матері і дитини

 Журналісти газети «RIA» 
перевірили, чи співпадає 
реальний час відправлення 
автобусів з тим, що 
написаний у розкладі

 Напали, пограбували 
та намагалися викинути 
іноземця з електрички. 
Подробиці злочину, що 
трапився в електропотязі 
«Шепетівка-Козятин»

скільки чекати 
аВтобуса?

четВеро на одного

батьки богдана розповіли, що обрали інтернет-телебачення

Вибір. Кодування каналів відтермінували до 28 січня. Чому? Причину перенесення дати 
медіагрупи пояснюють тим, що офіційні супутникові оператори не встигають підключити до 
своїх послуг усіх охочих. Адже зараз відбувається стрімке зростання інформаційних запитів від 
українців щодо кодування, а попит на підключення до послуги суттєво перевищує пропозицію. 
Що про це кажуть козятинчани та яке вони обирають телебачення?

ірина ШеВчук

Нагадаємо, що для любителів 
посидіти перед телевізором цей 
рік є переломним. Особливо для 
тих, в кого підключене супутнико-
ве телебачення. Адже практично 
всі українські супутникові по-
пулярні телеканали закодують. І 
набридлива картинка з написом 
«Увага. Це повідомлення саме 
для тебе...» у найвідповідаль-
ніші миті перегляду кінофільму 
чи телепередачі, постійно про 
це нагадувала. От тільки спо-
чатку кодувати мали 20 січня, 
а потім відтермінували до 28.

Більшість тарілок, як і рані-
ше, зможуть приймати сигнал, 
а ось тюнер – ні. Саме його і 
потрібно замінити. Приставку по-
трібно активувати, звернувшись 
до колл-центру офіційного опе-
ратора супутникового ТБ. А от 
власники тюнерів Т2 й надалі без-
коштовно дивитимуться телепе-

редачі. Принаймні, так обіцяють.
Про такі зміни у медіа вже 

багато говорили та писали. 
Як з цим у Козятині — ді-
знавалися наші журналісти.

Пенсіонерка пані Людмила 
дивилася улюблені серіали через 
супутник. Заміну тюнера від-
тягувала до останнього, адже 
все впирається в гроші. Таке 
задоволення не з дешевих. До 
того ж, коли жінка дізналася, що 
російські канали не закодують, 
взагалі не хотіла нічого змінювати. 
Попри те, що до країни-агресора 
вона ставиться негативно. Логіка 
тут проста: «Навіщо платити, 
якщо можна дивитися безкоштов-
но». Та рідні все ж переконали 
жінку і порадили підключитись 
до офіційного супутникового 
оператора. Покупка тюнера та 
установка обійшлася козятинчан-
ці 1500 гривень. Плюс, за тран-
слювання каналів щомісяця пані 
Галина платитиме по 50 гривень.
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новининовини

яке будемо дивитись телебачення З головної ялинки міста Зняли прикраси

треба йти вулицею склярова – 
віЗьміть З собою бахіли

день соборності у коЗятині

Ми заПитали у козятинчан

ВолодиМир (58), Пенсі-
онер:-  Підтримую, бо 
армія без дідівщини ро-
бить з юнака чоловіка. 
Але служити повинен 
той, хто хоче захищати 
країну.

людМила (60), Під-
ПриєМець:– Хто хоче 
служити, нехай 
служить, у 18 років 
вже був призов

анатолій (64), Пенсіонер:– 
Це щось навіть смішне. 
Якщо у 18 років слу-
жити не пішов, то в 20 
років заберуть за пові-
сткою.

тетяна (39), тиМчасоВо 
неПрацююча: – Указ 
підтримую, треба, щоб 
всі служили. Одних з 
роботи забирають, 
інші в кабаках сидять

людМила (38), заліз-
ничник: – Треба, щоб 
в армії служили про-
фесіонали. А це озна-
чає, що треба перехо-
дити на контрактну 
армію. 

 Микола (65), Пенсіонер: 
- Підтримую.Я і мої 
ровесники у 18 років 
ставали солдатами. 
Коли мають по каба-
ках сидіти, нехай краще 
служити ідуть.

чи підтримуєте ви зміну призовного віку?

артем ільчук та олександр журавльов — інспектори 
поліції групи швидкого реагування, які були при 
затриманні бандитів

Прикраси з головної ялинки міста зняли. на демонтаж 
святкової ілюмінації витратили понад 4 тисячі гривень

один з бандитів, які напали на білоруса

КОРОТКО

взяли участь у 
конкурсі
  Учні Переможнян-

ського ЗНВК І-ІІІ ступенів 
«Школа-дитячий садок» 4 
та 5 класів взяли участь у 
Всеукраїнському конкурсі 
«Українське народознав-
ство». Переможці: l місце - 
Владислав Ржепецький, II 
місце - Юрій Загоруйко, lll 
місце - Ярослав Войтюк, 
Софія Коляса, Іванна Під-
опригора, Вікторія Сінчук 
(4 клас), Анна Карпенко 
(5 клас)

Завершується 
реєстрація на 
пробне Зно
 Реєстрація на пробне 

ЗНО почалася 3 січня 2020 
року. Станом на 21.01 у 
Козятинському районі за-
повнили 209 форм, а в місті 
- 191. Усього вибраних тес-
тувань у районі 329, а в місті 
- 324. Це означає, що части-
на учасників реєструвалася 
не на одне, а на два про-
бних тестування. Оплачена 
121 заявка у районі і 86 - у 
місті. Нагадаємо, реєстрація 
на пробне тестування трива-
тиме до п'ятниці, 24 січня. 
А саме пробне ЗНО відбу-
деться у березні: 21 числа з 
української мови та літера-
тури, 28 - з інших предметів.

новий сайт
 У «Вінницяобленерго» 

оновили сайт персональних 
кабінетів споживачів. Як 
інформує прес-служба «Ві-
нницяобленерго», відтепер 
для переходу на сайт пер-
сонального кабінету спожи-
вача потрібно скористатись 
посиланням: svitlo.voe.com.ua

При вході до персональ-
ного кабінету як логін по-
трібно використовувати 
адресу вашої електронної 
пошти. Функція зміни па-
ролю також працює через 
електронну пошту.

У повідомленні компанії 
йдеться також про те, що 
при додаванні особового 
рахунку під час реєстрації, 
окрім номера особового ра-
хунку, потрібно ще вказати 
EIS код (код енергетичної 
ідентифікації суб’єкта ринку 
точки комерційного обліку), 
який вказано на отриманому 
вами рахунку від постачаль-
ника за електричну енергію, 
або Додатку 2 до Договору 
з надання послуг розподілу, 
укладених після 1 січня 2019 
року. Дізнатися свій EIС код 
можна у кол-центрі «Вінни-
цяобленерго» за телефоном 
0(800)217- 217

четверо на одного. подробиці Злочину, що 
трапився в електропотяЗі «Шепетівка-коЗятин»
Побили та обікрали. Нічна поїздка громадянина Білорусі до Вінниці завершилася лікарняним 
ліжком. На 59-річного Станіслава напали в шепетівській електричці. Його обікрали, побили 
та хотіли викинути з потяга на ходу. Бандитів затримали. Серед них була одна жінка та троє 
молодиків, віком від 30 до 40 років. Їм всім світить від 8 до 10 років позбавлення волі, з 
конфіскацією майна

зоряна богуслаВська

Розбійний напад на залізниці 
трапився 16 січня. Станіслав 
вирішив здешевити та оминути 
прямий потяг. Сів на шепетів-
ську електричку. Коли проїж-
джали Козятинський район, у 
вагон, де він був єдиним паса-
жиром, зайшло троє молодиків 
та одна молодиця. На годинни-
ку — близько 23.00. Нетверезі 
попутники почали чіплятися 
до білоруса. Кинули оком на 
дві сумки, які стояли поруч та 
рюкзак. Слово за слово і між 
ними зчинився конфлікт, який 
переріс у бійку. Хлопці почали 
бити Станіслава по обличчю та 
тулубу. Окрім цього, зірвали з 
шиї срібний ланцюжок з хрес-
тиком, витягнули паспорт, та 
почали забирати особисті речі 
— телефон, гроші, годинник. 
Та на цьому не зупинилися.

Як розповів газеті начальник 
слідчого відділення козятин-
ського відділу поліції, майор 
поліції Дмитро Микитюк, зло-
вмисники мали намір викинути 
потерпілого з вагона на ходу. 
Та не змогли відчинити двері. 
Дочекавшись своєї станці ї 
Глухівці, вони вийшли. А по-
битий та обкрадений Станіслав 
доїхав до станці ї Козятин.

— Він звернувся до черго-
вого по вокзалу і до поліції, 
— розповідає Дмитро Мики-
тюк, — Ми відразу виїхали на 
виклик. Диспетчер нам повідо-
мила дані дівчини, бо вона її 
знала в обличчя. Ми дали орі-
єнтування. В сторону Глуховець 
відправили наряд групи поліції.

Як стало відомо згодом, 
учасниця банди тимчасово 
проживає у селищі зі своїм 
співмешканцем. Від залізнич-
ної станції до Глуховець вони 
п ішли польовою дорогою, 
попід лісосмугу. Побачивши 
поліцейську машину, почали 
ховати в посадці  вкраде -
ні речі .  Та правоохоронці 
все ж знайшли дві сумки та 
гаманець. На підмогу при-
їхала слідчо-оперативна група.

— При розмові четверо зло-
вмисників все заперечували. 
Крім цього, біля їхніх рюкза-
ків ми виявили ще годинник 
потерпілого і його паспорт, 
— каже Дмитро Микитюк. —

Бандитів затримали за стат-
тею 208 Кримінального кодексу 
України. У одного з четвірки 
вилучили долари в розмірі 715 
умовних одиниць, ланцюжок, 
білоруські рублі. Наступного 
дня поліція знайшла і мо-
більний телефон потерпілого.

— 17 січня ми повідомили 
про підозру за статтею 187 
частина 2 (розбійний напад). 
Їм загрожує від 8 до 10 років 
позбавлення волі, з конфіска-
цією майна, — каже Дмитро 
Микитюк. — А в неділю, 19 
січня,  відносно затриманих 
козятинський міськрайонний 
суд обрав запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою. 
Триває досудове розслідування 
та призначення ряду експертиз.

Відомо, що двоє нападників 
проживають у Глухівцях, один 
з Дніпропетровської області, 
ще один — з Томашпільського 
району. Альона, якій 37 років, 
вродженка Житомирської об-
ласті, але зі своїм співмеш-
канцем Василем (учасником 
банди) тимчасово проживає 
у Глухівцях. Раніше притягу-
валася за статтею 309-307 
(незаконне зберігання та збут 
наркотиків). Відбулася умов-
ним терміном. А в ще одного, 
34-річного Бориса, за плечи-
ма тринадцять років тюрми.

Потер п і л о го  Ст а н і с л а в а 
госпіталізували до козятин-
ської лікарні. У нього струс 
головного мозку, перелом 
кісток носа, перелом шос-
того ребра справа і мно-
жинні гематоми на обличчі. 

В’ячеслаВ гончарук

Коли ми 16 січня були по ро-
боті біля водокачки, помітили 
чоловіка, у якого на черевиках 
були одягнені бахіли. Воно 
й не дивно. Пройти вулицею 
Склярова і  не забруднити 
взуття, практично неможливо.

Ми вже якось звикли, що ба-
хіли надягають в лікарнях, сто-
матологічних центрах, полікліні-
ках. Жодних нормативних доку-
ментів, які зобов’язують пацієн-
тів і відвідувачів лікарні носити 
бахіли, немає. Тільки доказува-
ти свою правоту в медичному 
закладі мало кому хочеться. 
Купив ті бахіли та й пішов, куди 
треба. А щоб ходили в бахілах 
вулицями, це щось правда нове. 
Люди одягають целофанове 
взуття за власної ініціативи.

— Так не тільки я хожу. Крім 
мене, є ще люди, що ходять 
через це болото в бахілах. 
Кому хочеться прийти за міс-
цем призначення в брудному 
взутті? – говорить пан Микола. 
– Тут була б нормальна до-
рога, якби минулого року не 
завезли сюди глину. Вона роз-
кисла і ходимо тепер по болоті. 

Сюди потрібно висипати кілька 
причепів дрібного щебеню та 
покрити його гранвідсівом, 
тоді це буде дорога, для якої 
не потрібні будуть бахіли, 
– підсумував співрозмовник.

Пенсіонерка Анна Петрів-
на каже, що кожен день хо-
дить цією дорогою в лікарню.

– Яка дорога – самі бачите. 
Ми її не зробимо. Треба до 
влади звертатися, – говорить 
жінка.

Пані Валентина порадила, 
що краще йти біля дерев, там 
болота менше.

– Такою дорога стала десь 
півтора року тому, коли землі 
накидали, – каже жінка. – 
Наші сусіди проявили ініціативу, 
хотіли зібрати гроші та висипа-
ти цей кусочок дороги. Тільки 
далі балачок справа не пішла. 

— А чому зірвалися такі пла-
ни? – запитуємо.

— Люди кажуть: чому ми 
маємо латати дорогу, яка да-
леко від наших будинків? Хай  
ремонтують ті, хто її автівками 
до такого стану довів. 

З пані Наталкою, що в цей 
день мала поїздку до Жито-
мира, ми не тільки поспілку-
валися, а й трохи пройшли-

ся. Вона також на взу т тя 
бахіли начепила. А потім їх 
довелося до першого сміт-
тєвого бака в руці нести. 

Пан Олександр розповів, які 
він мав проблеми, коли віз 
своє чадо в дитячому візочку. 

– Їду, колеса болотом за-
ліпилися, хочу їхати рівно 
та виходило, ніби  фігур -
не водіння дитячим візочком 
здаю, – розповів чоловік.

Пані Тетяна розповіла, що 
через болото найбільше мо-
роки мають батьки у чн ів .

– Проводимо дітей до про-
вулку Лікарняного. Коли льоду 
не було, старші учні самі в во-
докачці взуття до більш-менш 
нормального стану приводили. 
Тепер, коли на воді крига, ба-
гато школярів, щоб не забруд-
нити взуття, навіть мокроступи 
застосовують, – каже жінка.

олена удВуд

У середу, 22 січня, у нашо-
му місті відсвяткували День со-
борності. Традиційно люди при-
йшли до пам’ятника очільника 
Української Народної Республіки 
Михайла Грушевського. Хоча зі-
бралося козятинчан не багато.

Віталася патріотична сим-
воліка. Тож хтось прийшов з 
прапором, а хтось з буке-
том у патріотичних тонах.

Урочистості тривали кілька хви-
лин. Козятинчани поклали квіти 
до пам’ятника, зробили фото.

— Всім дякую, всіх вітаю зі 

святом! — сказав Костянтин Мар-
ченко, секретар міської ради. 
Після чого люди розійшлися.

Що святкуємо? Цього дня, 22 
січня 1919 року, проголосили 
акт злуки Західноукраїнської На-
родної Республіки та Української 
Народної Республіки. Проголо-
сили акт злуки на першу річницю 
проголошення четвертого універ-
салу про незалежність України.

День соборності ми офіційно 
відзначаємо з 1999 року. А за 
дев’ять років до цього українці 
створили перший живий ланцюг між 
Києвом, Львовом та Івано-Франків-
ськом. Було це 21 січня 1990 року.

 козятинчани прийшли віддати шану Михайлу 
грушевському. Вони поклали до пам’ятника квіти

Пройти вулицею склярова і не забруднити взуття, 
практично неможливо

ПродоВження. ПОЧАТОК» стор.1

Питанням, що поставити, 
аби дивитися телевізор, за-
далася і пані Ольга з Блажіїв-
ки. Ніяк не могла визначитись, 
що обрати. І щоб дешевше, і 
щоб ловив сигнал. Зрештою 
визначилась. Поставила Т2.

— В нас у селі в багатьох 
мешканців Т2, — розповідає пані 
Ольга. — У когось ловить всі 
канали, в когось і зовсім сигнал 
відсутній. Тож я хвилювалася і не 
знала, що робити. Нам пропону-
вали тарілку залишити, а поміняти 
тюнера. Та коли дізналась, що 
там стоїть обов’язкова щомісячна 
оплата, відмовилась. Бо зараз, 
наприклад, ціна 80 гривень, а де 
гарантія, що її не піднімуть? Але 
все ж ризикнула і придбала Т2.

Антена, телевізійний кабель 
та тюнер жінці обійшлися трохи 
більше тисячі гривень. При під-
ключені, поки що, з 30 обіцяних 
каналів ловить 24. За словами 
жінки, їх більше і не потрібно.

У Козятині ж серед опитаних 
молодих сімей, більшість обрали 
так зване «інтернет телебачення». 
Це зручно та доступно. Адже 
сучасні телевізори мають вже 
вбудований доступ до інтернет-
мережі — Smart TV. Це така собі 
сучасна комп'ютерна система, яка 
інтегрується в телевізорі і, найчас-
тіше, допускає установку додатко-
вих додатків та послуг. Пристрій 
працює на операційній системі, 
відкриваючи великі можливості 
для розробників додатків. Якщо 
ж телевізор більш старішої моде-
лі, то приставку Smart TV можна 
придбати окремо. Її ціна колива-
ється від 400 до 1000 гривень. 
Налаштувавши самостійно або ж 
за допомогою майстрів плейлист, 
відкривається понад 300 різних 
каналів, які поділені пакетами. На-
приклад, спорт, телефільми, дитя-
чий світ, наука, природа і так далі.

Отож, вибір залишається за 
вами!

олена удВуд

Новорічно-різдвяні свята за-
вершилися, тож святкові атрибу-
ти з Центральної площі забрали. 
Зняли і прикраси з головної 
ялинки міста. Коштувало це 
міському бюджету 4,6 тисячі 
гривень.

Договір на демонтаж мета-
левих конструкцій з гірляндами 
підписали з комунальним підпри-
ємством «Управляюча компанія».

Під час новорічно-різдвяних 
свят була прикрашена не лише 
головна ялинка. Гірлянди були 
і на маленьких ялиночках на 
площі вздовж вулиці Героїв Май-
дану. Навпроти адмінбудівлі були 
натяжні гірлянди, які вночі сві-
тили жовтим. Також прикрасили 
дерева. А на площі встановили 
фігури «2020», символу ниніш-
нього року — пацюка, оленя з 
санками, Діда Мороза.

Тепер порахуємо, скільки 

коштувала уся ця краса. Згід-
но з інформацією з системи 
електронних державних заку-
півель «Prozorro», за монтаж 
ілюмінаційного освітлення за-
платили майже 70 тисяч гривень. 

Фігури «2», «0», «Дід Мороз» і 
«Пацюк» коштували майже сто 
тисяч гривень. Також Відділ 
культури двічі купував електрич-
ні гірлянди: за 10 тисяч гривень 
та 460 гривень.
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Мами і діти почуваються затишно

Деякі жінки не один рік потерпали від фі-
зичного насилля чоловіка. Навіть звикли до 
думки, що це нормально. 

– У нас були випадки, коли соціальні пра-
цівники, чи голови села таємно забирали 
маму, щоб чоловік не знав, де вона. Проте 
завжди знаходилися «добрі люди» і видава-
ли цю інформацію. Якось приїздив тут один 
такий чоловік, вимагав побачити дружину. 
Вона  відмовилась виходити до нього на 
зустріч. Він виліз на дах, погрожував по-
бити вікна, ми викликали поліцію. Він почав 
говорити, що приїхав із добрих намірів пере-
дати дітям пакет з подарунками. Коли мама  

розгорнула той пакет, а в ньому – пляшка 
горілки  і два коржики, – розповідає Вален-
тина Живчик, керівник центру матері і дитини. 

У центрі матері і дитини жінки самі готують 
їжу собі та дітям. Також  тут навчають, як 
планувати бюджет, як витрачати, як заробляти 
кошти.

– Наша мета – захистити права дитини, 
навчити маму добре виконувати свої ма-
теринські обов'язки, з надією дивитися в 
майбутнє, маючи активну життєву позицію. 
Шанс кардинально покращити своє життя в 
центрі матері та дитини отримує кожен під-
опічний, - підсумовує Валентина Живчик.

«Приніс дитині пляшку»

чи правильний роЗклад автобусів 
на Зупинках? репортаж. Ми завітали у Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини. Тут 

проживають жінки з різних районів нашої області. Вони пережили різні форми насилля - фізичне, 
економічне і психологічне. Зараз навчаються по-новому облаштовувати свій родинний затишок і 
ростити дітейМіський транспорт. У місті діє п’ять маршрутів: номер один, два, три, чотири та сім. На деяких 

зупинках є розклад автобусів. Газета «RIA» перевірила, чи співпадає реальний час відправлення 
автобусів із тим, що написаний у розкладі

нове життя для одиноких мам

новини

олена удВуд

На зупинці «Пошта» ми 
зустріли двох Тетян. Жінки 
постійно користуються гро-
мадським транспортом. Їз-
дять «двійкою» та «сімкою».

— Ми в такому районі 
живемо, що треба їхати, — 
каже наша перша співроз-
мовниця. — Раніше пішки 
ходили, але вже зараз… 
Раніше «двійка» регулярно 
ходила — дві за годину, а 
зараз одна. Трішки незручно.

— Шістку взагалі зняли, 
— включається в розмову 
наша друга співрозмовниця. 
— Навіть влітку поїхати на 
кладовище. Хай би хоч раз 
була. Комусь може треба по-
їхати, а нема чим. Звідки, аж 
з Жовтневої (нині Центральна 
у селі Козятин — авт.) треба 
йти на кладовище! Далеко.

— А чи користуєтеся ви 
розкладом, що на зупинці? 
— запитуємо жінок.

— Відносно, — відповідає 
наша перша співрозмовниця. 
— Ми вже вивчили, коли вона 
є, а коли нема. Зараз «сім-
ка» повинна бути, «двійка» 
пішла на перестій. Обід у неї.

— Вже приблизно зна-
ємо,  коли йде маршру т-
ка, — додає друга Тетяна.

Справді, якщо користува-
тися громадським транспор-
том регулярно, то з часом 
запам’ятовуєш, коли на зу-
пинку має прибути автобус. 
Проте  якщо маршру тним 

таксі людина їздить вкрай 
рідко, їй без розкладу не 
обійтися. А ще не варто за-
бувати про приїжджих, бо ж 
до Козятина приїжджають 
і з району. Тому ми вирі-
шили перевірити, чи відпо-
відає розклад руху на зу-
пинках розкладу реальному.

Понеділок, 20 січня. Ви-
ходимо на зупинку «Пошта». 
Тут стають автобуси усіх п’яти 
маршрутів.

Є розклад руху автобусів. 
Проте місцями цифри стерли-

ся, тому деякі написи важко 
прочитати. До прикладу, 

важко зрозуміти, о котрій від-
правляється наступний рейс 
«двійки» після 9.50 — чи о 
10.20 чи о 10.26. Уже по-
тім можна здогадатися, що, 
швидше за все, автобус буде 
о 10.20, бо те, що є рейси о 
9.20 і 8.20, розгледіти можна.

Першим нам трапився авто-
бус № 3. За розкладом він 
має відправлятися о 10.15, 
проте поїхав на дві хвилини 
раніше — о 10.13. Та ж «трій-
ка», яка мала відправитися 
об 11.45, поїхала об 11.43.

Наступним на зупинку при-
був автобус № 4. На го -
диннику було 11.47. Пої-
хала «четвірка» об 11.52, 
хоча за розкладом мала 
в і д п р а в и т и с я  о б  11 . 5 5 .

Далі на черзі «сімка». Цей 
маршрут користується серед 
козятинчан чи не найбільшим 
попитом. Пасажирів тут ба-
гато навіть не у години пік. 
Прибув автобус о 12.01. За 
розкладом мав відправитися 
о 12.00, але поїхав о 12.05.

Три-п’ять хвилин різниці від 
графіка, що прописаний у 
розкладі — невелика про-
блема. Враховуючи те, що 
автобуси у нашому місті 
їздять раз на 30–60 хвилин. 
Проте зазначимо, що роз-
клад є не на всіх зупинках. 
До прикладу, на новій зу-
пинці на Пилипа Орлика, яку 
встановили наприкінці 2019 
року, його немає. На Івана 
Франка на зупинці біля ма-
газину розкладу теж немає. 
Та й на тих, де він є, роз-
клад не завжди правильний.

Наприклад, зупинка на-
впроти поліклініки Район-
ної лікарні. Тут на стовпі 
знак «зупинка» із напи-
сом «Відділкова лікарня». 
Хоча цю відділкову, або 
як ї ї називали в народі, 
зал ізничну л ікарню вже 
кілька років як закрили.

Під зображенням авто-
буса розклад, у якому два 
маршрути — № 7 «Центр-
МВПУЗТ-Д е п о»  т а  № 8 

«Івана Франка — Центр». 
Останній уже кілька ро -
ків курсує як «четвірка».

Того ж дня, у понеділок, 20 
січня, о 14.00 від цієї зупинки 
відправилася «одиниця», о 
14.15 — «двійка». Цих марш-
рутів у розкладі взагалі не-
має. А «сімка» відправилася 
о 14.22 та 14.55. Зазначено, 
що перший автобус сьомого 
маршруту відправляється о 
6.55 і курсує раз на 30 хви-
лин. Тож розклад «сімки» 
на цій зупинці правильний.

зупинка навпроти 
поліклініки црл. У розкладі 
немає двійки, яка тут 
зупиняється, а замість 
«четвірки» — маршрут № 8

на зупинці «Пошта» 
розклад є. Але деякі написи 
стерлися

автобус № 4. На зупинку прибув вчасно, та й поїхав на три хвилини раніше

«сімка», напевно, найпопулярніший маршрут. Пасажирів вистачає навіть вдень

леся кесарчук

Фасад будівлі прикрашений 
емблемою центру – мати з 
дитиною у віночку зі слів «за-
хистимо дитину, допоможемо 
сім'ї, підтримаємо молодь» та 
банерами на основі фотогра-
фій підопічних, що проживали 
в центрі зі своїми дітьми, що 
ілюструють, які саме права 
має дитина. Будівля двоповер-
хова. У закладі цілодобово 
працює черговий адміністра-
тор. На першому поверсі 
розміщений медичний кабінет 
та кімната, де зберігаються 
дитячі візочки. Нині в центрі 
проживають 26 підопічних 
(десять матерів та 16 дітей). 
Більшість з жінок поступили 
сюди з дітьми, частина – на 
значному терміні вагітності.

народила через дВі го-
дини

Наймолодшій мамі, яка за-
раз проживає у центрі, лише 
15 років. З її слів - вітчим 
та мати часто чинили на неї 
тиск. Приїздили сюди, але не 
тому, що цікавились долею 
доньки, а вимагали паспорт, 
щоб оформити кредит і за-
бирати в неї соціальні виплати 
на дитину. Дівчина до центру 
поступила о десятій ранку, а 
о 12 вона вже народила ма-
люка. Тут навчають  молоду 
маму, як уникати психологіч-
ного тиску, чому не можна 
терпіти фізичне насилля від 
рідних, пояснюють, як його 
уникати. Зараз дівчина дис-
танційно закінчує навчання 
у школі, доглядає за малю-
ком, фахівці допомагають їй.

У центрі матері та дитини 

працює психолог, соціальний 
педагог, вчитель-реабілітолог.

Від дитини ВідМоВиВся

Заходимо в одну з двох кім-
нат на першому поверсі. У кім-
наті -  ліжко для мами, дитяче 
ліжко, шафа для одягу, тум-
бочка, холодильник, стіл для 
занять - охайно та прибрано.  
41-річна мама на руках за-
спокоює маленького Владика. 

 – Я сама родом із Закар-
паття. Там залишилися мої 
брати та сестри. Батька я 
ніколи не бачила. Коли мама 
померла, я приїхала у Вінниць-
ку область в Мурованокурило-
вецький район, влаштувалась 
на роботу на ферму, працюва-
ла на полі, збирала буряк, – 
розповідає Ірина Кіндратець, 
мешканка центру матері і ди-
тини. – Освіти в мене не було, 
мама рано померла і я мусила 
сама на хліб заробляти. По-
тім познайомилася з чолові-
ком. Він відразу не зізнався, 
що одружений. Я від нього 
завагітніла . Він змушував 
зробити аборт, від дитини від-
мовився і від мене відцурався. 

Жінка розповіла, що має 
в  сел і  с тареньку  хатин -
ку. Працівники соціальної 
служби переконала ї ї при-
їхати в центр матері і дитини, 
поки в хатині не допомо-
жуть  зробити ремонт. Тут 
вона народила хлопчика .

– Це моя перша за все 
життя вагітність і перші ро-
дини. Кажуть в такому віці 
вже пізно народжувати, але 
я щаслива, бо пологи про-
йшли вдало, - розповіла Ірина.

наВчають азаМ Професії

На другому поверсі також 
проживають мами з дітьми. Є 
поруч кухня, де створена ат-
мосфера домашнього затиш-
ку. Заходимо в кімнату, де 
проживає мама трьох діток. 
Найменшій – півроку. Дівчи-
на сама родом із Київської 
області. Два рази намагалась 
побудувати родинне жит-
тя, двічі нічого не вийшло.

– Мої батьки рано помер-
ли. У мене є сестра, вона 
інколи, чим може - допомо-
же. Я приїхала у Вінницьку 
область до чоловіка. Він 
спершу був добрим, а потім 
після другої вагітності по-
кинув мене. Знайшов інше 
місце роботи, мене вигнав, 
– розповідає дівчина. Запи-
тую: «Ображав вас чоловік?»

 Дівчина стримує паузу, 
потім в очах заіскрилися 
сльози. Вона не хотіла при 
дітях згадували всі ті подро-
биці нещасливого сімейного 
життя. Вдруге спробувала 
побудувати родинне гніздеч-
ко. Але знову помилилась. 
Її недавній співмешканець 
покинув ї ї відразу, як ді-
знався, що дівчина вагітна. 

– Коли я заваг і тн іла , 
моїх синів забрали в інтер-
нат. Хлопець відвернувся. 
Мене направили у центр 
матері та дитини. Тут все 
добре, хочу опанувати про-
фесію, ростити дітей, - роз-
повідає багатодітна мама.

 До речі, в Козятинському 
центрі матері та дитини жін-
ки можуть опанувати кілька 
професій. Є тут міні-кабінет 
перукаря, де можна навчи-
тися з нуля робити зачіски. 
Є також швейні машинки, 
навчають кулінарії та кон-
дитерській справі. Кожній 
матусі  надають безкоштовну 
юридичну консультацію, до-
помагають придбати та офор-
мити на себе та дітей житло.

ірина і Владик - ірина в 41 рік наважилась народжувати і 
зараз дуже щаслива

з усіма матусями працює психолог, а ще вони вчаться 
опановувати нову професію 
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День пам’яті героїв Крут
29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут — саме там у 1918 році відбувся бій, що 

на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. 
Поблизу залізничної станції Крути 300 студентів київських вищих навчальних закладів та гімна-

зистів старших класів, жертвуючи своїми життями, на кілька днів призупинили просування пере-
важаючих сил більшовицької армії на Київ. Героїчний бій назавжди увійшов в нашу історію як 
приклад волелюбності та незламності українського народу. Самопожертва молодих патріотів дала 
змогу урядові молодої Української держави укласти Брест-Литовський мирний договір, який озна-
чав її міжнародне визнання.

Ми вшановуємо героїзм української молоді, справжніх патріотів, які загинули у нерівному бою, 
виборюючи українську державність. Схилімо ж голови у скорботі за тими, хто віддав життя за не-
залежність України і за свій народ.

Слава Україні!

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

на коЗятинщині вШанували пам’ять Загиблого «кіборга» юрія осаулка
Захворюваність на грип ріЗко ЗбільШується 

 відремонтовано спортивну Залу в самгородоцькому Знвк
коЗятинчани, що Захищали донецький аеропорт

коЗятинчани відЗначили водохреще традиційним 
пірнанням у крижану воду

467479467478

                телефон 2-16-18

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

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
кашперівського сільського голову ЛІТВІНЧУКА Костянтина Станіславовича  (23.01)
директора КЗ «Козятинський районний будинок культури» МАР’ЯНЧИК Тетяну Олександрівну (27.01)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
головного спеціаліста відділу правової, кадрової роботи та з питань комунального майна Козятинської районної ради 
СУШКА Миколу Степановича (23.01)
депутата районної ради СОКОЛОВСЬКОГО Леоніда Дмитровича (24.01)
секретаря Сестринівської сільської ради ЯСІНСЬКУ  Тетяну Іванівну (25.01)
начальника управління Держпродспоживслужби у Козятинському районі КРАВЦЯ Віталія Васильовича (26.01)
секретаря Безіменської сільської ради МАЛІВАНЧУК  Галину Григорівну (28.01)

Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, поваги та шани від людей, любові від рідних та близьких, добра і достатку, 
невичерпної енергії. Нехай у всіх планах і починаннях вас супроводжують яскравий успіх і творчі перемоги, робота прино-
сить тільки задоволення й щедрі результати, а новий день дарує натхнення, нові відкриття і звершення.

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

новини

Шановні жителі Козятинщини!

27 січня ми разом з усією світовою спільнотою вшано-
вуємо пам'ять жертв Голокосту. На українських землях 
жертвами цієї страшної трагедії стали сотні тисяч пред-
ставників єврейського народу та інших національностей, 
а в найбільшому нацистському таборі смерті Аушвіц му-
ченицькою смертю загинуло близько 1,4 мільйона людей.

Пам’ять про невинно винищених за національними, ет-
нічними, релігійними, культурними ознаками має бути по-
передженням для людства про небезпеку, що таять у собі 
тоталітарні ідеології, ненависть, зверхність, ксенофобія 
та расизм.

Уроки цієї катастрофи не повинні забуватися, щоб наші 
нащадки ніколи не стали жертвами або байдужими спо-
стерігачами проявів міжнаціональної ворожнечі. 

Сьогодні до роковин з дня 
загибелі «кіборга» Юрія Оса-
улка голова районної ради 
Віктор Слободянюк, заступник 
голови районної ради Анато-
лій Задорожнюк, заступник 
голови райдержадміністрації 
Ігор Булавський, керівники 
комунальних установ, рідні 
вшанували пам’ять героя, по-
клавши квіти до меморіальної 
дошки, встановленої на фаса-
ді школи в с.Самгородок, де 
навчався Юрій Леонідович, а 
також відвідали його могилу.

Присутні хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять усіх, 
хто віддав своє життя за не-
залежність України, зокрема 
"кіборгів"-військовослужбовців, 
які 20 січня 2015 року за-

г и н ул и  п і д  ч а с  о б о р о -
ни Донецького аеропорту.

“Кіборги” у запеклих боях 
242 дні тримали оборону ДАП 
- з 26 травня 2014 року по 
22 січня 2015 року. Таке пріз-
висько військові отримали за 
неймовірну стійкість, відвагу 
та незламність. За весь час 
оборони ДАП загинуло понад 
100 українських військових. 20 
січня 2015 року проросійські 
терористи заклали вибухівку 
у новому терміналі і бетонні 
перекриття обвалились на за-
хисників ДАП, що призвело до 
загибелі десятків наших воїнів.

Учасники мітингу згадува-
ли Юрія Осаулка, говори-
ли про нього як Людину з 
великим серцем, бо ніко -

ли й нікого не залишав у 
біді, був добрим, ввічливим, 
відповідальним, добрим гос-
подарем, гарним батьком.

- Війна забрала вже тисячі 
життів українців, які були кра-
щими, цвітом нації, - зазначив 
голова районної ради Віктор 

Слободянюк. - Не думаючи про 
своє життя, вони за першим 
покликом стали на захист своєї 
Вітчизни. Серед них був і Юрій 
Леонідович. Ми будемо за-
вжди його пам’ятати і шанувати 
як справжнього патріота, як  
приклад мужності і героїзму.

Юрій Осаулко воював в 
складі 81-ї бригади 90-го ба-
тальйону (рота аеромобільних 
військ) з позивним «Єсаул», та 
був командиром підрозділу. 20 
січня 2015 року він поліг під 
бетонними плитами під час обо-
рони Донецького аеропорту. 

 21 січня в рамках робочої 
поїздки голова районної ради 
Віктор Слободянюк, заступник 
голови райдержадміністраці ї 
Ігор Булавський, начальник від-
ділу освіти Аліна Діденко від-
відали відремонтовану спортивну 
залу Самгородоцького ЗНВК.

Ремонт спортзалу тривав 
близько 3 років. Наприкінці 
минулого року голова район-
ної ради пообіцяв директору 
школи, що найближчим часом 
ремонтні роботи будуть завер-
шені і дотримав свого слова.

 В оновленій залі за раху-
нок бюджетних коштів району 
було проведено ремонт стелі 
та стін. На завершальному ета-
пі відремонтовано підлогу та 
укладено спеціальне спортив-
не покриття. Невдовзі будуть 
встановлені спортивні щити і 
проведено розмітку підлоги.

Голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк зазначає, що 
роботи тривали досить довго, 
але все, що зроблено - саме за-
ради задоволення потреб учнів 
школи у заняттях спортом та 

висловлює сподівання, що від-
ремонтована спортивна зала до-
поможе дітям підкорювати нові 

спортивні вершини.
Традиційно, гості приїхали до 

дітей не з пустими руками, як 
подарунок вручили спортивний 

інвентар. 
Наразі у спортивній залі три-

ває активна підготовка до зма-
гань членів туристичного гуртка. 

Третім і завершальним акордом 
різдвяно-новорічних святкувань 
є Йордан, або Водохреще, яке 
православні християни відзна-
чають 19 січня. Люди вірять, що 
у цей день вода очищає та стає 
цілющою, тому усі бажаючі за-
нурюються в ополонку, щоб бути 
здоровими цілий рік. 

Для козятинчан це свято є тра-
диційним. Хто сильніший духом 
та тілом, освячуються в ополонці, 
інші споглядають це дійство, вбо-
ліваючи за сміливців.

Так, цього року в міській зоні 
відпочинку 19 січня на водоймі 
Водохреще  відбулося урочисте 
Йорданське водосвяття та ку-
пання.

Настоятель храму святого про-
рока Іллі Роман Масира, зверта-
ючись до присутніх наголосив, 
що вода в цей день є цілющою і 
цілий рік дарує людям здоров’я, 
наснагу, наповнює життєдайною 
силою. Саме йорданською водою 
колись лікували рани, вона допо-
магала відвернути будь-яке лихо, 
однак до неї потрібно підходити 
з чистим сумлінням і чистим 
серцем. 

Перехрестившись, люди тричі 
з головою занурювались у воду. 
Долучилися до числа "моржів" 
багато представниць прекрасної 
статі, які сміливо пірнали у воду. 

Цьогоріч на купанні можна було 
побачити його завсідників. Як і 
кілька років поспіль, тут купалися 
директори організацій та установ, 
приватні підприємці тощо. Водо-
хрещенським старожилом цієї 
компанії по-праву можна назвати 
Олексія Панфілова, адже купа-
ється вже 18 років поспіль та й 
окрім свята полюбляє час від часу 
занурюватися у крижану воду.

Глядачі обступили водойму, 
фотографували сміливців. Ті з 
усмішкою виходили з ополонки, 
швидко обгорталися рушниками, 
і охоче ділилися своїми позитив-
ними відчуттями.

«Участь у купелі беру не впер-
ше. Як на мене, вона надає на-
снаги, здоров’я на цілий рік. Піс-
ля виходу з води відчуваю себе 
піднесено та бадьоро. Враження 
від купання – мегапозитивні!» 
– зазначає Олексій Жирненко. 
- Тим, хто ще не купався на Водо-
хреще або боїться це зробити, 

к о з я т и н ч а -
нин радить 
наважитись 
на цей крок, 
помолитися, 
попросити у 
Бога благо-
словення і 
с т в ердж ує , 
якщо людина 
наважиться 
зануритись, 
то хотітиме 
купатись на 
Водохреще 
знову і знову.

 «Сьогод-
ні купалась 
вперше. При-
йшла разом 
з сином. Спо-
чатку боялась 
зайти у воду, 
але потім зібралась з духом і 
побігла до води. Обов’язково ку-
патимусь наступного року», – ді-
литься враженнями після купання 
пані Надія.

Після благодатної купелі на 
водоймі, всі мали можливість зі-
грітися гарячим чаєм.

Для безпеки громадян у цьому 
місці чергували рятувальники, 
медичні працівники та було за-
безпечено охорону громадського 
порядку.

Маємо надію, що всі учасники 
та гості святкування Водохреща 
наповнилися життєдайною енер-

гією, а хрещенська вода очистила 
душу і серце, подарувала людям 
здоров‘я й наснагу.

Крім того, 19 січня у всіх 
храмах міста зранку відбулися 
урочисті богослужіння з нагоди 
святкування Богоявлення Господ-
нього.

Захворюваність на грип в Україні 
різко збільшується, погіршується 
епідситуація і у нашому місті. 
Оскільки,  захворювання  може при-
водити до важких наслідків важливо 
знати симптоми грипу, коли варто 
звернутись  до лікаря  та яку про-
філактику слід провести.

Однак якщо стан хворого по-
гіршується, негайно звертайтесь до 
лікаря, адже життя людини може 
опинитися під загрозою. Якщо ви 
бачите, що обличчя людини стало 
дуже блідим чи з’явилось посиніння, 
їй важко дихати, температура не 
спадає впродовж довгого часу, зяв-
ляється блювота – їй потрібна гос-
піталізація. Також серед "важких" 
симптомів – порушення свідомості 
(надмірна сонливість чи збудже-
ність), біль у грудній клітці, поява 
домішок крові у мокроті, показники 
артеріального тиску нижче норми.

Перелічені симптоми грипу ігно-
рувати ні в якому разі не можна. 
Продовжувати лікування вдома 

дуже небезпечно, оскільки затримка 
з госпіталізацією може призвести до 
смерті хворого.
Вакцини Від гриПу

Найдієвішим способом профілак-
тики грипу є вакцинація. Оптималь-
ний час введення вакцини – початок 
осені (вересень–жовтень). Втім, 
щеплення можна робити й пізніше 
– упродовж всього сезону грипу. 
Імунітет після введення вакцини 
формується через 7-14 днів.
Профілактика гриПу

Щоб не захворіти на грип, крім 
вакцинації, варто також вести здо-
ровий спосіб життя і дотримуватися 
простих порад:

1. Якщо ви захворіли – візьміть 
лікарняний і сидіть вдома. Грип 
швидко передається, тому так 
званий "трудовий героїзм" (коли ви 
хворі йдете на роботу) лише сприя-
тиме поширенню інфекції.

2. Уникайте близького контакту з 
людьми, в яких застуда, нежить або 
кашель. Якщо захворіли ви, то три-

майте дистанцію з іншими людьми, 
щоб вберегти їх від хвороби.

3. Прикривайте серветкою ніс та 
рот під час кашлю та чхання – це 
знизить ймовірність передачі інфек-
ції іншим.

4. Часто мийте руки, це допомо-
же захиститися від мікробів. Якщо 
поруч немає води та мила, викорис-
товуйте спреї для рук на спиртовій 
основі.

5. Намагайтеся не торкатися об-
личчя, адже на руках є дуже багато 
мікробів. А торкаючись руками об-
личчя, ви збільшуєте шанси мікробів 
потрапити в організм через очі, рот 
та ніс.

6. Провітрюйте та дезинфікуйте 
приміщення та поверхні до яких 
часто торкаєтеся вдома, на роботі 
або в навчальних закладах. Це осо-
бливо важливо, якщо в приміщенні 
перебуває хворий.

7. Привчіть себе до корисних 
звичок. Будьте фізично активними, 
уникайте стресу, висипайтеся, пийте 

багато води та харчуйтеся пожив-
ною їжею.

За даними МОЗ, піку захворю-
вання слід чекати вже в кінці січня 
- початку лютого. Очікується два 
нові вірусу А/Канзас (H3N2) і А/
Брісбен (H1N1), раніше їх в Україні 
не було. Очікується і новий вірус В/
Колорадо, який обійшла Україну 
стороною в минулому році, але "за-
чепив" інші країни.
слід ПаМ’ятати!

У будь-якої людини грип з "не-
важкого" може раптово стати 
"важким", тому у лікаря потрібно 
спостерігатися "в динаміці". Голо-
вним показником "тяжкості" є на-
віть не температура, а вираженість 
загальноінтоксикаційного синдрому.

У разі хвороби потрібно якомога 
раніше, бажано в перший день, 
звернутися до лікаря, щоб вчасно 
почати лікування. 
особлиВе Прохання до бать-
кіВ! 

Дітей з ознаками ГРВІ або грипу 

залишати в дома (не відвідувати 
дитячі колективи)  та звертатися за 
медичною допомогою до лікаря.

Лікар загальної практики 
– сімейний лікар – Людмила 
Рожанська

олена удВуд

У понеділок, 20 січня, Укра-
їна згадувала тих, хто за-
гинув у збройному конфлікті 
на Сході, тримаючи оборону 
Донецького аеропорту. Ві -
нниччина втратила 8 кіборгів. 
Двоє з них — козятинчани.

Оборона Донецького аеро-
порту тривала 242 дні. Летови-
ще було однією зі стратегічних 
позицій українських військових.

Наступний після Водохреща 
день у 2015-му став черговою 
чорною сторінкою у книзі на-
шої історії — під завалами 
аеропорту загинули останні 
захисники, які трималися і 
не полишили свої позиці ї .

Героїв, що захищали До-
н е ц ь к и й  а е р о п о р т ,  н а -
з и в а л и  к і б о р г а м и .  Б ул о 
серед них і двоє мешкан-
ців Козятинського району.

Один з героїв — Шайдула 

Камзінов. Військовий мешкав 
у селі Зозулинці. Загинув 2 
жовтня 2014 року неподалік 
від селища Піски в районі 
аеропорту. Чоловік потрапив 
під мінометний обстріл, коли 
рятував побратимів з вогню.

У школі в Зозулинцях, де 
навчався Шайдула, встанови-
ли меморіальну дошку. По-
смертно героя нагородили 
орденом ІІІ ступеня «За муж-
ність» та почесною відзнакою 

«За героїзм і патріотизм».
Другий кіборг — Юрій Оса-

улко. Народився у Самго -
родку. Тримав оборону но-
вого терміналу аеропорту. 
Загинув 20 січня 2015 року 
п і д  ул а м к ам и  п е р е к р и т -
тя, яке підірвали терористи.

Нагороджений посмертно 
орденом ІІІ ступеня «За муж-
ність», нагрудним знаком «За 
оборону Донецького аеро-
порту», медаллю Української 

православної церкви (Київ-
ського Патріархату) «За жер-
товність і любов до України», 
нагрудним знаком «Гідність та 
честь», почесною відзнакою 
«За героїзм та патріотизм».

У школі в Самгородку, де 
навчався герой, також вста-
новили меморіальну дошку.

Ім’я обох героїв увіковічнили 
на муралі «Бути воїном — жити 
вічно», що нанесений на одну зі 
стін Міського будинку культури.
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репортаж вітання

сто шістдесята, сто сімдесята, сто вісімдесята позиція 
у представниць не зовсім слабкої статі тетяни, 
катерини та наталії. Двоє перших(на фото) моржі зі 
стажем.

сергій бевз занурився у воду разом з сином Максимом.

у водокачці на водохреще Занурились 
у воду блиЗько 300 коЗятинчан

як Змінювати коЗятин?

свято. У неділю, 19 січня, християни східного обряду святкували хрещення Господнє. Ще це свято називають 
Богоявленням. Це одне з дванадцяти найголовніших свят року. Крім святкової молитви в цей день 
священики освячують воду, а християни занурюються в річку, після чого влаштовують масові гуляння. Як в 
цей день святкували наші земляки — наша розповідь

В’ячеслаВ гончарук

Традиційно журналісти на-
шого видання відвідали церк-
ву Покрови Пресвятої Богоро-
диці. За кількістю відвідувачів 
храмів Водохреще посту-
пається тільки Великодню. 
Тому й не дивно, що більша 
частина вірян не вмістилися в 
церкві. У середині храму на-
стоятель отець Василь прово-
див службу Божу – святкову 
літургію. Після завершення 
Богослужіння віряни вийшли 
на подвір’я церкви, а настоя-
тель храму протоієрей Василь 
Влізло освятив воду. Після 
освячення води, віряни розі-
йшлися. Дехто з вірян, відніс-
ши воду, поспішили на водо-
качку, щоб зануритися у воду.

ПіШли на Водок ачку і 
наШі журналісти

Від працівників стадіону 
стало відомо, що водохресні 
купання почалися з перших 
хвилин недільної ночі. Скіль-
ки було тих, хто полюбляє 
купання при зорях, з точністю 
підрахувати не вдалося. Було 
їх двадцять чи п’ятнадцять, ті, 
хто рахували, збилися з ра-
хунку. Коли настав білий день, 
ще 38 «моржів» пірнули до 
офіційного освячення водо-
йми. Освятив воду у водокачці 
настоятель храму святого Іллі 
благочинний Козятинського 
району протоієрей Роман Ма-
сира. Разом з тим, деякі наші 

земляки мали змогу освятити 
воду на місці святкового дій-
ства. Достатньо було прине-
сти воду з собою чи набрати 
свяченої води з ємностей. 

Після освячення водойми, 
«професійні пірнальники» і 
ті, хто вирішив стати моржом 
вперше, стали в чергу. А ті, 
що були обмежені в часі, пір-
нали у воду прямо з настилу. 
Іноді у водоймі перебувало 
до п’яти осіб і десь до шіст-
десятого плавця занурення 
козятинчан було масовим. І 
після сімдесятого плавця лю-
бителів водохресного купання 
було важко порахувати. У 
воду заходили парами та гру-
пами. Хто з них сімдесятий, 
а хто сімдесят перший — не 
так вже й було принципово. 

А от вісімдесята, що за-
нурилась у воду, заслуговує 
на повагу. Нею стала душа 
компанії гумористка Ольга, 
яка заходила у воду зі своєю 
подругою Аллою. Дев’ятий 
десяток моржів відкрили Олег 
з Олександром. Був сотий 
плавець, тільки він не захотів 
назватися. Сто десятий – 
Саша Голодняк. Він розповів 
кумедну історію. Три роки 
поспіль приходив на водо-
хресне купання. Тільки без 
підготовки ніяк занурюватися 
у воду не наважувався. У 
цьому році таки наважився. 
А з дому Олександр загадав, 
якщо у воду зайду, то й виста-
чить волі курити кинути. Хто 

хоче зберегти здоров’я, ки-
дайте разом з Олександром. 

Сто двадцятим став чоло-
вік з почуттям гумору Дми-
тро. Водохресне купання для 
нього «свято, якого чекає, 
а вода мокра». Сергій Бевз 
занурився сто тридцятим, 
Максим, який на мить пізні-
ше занурився за тата, став 
сто сороковим пірнальником. 

— Вода класна, — каже 
батько школяра, який за ста-
тистикою був сто тридцять 
дев’ятим. 

Коли б не війна шостий 
рік, то був би у нас і двох-
сотий. Та якось у свято так 
назвати живого енергійно-
го чоловіка язик не по -
вертається. Тим щасливчи-
ком став Леонід Олешко. 

— Мене Господь забрав 
від шкідливих звичок, — 
каже чоловік. —  Відчув 
я, що Бог подає мені руку 
під час водохресного ку-
пання. З тої пори плаваю 
на Водохреще регулярно. 

Ольга та Марина стали юві-
лярами на початку третьої 
сотні. Скільки ще прийшло 
охочих зануритись у воду 
— з точністю невідомо. Та, 
враховуючи статистику мину-
лих років, їх було не більше 
50-ти. Тож можна зробити 
припущення, що в цьому році 
занурилось у воду до трьох-
сот наших земляків. А це 
менше, ніж в минулому році. 

наступним ювіляром водохресного купання стали 
руслан з іваном. Хлопці виявились настільки прудкими, 
що кінокамера за ними не встигла. Тож фотографувалися 
вони вже одягнувшись.

сто п'ятдесятим в нашій статистиці стали данило з 
олександром. Вони з настилу у воду пірнули разом, разом 
і з водойми вийшли.

а денис, костянтин та Василь стали моржами, на яких 
завершився офіційний підрахунок. 

леонід олешко розповів, 
що колись саме на 
Водохреща кинув палити

В’ячеслаВ гончарук

На Старий Новий рік ГО 
«Зміни Козятин» провели 
показовий захід безпеки 
щодо можливого враження 
дітей електричним струмом. 
Активісти громадської ор-
ганізації показали, що на 
стовпах вуличного освітлен-
ня на площі і в міському 
сквері є вільний доступ до 
електродротів, які знахо-
дяться під напругою. Спо-
чатку волонтери організації 
закрили паперовою обгорт-
кою люки стовпів на площі, 
а потім в міському парку. 

Те, що громадська ор-
ганізація «Зміни Козятин» 
п ідняла питання дитячої 
безпеки в нашому місті, за-
слуговує на повагу. Вони 
виявили небезпечні місця 
для дитячого травматизму. 
Т ільки виникає питання : 
чи змінився від такої акції 
Козятин? Чи є папір з напи-
сом «Зміни Козятин», яким 
закрили доступ до дротів 
під напругою, надійною за-
слінкою. Про це ми запитали 
мешканців нашого міста .

 Пані Вікторія (41), ме-
неджер:

— Я була на площі і ба-
чила оголені дроти, була 
шокована такою байдужістю 
відповідальних працівників 
за безпеку в нашому місті. Я 
була свідком, коли хлопчика 
дошкільного віку вразило 
електричним струмом. Вва-
жаю, що ГО «Зміни Козятин» 
роблять корисну справу.

Олена (26), тимчасово 

не працююча:
— Змінювати Козятин мож-

на тільки змінившись самому. 
Біля пам’ятника Грушев-
ського такі самі стовпи з 
такими ж дротами. Чому до 
пам’ятника Грушевського не 
пішли Руслан та компанія? 
Тому що там завжди менше 
людей, перед якими можна 
попіаритись. Я бачила ві-
део, де громадські активісти 
закидали г іллям щитову. 
Хіба так зміниш Козятин? 
Чи гілка дерева є надій-
ним запобіжником щитової?

Віктор (65), пенсіонер:
— Я живу на ПРБ. Був 

свідком, коли один козятин-
ський підприємець з власної 
ініціативи біля пам’ятника 
вічного вогню лавки ремон-
тував. Нехай того чоловіка 
візьмуть до себе в орга-
нізацію. Він сказав дуже 
мудрі слова: «Хочеш щось 
в Козятині змінити – ві-
зьми й зроби». Це добре, 
що у нас є така організація. 
Колись і вони для міста 
зроблять щось корисне.. ..

 Анастасія (44), това-
рознавець:

— Я не звернула увагу, 
тепер бачу. За таку органі-
зацію чула. З одного боку 
це дуже добре, що в нашому 
місті є люди, які хочуть змін 
в Козятині. Тільки заклеїти 
папірцями і замотати скот-
чем, думаю, що скоріше на 
шкоду. Не кожна дитина 
хоче з’ їсти цукерку. Зате 
переважна б ільшіс ть д і -
тей розмотають цукерку, 
тому що хочуть побачити, 

що там за обгорткою. Чи 
не вийде, що громадські 
активісти показали дітям до-
рогу, за яким курсом біля 
стовпа можна слідувати?

Анжела (19), студентка:
— Я тепер в Козятині рід-

ко буваю.
– То що, вам тепер бай-

дуже, що в Козятині від-
б у в а є т ь с я?-  з а п и т у ємо . 

— Ні, не байдуже, про-
сто я дуже спішу, –  від-
повіла майбутній педагог.

Борис (32), залізничник:
— Оголених дротів я не 

бачив, але на деяких стов-
пах вже ті закладки ма-
ють діри. Коли ті папери 
порвали  дорослі,  н ічо -
го страшного. Коли туди 
полізли діти – то біда .

У більшості випадків на-
шого опитування респонден-
ти уникали відповідей. І це 
також біда нашого міста. «Я 
нічого не знаю», «не чіпайте 
мене» –  актуальне тільки 
до того часу, поки якась 
біда нас не стосується. Змі-
нити Козятин можна тільки 
в тому випадку, коли ми, 
козятинчани, самі змінимося.  

обгортка з написом «зміни козятин» не змінила нічого в безпеці дітей
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здоров’я наші люди

перевтілювалися в проню прокопівну і 
грали на піаніно: день селфі у муЗеї

світлина коЗятинчанки потрапила до календаря «сильні духом. мами»

у коЗятині буде опорна лікарня

культура. Музей історії міста долучився до всесвітньої акції «Museum selfie day». Козятинчани приходили 
фотографуватися на фоні експонатів. Наймолодшому відвідувачу було 7,5 місяця. А один з гостей був такий 
вражений побаченим, що навіть не зміг обрати одну локацію для фото. Розповідаємо, які зали найбільше 
привернули увагу козятинчан, що прийшли фотографуватися у музеї

Підставою для проведення безкоштовних 
інструментальних досліджень є і вік пацієнта. 
Мамографія призначається не всім, а лише 
жінкам від 40 років і старше, гістероскопія – 
від 50 років і старше.

Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, 
бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і 
старше, колоноскопія – від 40 років і старше.

До гарантованого пакету безоплатних об-
стежень входить:

-мамографія (рентгенівське обстеження 
молочних залоз); 

-гістероскопія (це процедура, яка дозволяє 
лікарю оглянути порожнину матки);  

-езофагогастродуоденоскопія (найбільш 

інформативний метод обстеження для ви-
явлення захворювань стравоходу, шлунка і 
дванадцятипалої кишки);

-колоноскопія (діагностична медична проце-
дура, під час якої лікар-ендоскопіст оглядає 
і оцінює стан внутрішньої поверхні товстої 
кишки за допомогою спеціального зонда);

-цистоскопія (ендоскопічний метод діагнос-
тики, що дає змогу за допомогою спеціально-
го приладу оглянути слизові оболонки уретри 
і сечового міхура);

-бронхоскопія (ендоскопічне дослідження 
бронхів за допомогою ригідних (прямих) 
бронхоскопів або гнучких бронхофіброско-
пів).

Що можна буде перевірити

Того дня музей не лише при-
єднався до всесвітньої акції, а й 
поповнив свої фонди. Тетяна Яков-
лєва принесла іграшку 80-х років 
— півника. Колись ним грався її 
син, який нині вже сам став татом.

— Йому подарували чи на роди-
ни, чи на хрестини, — розповідає 
Лілія Макаревич. — А народився 
він у 1984 році. Принесла Тетяна і 
каже: «Дитина навряд чи буде цим 
гратися, зараз вже інші іграшки».

Поповнити колекцію музею може 
будь-хто, хто має вдома ста-
рі речі. Адміністрація збирає 
іграшки, весільний одяг, одяг 
довоєнного, післявоєнного пе-
ріодів та періоду репресій, ка-
пелюшки, сумочки мешканців 
Козятина. Усе це для того, щоб 
формувати нові цікаві виставки.

А ще запрошує до співпра-
ці колекціонерів , які можуть 
виставити свої унікальні речі.

долучайтесь до формування фондів музею

Василь Мельник: «я завжди агітую — не сидіть вдома. 
Щось заболіло — ідіть до лікаря»

 «профілактувати рак ми не 
можемо»
дбайте про себе. Міністерство охорони здоров'я України на своєму сайті опублікувало перелік 
медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безоплатно. Серед них - послуги 
з ранньої діагностики раку. Які показники захворюваності на рак на Козятинщині та що про 
хворобу розповів лікар хірург-онколог-мамолог Василь Мельник?

ірина ШеВчук

Рак. Так називаємо ми цю 
недугу в народі. Онкологія. Так 
називають лікарі. Різні назви, 
але значення одне — це за-
хворювання, про яке людство, 
на жаль, згадує все частіше 
і частіше. Це страшне слово 
вселяє в людину страх, змушує 
панікувати, вимальовує страшну 
картину безвиході. Ні вік, ні 
стать, ні національність не є 
перешкодою, адже онкологічні 
захворювання поширені в усіх 
країнах, посягаючи на життя не 
тільки дорослих, але й дітей. 

Мільярд - на дослідження

Україна посідає друге місце 
в Європі за темпами поши-
рення раку. За статистичними 
даними, щороку від страшної 
недуги помирають понад 65 
тисяч українців. Фахівці не 
втомлюються стверджувати — 
рання діагностика раку дозво-
лить знизити рівень смертності 
серед населення. Цього року 
держава запровадила перелік 
безкоштовних послуг, що до-
зволять це зробити. Інструмен-
тальні дослідження для ранньої 
діагностики новоутворень ви-
значені пріоритетними послу-
гами. На них виділили близько 
1 мільярда гривень. Національ-
на служба здоров’я України 
оплатить лікарням ці послу-
ги за підвищеним тарифом.

Для того, щоб пройти до-

слідження, потрібно мати на-
правлення від сімейного лікаря 
або іншого лікуючого лікаря. 

яка ситуація з онко у ра-
йоні? 

За даними комунального 
підприємства «Козятинський 
районний медичний центр пер-
винної медико-санітарної до-
помоги», за минулий 2019 
рік на обліку 738 пацієнтів 
із злоякісними новоутворен-
нями. З них 53 потребували 
наркотичних засобів, якими 
були забезпечені. Як розповів 
відомий на Козятинщині лікар-
хірург-онколог-мамолог Василь 
Мельник, частина з переліку 
досліджень ранньої діагности-
ки раку і раніше була офіційно 
безкоштовною. А деякі з них 
навіть якщо були і платними, то 
коштували порівняно недорого.

— Наприклад, цистоскопія і 
гістероскопія були безкоштов-
ними, — каже Василь Мельник. 
— Мамографія коштує приблиз-
но 300 гривень. Якщо взяти 
бронхоскопію, то у Козятині її 
не роблять. Можна зробити це 
обстеження у Вінниці. А взагалі 
хочу сказати, що профілактува-
ти рак ми не можемо, тому що 
не знаємо причини раку. І це не 
тільки в Козятині чи в Україні, а 
й по всьому світі. Але виявити 
рак на ранніх стадіях ми може-
мо, і перелік цих досліджень 
якраз дозволить виявити хво-
робу та вчасно її пролікувати. 

жінки обстежуються час-
тіШе

За словами Василя Мельни-
ка, виходячи зі свого досвіду, 
жінки найбільше хворіють на 
рак молочних залоз. Чоловіків 
частіше вражає рак легенів.

— При раку грудей в жі-
нок від самого початку і до 
вираження клінічних даних 
проходить п’ять років, — про-
довжує Василь Мельник. — Як 
свідчить загальна тенденція, 
жінки частіше обстежуються, 
ніж чоловіки. Вони більше за 
собою дивляться. Звісно, хочу 
звернутися до людей, щоб 
відповідальніше ставилися до 
свого здоров’я. Я завжди агі-
тую — не сидіть вдома. Щось 
заболіло — ідіть до лікаря.

олена удВуд

Музей історії міста долучився до 
акції «Museum selfie day» вперше. 
Ініціатива належала Вінницькому 
обласному краєзнавчому музею.

У нашому музеї спершу ва-
галися, чи варто проводити ак-
цію, але все ж вирішили це 
зробити. Спонукала до цього 
друг музею Софія Крилова.

— Ми тільки думали з Наталею 
(наукова співробітниця музею — 
авт.), чи потрібно нам це, тому 
що відвідувачі не стоять у черзі, 
— розповідає Лілія Макаревич, 
директорка музею. — Якщо ніхто 
не прийде, то осоромимося на 
весь Козятин. А з іншого боку, 
подумали, чому б ні?! І тут до нас 
звертається Софія Крилова. Вона 
нам пише в особисті повідомлення 
в цей же день, коли ми думали, 
чи потрібно проводити акцію, і 
питає, чи не хочемо ми долучити-
ся. Ми це обговорили з Наталею. 
Якщо вже Софія так нас спонукає 
і готова допомогти з розповсю-
дженням інформації у соцмережі, 
то вирішили проводити акцію.

ПерШі ВідВідуВачі

«День селфі у музеї» прово-
дили 16 січня. Лілія Макаревич 
каже, що хоч відвідувачів бага-
то не було, все одно залиши-
лося море позитивних емоцій. 
Адже було багато цікавих митей.

Першою до музею завітала 
Інна Наумова. Їй розповіли про 
акцію і запропонували долу-

читися. Інна зробила світлину 
у залі «Звитяга та мужність».

Наймолодшому учаснику акції 
було 7,5 місяця. Це — Матвій. Він 
завітав до музею разом із бабусею 
Тетяною Яковлєвою. Вони зробили 
багато цікавих фотографій — біля 
фортепіано, ялинки на вході до 
музею, біля вулика у «Селянській 
хаті». До речі, вулик передала 
до фондів музею сама Тетяна.

— Неймовірно було те, що хлоп-
чик малесенький, бабуся тримала 
його на руках. Вона поставила 
питання, я розповідаю, показую 
рукою на годинники (експозиція, 
яка нині виставлена у музеї — 
авт.), а він на мене дивиться, очі 
примружує і уважно спостерігає, 
— розповідає Наталія Баштова, 
наукова співробітниця музею. — 
Поки я розповідала про годинни-
ки, він очей не зводив. Не пере-
бивав, не гукав, просто дивився.

«на ній ця сукня Виглядала 
як на леді»

Завітала до музею і Софія Кри-
лова разом з другом Богданом 
Арсенюком. Він залишився вра-
жений побаченим. У музеї був ще 
в дитинстві. Коли ж прийшов сюди 
дорослим, зізнався, що й гадки 
не мав, що тут настільки цікаво.

— Йому цікаво було все, — про-
довжує Наталія. — Дуже багато 
фактів було, які він дізнався про 
Козятин саме у музеї. Він наголо-
сив на цьому. Хоча він історією 
цікавився. Напевно, це найкраща 
похвала, коли кажуть: «Я ніколи 

не думав, що у музеї так класно!»
Богдан не зміг обрати одну 

локацію для фото. Тому вирішив 
просто вийти на вулицю і зробити 
селфі біля входу в заклад. А Со-
фія зробила кілька світлин. Для 
однієї з них вона перевтілилася 
в пані з минулого — одягнула 
сукню Проні Прокопівни, яка є 
серед експозицій у залі музею, 
присвяченій режисеру Віктору 
Іванову та фотографії ХХ століття.

— На ній ця сукня виглядала 
як на леді, — каже Баштова. — 
І капелюшок ще. Я підв’язала, 
щоб сукня краще сиділа. Вона 
сідала, ніжку виставляла. Ка-
зала, що не думала, що так 
класно буде відчути себе пані.

згадуВали дитинстВо

Серед відвідувачів були й такі, 
хто відмовлявся фотографува-
тися і виставляти свої фото в 
інтернеті. Адже за умовами акції 
треба було зробити селфі і по-
ділитися знімком на 
сторінці Музею у Фей-
сбук. Проте більшість 
радо фотографувалася. 
Часом не без допомо-
ги працівників музею.

— Приходила май-
стриня-рукодільниця 
Ольга Іщук, — продо-
вжує Наталія. — Вона в 
територіальному центрі 
навчалася в Універ-
ситеті третього віку. 
Була в захваті. Вона 
взагалі у нас частий 

гість. Біля ялинки вона зга-
дувала, які іграшки були в 
її дитинстві, як зустрічали 
Новий рік. Вона теж була 
під враженням. Вона селфі 
не могла сама зробити. 
Каже: «Рука труситься, вік, 
і я навіть не вмію поставити 
телефон так, щоб себе було 
видно». То ми їй допомагали.

Козятинчани робили світ-
лини у різних залах. Адже 
вибрати було з чого. Фо-
тографувалися зі старо-
винними ліхтарями, біля 
експозиції «Селянська хата», 
у залі «Звитяга і мужність», 
біля ялинки, прикрашеної 
старовинними іграшками.

— Алла Гордійчук прихо-
дила з чоловіком. У «Селян-
ській хаті» фотографувалася. 
Ми вдягали на неї старовин-
ну свиту. Але вона просила 
не розповсюджувати світли-
ни, тому ми їх не виставляли, 
— каже Лілія Макаревич.

софія крилова зробила у музеї 
кілька світлин. На одній з них 
дівчина в образі пані кінця ХІХ 
століття

олена удВуд

У 2019 році Департамент 
військового капеланства УГКЦ 
організував фотопроект «Силь-
ні духом. Мами». Жінок з усієї 
України, які втратили синів на 
війні, запросили сфотографу-
ватися. Серед учасниць була 
наша землячка Інна Наумова.

У рамках проекту випус-
тили календар на 2020-ий 
рік. У четвер, 16 січня, жінка 
передала календар з авто-
графом до фондів Музею іс-
торії міста. Того дня проходила 
акція «Museum selfie day», 
тож Інна Наумова долучилася 
до неї — зробила світлину 
у залі «Звитяга і мужність».

— Ми розповіли, що така 

акція проходить по всьому сві-
ту, — каже Лілія Макаревич, 
директорка музею. — Інна 
каже: «Я хочу туди, до сина 
(Вадима Наумова — авт.)». Ми 
увімкнули на екрані світлини 
кіборга Осаулка. Там фото-
графії з голубами. Він колись 
захоплювався голубами. І на 
фоні світлин кіборга і портре-
та Вадима зробили фото.

До календаря увійшли світ-
лини усіх учасниць проекту. 
Хоча матерів, які втратили своїх 
синів у кривавій війні на Сході 
України, дуже багато. Лише на 
Козятинщині офіційні втрати — 
14 осіб. Але на стенді у Музеї 
історії міста воїнів шістнадцять.

— У кожної мами непо-
вторна доля. Кожна з них 

— героїчна жінка. 
Там і волонтерки є. 
Кожна свою місію 
виконує, — продо-
вж у є  Ма к а р е в и ч .

— Серед учасниць 
є жінка, їй 48 ро-
ків. Після того, як 
загинув син, вона 
еко-запліднення зро-
била і двох діток 
народила, — додає 
Ната л і я  Баштова .

Календар можна 
переглянути. Він ле-
жить у залі «Звитяга 
та мужність» Музею 
історії міста. Адреса: 
вулиця Грушевського, 
15. Працює музей з 9 
до 18, крім вихідних.

козятинська црл у переліку опорних лікарень. Усього в 
області їх буде десять

серед світлин жінок козятинчанка інна наумова. Календар з її 
зображенням можна побачити у залі «Звитяга і мужність» в Музеї 
історії міста

олена удВуд

Кабінет міністрів України 15 
січня затвердив список опорних 
лікарень у регіонах. Про це 
повідомило Міністерство охо-
рони здоров’я на своєму сайті.

У Вінницькій області таких 
лікарень буде десять. У Козя-
тині вона теж буде — опорною 
стане Центральна районна 
лікарня. Про це сказала Люд-
мила Грабович, директор де-
партаменту охорони здоров’я 
у сюжеті «Медична реформа в 
дії» на сайті Вінницької ОДА.

Тож тепер козятинчани мо-
жуть заспокоїтися — їхати 
до Калинівки чи у Хмільник 

за медичною допомогою не 
доведеться. До слова, там 
теж будуть опорні лікарні.

При визначенні опорних лі-
карень враховували доступ-
ність для людей. Передба-
чалося, що пацієнт має їха-
ти до медичного закладу 
не довше, ніж 60 хвилин.

«До переліку включено за-
клади охорони здоров’я, що від-
повідають вимогам або можуть 
бути підвищеними до багатопро-
фільних лікарень інтенсивного 
лікування першого або другого 
рівня, що забезпечуватимуть:

— безпечність медичної до-
помоги на основі доказової 
медицини;

— своєчасність доступу до 
медичної допомоги;

— економічну ефективність, 
яка полягає у забезпеченні 
максимально можливої якості 
медичної допомоги за умови 
раціонального та ощадливого 
використання ресурсів», — 
йдеться на сайті Міністерства 
охорони здоров’я.

Опорні лікарні працюватимуть 
три роки — до 2023-го. У них 
надаватимуть вторинну та екс-
трену медичну допомогу. А за 
три роки планується, що у гос-
пітальних округах визначаться 
з тим, які заклади стануть ба-
гатопрофільними і зможуть за-
безпечити інтенсивне лікування.
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Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв. в с. Йосипівка, 2 
пов. будинок з газом, водою, сан вуз-
лом, меблями та побутовою техні-

кою. 068-954-52-63, 096-904-13-52

Продам будинок р-н 3 школи, газ, ц/
вода, каналізація, є гараж, погріб, 
сарай, поряд вокзал, садочок. 093-

347-05-48, 063-427-34-44

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

067-442-17-71

робота
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
На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен продавець. 063-234-29-75
Автомийка запрошує на роботу чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093-
631-89-49
На роботу (в р-н ПРБ та училища) потрібна 
прибиральниця, оплата договірна. 063-
315-06-32, 097-955-44-22 ДімаНа 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 в магазин "Продторг" запрошують-
ся оператор-касир, продавець, різноробочий,  
водій ЗІЛ-130. Ми гарантуємо з/п 7500-
10000 грн (з податками). Компенсація харчу-
вання. 067-430-02-80
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ремонт, послуги
Ремонт квартир, поклейка шпалер. 063-754-
57-71

            Продам
2 гаража під бус в р-ні Катукова та р-н ПРБ. 093-756-39-22
Антена супутникова, мякий куточок, стіл письмовий, вело-
сипед. 093-498-00-69
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на фестивалі гумору артистам бажали 
Зарплат, як у керівника укрпоШти

«моя аня така ніжна». історія одного кохання

468068

В’ячеслаВ гончарук

Уже майже 40 років в селі 
Хомутинці Калинівського райо-
ну проходить фестиваль сатири 
і гумору. На святковий захід 
збираються шанувальники 
творчості гумориста Степана 
Руданського. За традицією, 
свято починається з покла-
дання квітів до пам’ятника 
великого сміхотворця. Кожен 
рік біля пам’ятника лунає піс-
ня «Повій вітре на Вкраїну», 
після чого на сцену виходять 
колективи художньої самоді-
яльності. На другий день свят-
кове дійство проходить на 
центральній площі Калинівки.

Цього року фестиваль гумо-
ру святкували на Водохреще, 
тому крім виступів гумористів 
і колективів художньої самоді-
яльності, на площі влаштували 
фотозони, куштували страви 
польової кухні, тут прохо-
дили змагання силачів, роз-
важальні конкурси, виставка 
умільців народної творчості.

Великою популярністю на 

фестивалі користується наша 
землячка — лауреат ІІ премії 
ім. Степана Руданського Анто-
ніна Петрушкевич. Цю премію 
вона отримала за книгу «Ве-
села новина». Кожного року її 
з гуртом «Калина» запрошує 
на фестиваль центр народної 
творчості. Адже «Калину» 
люблять у Калинівці за те, що 
колектив завжди приїжджає 
з оновленою програмою. От 
і цього разу махнівчанки спі-
вали пісні авторства Антоніни 
Петрушкевич сьомого альбому.

— Ми любимо це свято, 
адже кожен рік — це зустрічі 
з талановитими людьми. Для 
мене це ще зустріч з моєю 
юністю, — каже керівник 
гурту Антоніна Петрушевич. — 
Вперше я була на фестивалі 
як тільки вуз закінчила. А за-
прошують нас тому, що орга-
нізатори фестивалю люблять 
наш колектив і мою творчість.

За два дні у виконанні гурту 
прозвучали пісні «Намистечко» 
з солісткою Вікторією Буйнов-
ською, «Тарадайка» (соліст-

ка Людмила 
К о с а р и н -
ська), пісня 
«Вітька» (со-
лістка Анто-
ніна Петруш-
кевич).

— Цього 
рок у  фе с -
тиваль був 
вражаючим. 
Було бага-
то  ц ікавих 
ф о т о з о н . 
Кожен мав 
змогу сфо-
то графува -
тися з ак-
тором в об-
разі Степана 
Руданського, 
який впро-
довж свята 
сидів у від-
п о в і д н і й 
ф о т о з о н і , 
— розпові-
ла солістка 
гурту Марія 
Кулеша.

Подія. У минулі вихідні на батьківщині Степана Руданського в селі Хомутинцях стартувало 
Всеукраїнське свято сатири і гумору. Його учасниками стали гумористи та співочі колективи з 
Волинської, Вінницької, Тернопільської, Київської та Івано-Франківської областей. Козятинський 
край представляв вокальний ансамбль «Калина» з Махнівки

«калину» люблять у калинівці за те, що колектив завжди приїжджає з 
оновленою програмою.

В’ячеслаВ гончарук 

Минулого тижня в міському 
будинку культури в ідбувся 
розважальний захід для дітей 
з обмеженими можливостями 
організації «Повір у себе». 
Влаштував його для своїх під-
опічних через своїх бердичев-
ських друзів тренер інваспорту 
Володимир Шульга. На заході в 
наше поле зору потрапили двоє 
інваспортівців не дитячого віку. 
То були Юрій та його наречена 
Аня.

Познайомились Анна з Юрієм 
два роки тому в центрі дитячої 
та юнацької творчості. У той 
день, каже Юра, Аня сиділа і 
читала якусь книгу. 

– Вона  мені настільки спо-
добалась, що я закохався в неї 
з першого погляду. Тільки в 
перші години знайомства не все 
залежало від мене. Аня сто-
ронилася мене і навіть втекла, 
коли я сказав їй, що закохався 
в неї. Та я не втрачав надії, че-
рез деякий час підкрався до неї 
і ніжно обняв її ззаду. Мабуть, 
то була мить, коли вона повіри-
ла в мої серйозні наміри.

Юрій розповідає, що в той 
день він з Анною, товаришем 
Олександром Плахотнюком 
пішли на стадіон «Локомотив» 
і пробіглися біговою доріжкою. 

– Ані сподобалось займати-
ся спортом і ми разом з нею 
почали займатися у тренера з 
інваспорту Володимира Шульги, 
– каже Юра.

– Який вид спорту обрала 
для себе Аня? – запитали ми 
в закоханого, але тут й сама 
Аня підійшла. Тому це саме 
питання адресуємо їй.

— Мені більше подобається 
займатися легкою атлетикою і 
плавати в басейні, - відповіла 
дівчина.

– А крім спорту, ще чим 
любите займатися? – запи-
туємо. 

До розмови підключається 
Юрій.

– У Ані багато є занять, які 
вона полюбляє. Читає книги, 
порається по дому, любить 
рукоділля, якого навчила Аню 
керівник гуртка Тетяна Володи-
мирівна. З задоволенням прогу-
люємося нашим містом. Зимою 
багато є часу. А от влітку не-

має часу для мандрів, на городі 
весь вільний час пропадаємо.

– В Ані є земельна ділянка 
40 соток. Якої городини ми 
там тільки не садимо, – кажуть 
вони обоє.

– Найбільше любимо збира-
ти вирощений врожай, – каже 
Юрій. І Аня погоджується, що 
літо для них краща пора як для 
роботи, так і для відпочинку.

В Ані задзвонив телефон, 
а Юра скористався момен-
том.

– Юра, мати дружину, це 
не тільки безмежне кохання 
з ранку до вечора. Це й від-
повідальність за сім’ю. 

— Я думав над цим. У 
мене непогана пенсія. Крім 
того, я заробляю гроші 

фізичною працею. Зараз ми з 
Анею ці кошти відкладаємо на 
весілля. Потім вони будуть йти 
в бюджет сім’ї. Квартиру зні-
мати не будемо, жити будемо в 
Ані. Там є всі умови, – сказав 
він.

– На весілля журналістів 
запросите?

— Якщо для Ані напишите 
ніжну статтю. Моя Аня така 

ніжна.
І справді ніжна. А ми таких 

людей іноді називаємо людь-
ми з особливими потребами. 
А потреба у них, як і у всіх, у 
тому, щоб поруч були ті, біля 
кого вони зможуть повірити в 
себе. Повіривши в себе, вони 
зможуть розраховувати на 
повноцінне життя, створюючи 
повноцінні сім’ї.

– Я через 
газету хочу Ані 
освідчитись в 
коханні, хочу, щоб 
вона стала моєю 
дружиною, – каже 
хлопець. 
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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, газозварювальний апарат. 068-216-34-20
Бройлери КОББ - 500 добові, іспанки, редбро, майстер - 
грейн. 063-293-13-29, 098-974-57-77
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      
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
Вікна м/п нові р.150 х 183 3 шт. (лоджія). 097-874-23-92
Воздушка "Хатсан" нова, компютер, безперебійник, 
магнітоли, автомагнітоли, телефони, радіотелефони, колонки 
Свен 2-18W, динаміки, перфоратор, компресор, дит. ліжко-
манеж, паяльна лампа, швейна машинка. 096-432-91-76
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля мілка. 073-
429-56-52
Газ. плита 60 см., телевізор плазма 38", пральна машинка 
автомат, верхня загрузка, авто резина 15. 098-379-30-48
Газові балони, бачки з пральних машин, труби різного 
діаметру, уголки, тіски, наковальню, буржуйку, ванни, 
батареї опалення чавунні. 063-398-52-10
Гараж в кооп.Жигулі, розташований в зручному місці І блок, 
після кап.ремонту (утеплення, покрівля - єврорубероїд, 
нова електрика), р.5.6 х 3.8 х 2.2.м, ворота 2.5 х 1.8 м. 
093-430-38-47
Гараж вул.О.Кошового. 063-064-05-28
Гараж р-н нового училища. 093-270-59-37
Гараж цегляний, 6х4 в центрі міста з сумісним приміщенням. 
063-494-81-91  
Горіхи цілі, мякі. 063-719-63-76
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

Дерево ясен недорого. 095-412-46-82
Диван розкладний, стіл-книжка. Револьвер Альора, модель 
440 мм. 067-502-10-70
Дитяча коляска з/л "Венеція" в хорошому стані. 097-842-
14-06
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова, дешево. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Запчастини рідні до Москвича, та двигун, агрегати, колеса. 
093-297-19-24
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, пров.Грушевського 10, всі до-
кументи 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 під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 097-
691-24-53
Зем. діл-ка під забудову 0.15 га, приватиз., є будівельний 
паспорт. 063-320-32-07
Земельна ділянка 35 сот.,с.Сестренівка. 067-587-91-62
Зерно кукурудзи, пшениці. 099-359-77-03
Зерно пшениці, ячміня. 098-908-82-95, 096-721-59-39
Зимова резина на дисках R13. 097-116-47-26, 093-998-07-49
Інвалідний візок новий. 098-703-47-46
Кабіна Райха, ел. чайник 20 л., стіл слюсарний, дерево-
обробний верстак, дублянка чол. р.52, насосна станція 
"Італія", труби а/ц діам.150, ст. діам.15, смола,  шпалери 
вінілові, бруски дерев`яні, полікарбонат. 096-467-88-03 
Картопля дрібна с.Козятин. 097-628-48-13, 073-058-41-21 
в будь-який час
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, самовар, 
швейна машинка Зінгер, мотоцикол дитячий, два пилососа, 
мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 097-147-84-88
Клітки для кролів в доброму стані. 093-783-28-08
Кобила 10 років, с.Сестринівка. 096-252-64-16

Коза кітна на третій окіт. 067-756-06-27
Козочка кітна, в лютому окіт. 068-006-82-38
Колеса задні МТЗ, розподільник та насос 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 тонний. 097-448-11-15, 093-885-18-76, 097-
512-47-72
Контейнер на великому базарі, робочі - чоботи, ботінки, 
костюми х/б зимові, куртки, костюми літня, рукавиці, 
мило.093-013-65-24
Коняка молода, робоча, с.Білилівка. 096-183-18-01 Віктор
Кормовий буряк 2 грн./кг., картопля мілка. 067-349-52-39, 
063-623-02-56
Кормовий буряк, с.Селище. 067-714-24-87
Кормовий буряк, с.Титусівка. 097-712-96-71
Кормовий буряк, сіно люцерни. 066-178-00-95
Кормовий буряк. 097-112-22-73
Кормовий буряк. 097-297-81-71
Корова 3 міс. тільна, 4 роки. 063-104-31-23
Корова з 4 телям, чорно-ряба, отел в лютому. 063-670-
31-48
Корова первістка чорно-ряба, курка молода. 097-175-74-76, 
097-426-67-06
Корова тільна з 2 телям, 27 лютого термін отелу. 096-795-
27-51
Корова чорно ряба з 3 телям, спокійна. 098-245-76-02
Корова, телиця. 097-233-39-94
Корови на вибір. 097-906-39-19
Круглі тюки соломи і сіна. 096-983-28-78
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        НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 2 пов., центр, біля 1 школи. 093-704-31-57
1-кімн. кв., вул.Довженка, 1 пов., інд. опалення, без ремон-
ту. 093-704-31-57
1-кімн. кв., смт.Залізничне вул.Дружби 61А, кв.3. 068-436-
37-85 Ольга, 068-308-06-03
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 одноконтурне. 15,5 
у.о. 073-060-50-74    
2-х кімн. кв., 1 пов., центр, без ремонту, з опаленням, не-
дорого. 093-704-31-57
2-х кімн. кв., 4 пов., центр, середня, без ремонту. 093-
704-31-57
2-х кімн. кв., 50 кв.м., р-н ПРБ маг.Сузіря. 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
2-х кімн. кв., з ремонтом, 5/5. балкон застіклений, інд. опа-
лення або обмін. 093-984-19-59, 098-853-39-84
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вмонтована кухня 7.3 
кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, м/п вікна, 
ламінат. 096-213-33-39, 063-131-86-02

        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 тис. км., черв., 
гарний стан, не битий, не фарбований, один власник, гараж-
не зберігання, кондиціонер, 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 2107 1991 р.в., по тех.паспорту, недорого. 068-627-
51-49
Головка блока ВАЗ 2101-07 після кап.ремонту. 097-116-69-11
Део Сенс 1.3 л., 2005 р.в., в хорошому стані, колір 
сірий металік, ремонту не потребує, Козятинський р-н 
с.Вернигородок. 096-134-10-83
ЗАЗ 968 М 1992 р.в., на ходу. 093-107-76-25
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 097-
577-26-86
Мотоблок 6 л.с., плуг, фреза. 098-719-48-06
Скутер Кореєць на ходу або обмін. 098-834-40-88
Славута 2004 р.в., г/б. 097-623-70-91
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86
Ваз 2110. 2004р.придбана 2005р.Потребуе косметичний 
ремонт. 0674928443

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. двигуни. 
067-456-66-51
Барана Романівської породи до 40 кг. (плідника). 096-
969-45-99
Від організацій та населення за нал. та без.нал. мета-
лобрухт чорних та кольорових металів, за самою вищою 
ціною, можливий самовивіз. 097-793-55-95
Газові та кисневі балони, холодильники, пральні машинки, 
газові колонки, акумулятори, радіатори, чавунні батареї. 
073-793-55-95
Гараж. 093-076-60-60
Дорого ваше авто, мотоцикл, скутер, мопед, в будь-якому 
стані. 093-679-43-84
Дорого металобрухт чорний та кольровий, можливий 
самовивіз. 063-398-52-10
Задній міст Москвич, Жигулі, ресори Москвич. 098-400-
91-10
Закуповую зерно кукурудзи, пшениці та ячменю. 067-
430-02-80
Картоплю дрібну та буряк. 097-793-55-95
Картоплю. 067-159-28-54
Картопля дрібну та ячмінь 2 тонни. 063-719-63-76
Контейнер 5 т. чи 3 т. 063-398-52-10
Контейнер дорого 5 чи 3 т. 097-793-55-95
Кормовий буряк, картоплю мілку. 093-297-19-24
Кукурудзу та ячмінь 2-3 тонни. 098-500-10-57
Макулатуру та картон, поліетеленову плівку та бутилки 
пластикові, можливий самовивіз. 097-793-55-95
Неробочі бензокоси, бензопили, ел.двигуни, мотолоки (або 
мотоблока малого чи мото-культиватора робочого), млини 
можна і розкомплектовані, головку циліндра до скутера 50 
см.куб. 4 т. 068-216-34-20
Пір'я, старі подушки, перини, радянські телевізори, холо-
дильники. 097-529-10-20
Теля на відгодівлю, випоєне. 093-297-19-24
Швелер, тавра, уголок. 067-369-13-23
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-01-49

                РІЗНЕ
Бажаєте очистити оселю від різного мотлоху, макулатури, 
металу та різного, самовивіз. 063-398-52-10
Візьму на квартиру хлопця. 093-884-86-66
Візьму на квартиру чоловіка або жінку, бажано з села, центр. 
063-694-97-19
Втрачено військовий квиток на імя Орищук Василь Володими-
рович вважати недійсним
Втрачено диплом кваліфікованого робітника ДЕВК №005119 
за професією "Електро монтер контактної мережі", виданий 
Козятинським ПТУ-17 23.06.98 р. на ім'я Поплавський Олек-
сандр Францевич вважати недійсним
Здам 1-кімн. кв., м.Вінниця р-н Водоканал. 093-849-93-36
Здам 2-х кімн. кв., в центрі, всі зручності. 097-347-50-64 
після 16:00
Здам 2-х кмн. кв., центр. 093-010-68-05
Здам в оренду город 30 сот., с.Титусівка. 096-075-70-17
Здам в оренду приміщення під офіс, бізнес, 75 кв.м. та 35 
кв.м., вул.Грушевського 61А. 096-555-73-71
Сім'я зніме 2-х кімн. кв., або будинок в центр або поблизості 
центру, оплату гарантуємо вчасну. 068-815-13-34, 093-758-
11-69
Сімя зніме квартиру, розглянемо різні варіанти. 097-445-79-
66, 063-504-25-74
Терміново жінка шукає роботу доглядальниці, няні, 
прибиральниці і т.д., розгляну будь які варіанти. 067-192-67-
78, 063-238-23-61
Шукаю будь-яку роботу. 068-097-15-02
Шукаю доглядальницю для жінки, м.Козятин. 097-300-31-13
Здам а оренду приміщення 100 кв.м., складається з 2-х 
залів (колишнє кафе-бар), вул.Незалежності 72 (біля х-б 
заводу), підходить для різних видів підприєм. діяльності. 
098-386-16-12 Ірина

Кукурудза, пшениця, можлива доставка. 097-843-01-38
Кукурудза. 066-429-45-49
Культиватор вертикально фрезерний до трактора МТЗ-80 
у гарному технічному стані, фреза 4-х рядна для обробки 
картоплі. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Курчата бройлери КОББ - 500, іспанка, редбро, майстер 
грейн, комбікорм для курчат. 063-293-13-29, 098-974-57-77
Лёшка мясної породи 50 кг., на домашніх харчах 3 000 грн. 
068-216-70-39
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
Меблі для спальні та вітальні, піаніно Отрада, велосипед 
Україна чол. та жін., історична та пригодницька література. 
098-564-57-58
Металеві ковані ворота: висота-2.10, ширина-3,75; хвіртка 
металева-1.03 м. 097-350-36-33  
Місце під гараж вул.Довженка 105А. 097-691-24-53
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 м. діам. 2 х 
24, прут кругляк12 мм. 14 грн./1 м., інвалідна коляска. 093-
031-24-52
Ноутбук робочий 1 700 грн. 063-560-38-91
Овець Романівської породи на мясо. 096-969-45-99
Орхідеї різних кольорів, та орхідеї що пахнуть. 093-091-22-
38, 063-383-76-06
Поросята малі. 097-453-47-52
Поросята мясної породи. 097-722-99-65
Поросята Петрен та Ландрас, вага 13-15 кг. та 38-40 кг. 
096-772-01-94

Поросята. 063-503-53-46
Пральна машинка автомат Ардо, сумка для ноутбука, мебель 
б/у недорого, тумбочка з дзеркалом, туммбочка, кухонний 
комбайн ручний. 068-044-24-68
Пральна машинка вертикальної загрузки Вірпул в гарному 
стані, недорого 2 000 грн. 097-744-83-87
Прихожу 280 х 210 х 45 б/у в гарному стані, дешево. 063-
741-21-86, 098-542-94-77
Причіп легковий під свині 5 500 грн. 050-201-37-62
Причіп саморобний до тракторця або мотоблока 6 500 грн. 
068-518-35-71
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Пшениця, ячмінь. 098-524-97-56, 098-524-97-55
Пшениця. 097-398-10-98
Самовар, піря гусяче, кастрюля металева 20 л., радіола Ре-
корд, магнітофон Маяк. 096-364-80-30
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, тачка 2-х колісна, бак н/ж, стіл 
вулиця, швейна машина ручна, стіл вулиця.  093-020-22-95, 
093-031-24-52
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 транс-
форматорна, автоген, рейси по 3 м. та 4 м. Р-65, причіп до 
мотоблока. 068-216-34-20
Сіно, циркулярка, с.Козятин. 067-665-34-21
Телевізор б\в "самсунг", ДВД. 063-372-64-49
Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 093-631-89-49
Телицю тільну, восьмий місіць. 093-039-04-53, 096-877-40-46  
Телиця 1рік2міс. 096-729-02-72
Токарний станок по дереву. 097-448-94-72
Тюки ячмінки, тюки сіно. 097-318-91-22

2-х кімн. кв., р-н училища, 1 пов. 093-563-75-57
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. цегляного будин-
ку, 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., 3/9, центр, з ремонтом, середня. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 60 кв.м., центр, під офіс, магазин. 093-704-31-57
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. будинку., з ремонтом та 
меблями. 097-407-46-82 Олександр
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., кімнати роздільні, інд. 
опалення, тепла, кутова, 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
4-х кім. кв., 2/2, 86 кв. м. з усіма зручностями, імпортний 
котел, сучасні батареї, не кутова. Є 2-х. поверховий гараж, 
підвал. 096-176-45-23
4-х кімн. кв., центр, 2 пов., стан жилий. 093-704-31-57
Будинок 10 сот. землі, центр. 093-704-31-57
Будинок 100 кв.м., 5 сот. землі, р-н 5 школи. 063-698-73-29
Будинок 2-х пов., в центрі міста, є умови для бізнесу. 063-
754-61-56
Будинок 50 кв.м., газ, вода, 15 сот. землі, р-н Поле Чудес, 
терміново, можливий обмін. 063-698-73-29
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 57 кв.м., 
3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по периметру огороджено 
бетонною огорожею, є плодові дерева, на околиці міста. 
063-026-75-03
Будинок в с. Махнівка (Комсомольське), вул. Грушевського, 
20, 13 сот., земля приватизована. 097-791-36-68, 096-909-
36-73  
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є два окремі входи, 
заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, літня кухня. 067-565-78-
48, 063-804-94-80 Катя
Будинок газ., жилий 8 х 10 м., зі всіма зручностями, с.Сигнал 
(3 км. від райцентра), є гараж, літня кухня, сарай, погріб, 
криниця, садок, город. 095-769-97-36
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, погріб, літня 
кухня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 сот. 096-

721-87-38
Будинок з газом, сарай, погріб, гараж, 0.25 га землі, 
с.Козятин. 097-997-03-23
Будинок з ремонтом та меблями, 10 сот. землі, р-н 3 
школи. 093-704-31-57
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, м.Козятин вул.
Матросова, або обмін на квартиру. 097-186-99-34   
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр вул.
Підгорбунського 34. 067-271-67-99
Будинок 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 м.Козятин вул.І.Мазепи, з усіма зручностями, газ, 
вода, сад, город 0.06 га. 063-606-61-24, 067-972-22-83
Будинок пров. Джерельний, 8 (Кірова). 096-107-00-47
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ та 
пічне опалення, земля приватизована. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
Будинок с.Білопілля, 100 кв.м., газ., пічне опалення, 
криниця, погріб, сарай, 25 сот. землі, центральа дорога. 
098-551-29-46
Будинок с.Вернигородок в центрі, 83 кв.м. з усіма зруч-
ностями, госп. будівлі, гараж, земля приватиз., поряд 
ставок. 068-346-54-35
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.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 будинку газ, 
світло, всі лічильники, зроблена нова каналізація, вода 
зі скважини, газ. опалення, є літня кухня, погріб, хлів. 
097-302-85-55
Будинок старий 15 сот. зем. діл-ка, центр. 093-153-21-72, 
093-153-21-77
Будинок терміново, с.Козятин, з усіма зручностями, вода, 
газ, теалет, гараж, 80 кв.м., 10 сот. города, є всі госп. 
будівлі, поряд зупинка до міста. 073-058-41-21, 097-628-
48-13
Будинок терміново, с.Сестринівка, на подвірї криниця, 
навпроти магю, 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 цегляний 75 кв.м., 9 сот. городу, с.Козятин, вул.
Пирогова, поруч зупинка автобуса №2, 4 великі кімнати, 
кухня, літня кухня, погріб, сарай,  газ. та пічне опалення, 
зручності на вулиці. 093-753-73-25
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матросова, або 
обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 068-898-10-84  
Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є скважина. 
098-918-03-39
Пів будинку 3 кімнати, є підвал, літня кухня, сарай, кри-
ниця, газ. та пічне опалення, город 40 сот., с.Козятин. 
098-707-26-10
Приміщення під офіс, магазин, центр, 50 кв.м. 093-704-
31-57
Участок під забудову. 093-704-31-57
Частина будинку с.Козятин, 20 сот. землі, недорого. 093-
704-31-57
Частина будинку, участок 0.08 га або обміняю на 1-кімн. кв. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
Частина будинку, участок 0.08 га, або обмін на 1-кімн. кв. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

Сою, Соняшникове насіння 067-982-68-38 
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. Дорого. 063-
585-23-50, 097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь якому 
стані. 098-682-50-85 

Тюки ячмінні. 096-644-40-68
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
Холодильник б/у побутовий Сіменс Німецький, морозильна 
камера горизонтальна, електро гриль Німецька 093-181-95-71
Цілий горіз 250 кг., не тверді. 063-398-52-10
Цуценята західно - сибірської лайки, вільні, 2 дівчинки. 067-
801-66-93, 063-504-03-49
Цуценята пекінеса королівського, хлопчики. 097-793-55-95
Швейну машинку ножну, нові парики, банки 0,5 та 1 л., вазони 
"Алоє". 093-884-86-66
Шотландську вісловуху та британського прямовухого котиків по 
6 міс. 1 000 грн./2 шт., голубого окрасу або обмін на зерно. 
063-719-63-76
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Ячмінь, тюки пшеничної соломи. 096-600-34-02
Дрова твердих порід з доставкою. 063-960-26-33
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ГоРоСКоП
з 23.01 по 29.01
оВен 
Овнів очікує прилив нових ідей, які неза-
баром допоможуть покращити фінансовий 

стан. Тому добре подумайте над тим, що може 
принести прибуток, а від чого варто відмовитись. 
Чудовий тиждень для корисних покупок, а от 
спонтанність щодо придбання дорогих речей не 
принесе очікуваних результатів.

тельці 
У Тельців тиждень буде доволі про-
дуктивним у плані роботи, тому невдовзі 
ви можете отримати премію та нарешті 

зробити для себе фінансову "подушку". У середу 
та неділю може випасти нагода придбати річ, яку 
ви давно хотіли. Вмикайте холодний розум, а тоді 
вирішуйте, чи купувати її. 

близнюки 
Близнюкам з їхніми емоційними гой-
далками краще спокійніше цього тижня 
ставитись до грошей. Одного дня вам 

захочеться прийняти ванну у своїй зарплатні, а 
іншого почнуться набридливі думки щодо еконо-
мії. Пора навчитись правильно розпоряджатись 
власними фінансами.

рак 
У Раків у фінансовому плані тиждень буде 
спокійним. Навряд чи можливі недоцільні 
витрати, тому можна дозволити собі витра-

тити трохи грошей на себе. Інколи ви шкодуєте для 
власного ж "я", але зараз не той час. Набирайтесь 
енергії, відпочивайте та готуйтесь генерувати нові 
ідеї, які принесуть прибуток.

леВ 
Левів чекає доволі легкий та комфортний 
тиждень у всіх сферах, тому розслабтесь 
та зосередьте увагу на найважливіших 

завданнях. Уміння розставити пріоритети допо-
може акумулювати певну суму, яка потім стане у 
пригоді. А от для масштабних покупок, будь це 
смартфон чи валіза книжок, зараз не час.

діВа
Діви настільки трепетно ставляться до за-
роблених грошей, що забувають про те, 
навіщо ж вони працюють. Дозвольте собі 

трішки радості у житті та влаштуйте день для себе, 
не рахуючи кошти. Звісно ж, це не має переростати 
у тиждень купання в готівці, але трішки уваги до 
себе не завадить.

терези 
Терезів очікує дуже активний тиждень, 
адже у вас буде чимало справ, які невдовзі 

принесуть хороший прибуток. Тому зосередьтесь 
на максимально якісній роботі та не соромтесь 
демонструвати свій потенціал. Гаманець вам за 
це подякує.

скорПіон 
Скорпіонам цього тижня може добряче 
пощастити, якщо вони припинять настільки 
егоїстично ставитись до всіх навколо. Ви 

втрачаєте чимало можливостей через власну 
гординю та бажання домінувати. Будьте кмітли-
вішими у фінансових справах. 

стрілець 
Стрільців цього тижня очікує поповнення 
гаманця, однак це не означає, що варто 
розслаблятись. Якщо ви замислювались 

над власною справою, то саме час реалізовувати 
свої думки. У вас є чимало шансів відчутно змінити 
своє життя та нарешті отримати задоволення від 
того, чим ви займаєтесь.

козеріг 
Козерогів чекає доволі легкий тиждень, 
коли змін не очікується у жодній сфері. Течія 
буде нести вас у правильному напрямку, 

якщо не ви не забуватимете інколи виринати з 
полону власних мрій. Звісно ж, це не шкідливо, 
але краще обирати реальні цілі.

Водолій
Водоліям цього тижня зорі радять більше 
уваги приділити самореалізації, адже 
це дозволить і покращити самопочуття, і 

поповнити гаманець. Звісно ж, за знання часто 
доводить платити, але це того варто. Оберіть 
сферу, у якій хочете більше розумітись, та рухай-
тесь вперед. 

риби 
Рибам цього тижня удача усміхатиметься 
на всі 32, тому варто користуватись момен-
том. Якщо є справді заманливі пропозиції 

по роботі без підводних каменів, то чому відмовля-
тись? А от з покупками краще зараз не поспішати, 
адже ваші бажання надто швидко змінюються. 

СередА, 29 СІчНя

   + 2 0С   + 2 0С
   + 2 0С   + 6 0С

ВІВТорок, 28 СІчНя

   + 2 0С    + 2 0С
   + 3 0С  + 5 0С

поНедІЛок, 27 СІчНя

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

СубоТА, 25 СІчНя

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

п'яТНиця, 24 СІчНя

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

НедІЛя, 26 СІчНя

     0 0С      0 0С
+  1 0С   +  3 0С

чеТВер, 23 СІчНя

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

Погода у Козятині 

анекдоти

у футЗалі переміг сильніШий

наШі легкоатлети вдало 
виступили у львові і вінниці

футболісти школи-ліцею в зональному турнірі 
зустрінуться з командами жмеринки та бару

козятинські стрибуни у висоту на Меморіалі дем’янюка 
у львові

За ті гроші, які курці при-
носять в бюджет, вони мають 
право курити всюди, крім на-
фтобази.

          ******
Заварив собі китайський 

чай... Сиджу, насолоджуюся... 
На думку спадають думки ста-
родавніх китайських мудреців... 
Шкода, що по-китайськи нічого 
не розумію ...

          ******
— Цікаво, що жінки находи-

ли в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли 

гроші!

змагаються учні. У міському етапі гімназіади з футзалу всі команди були 
рівні за класом. Перемогу в турнірі здобув колектив, який менше помилявся в 
захисті власних воріт і краще скористався моментами для взяття воріт

В’ячеслаВ гончарук

У п’ятницю, 17 січня, в спорт-
комплексі залізничного учи-
лища проходив етап міської 
гімназіади серед юнаків 2008-
2009 років народження. У 
турнірі взяли участь спортив-
ні колективи першої, другої, 
п’ятої шкіл та школи-ліцею.

Першими на паркет вийшли 
зимові футболісти школи № 
5 та другої школи. З рахун-
ком 2:1 перемогли підопічні 
Олега Шеремета. У другому 
матчі футболісти школи-ліцею 
переграли переможця першої 
зустрічі, футболістів школи № 
5 з рахунком 3:1. У третьому 
поєдинку футболісти школи 
№1 перемогли спортсменів 
другої школи.  Рахунок 4:3. 

У заключному матчі турніру 
команда школи №1 знову за-
била чотири м’ячі, але посту-
пилася ровесникам школи-лі-
цею, пропустивши пять голів.

Після проведення чотирьох 
ігор, дві перемоги у футболіс-
тів школи-ліцею. Вони – пере-
можці турніру. По перемозі та 
поразці в колективів школи № 
1 та школи № 5 Різниця за-
битих та пропущених м’ячів в 
обох команд 0. Завдяки тому, 
що команда школи № 1 за-
била більше м’ячів, вона на 
другому місці. На четвертій 
сходинці - гравці школи № 2.

 Переможець турніру, ко-
манда школи-ліцею, візьме 
участь у зональних змаганнях 
обласної гімназіади, який про-
йде 24 січня в нашому місті. 

У минулі вихідні у Львові та 
Вінниці проходили змагання 
легкоатлетів. У Львові – Ме-
моріал Дем’янюка зі стрибків у 
висоту. У Вінниці – чемпіонат 
Вінницької області з легкої 
атлетики. На обох турнірах 
вдало виступили спортсмени 
нашого краю. На змаганні 
стрибунів у висоту чемпіоном 
став Кирило Луценко. Він з 
особистим рекордом 195 см 
посів перше місце. Після тако-
го стрибка десятикласник шко-
ли №5 наблизився ще на крок 
до звання майстра спорту. 

Серед молодших спортсменів 
відмінний результат показала 
Єлизавета Чорна. Висота 160 
см підкорилася тільки їй. Третє 
місце в категорії молодших ді-
вчат посіла, з результатом 145 
см, Злата Янчевська. Хороші 
результати показали Максим 
Гайдучок – 175 см, Олек-
сандр Вахнівський – 170 см, 
та Максим Хилюк – 165 см.

На чемпіонаті Вінницької об-
ласті за відсутності Юлії Чехів-
ської команда Козятинського 
району зайняла загальноко-
мандне третє місце. Стрибнув-
ши на 200 см у висоту, Влад 
Егоров здобув тільки срібну 
нагороду. Медаль такої ж про-
би з результатом 155 см здо-
була Христина Заїчко. Вадим 
Підручний здобув бронзову 
нагороду в бігу на три тисячі 
метрів. Подолав він цю дис-
танцію трохи більше, ніж за 9 
хвилин. Бронзовим призером 
з бігу на 800 метрів стала 
Єлизавета Забєліна. Срібною 
призеркою в штовханні ядра 
стала учасниця чемпіонату 
світу серед спортсменів пара-
лімпійців Марія Шпатківська. 
Вона штовхнула семикілогра-
мовий снаряд трохи більше 
як на 10 метрів. Трохи не 
вистачило до призів Артуру 
Оберняку та Уляні Лакійчук. 

Міська Козятинська команда 

легкоатлетів посіла ІІ загально-
командне місце. Золотими при-
зерами стали Олена Лавренюк 
в бігу на 1500 метрів та Вадим 
Лазарчук з бігу на 60 метрів 
з перешкодами. А Олена На-

сіновська  отримала срібну 
нагороду з бігу на 60 метрів.

Інші спортсмени призерами 
не стали та внесли вагомий 
вклад у скарбничку міської 
команди.


