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Платне телебачення: 
реалії сьогодення

 Темрява, сміття і 
бездоріжжя. Мешканці 
посьолка написали 
відкритого листа на ім’я 
міського голови і зібрали 
підписи. Чого просять люди 
і що про це каже влада?

 Купив на стихійному 
ринку мед і засумнівався 
в його якості. Коли ж 
пішов до продавчині, 
виникла суперечка. 
Де у Козятині можна 
перевірити мед?

Про Проблеми 
ПосьолКа

 КонфліКт через 
банКУ медУ

На економічному форумі в Давосі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що хоче 
віддати Укрзалізницю в управління німецькому Deutsche Bahn на 10 років. Після того, як 
національний оператор залізничних доріг Німеччини спростував заяву української сторони, 
Гончарук сказав, що з німецьким Deutsche Вahn був підписаний меморандум про співпрацю. Яка 
позиція з цього приводу представників минулої влади та думки простих залізничників?

 дмитро артемчУК

За словами очільника Кабміну, 
фахівці німецької компанії розу-
міються на тому, яка українська 
залізниця зсередини. Вони мають 
«досвід, ресурси та розуміння 
того, як зараз виглядає зсере-
дини Укрзалізниця». Прем’єр 
додав, що наразі німецькі колеги 
консультують українську компанію 
у невеликих окремих проектах. 

– Я думаю, що в Давосі в 
Кабміну не було жодного інфор-
маційного приводу і треба було 
показувати хоч якісь новини, 
– каже міністр інфраструктури 
уряду Гройсмана Володимир 
Омелян в одній з програм на 
телебаченні. – От вони виріши-
ли подати як ключову новину 
підписання між Deutsche Вahn 
і Укрзалізницею меморандум. 
У будь-якому випадку на цьому 
етапі Deutsche Вahn може нада-
вати винятково консультативні 
послуги. Формулювати своє 
бачення і надавати пропозиції. 
Вони не можуть брати управління 
залізницею, тим більше в такому 
стані, в якому вона знаходиться. 

Тільки треба розуміти, що така 
співпраця між цими структурами 
потрібна. Між Укрзалізницею і 
«Дойче Баном» така співпраця 
у вигляді обміну інформації, 
планування спільних маршрутів, 
обміном коридорів вигідна тому, 
що це великий обсяг перевезень. 
Залізниця готова це робити.

– Жодну фундаментальну 
проблему УЗ німці вирішити не 
в змозі. Це все одно, що “За-
порожець” 1970 року випуску 
привезти на СТО Mercedes у 
Німеччині для ремонту. У них, 
не те що немає запчастин і крес-
лень, вони вже забули, що таке 
карбюраторний двигун, — ска-
зав в коментарі https://nv.ua/ 
колишній заступник міністра 
інфраструктури Олександр Кава.

що КажУть залізничниКи 
Козятинщини?

– Як показує практика, ре-
форма чи будь-які зміни за-
вершуються скороченням штату. 
Раніше безхитрісно скорочували 
людей, контракти не підписува-
ли. Тепер реформа більш про-
думана. Скорочують не людей, 

а посади. Буде німець чи буде 
поляк, він мою «шарманку» 
не забере. Як було - бачив, як 
буде - побачу, – каже слюсар 
з ремонту вагонів Володимир.  

Прибиральниця Марія нічого 
не чула про меморандум, але 
не вірить, що з приходом німців 
на залізниці щось зміниться.  

–  Звичайно, де керують 
німці, там є порядок і зарп-
лата краща, – каже пані Ма-
рія. – Тільки чи захочуть німці 
боротися з нашою корупцією? 
Мені здається, що українці ско-
ріше їх навчать красти, ніж 
вони у нас припинять корупцію.

Машиніст електровоза Ан-
дрій теж не дуже вірить у 
співпрацю з німцями, але під-
писання меморандума підтримує. 

– Наша залізниця має техніч-
ний дефолт, – каже Андрій. – 
Немає вантажі чим перевозити. 
Локомотиви зношені до 60 про-
центів. Якщо ще врахувати, що 
залізниця набралася кредитів 
більше, ніж в безпритульного со-
баки бліх, то я не вірю, що при-
йдуть до нас якісь німці. Мемо-
рандум — це добре, я підтримую.
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новининовини

платНе телебачеННя: 
реалії сьогодеННя

ми заПитали У Козятинчан

олеКсандр (64), Пенсіонер:-
Новини на якомусь ка-
налі таки подивлюсь. 
Поки розвесниться, 
потерплю. Почнуться 
городи, який там теле-
візор...

андрій (32), тимчасово 
неПрацюючий:– Я все 
дивлюсь по інтер-
нету. Те, що канали 
закривають, вважаю, 
що це неповага до 
пенсіонерів. 

алла (41), ПідПриємець:– 
У мене на телевізор не 
так вже й багато часу. 
Фільми зрозумілі іно-
земною мовою, а нови-
ни всі не закриють.

любов (55), медПраців-
ниК: – Я подивлюся, 
чим така новація за-
вершиться. Якщо їх 
дійсно закриють, тоді 
тюнер куплю.

наталія (36), Приват-
ний ПідПриємець: – Я 
все вже купила, але 
вважаю, що ці зміни 
не правильні. Люди з 
малим достатком вто-
милися від новацій. . 

володимир (72), Пенсіонер: 
-Буду дивитися зару-
біжні канали, раз в на-
шій державі українцям 
закривають українські 
канали.

які канали будете дивитися після 28 січня?

третьокласниця Кіра тішиться канікулами. Каже, що 
тепер з’явилося більше вільного часу для улюблених 
занять

КОРОТКО
Хто поїде на 
«проліски 
надії-2020»
 У центрі дитячої та 

юнацької творчості відбув-
ся міський етап конкурсу 
«Зіркова мрія - 2020». Він 
проходив у рамках об-
ласного фестивалю вчи-
тельської та учнівської 
творчості «Проліски надії 
- 2020».

За рішенням журі, пред-
ставляти наше місто на об-
ласному рівні 5 лютого бу-
дуть переможці конкурсу.

У номінації «Літературне 
читання»: Лілія Поліщук, 
учениця 5 класу школи 
№3; Дар’я Токова, уче-
ниця 6 класу школи №6; 
Кирил Сабадаш, учень 8 
класу школи №2; Світла-
на Лєбєдєва, учениця 11 
класу школи №1; Анас-
тасія Болгарська, учени-
ця 10 класу школи №1.У 
номінації «Вокал» наше 
місто представлять Уляна 
Сергєєва, учениця 5 класу 
«ліцей-школи»; семиклас-
ники «ліцей-школи» Іри-
на Атаназевич та Віктор 
Стефанович; Аліна Рудик, 
учениця 10 класу школи 
№5; Марина Цимбалюк, 
ученицю 11 класу «ліцей-
школи»; Дар’я Довгенко, 
учениця 11 класу школи 
№2

Новий 
керівник 
поліції
 У вівторок, 28 січня, у 

Вінницькій області відбуло-
ся службове переміщення 
керівників районних відділів 
поліції. За наказом началь-
ника ГУНП Юрія Педоса, 
кадрові зміни відбулися у 
17 відділах та відділеннях. 
А вже у середу, 29 січня, у 
козятинському відділенні 
поліції представили ново-
го керівника — полковника 
Романа Андрущака, який до 
цього працював начальни-
ком Лівобережного відді-
лення поліції у Вінниці. 
Натомість його попере-
дника, Олега Швеця, пере-
направили до Гніванського 
відділення поліції.

євгеній білоУс,
в’ячеслав гончарУК

Подія, на яку так довго че-
кали телеглядачі, відбулась. 
Найбільш рейтингові українські 
телевізійні канали в ніч на 
29 січня закодували. Вільний 
їх перегляд через сателітну 
антену став неможливий. Ве-
ликої трагедії для більшості 
глядачів не відбулося. Про це 
попереджали декілька разів, 
переносили режим кодуван-
ня сигналу, переконували у 
єдиному правильному рішенні 
своїх дій, дали можливість за-
робляти суміжному бізнесу. 

Старше покоління пам’ятає, 
коли в країні було лише два 
телевізійних канали, третій 
був лише у Києві та обласних 
центрах. І всі охочі розшири-
ти свій світогляд полювали за 
далекими телецентрами, бу-
дуючи телевізійні антени, аби 
прийняти слабкий телевізійний 
сигнал. Інколи цьому сприяли 
погодні умови. І у періоди висо-
кої іонізації повітря з’являлась 
унікальна можливість на зви-
чайну метрову антену приймати 
у Козятині телевізійний сиг-
нал сусідньої Румунії, Польщі. 

Розвиток технологій, запуск 
штучних супутників зв’язку, 
перехід у цифру, розширили 
можливості отримання інфор-
мації. Кожного року кількість 
каналів зростає у геометричній 
прогресії. Почалась реальна 
боротьба за уми та голови гля-
дача. І якщо завдання одних 
вплинути на наш розум, інших 
- заробити на цьому кошти.

У кожного з’явився вільний 
вибір, що обирати, що диви-
тись. Єдина країна розійшлась 
по кутках. Прихід нової влади, 

нової команди 
спричинив но-
вий перерозпо-
діл сфер впли-
ву у головах та 
бізнесі. Чотири 
провідні медіа 
групи домови-
лись між собою 
т а  в и р і ш и л и 
продавати свій 
контент, пора-
хувавши кошти у 
наших гаманцях 
та збільшення 
своїх майбутніх 
прибутків. Що 
з а л и ш а є т ь с я 
всім нам? По-
годитись або ні. 

У  ко го  до -
статньо коштів, 
вишикува лися 
у черги, при-
дбали додатко-
ве обладнання, 
склали угоду та готові кожного 
місяця сплачувати абонплату 
за споживання телепродукту. 
У кого коштів ледь вистачає на 
злиденне життя, будуть дивити-
ся те, що залишилось. І третя 
категорія, що будуть шукати свій 
спосіб отримання безоплатного 
доступу до закритих каналів. 

Опівночі, 29 січня, 23 комер-
ційних канали закодували. По-
страждали в першу чергу мало-
забезпечені верстви населення 
та пенсіонери. Тепер перед ними 
постав «великий» вибір: придба-
ти харчі, купити ліки, оплатити 
комуналку, відремонтувати одяг, 
або придбати в гуманітарці, 
сплатити за зв’язок з рідними, 
чи сплатити за телебачення.

Вилучити з сімейного бю-
джету 1500 грн не кожному по 
кишені. Що робити? Простий 

та дешевий спосіб – дивитись 
те, що залишилось, а його на 
супутниках немало, близько 
40 каналів і кожного місяця 
з’являються нові. Медіамагна-
ти своїм рішенням відлучили 
значну частину свого глядача. 
Тепер у боротьбу за вільні го-
лови вступають інші гравці та 
запропонують свої можливості.

 Яким же чином дивитись за-
криті канали? Під’єднатись до 
кабельної мережі, якщо ви в 
зоні доступу, укласти угоду з 
супутниковим провайдером та 
сплачувати абонплату, придбати 
та встановити обладнання для 
прийому ефірного Т2, при-
дбати смарт приставку та при 
наявності інтернету обрати про-
граму платного чи безоплатного 
перегляду телевізійних програм. 

Неприємності у майбутньо-

му підстерігають користувачів 
ефірного Т2. У цьому році 
спливає 10-річний термін отри-
маної ліцензії на роботу у цій 
ніші. Нова влада, розуміючи 
важливість інформаційного 
впливу, планує за рік збудувати 
нову, свою мережу ефірного 
мовлення, та навряд чи про-
довжить ліцензію Т2, та зму-
сить купувати нові приймачі та 
сплачувати щомісячну абонп-
лату. У бізнесі, це звична річ.

А нам обирати: дивитись 
українське чи споживати росій-
ський продукт, якого вистачає 
на супутнику у відкритому до-
ступі. А росіяни не жалкують 
коштів на пропаганду і усе 
з більшим розмахом тран-
слюють свої ток-шоу, у яких 
кожного дня чмирять нашу 
Україну. І хто від цього виграє?

чотири мільйони українців лишилися без телебачення

навчання призупинене. Козятинчани стали більше хворіти. У більшої половини захворілих на 
ГРВІ підтверджений небезпечний серотип вірусу грипу «А», так званого свинячого грипу. У зв’язку 
з цим, вирішили тимчасово призупинити навчання в козятинських навчальних закладах. Карантин 
розпочався з вівторка, 28 січня, і триватиме до 3 лютого (включно) 

Куди йдемо? У новому році пенсія зросла на 18 грн. Збільшилась плата за 
інтернет, мобільний зв’язок, проїзд у транспорті. Вводиться абонплата за 
перегляд українських каналів. Диверсія чи бізнес під час війни з Росією?

грип Наступає: козятиНські школи 
закрили На караНтиН

збір На лікуваННя емілії полоНчук 
триває. ще треба 700 тисяч

На лікуваННя мілаНі моНастирській 
потрібНо 100 тисяч євро

ірина шевчУК

С и т у а ц і ю  п р о к о м е н т у -
вав завідувач відокремлено-
го структурного підрозділу 
козятинського міжрайонно-
го відділу лабораторних до-
сліджень МОЗ Леонід Ящук.

— Захворюваність по школах 
міста на сьогодні в межах від 
16 до 22 %, — каже Леонід 
Ящук. — Ми рекомендуємо про-
вести засідання комісії з над-
звичайних ситуацій і з 28 січня 
закрити школи Козятина. Що 
стосується району, то висока 
захворюваність спостерігається 
у Самгородку та Білопіллю. 
Ми також подали пропозицію 
в РДА провести засідання і 
закривати школи там, де кіль-
кість хворих перевищує 10%. 
Найменший період тривалості 
карантину — тиждень. Наразі 
грип серотипу А, так званий 

свинячий грип, підтверджений 
швидкими тестами в більш, 
як у половини захворілих.

На період карантину при-
зупиняється проведення ма-
сових заходів і робота по-
зашкільних гуртків. Пропу-
щені уроки відпрацьовувати-
муть за рахунок ущільнен-
ня  на в ч а льно ї  про грами . 

За інформацією Леоніда Ящу-
ка, у місті проводиться щоден-
ний моніторинг захворюваності 
на грип та гострі респіраторні 
інфекції. На всіх об’єктах, де 
проводиться прийом або об-
слуговування населення, запро-
ваджено обов’язкове викорис-
тання марлевих респіраторів. На 
період епідемії рекомендовано 
утриматись від проведення будь-
яких масових заходів на тери-
торії міста. Наступне засідання 
комісії відбудеться 3-го лютого. 
Тоді і буде ухвалене рішення 

про подальший розвиток подій.
Про закриття шкіл на ка-

рантин у районі написала на 
своїй сторінці у ФБ началь-
ник відділу освіти Козятин-
ської  районної  державної 
адміністрації Аліна Діденко.

З 29 січня по 4 лютого включ-
но закрили такі загальноосвітні 
навчально-виховні комплекси: 
Безіменський, Білопільський, 
Бродецький, Пляхівський, козя-
тинська школа-гімназія-дитячий 
садок. Також учні відпочива-
тимуть у кордишівській школі 
та дитсадочку, махнівському 
дошкільному та шкільному 
закладах, а також в дошкіль-
них відділеннях Вівсянецько-
го, Дубовомахаринецького, 
Жежелівського, Йосипівсько-
го та Кашперівського ЗНВК. 
Відомо, що Самгородоцький 
ЗНВК призупинив свою робо-
ту на день раніше, з 28 січня.

ірина шевчУК
Маленька козятинчанка по-

вернулася зі швейцарської клі-
ніки додому. Дівчинці зробили 
першу кріохімію. Попереду 
— повторення процедури. І 
так три місяці підряд. Другий 
виліт родини Полончуків з 
донькою запланований на 9 
лютого. Білети вже куплені. 
Але для подальшого лікуван-
ня перераховані кошти мають 
бути у клініці. З мільйона 
гривень поки що зібрали 300 
тисяч гривень. Ще треба 700.

Нагадаємо, Емілія бореться 

зі страшною хворобою  — ре-
тинобластомою (раком сітківки 
ока). Родина вийшла на швей-
царську клініку офтальмології 
відомого професора Френсіса 
Мюньє. Він спеціалізується на 
лікуванні такого раку.  І щоб 
розпочати лікування, козятин-
чани зробили неможливе — 
за три дні зібрали півмільйона 
гривень. А щоб його заверши-
ти, наразі треба ще 700 тисяч.

Як розповіла газеті рід-
на тітка Емілії Анастасія, 
на 6 лютого заплановано 
благодійний вечір з ярмар-

ком. У міському будинку 
«Зорянка-АРТ» запрошують 
на виставу «Попелюшка». 
Зібрані кошти будуть пере-
раховані на лікування дівчинці.

— З «АрмАто-піца» в не-
ділю перерахували кошти, — 
каже Анастасія. — Директор 
м’ясокомбінату виділив 150 
тисяч гривень, міський совбез 
— 25 тисяч.Також матеріально 
допомогли міські підприємці. 
Сподіваємося та чекаємо до-
помоги від міської ради. Вони 
мають засідати 14 лютого.

Наразі дівчинка почуваєть-
ся нормально. Рідні 
бережуть її від ві-
русних захворювань. 
З Польщі за рецеп-
том передали спеці-
альні препарати для 
захисту від пневмонії.

Родина Полон -
чуків сподівається і 
на вашу підтримку. 
реКвізити:

ПриватБанк 4149 
4991 3133 9531 - 
Полончук Аліна 
(мама) — телефон 
0935871380

5168 7573 4415 
9571 - Полончук 
Ярослав (батько) — 
телефон 0632586410

Рідні дівчинки благають 
про допомогу. Меланію 
лікували спочатку в Ту-
реччині, потім в Ізраїлі. 
Наразі дитина перебуває в 
Барселоні. Щоб розпочати 
обстеження та лікування, 
на депозит госпіталю Sant 
Joan de Dйu потрібно по-
класти 100 тисяч євро. 
Грошей катастрофічно не 
вистачає. Але найцінніша 
валюта при онкології — 
час. Його, на жаль, теж 
обмаль . Адже дівчин-
ці не можна припиняти 
лікування. А без гро-
шей його не розпочнуть.

Нагадаємо, у 2-річної 
козятинчанки Меланії Мо-
настирської — нейроблас-
тома. Дівчинці терміново 
потрібна імунотерапія . 
Вона пройшла чималий 
шлях і витримала нема-
ло болю в боротьбі за 
своє життя. Козятинчани 
неодноразово організо-
вували благодійні акції, 
збори. Але цього замало. 
Наразі дитина в очіку-
ванні, а хвороба прогре-
сує. Рідні сподіваються 
на підтримку та допомогу. 
Подаруємо їй шанс по-
боротись за здоров`я.
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темрява, сміття і бездоріжжя. про 
проблеми «посьолка»

За коментарем ми звернулися до начальни-
ка Управління житлово-комунального господар-
ства Євгенія Малащука у п’ятницю, 24 січня. За 
його словами, про «посьолок» не забули і по-
ступово проблеми цього мікрорайону вирішують.

— Більше 700 тисяч ми витратили на капітальний 
ремонт на вулиці Матросова аж до останньої хати, 
— каже Євгеній Малащук. — Засвітили вздовж лісу 
повністю всю вулицю. Це з тих вулиць, що навіть не у 
центрі, а на околиці. Потім поточний ремонт асфальту-
вання. Біля магазину завжди була велика калюжа, там 
була дорога на перехресті розбита. Там був смітник. 
Смітник прибрали, все заасфальтували. Вулиці, які 
вторинні, у нас навіть у центрі міста не асфальтуються.

Що стосується грейдерування прилеглих вулиць, то 
його будуть проводити лише у тому випадку, якщо на 
це виділять кошти і лише там, де це справді потрібно.

— Грейдерування буде планове, — каже Єв-
геній Малащук. — Але поки у нас ще немає по-
годженння вулиць комісією і сесією. Тому що 
вулиць багато, а грейдерувати всі ми не зможе-
мо. Якусь частину найгірших вулиць ми відгрей-
дуємо. Лісовий ми також підсипали і рівняли.

Що стосується вивозу сміття, то навіть у при-
ватному секторі в центрі міста воно графікове. 
У цьому мікрорайоні вже поставили контейнер 
для збору пластикових відходів. А ось питання 
про баки для твердих побутових відходів готові 
підняти і піти назустріч мешканцям «посьолка». 
Але тут багато чого залежатиме від них самих.

— Я готовий поїхати туди і зібрати навіть весь 

«посьолок». Нехай мені скажуть, де поставити і 
ми будемо рухатись. У чому проблема? Для того, 
щоб збирати баки, у нас їздить великий МАЗ. Йому 
треба доступ. Цей доступ має бути вздовж цен-
тральних вулиць. І вздовж центральних вулиць в 
принципі такого місця, де поставити бак, немає. Хто 
з людей погодиться, щоб ми під його парканом, 
так само, як ми зробили у центрі міста, поставили 
бак вздовж тротуару? — пояснює начальник ЖКГ.

Якщо мешканці на це погодяться, із цього мікрора-
йону готові зробити пілотний проект. Погодити схему 
розташування баків і закупити необхідну їх кількість.

Про проблему з освітленням у ЖКГ теж зна-
ють. За словами Євгенія Малащука, на вулиці 
Івана Франка ліхтарі старі. Відбувається замикан-
ня і від цього лампочки часто перегорають. Цю 
проблему обговорювали з депутатським корпу-
сом протягом минулого року. Тож вирішили на 
цій вулиці замінити старі ліхтарі на сучасні LED.

— Уже були сформовані угоди і зроблена заявка 
по точці. Думаю, два дні, і ми їх поміняємо. Якщо 
буде все добре і буде підтримка нашого депутатського 
корпусу з фінансування, ми подумаємо стосовно того, 
щоб по одному-два ліхтарі встановити на прилеглих 
вулицях. У нас в планах є і ми обговорювали це на 
комісії ЖКГ, що було б непогано хоча б по одному 
ліхтарю на центр вулиці поставити. Але це вже буде 
наступний бюджетний рік, — підсумував Малащук.

Повторно ми в ідв ідали цей мікрора-
йон у вівторок, 28 січня. На Івана Фран-
ка замінили усі ліхтарі на сучасні LED.

людям готові піти назустріч

Проблема. У темну пору доби на «посьолку» темно. Ліхтарі тут лише на двох вулицях. Сміття 
вивозять раз на тиждень, а дороги не у найкращому стані. Мешканці цього мікрорайону написали 
відкритого листа на ім’я міського голови і зібрали підписи. Чого просять люди і що каже про це 
влада?

новини

той самий ліхтар через тиждень. Вздовж усієї вулиці 
Франка встановили LED-освітлення

олена УдвУд

До редакції газети «RIA» звер-
нувся козятинчанин В’ячеслав. 
Теща чоловіка мешкає на вулиці 
Баженова, що у східній части-
ні міста. У народі цей мікро-
район відомий як «посьолок».

Чоловік розповів, що у цій 
частині міста є кілька проблем.

— Немає світла не на одній ву-
лиці, а на всіх, — каже В’ячеслав. 
— Уже років, певно, з десять. 
Як зняли старі стовпи, міняв РЕС 
дерев’яні на бетонні, от зняли ці 
ліхтарі. Там на Івана Франка ліх-
тарі є, але немає лампочок. А на 
прилеглих вулицях немає взагалі.

За словами гостя редакції, 
навіть на вулиці Франка ліхтарі 
світять не скрізь. А її у цьо-
му мікрорайоні можна назвати 
центральною, бо вулиця заас-
фальтована і нею їздить автобус.

баКів на «ПосьолКУ» немає

Вивіз сміття — ще одна проблема 
мешканців «посьолка». Машина до 
них приїжджає лише раз на тиждень 
— щовівторка. Баки, куди б можна 
було скидати відходи, не стоять. 
А платять за вивіз сміття люди так 
само, що й ті, хто мешкає у центрі.

— Тут баки стоять, людина у 
зручний для себе час прийшла, вики-
нула сміття, — продовжує В’ячеслав. 
— Ми платимо стільки ж з душі. 
«Чисте місто» каже, є люди, що 
платять, є, що не платять — то вже 
питання інші. Машина приїжджає 
раз. Навіть сьогодні ми поставили 
пакети, собаки їх порвали. Поки 
приїхала машина, о котрій там вона, 
може о 10, може об 11. Людина йде 
на 8 на роботу, чи на 9, вона ви-
ставляє сміття на вулиці. Вони прїж-
джають і, звісно, не будуть збирати 
(сміття, яке порозносили собаки — 
авт.). Таке вже було неодноразово.

Крім того, мешканці скар-
жаться на жахливий стан доріг.

— У селах є набагато кращі до-
роги, ніж там, — каже В’ячеслав. 
— Ще коли був мером Михайло 
Висоцький, тоді він трішки там підла-
тав, підсипав. З тих пір вулиця Дже-
рельна — там взагалі тихий жах.

Джерельна, яка раніше звалася 
Кірова, дійсно не у найкращому 
стані. Якщо на тій частині вулиці, 
що ближче до «круга», колись було 
підсипане каміння і там ходити 
зручніше, то на тій частині Дже-
рельної, що на посьолку, болото.

що Просять люди
Гість нашої редакції вирішив 

підняти питання 
щодо проблем 
мешканців «по-
сьолка». Чоловік 
написав відкрито-
го листа до місь-
кого голови від 
мешканців вулиць 
Франка, Джерель-
ної, Української, 
Лесі Українки, 
Трудової, Баже-
нова, Менделєєва, 
Крилова, Гагарі-
на. Зібрав підпи-
си людей. Копію 
залишив і нам.

У листі коротко 
написано про усі 
три проблеми.

«Світліше в темну пору доби, коли 
світить місяченько та зорі яснії. Але 
ж там живуть люди, які працюють 
і сплачують роками, десятиліттями 
податки до місцевого бюджету, 
їх діти, що йдуть зі школи другої 
зміни в вічній темряві по болоті 
та багнюці, батьки похилого віку, 
всі ці мешканці мають право на 
елементарні умови життя та хоч 
якусь повагу від влади, яку оби-
рають», — йдеться у тексті листа.

Просять мешканці «посьолка», 
щоб повністю вирішили проблему 
з освітленням на Івана Франка, 
а на кожній з вулиць встановили 
по 2–3 ліхтарі. А ще просять 
баки на кожній вулиці. Хоча б 
по одному. І вивіз сміття раз 
на два дні. А вулиці пропону-
ють підсипати і прогрейдерувати.

Під листом підписалося 55 меш-
канців.

— У магазині збирали підписи, 
— каже В’ячеслав. — Прізвища 
деякі не хотіли писати, деякі не хо-
тіли вказувати адресу. Я не знаю, 
чому. Може, залякані, чи просто 
не хочуть мати стосунки з владою.

«навіщо його двічі на тиж-
день вивозити?»

Проте думку тих, хто підписав-
ся під листом, поділяють не всі 
мешканці цього мікрорайону. Ми 
пішли на «посьолок» минулого ві-
вторка, 21 січня. На Івана Франка 
зустріли жінку, яка мешкає на цій 
вулиці. Вона саме чекала автобуса. 
Наша співрозмовниця відмовила-
ся представитися, але сказала, 
що на її вулиці світло працює.

— Горить, буває, що перестає, 
то потім ремонтують, а так воно 
ж горить, — каже жінка. — Не-
хай десь немає, але біля магазину 
є, на кутку. До кінця вулиці теж 

світиться, нехай через один, але 
світиться. А провулки я не знаю.

Щодо того, що сміття вивозять 
раз на тиждень, то наша спів-
розмовниця не проти. Її це вла-
штовує. Хоча й каже, що було б 
добре, якби поставили контейнер.

— Навіщо його двічі на тиждень 
вивозити?! У нас нехай яка сім’я 
велика, але все одно. Ми сьогодні 
вже не давали сміття. Минулого 
вівторка ми дали, а цей раз ма-
лесенький пакетик. Для чого я 
буду його нести? А так я поклала 
його, зараз холодно. Дуже рідко 

собаки роздирають. Колись було 
таке, що чи машина зламалася, 
чи може щось було, що було ко-
лись таке, — підсумувала жінка.

На тій же вулиці ми зустрі-
ли Володимира Кучинського. 
Чоловік сказав, що ліхтар біля 
магазину працює справно, але 
той, що на стику вулиці і про-
вулка Лісового не світить зовсім.

— Чи всі ліхтарі працюють, 
чи ні, я вам сказати не можу, 
— каже чоловік. — А сміт-
тя у нас щовівторка вивозять.

На інших вулицях ситуація значно 

гірша. До прикладу, вулиця Лесі 
Українки. Тут суцільне болото. А 
ліхтарів немає зовсім. Є лише стовпи 
електропередач. Така сама картина 
і на Мендєлєєва — болото, ліхтарів 
немає. Проте один ми таки знайшли 
без лампочки. Хоча то не ліхтар, 
а швидше металевий залишок від 
нього ще з радянських часів. По-
дібний можна побачити у другій 
серії мультика «Ну, постривай!», 
де Вовк йшов за Зайцем у сквері.

На жаль, на проблемних ву-
лицях «посьолка» ми не зу-
стріли нікого з мешканців.

ліхтар на івана франка біля магазину. Фото 
зроблене минулого вівторка, 21 січня

василь придбав для онуки мед на 
стихійному ринку. Чоловік переймається, 
що продукт може бути неякісним

«дивіться, оце цілими грудочками біле 
йде». Такий вигляд банка з медом має 
всередині

Ми зателефонували до ра-
йонного управління держпрод-
споживслужби. Там нам по-
відомили, що зробити ана-
ліз меду можна. Проте ця 
процедура не безкоштовна.

У нашому управлінні можна 
перевірити мед на антибіотики, 
пестициди, сахарозу, вологу, 
моносахариди, діастазне число 
меду та за показниками раді-
ології. Щоб зробити повне до-
слідження за усіма показниками, 
починаючи від вмісту гормонів, 
треба везти продукт до об-
ласного управління держпрод-
споживслужби. Проте такий 

аналіз коштуватиме не менш ніж 
тисячу гривень. Тому на стихій-
ному ринку краще не купувати.

— Якщо вже люди купують 
на стихійній торгівлі, то вони 
мають розуміти, що толку з до-
слідження немає. Ти нічого не 
доведеш продавцеві, тому що 
він вже апріорі поза законом. 
Краще купувати на офіційному 
ринку. Там перевіряють цей мед 
обов’язково. Тоді будеш мати і 
експертний висновок на цей мед, 
— сказали нам в Козятинському 
районному управлінні головного 
управління держпродспожив-
служби у Вінницькій області.

чи можна у нас перевірити якість меду?

коНфлікт через баНку меду

козятиНчаНи частіше розлучаються, Ніж одружуються

споживач. До редакції газети «RIA» звернувся козятинчанин Василь. Він придбав на стихійному 
ринку півлітрову банку меду. Чоловік засумнівався у якості продукту, бо побачив у банці тверді 
білі грудочки. Коли ж пішов до продавчині, виникла суперечка. Чи можна у Козятині перевірити 
якість меду?

статистика. Щороку кількість населення скорочується, на одне народження припадає дві смерті. І розлучатися 
українці стали частіше. Це загальноукраїнська статистика. У Козятині і районі ситуація теж невтішна

олена УдвУд

Минулого тижня Василь при-
дбав для своєї онуки півлітрову 
банку меду на вулиці Васи-
ля Земляка (колишня Клари 
Цеткін, вулиця, де стихійний 
ринок біля «Хлібодару»). Ону-
ка чоловіка захворіла. Вони 
поверталися від лікаря, тож 
козятинчанин вирішив взяти ба-
ночку, щоб дитина поласувала.

— Вона його їла. Коли я 
вчора подивився, був шоко-
ваний. Дивіться, оце цілими 
грудочками біле йде, — каже 
чоловік і показує нам мед, у 
якому видніється щось біле.

Гість нашої редакції запід-
озрив, що мед міг бути зміша-
ний із чимось. Коли ж пішов 
до продавчині поговорити, 
між ними виникла суперечка.

— Я підійшов до продав-
чині по-людськи, вона мені 
ще нахамила, швирнула мед і 
каже: «Що ви хочете з мене?! 
Це нормальний мед!» Це не 
нормальний мед. Мед якщо 
тягнеться ложкою, то набира-
єш стільки меду, скільки по-
трібно, а якщо захоплюєш це 
біле, воно цілою грудкою іде. 
Шматками десь воно кидалося 
туди з медом. Коли я сказав: 
«Візьми спробуй», ні, вона 
навіть не хотіла спробувати.

Василь хотів занести мед 
до  лаборатор і ї ,  що пра -
цює на «маленькому базар-
чику». Але прийшов у по-
неділок, коли там вихідний.

Чоловік заплатив за бан-
ку меду 50 гривень. Але, 
каже, гроші — це не голо-
вне. Тому повернути гроші 

за покупку він і не просив. 
Головне — якість, бо ж при-
дбав смаколик для онуки.

Зазвичай козятинчанин бере 
мед у знайомих — на зиму за-
пасається двома трилітровими 
банками. Проте цьогоріч ви-
йшло взяти лише одну. І та вже 
майже скінчилася. Тому довело-
ся брати у людей, яких не знає.

— Продавчиня стверджує, що 
це пінка, — продовжує чоловік. 
— Та яка це пінка?! Якби пінка 
з медом змішалася, вона була 
б м’яка. Це вже мені пасічники 
сказали. Я питав у Миколи і ще 
одного. Це по-перше. І самі па-
січники кажуть, що він такий тя-
гучий не може бути, як цей мед. 
Це не цукор навіть. Якби цукор 
був, то він би все одно так себе 
не поводив. І якщо його взяти 
навіть, воно не солодке. Якщо 
взяти білу цю частину, то смак 
у нього якийсь солонуватий.

Ми пішли разом із Василем 
до жінки, що продала йому 
мед. З етичних причин на-
зивати її ім’я ми не будемо. 
Вона запевняє, що мед со-
няшниковий і якісний. Ви-
роблений на пасіці її батька. 
Зберігається за кімнатної 
температури у приміщенні.

— А він нехай іде в лабо-
раторію. З чого він взяв, що 
він не якісний?! Мед — чистий 
соняшник. Бо цього року не 
було нічого. Весна була хо-
лодна, йшли дощі, майського 
немає зовсім. А соняшник є. 
Гречки в районі немає зовсім 
посіяної цього року. Лише 
соняшник. Я йому кажу — 

он лабораторія, 
будь ласка, — 
каже жінка.

—  Ч о м у  я 
беру ложечкою 
мед, там, де не-
має білих шмат-
ків, він нормаль-
но тягнеться, то 
схоже на мед, 
а білий шматок 
— його не мож-
на вколупати? — 
питає Василь.

—  Якщо  в 
баночку налиє-
те свіжий мед, 
буде пінка звер-
ху, — відказує 
продавчиня. — 
Це пінка. Це не 
закачаний в ба-
ночку мед, він 
тут не захоло-
дав. Він захолов 
у каструлі вели-
кій на чотири-
п’ять відер. І на-
браний ложкою 
у банку.

— А ви пробу-
вали оцю піну? 
— питає чоловік.

— Я не те, 
що пробувала, 
я їм. Якби він 
був сюди нака-
чаний, він би тут 
застиг і був однорідний. Якщо 
він набраний рано ложкою, він 
шматочками. Щоб будь-якого 
пасічника ви спитали, що таке 
кристалізується мед. І кожен 
по-різному, — каже жінка.

— Я б не мав претензій, якби 
не було білих твердих шматків. 
Я піду сюди в лабораторію, 
а ні, поїду у Вінницю. Там є 
лабораторія на Козицького 
(нині вулиця Миколи Оводо-
ва), — підсумував Василь.

в’ячеслав гончарУК

Станом на 1 серпня минулого 
року нас, за даними Держстату, 
було 41 мільйон 990 тисяч осіб. Рік 
тому цей показник дорівнював 42 
мільйони 248 тисяч осіб. Тільки за 
перше півріччя 2019 року населен-
ня України скоротилося на 163 ти-
сячі, а за весь рік стало ще менше. 

У кінці минулого року уряд зро-
бив перепис населення, викорис-
тавши три різні методи підрахунку. 
Проте окуповані території і Крим 
цього разу не враховували. На-
рахували 37 мільйонів 289 тисяч 
осіб: трохи більше 20 мільйонів 
жінок і 17 мільйонів чоловіків.

За оцінкою Держстату на 

кожних сто померлих припа-
дає  51 живонароджений . 

За статистикою розірвання 
шлюбу рекордним виявився 
2018 рік. У ньому було 53 ти-
сячі вісімсот шістдесят розлу-
чень, що на 20 тисяч більше 
від показника минулих років.

Яка статистика в нашому міс-
ті за останній рік, ми дізна-
лися в Козятинському РАЦСі. 

– У Козятині за 2019 рік за-
реєстровано 229 шлюбів і тільки 
53 розлучення, – каже начальник 
відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану громадян Інна 
Крейдіна. – Здавалося б, така 
статистика навіть добра. Але це 
не той випадок. Якщо брати в 

цілому за статистикою, то роз-
ривається кожен другий шлюб.

Начальник РАЦСу пояснила, 
що з липня 2010 року актові за-
писи ведуться не за кожним роз-
лученням.  Подружні пари, які 
розлучаються через суд, остаточ-
ним документом мають рішення 
суду. В таких випадках актовий 
запис про розірвання шлюбу не 
складається. У РАЦСі  на підста-
ві рішення суду ставиться тільки 
відмітка про розірвання шлюбу.

– Якщо до 53 розлучень, які 
зафіксовані у нас, додати 216 
відміток розлучених через суд, 
то виходить, що маємо 269 розі-
рваних шлюбів. А це більше, ніж 
зареєстрованих в місті шлюбів за 

минулий рік. Ось така невтішна 
статистика по місту, – говорить 
Інна Крейдіна. –  Якщо брати 
по Козятинському району, то 
зареєстровано разом з нами 
318 шлюбів і 269 розлучень

– Інно Володимир івно, 
скільки народилося за мину-
лий рік в нашому місті дітей?

— Народжень по міс т у 
у нас зареєстровано за мину-
лий рік  260, разом з райо-
ном 438 новонароджених дітей,  
231 дівчинка і 207 хлопчиків.

– А якими популярни -
ми і рідкісними іменами на-
зивали в минулому році но-
вонароджених козятинчани?

—  Найпопулярніші імена 

серед дівчаток: Софія, Вале-
рія, Анастасія, Поліна, Вікторія, 
Анна. Хлопчикам найчастіше 
дають імена Іван, Максим, Бог-
дан, Артем, Матвій, Михайло.

Серед рідковживаних чи не-
традиційних імен, що були зареє-
стровані в минулому році, жіночі: 
Аботта Адель, Косміна, Сонета, 
Кая, Ярина, Єсенія, Амелія, Тереза 
Емма, Єсмі. Чоловічі: Анар, Ян, Ар-
сен, Вітас, Даніель, Еміль, Платон.  

Померлих по місту  381 
н а  260  но вонароджених 
і на 438 народжених по ра-
йону померло 1126 осіб. 

У 2020 році станом на 11 го-
дину 24 січня народилося 19 
діток, померло до 50-ти людей.
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категорій працівНиків
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                телефон 2-16-18
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Шановні члени міської громадської організації
«Союз Чорнобиль України»!

6 лютого 2020 року о 10.00 год. в залі засідань міської ради (ІІІ поверх) на вул. Героїв Майдану, 
24 відбудуться збори МГО «Союз Чорнобиль України» з питань виборів голови

громадського об’єднання. Просимо бути небайдужими та обов’язково взяти участь у цьому за-
ході всіх чорнобильців різних категорій.

Правління міської громадської організації«Союз Чорнобиль України»

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
радника з питань комунального майна відділу правової, кадрової роботи та з питань комунального майна Козятинської районної ради 
ГУМЕНЮКА Олега Миколайовича (02.02)
заступника головного лікаря Козятинської ЦРЛ з медичної частини ГРУБЕЛЯСА Ігоря Петровича (03.02)
секретаря Жежелівської сільської  ради САЧИНСЬКУ Нелю Сергіївну (03.02)
головного спеціаліста відділу  управління персоналом  апарату райдержадміністрації ЗАВАДСЬКУ Марину Володимирівну (04.02)

З ЮВІЛЕЄМ!
секретаря Вернигородоцької сільської ради ЖУК Наталію Володимирівну (02.02)
завідувачку Козятинської підстанції швидкої та невідкладної медичної допомоги ЛУКАЩУК Ларису Петрівну (03.02)
У цей день прийміть наші найщиріші побажання гарного здоров'я, щастя, благополуччя та добробуту! Нехай ваше життя буде напо-

внене любов'ю та радістю, відчуттям гармонії та задоволення. Бажаємо вам вірних друзів, підтримки колег, успіхів у професійній ді-
яльності та втілення всіх задумів!

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

новини

27 січня голова районної ради 
Віктор Слободянюк провів на-
раду щодо проходження медич-
них профоглядів працівниками 
установ та підприємств району.

Участь у засіданні взяли заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Ігор Булавський,  головний лікар 
центральної районної лікарні 
Олександр Кравчук, головний лікар 
ЦПМСД Валентина Лобченко, на-
чальник відділу освіти райдержад-
міністрації Аліна Діденко, директор 
районного терцентру Василь Мат-
війчук, військовий комісар Микола 
Янчук, завідувач ВСП «Козятин-
ський міжрайонний відділ лабора-
торних досліджень» Леонід Ящук.

У ход і  наради говори -
ли про обов’язковість медич-
них оглядів працівників, їх фі-
н а н с у в а ння  т а  в а р т і с т ь .

Головний лікар районної лікарні 
Олександр Кравчук звернув увагу 
присутніх, що наразі складаєть-
ся план проведення оглядів на 
рік і наголосив на необхіднос-
ті подати списки працівників, 
з метою обрахування необхід-
ності у витратних матеріалах.

Валентина Лобченко, голо-
вний лікар ЦПМСД, зазначи-
ла, що працівники бюджет-
ної сфери на первинному рів-
ні можуть безкоштовно пройти 
ЕКГ та зробити аналіз крові.

Начальник відділу освіти Алі-
на Діденко поінформувала про 
заборгованість з проходжен-
ня медоглядів за минулий 
рік районній лікарні та відді-
лу лабораторних досліджень.

За підсумками наради, голова 
районної ради Віктор Слободя-
нюк зазначив, що для погашення 
даної заборгованості будуть виді-
лені кошти з районного бюджету. 
Присутнім керівникам Віктор Ми-
колайович доручив до 5 лютого 
надати районній раді кількість 
працівників, які мають пройти 
медогляд, та розрахунок по ко-
штах, а також укласти договори 
з районною лікарнею, відділом 

лабораторних досліджень та РМЦ 
ПМСД на проходження медогля-
дів. За словами очільника органу 
самоврядування, районна рада як 
засновник, зробить усе можливе, 
щоб у цьому році професійні 
огляди для працівників бюджет-
них установ були безкоштовними.

Обговорено також питання про-
ходження медичних оглядів призо-
вниками. Військовий комісар Ми-
кола Янчук наголосив, що медичні 
огляди призовників, відповідно до 
законодавства, мають здійснюва-
тись винятково у районній лікарні. 
За інформацією військового ко-
місаріату, кількість призовників, 
які мають пройти огляд по Глухо-

вецькій ОТГ – 24 особи, по району 
– 121 особа, по місту -105 осіб. У 
даному випадку всі витрати ляга-
ють на плечі районного бюджету 
та центральної районної лікарні, 
адже з міського бюджету ніякі 
кошти для даних потреб не виді-
ляються. Голова райради зазначив, 
що Глуховецькій ОТГ та міській 
раді будуть направлені листи за 
підписом військового комісара, 
районної ради та райдержадміні-
страції щодо виділення коштів для 
проходження медичних оглядів 
призовниками, щоб військовий ко-
місаріат міг без перешкод здійсню-
вати роботу з призову до лав армії.

24 січня голова районної ради 
Віктор Слободянюк провів робочу 
нараду з питань дотримання вимог 
законодавства у сфері пожежної 
безпеки у закладах освіти, охоро-
ни здоров’я, соціального захисту 
населення  Козятинського району.

У нараді взяли участь заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Ігор Булавський, головний лікар 
центральної районної лікарні Олек-
сандр Кравчук, головний лікар 
ЦПМСД Валентина Лобченко, на-
чальник відділу освіти райдержад-
міністрації Аліна Діденко, дирек-
тор районного терцентру Василь 
Матвійчук, начальник відділення 
запобігання надзвичайним ситу-
аціям Козятинського районного 
сектору ГУ ДСНС Вадим Мартюк.

Під час наради розглянуто питан-
ня про стан протипожежного захис-
ту в закладах; обговорено рівень 
забезпечення первинними засобами 

пожежогасіння та протипожежного 
водопостачання згідно з типовими 
нормами належності; наявність по-
жежних щитів; проведення техніч-
ного обслуговування вогнегасників; 
обладнання системи блискавко-
захисту; забезпечення засобами 
радіаційного та хімічного захисту.

Віктор Слободянюк наголосив 
на необхідності розроблення пла-
ну заходів щодо покращення за-
безпечення пожежної безпеки, а 
також регулярному проведенню 
інструктажів та навчання правилам 
пожежної безпеки працівників. 

Адже лише завдяки комплек-
сному підходу до даного питан-
ня можна попередити пожежу 
та відповідно не допустити зна-
чних матеріальних збитків, а най-
головніше – людських жертв.

«Головне - це безпека  людей. 
Тож  необхідно усунути зауваження, 
які виявлені в результаті перевірок 

та з’ясувати алгоритм стосовно 
проведення до відповідності вимог 
протипожежної безпеки у закла-
дах масового скупчення людей», 
- зазначив Віктор Миколайович.

Начальник відділення запобігання 
надзвичайним ситуаціям Козятин-
ського районного сектору ГУ ДСНС 
Вадим Мартюк акцентував увагу на 
недоліках, які були встановлені за 
результатами перевірок у навчаль-
них закладах та закладах охорони 
здоров’я. Також він  надав присутнім 
консультацію щодо усунення пору-
шень, виявлених під час перевірок.

За підсумками наради прийнято 
рішення вивчити питання щодо  об-
ладнання системою пожежної сигна-
лізації та оповіщення про пожежу в 
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-гімназія-дитя-
чий садок» ім. В. М. Підгорбунсько-
го та Самгородоцькому ЗНВК І-ІІІ 
ст. та в лікувальному корпусі ЦРЛ. 
Також голова наголосив на необ-

хідності проведення позапланових 
навчань у закладах освіти з метою 
ретельного відпрацювання дій у 
разі виникнення пожежі. Наголо-
шено на необхідності обладнання 
системами блискавкозахисту 5 шкіл 
району, де його ще немає, а також 
лікувальних корпусів ЦРЛ. Відпові-

дальним особам доручено провести 
перезарядку вогнегасників та пере-
вірити оснащення пожежних щитів.

Зважаючи на те, що на ви-
конання усіх заходів потріб-
ні значні фінансові ресурси, 
дане питання буде розглянуте 
при розподілі додаткових коштів.

дмитро артемчУК

У нед ілю,  26  с і чня ,  на 
гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» надійшло повідо-
млення, що на вулиці Неза-
лежност і  оскаженілий пес 
кидається на велосипедис-
тів і на деяких перехожих.

Коли під’їхали до місця при-
значення, до представника 
преси кинувся назустріч пес 

малої породи. Свої невеликі 
габарити песик сповна ком-
пенсував агресією. Журналісту 
навіть довелося стрибнути з 
велосипеда за мить до кон-
такту з ногою. Вкусив би чи 
обійшлося, гадати не варто. 
Після чого пес на відстані 
півтора метра кружляв від об-
раної жертви, й надалі прояв-
ляючи агресію. За деякий час 
тварина майже заспокоїлась. 

Тільки як в його поле зору по-
трапив чоловік на велосипеді, 
він погнався за тим чоловіком. 
Собаку в ід велосипедиста 
відігнав лікар, який в той 
момент проходив неподалік.

Як виявилось пізніше, пес 
поводився так агресивно тому, 
що він захищав свого госпо-
даря. А господар спостерігав, 
як його песик шукає ворогів 
і не реагував на витівки со-

баки. Він наводив лад у своїй 
автівці, наче його то не сто-
сується, і сказав журналісту:

– Невже вам важко було 
пройти тихенько? Ходите ту-
ди-сюди, собаку дразните. 

– Ви завели собак, а їхні 
дії не контролюєте, – відпо-
вів журналіст. На що співроз-
мовник відповів: «Це не моя 
собака, я ї ї тільки годую».

У цей момент з подвір’я на-

шого співрозмовника вискочи-
ла ще одна тварина з кліпсою 
на вусі. Собачий концерт в 
супроводі  двох вокаліс т ів 
тривав недовго. Собаки заспо-
коїлись та й стали намотувати 
кола за автівкою господаря.

Те ,  що чолов і к  любить 
тварин – честь і хвала та-
кому. Тільки не треба за-
бувати, що ми відповідаль-
ні за тих, кого приручили.

нова УКраїнсьКа шКола в дії

З 3 вересня 2018 року в усіх 
школах міста стартувала реформа 
«Новаукраїнська школа».

Сьогодні у двох школах працю-
ють класи за нетиповими освітніми-
програмами: «Інтелект України» (лі-
цей – школа) та «На крилах успіху»

(Спеціалізована школа І – ІІІ ст. 
№ 1 ім. Т. Г. Шевченка).

Спільними зусиллями управління 
освіти, педагогічних колективів

оновлено освітнє середовище 
закладів освіти. На його створен-
ня у 2019 роцібуло витрачено 1 
млн. грн., в тому числі 500 тис. 
грн. – міськогобюджету. Класи 
забезпечені новими меблями, тех-
нікою (телевізорами,ноутбуками, 
принтерами, ламінаторами 
тощо), новітнім унаочненням 
(LEGO,конструкторами, муляжами, 
геометричними фігурами), наочними 
посібниками.Учням цікаво навчатися 
в новій українській школі. Адже це 
нова організація навчання, нові під-
ручники, нові підходи та цінності. 
Сьогодні можна сміливо сказати, 
що діти із задоволенням йдуть до 
школи, адаптація першокласників 
минула швидко та без особливих 
ускладнень.
Простір для розвитКУ та 
гармонізації

Сьогодні система освіти м. Козя-
тина відповідає потребам територі-
альної громади та забезпечує право 
усіх дітей на доступну дошкільну, 
загальну середню та позашкільну 
освіту. У закладах освіти міста 
активно ведеться робота щодо 
інтеграції дітей з особливими освіт-
німи потребами шляхом організації 
індивідуального та інклюзивного 
навчання: функціонує 1 дитячий са-
док, який має 3 групи спеціального 
призначення (2 - з порушенням 
зору і 1 - з порушенням мови); у 
ЗДО №2, ЗДО №5 та ЗДО №6 пра-
цюють 4 інклюзивних групи, в яких 
виховуються 6 дітей з особливими 
освітніми потребами; у школах від-
крито 8 інклюзивних класів, де здо-
бувають освіту 8учнів з ООП.

Протягом 2019 року у двох за-
кладах освіти (ЗШ №2 та ЗШ №3)
обладнано ресурсні кімнати, кошти 
на які (60 тис. грн.) були виділені 
управлінням освіти та спорту за 
перемогу в конкурсі міні-проектів.

Спеціально організований освіт-
ній простір дає змогу кожній дитині

реалізувати своє право на освіту, 
максимально розкрити освітній і 

особистісний потенціал та подолати 
бар’єри соціалізації, адже навчання 
у ресурсній кімнаті базується на 
індивідуальних потребах кожного 
учня, має на меті залучення, або пе-
рехід дитини до звичайного класу, 
спрямоване на усунення факторів, 
що перешкоджають навчанню у 
загальноосвітньому класі.
зміна освітнього серед-
овища

У квітні 2019 року в комунально-
му закладі «Навчально-виховний 
комплекс І-ІІІ ст. «ліцей-школа» 
Козятинської міської ради Вінниць-
кої області» відкрився Інтелект-хаб 
(сучасний кабінет математики), вар-
тістю 360 тис. грн.

Кабінет оснащений п’ятнадцятьма 
ноутбуками, багатофункціональ-
ним пристроєм Epson, сканером, 
мультимедійним проектором та 
маркерною дошкою, ліцензійним 
програмним забезпеченням та 
повним комплектом унаочнення. 
Запрацював у ліцеї і лінгафонний 
кабінет.
розвитоК творчого Потен-
ціалУ

Управління освіти та спорту 
активно працює над реалізацією 
цільової програми «Розвиток твор-
чого потенціалу дітей та учнівської 
молоді», на яку у 2019 році було 
витрачено близько 400 тис. грн. 
Ця діяльність принесла вагомі ре-
зультати в скарбничку освіти міста: 
нагороджено 39 переможців об-
ласних олімпіад, 25 переможців ІІІ 
етапу конкурсу-захисту наукових 
робіт Малої Академії Наук, 13 
переможців інтелектуальних та 34 - 
творчих конкурсів і фестивалів, 13 
переможців спортивних змагань об-
ласного рівня; 9 учнів отримали ви-
нагороди за перемоги в олімпіадах 
та конкурсах Всеукраїнського рівня. 
На преміювання кращих з кращих 
учнів міською радою було виділено 
100 тис. грн. додатково.

Стипендії міської ради отриму-
ють 28 учнів, які досягли вагомих 
результатів в галузі науки, культури 
та спорту. З 1 січня 2019 року сума 
щомісячних стипендій зросла до 
500 грн. (у 2018 році – 250 грн.)
національно-Патріотичне 
виховання

Однією з основних тенденцій 
2019 року стало пошук форм «ді-
яльнісного патріотизму» (творчі 
групи, осередки, екскурсії, свята, 
ігри- драматизації, спортивні зма-
гання, естафети, огляди-конкурси, 
олімпіади,шкільні музеї, тематичні 

стенди, кімнати, зали, галереї, ви-
ставки дитячої творчості, книжкові 
виставки, творчі завдання, про-
екти, звіти, індивідуальні роботи, 
театр-експромт, колективні творчі 
справи, флешмоби, виставки- 
конкурси, фестивалі, туристичні 
походи, волонтерство тощо).

Під час уже традиційної ходи 
у вишиванках учнями було пере-
дано

одноліткам з Донецької та Лу-
ганської областей 30 вишиванок, 
діти написали листи та виготовили 
власноруч різноманітні смаколики.

В о л о н т е р с т в о  с т а л о 
невід’ємною складовою роботи 
шкіл: виготовлення захисних сіток 
та костюмів-«кікімор», формуван-
ня продуктових посилок, листи 
та малюнки на фронт, привітання 
наших захисників зі святами

Набула популярності військово- 
патріотична гра «Джура»

Інклюзивно-ресурсний центр
Свою роботу Інклюзивно-ресурс-

ний центр розпочав 01.09.2018р. і 
протягом 2019 року запрацював на 
повну силу.

В штаті ІРЦ 6 фахівців: директор, 
учитель-логопед, учитель-дефекто-
лог, учитель-реабілітолог, 2 прак-
тичних психологи, які застосовують 
новітні методи і прийоми роботи з 
дітьми: різноманітні сенсорні ігри 
з кінетичним піском, пластичним 
матеріалом, водою, фарбами, кру-
пами, ґудзиками тощо.

Практичні психологи пройшли 
навчання, склали іспит та отрима-
ли сертифікати для користування 
психодіагностичними методиками 
WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 
та CASD тощо. Дані методики за-
стосовуються для діагностики дітей 
віком від 6 років.

Для покращення корекції психо-
моторики дітей налагоджено співп-
рацю з волонтером-хореографом 
Надією Бортюк, яка проводить 
уроки ритміки для вихованців ІРЦ.
нові Підходи в організації 
харчУвання

У закладах освіти почала впро-
ваджуватися система контролю за 
якістю харчових продуктів. НАССР 
- міжнародна система, яка іденти-
фікує, оцінює та контролює небез-
печні фактори, що є визначальними 
для безпечності харчових продук-
тів. Впровадження даної системи в 
дошкільних закладах та школах є 
обов’язковою умовою для гарантії 
безпечного харчування дітей.

Змінюють свій вигляд їдальні та 
кухні, поступово запро-
ваджується

харчування за систе-
мою Є.Клопотенка.
сПорт – для всіх!

Оновлюються спор-
тивні зали та кімнати в 

закладах освіти міста.
У Козятинській комплексній 

дитячо-юнацькій спортивній школі 
на сьогодні займається 370 учнів у 
восьми відділеннях. 2019 року під-
готовлено 155 учнів, які виконали 
масові розряди (І-ІІІ юн. розряд та 
ІІІ-ІІ розряди).

Юні спортсмени упродовж року 
здобували перемоги на чемпіонатах

області та України з волейбо-
лу, бадмінтону, легкої атлетики, 
кіокушинкай карате. КДЮСШ за 
результатами своєї діяльності посіла 
ІІІ місце в області серед дитячо-
юнацьких спортивних шкіл.

Цього року відремонтовано тре-
нажерну залу та продовжується 
облаштування гімнастичної зали, 
сучасний яскравий вигляд має фойє 
ІІ поверху.

Щороку оновлюється спортивний 
інвентар, збільшується його кіль-
кість і якість. Набуває нового ви-
гляду міський стадіон «Локомотив», 
де в січні 2019 року запрацювало 
освітлення, в листопаді відкрито 
футбольний майданчик зі штучним 
покриттям, який збудований за про-
грамою «Будівництво футбольних 
полів зі штучним покриттям в регіо-
нах України» за кошти державного 
і міського бюджетів (з міського бю-
джету 678,209 тис. грн та 699,303 
- державного бюджету); тривають 
постійні роботи щодо утримання

ігрових споруд в належному 
стані.

Облаштовано окремий вхід до 
спортзали Козятинського відділення 
поліції (140 тис. грн.).

Технології професійного зрос-
тання

Сучасний педагог має бути фун-
даментально освіченою людиною,

здатною гнучко перебудовувати 
напрям і зміст своєї професійної ді-
яльності, самостійно працювати над 
власним розвитком, підвищенням 
освітнього й культурного рівнів, умі-
ти самостійно набувати необхідних 
для професійної діяльності знань, 

умінь і навичок, критично мислити, 
володіти стійкою системою мотивів 
і потреб соціалізації.

Усі вчителі початкової ланки, 
англійської мови, фізичної культури 
та мистецтва пройшли підготовку 
на платформі МОН Ed-era, при 
комунальному вищому навчально-
му закладі «Вінницька академія 
неперервної освіти» та при управ-
лінні освіти та спорту Козятинської 
міської ради. До початку нового 
навчального року вони отримали 
свідоцтва та електронні сертифіка-
ти, які надали право викладати в 
1х класах.

Педагоги – активні учасники 
професійних конкурсів «Творча 
скарбничка» та «Вчитель року» 
Забезпечення прозорості та інфор-
маційної відкритості закладів освіти

Усі заклади освіти мають власні 
веб-сайти, на яких висвітлюються

новини, звіт керівника перед гро-
мадськістю, результати фінансово-

господарської діяльності, Статут 
закладу освіти, ліцензії на про-
вадження освітньої діяльності, 
структура та органи управління, 
кадровий склад, освітні програми, 
що реалізуються в закладі, перелік 
вакантних посад, матеріально- тех-
нічне забезпечення тощо.
резУльтати зно-2019

Зовнішнє оцінювання проводить-
ся з метою забезпечення прав осіб 
на рівний доступ до вищої освіти та 
оцінювання відповідності резуль-
татів навчання, здобутих на основі 
повної загальної середньої освіти, 
державним вимогам.

 Запорукою успішного складання 
тестів зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) є якісна та за-
вчасна підготовка, фактично під-
сумок навчання в школі.

У 2019 році найкращий результат 
в місті показала спеціалізована 
школа №1, яка серед 396 шкіл 
області має 22 результат, 59 та 60 
сходинки посіли ЗШ№5 та ліцей-
школа.
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За словами пані Ольги, особа, 
яка хоче створити прийомну 
сім'ю, звертається в центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. Там вона стає на об-
лік, проходить спеціальні курси 
у Вінниці, а потім документи пе-
редаються до служби у справах 
дітей. І якщо є дитина, яка пе-
ребуває на первинному обліку, 
служба пропонує її влаштувати 
до родини. Звісно, це важкий, 
відповідальний процес і пере-
лік документів дуже великий. 
Основні вимоги до кандидатів 
— це власне житло та доходи, 

бажано мати досвід виховання 
рідних дітей.
— Служба у справах дітей дякує 
усім небайдужим до дитячого 
горя, усім, хто забезпечує гармо-
нійний розвиток особистостей в 
атмосфері щастя, любові та ро-
зуміння, хто оточив чужих дітей 
вихованням у власній родині, — 
каже Ольга Баришпол. — І якщо 
у вас є бажання взяти дитину в 
родину, вам допоможуть спе-
ціалісти служби у справах дітей 
Козятинської РДА за адресою: 
місто Козятин, площа Героїв 
Майдану, 20, телефон 2-35-69. 

як створити прийомну сім’ю

наші люди вітання

Прийомна родина наталії голоснюк та прийомна родина лілії антоневської з 
Кашперівки

дитячий будинок сімейного типу на базі родини Колумбетів ольги та віктора

будиночок бобрів на ставку, що в народі назвали "штани"

Помагати бобрам валити дерева не треба, вони 
професіонали, валять дерева самі 

з таким стовбуром бобри вправляються за 
годину

без іНтерНату: всі козятиНські діти-
сироти живуть у родиНаХ 

бобри На водокачці чистять воду. 
плату за роботу беруть деревами

Піклування. На території Козятинського району створюються прийомні сім’ї і діє один дитячий будинок 
сімейного типу. Діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, знайшли свої сім’ї, своїх 
батьків. Чим допомагає держава опікунам і як створити прийомну родину — читайте у матеріалі  

господарі водойм. На гарячу лінію газети «RIA-Козятин» звернулася мешканка району Водокачки. Вона 
повідомила, що на каскаді ставків річки Гуйви поселилися бобри. У народі цей ставок назвали Водокачкою. 
От тільки не всі повірили в поселення на Водокачці бобрів і приписали пошкоджені дерева людям з 
сокирами

в’ячеслав гончарУК

Хочеться комусь в це вірити 
чи не хочеться, але на нашій 
Водокачці дійсно поселилися 
бобри. Як стверджують жителі 
району, бобри не тільки своїми 
гострими зубами вночі валять 
дерева, вони ще по крижині 
трохи бігають.

Дерев, пошкоджених цими 
симпатичними тваринами, шко-
да, але не тільки в Козятині 
бобри прийшли до людей. У 
Києві на Позняках, на Волині 
в районі Любешівської дамби. 
На річках Харківщини, у Вінниці 
біля Вишенського озера також 
«хазяйнуть» бобри. Не дивля-
чись на те, що завдають вони 
шкоди деревам, ці тварини при-
носять і значну користь. Вони 
стежать за чистотою у водоймі, 
очищаючи водні ресурси від 
бруду, підтримують в річці чи 
озері рівень води, поглиблюючи 
дно, коли треба та докопуються 
до джерел. Тож у водоймах, де 
вони оселилися, навіть у посуху 
прохолодна та чиста вода, ка-
жуть зоологи. Бобри природні 
гідрорегулятори на великих 
річках і поки людина не втру-
тилася в природу, проблеми з 
бобрами не було, стверджують 
екологи. Бобри забезпечують 
природну рівновагу. Всихають 
ліси не там, де ці тварини ва-
лять дерева, а там, де бобрів 
немає.

Чому бобри з’явилися на на-
шій Водокачці, мабуть, знають 
тільки вони. На Гуйві бобри 
давно хазяйнують. Перші тва-
рини оселилися недалеко від 
джерельця, якому надали назву 
«Боже джерело», що у Верни-

городку, ще років 20 тому.
Бобри — інженери, каменярі, 

теслярі та ще й столяри. Мо-
жуть побудувати з гілок, болота 
та каменів плотину, схожу на 
ГЕС. До ладу вони облашто-
вують свою домівку. На зиму 
заготовляють багато кормів. 
Серед ласощів тварин – кора 
і гілки м’яких порід дерева, 
таких як вільха, осика, клен та 
верба. Коли в сім’ї бобрів намі-
чається поповнення, то молоді 
бобри з’їжджають з домівки в 
пошуках іншого обійстя. Тільки 
буває так, що територія вже ін-
шими помічена і доводиться мо-
лодим бобрам мігрувати, поки 
не знайдеться місце, не зайняте 
ніким. Можливо вільне місце 
знайшлося на Водокачці. Мож-
ливо в пошуках чистої водойми 
бобри перебралися до людей. 
Водойму вони, як санітари, 
очистять. От тільки за свою 
роботу де-
ревами ві-
з ь м у т ь . 
Н ам ,  лю -
д я м ,  н е 
варто втру-
ч а т и с я  в 
п р и р о д у . 
Якщо  на -
к р и є м о 
с т о в б у р и 
дерев мета-
левими сіт-
ками, щоб 
в б е р е г т и 
дерева від 
бобр і в ,  в 
пошуках їжі 
тварини бу-
дуть ходити 
по приват-
них садках.

ірина шевчУК

Скільки любові, радості, 
багатства, скільки цінностей 
вкладене в одне слово. Осо-
бливо для дитини. Пріори-
тетною формою влаштування 
дітей в районі на сьогод-
нішній день є їх передача 
на виховання в сім’ю — на 
усиновлення, під опіку, при-
йомні сім’ї або дитячі будинки 
сімейного типу. Не інтернат. 
Наразі на обліку перебуває 
72 сироти та дитини, позбав-
леної батьківського піклу-
вання. З них 58 знаходяться 
під опікою, піклуванням, а 
14 — проживає в дитячому 
будинку сімейного типу та 
прийомних родинах. Крім 
цього, протягом 2019 року 
службою було виявлено 18 
дітей, які залишилися без 
батьківського піклування. Усім 
їм надано правовий статус і 
всі вони влаштовані у родини.

де Усиновлюють

Ми поспілкувалися із за-
в ідувачем сектору з  пи -
т а н ь  о п і к и ,  п і к л у в а ння , 
усиновлення дітей Ольгою 
Баришпол, яка розповіла 
нам про життя таких дітей.

— На території Козятин-
ського району діє сім при-
йомних сімей, де виховуєть-
ся 13 дітей,  позбавлених 
батьківського п іклування, 
— каже Ольга Баришпол. 
— Ці родини проживають у 
Кордишівці, Кашперівці, Са-
довому, Титусівці, Вівсяниках. 
А в Кашперівці створено один 
дитячий будинок сімейного 
типу. Прийомна сім’я — це 
можливість виховувати до 
чотирьох дітей, а дитячий бу-
динок сімейного типу — від 

5 діток. Щороку, відповідно 
до чинного законодавства, 
ми здійснюємо контроль за 
умовами утримання, навчання 
та виховання підопічних дітей.                                                    

За  с ловами Ольги  Ба -
ришпол, протягом минулого 
року усиновлено дві дівчин-
ки-сестрички 6 і 2 рочків. 
Спочатку дітей поставили 
на місцевий облік з уси-
новлення, потім їх влашту-
вали до прийомної с ім' ї . 

шість дітей за ПівроКУ

— Ми спілкуємось з уси-
новителями, — каже Ольга 
Баришпол. — Можу сказати 
тільки те, що вони з іншої 
області, не з нашої. Майже 
на кожне свято вони мені ви-
силають фото дівчаток. Дітки 
дуже задоволені. Ми намага-
ємося дітей не роз’єднувати.

 Ще один гарний приклад 
доброї справи — Кашпе-
ровецький дитячий будинок 
сімейного типу. На сьогодніш-
ній день в ньому виховується 
8 маленьких дітей і одна 
особа з числа дітей, позбав-
лених батьківського піклу-
вання. У батьків-вихователів, 
Ольги і Віктора Колумбет, є 
власні дорослі діти (син та 
донька) і навіть внуки, але 
вони ще беруть і виховують 
чужих дітей. За останніх пів-
року подружжя прийняло до 
своєї родини шість діточок.

— Діти ходять в школу, 
— розповідає Ольга Бариш-
пол. — Старші навчаються 
в Бердичівському педагогіч-
ному коледжі. Наприклад, 
Марина є старостою в секції 
гуртожитку. Старанно ста-
виться до своїх обов’язків, 
активна, бере участь у захо-
дах, які проводяться в групі.

сКільКи Платить держава

— Яка допомога від дер-
жави прийомним родинам 
і  оп ік унам? — запита ли 
ми у   Ольги  Баришпол .

— Опікуни і прийомні сім'ї 
отримують соціальну допо-
могу, яку виплачує їм управ-
ління соціального захисту 
населення. Усе виплачується 
вчасно і допомога залежить 
від прожиткового мінімуму. 

З першого січня 2020 року 
дітям до 6 років йде нараху-
ванням в сумі 3558 гривень, 
від 6 до 18 років — 4436 
гривень .  Кр ім цього,  ще 
прийомні  батьки отриму-
ють кошти, хоч і незначні.

новини
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новини історія

Як пише видання «Вежа», ві-
нничани свої ялинки та сосни 
можуть приносити до єдиного 
пункту прийому комунального 
підприємства «Вінницязеленбуд». 
Ці дерева використовують для 
того, аби опалювати теплиці, де 
вирощують дерева та рослини. 
Таким чином, вінничани допо-
магають озеленювати своє місто.

Як йдеться у статті, роблять 
це для того, щоб «уникну-

ти ялинкових «кладовищ», 
які нівелюють святкову ат-
мосферу, а також щоб част-
ково допомогти Вінниці».

Попередні роки на «Вінницязе-
ленбуд» практикували віддавати 
частину дерев у зоопарк. Все 
тому, що гілочки хвої є пожи-
вою для деяких видів тварин. 
Але нині від цього відмовилися, 
тому що ялинки і сосни мо-
жуть бути оброблені хімікатами.

що роблять з ялинками у вінниці

що у козятиНі роблять з ялиНками, 
які викиНули На смітНик

На вулиці січовиХ стрільців 
встаНовили сучасНі ліХтарі

яма На джерельНій

довкілля. Минулої неділі було останнє свято новорічно-різдвяного циклу — Водохреще. 
Зазвичай після цього дня зі святкових ялинок знімають гірлянди та прикраси. Частина 
козятинчан ставить удома штучний атрибут Нового року, а частина купує живу ялинку чи сосну. 
Ми поцікавилися, що трапляється із ялинками, які ми виносимо на смітник

навпроти військового комісаріату встановлюють 
сучасний ліхтар. Тепер тут буде світло

П’ятниця, 24 січня. Вулиця Склярова, біля 
міського скверу

вулиця героїв майдану. Тут живу 
ялинку після свят посадили перед 
будинком

маХНівка vs чорНобиль. де Насправді 
Народився аНтоНович
відомі люди.Володимир Антонович — відомий український історик та етнограф. Сам Михайло 
Грушевський був його учнем. Антонович мав два батька — офіційного і біологічного, здобув 
медичну освіту і рятував Бердичів від епідемії холери. Є дві версії про його місце народження. За 
однією з них, історик прийшов на світ у нашій Махнівці. Чи так це? 

олена УдвУд

Про Володимира Антоно-
вича нам відомо зі шкільних 
підручників історії. Проте зна-
ємо ми про нього не так вже 
й багато — був істориком 
та археологом, жив у ХІХ 
столітті. Але в його біогра-
фії є низка цікавих фактів.

У махнівці чи чорнобилі?

Прийнято вважати, що Во-
лодимир Антонович, майбутній 
історик та етнограф, народився 
18 (30 за новим стилем) січня 
1834 року у Махнівці. Принай-
мні про це нам каже Вікіпедія. 
Проте з приводу дати і місця на-
родження є суперечливі факти.

Як пише Василь Ульяновський 
у вступній статті до книги «В. 
Б. Антонович. Моя сповідь», 
існує версія, що Володимир 
народився на чотири роки ра-
ніше і не на Козятинщині, а 
в Чорнобилі. І був хрещений 
у греко-католицькому храмі.

«Документально це зафіксо-
вано в листі А. Мйодушевського 
(січень 1903 року) до В. Антоно-
вича, в якому перший зазначав, 
що чув про це від сестри про-
фесора і просить дати докладні 
відомості з приводу вказаного 
факту», — пише Ульяновський.

У відповіді на цей лист Во-
лодимир Антонович спростував 
цю версію. Сам історик завжди 
казав, що народився у Махнівці, 
проте син і онук вченого ствер-
джували, що він народився у 
Чорнобилі 1830-го року, а в 
Махнівці був перехрещений.

Дати відповідь на питання 
«Де і коли насправді народився 
Антонович?» може один з доку-
ментів, що міститься у Держав-
ному архіві Вінницької області. 
У 2014 році кандидат історич-
них наук, головний спеціаліст 
Державного архіву Вінницької 
області Костянтин Завальнюк 
видав наукову статтю, у якій 
процитував запис з актової кни-
ги Махнівського повітового суду 
метрики про хрещення Антоно-
вича. Цей документ підтверджує, 
що відомий український історик 
народився саме на Козятинщині.

«Року Господнього тисяча 
вісімсот тридцять четвертого 
січня місяця сьомого дня у Мах-
нівському римо-католицькому 
приходському костелі охрещено 
і миром помазано отрока трьох 
імен Володимир-Станіслав-Йо-

сип через Махнівського насто-
ятеля декана ксьондза Фелікса 
Саховського благородних Г. Г. 
Боніфація — Генріха по Йвану 
і Моніки по Іполіту з Горських 
Антоновичів законовінчаного 
подружжя син року і місяця тих 
же шостого числа проти вечо-
ра народженого в Махнівці», 
— йдеться у тексті документа.

Тобто, Володимир Антоно-
вич народився 6 (18 за новим 
стилем) січня 1834 року саме 
у Махнівці, а не в Чорнобилі.

два батьКи

Ще один цікавий факт з біо-
графії нашого відомого земля-
ка — батьки. Офіційно бать-
ком Володимира Антоновича 
є Боніфацій Антонович, хоча 
біологічний — Янош Джидай.

Як пише Василь Ульяновський, 
рідний батько Антоновича був 
угорцем і підтримував ідею відо-
кремлення Угорщини від Австрії. 
Через це його переслідувала 
влада. Він утік спершу на Гали-
чину, а потім почав працювати 
приватним вчителем і потрапив 
до маєтку пана Марковського на 
Уманщині. Там він познайомився 
з Монікою, мамою Володимира 
Антоновича. Вона теж працю-
вала приватною вчителькою.

Моніка до цього була заміжня 
за Боніфацієм Антоновичем. Від 
їхнього шлюбу народилося двоє 
дітей. Проте через те, що не зі-
йшлися характерами, подружжя 
розлучилося. Якщо, звісно, це 
можна назвати розлученням. 
Справа в тому, що раніше офі-
ційно шлюбу не укладали, а 
лише вінчалися у храмі, тобто, 
брали шлюб перед Богом. Але 
не розвінчували. Тому Моніка і 
Боніфацій жили окремо, проте 
формально залишалися по-
дружжям. Саме тому Боніфацій 
записав Володимира на себе.

вивчився на медиКа

Ульяновський зазначає, що 
мати Володимира Антоновича 
мала у Махнівці будинок. Че-
рез кілька років вона разом 
з дітьми переїхала до свого 
брата, Юзефа Гурського. Він 
працював у Махнівці адвокатом.

Згодом вони переїздили до 
містечка Горишківка неподалік 
Тульчина. Там мати Антоновича 
влаштувалася до панів Цибуль-
ських. І вже згодом Володи-
мир потрапив на навчання до 

Одеси у Ріше-
льєвський ліцей. 
Директором за-
кладу був його 
рідний батько 
Янош Джидай.

Мати Моніка 
наполягала на 
тому, аби син 
здобув медич-
ну освіту, тому 
Антонович всту-
пив на медич-
ний факультет 
до Університету 
святого Володи-
мира. На меди-
ка він вивчився 
і навіть встиг 
попрацювати у 
Чорнобилі  та 
Бердичеві. Тоді 
саме бороли-
ся з епідемією 
холери. Проте 
сам Антонович 
не відчував себе 
лікарем. Тому 
здобув друг у 
в ищу  о св і т у, 
вступивши на 
історико-філо-
лог і чний фа-
культет своєї 
Альма -матер .

чи Повертав-
ся він У мах-
нівКУ?

А н т о н о в и ч 
остаточно пере-
їхав до Києва. 
Чи був він після 
того у рідній 
М а х н і в ц і  — 
точно сказати 
ми не можемо. 
Проте є один 
цікавий факт, 
що дозволяє 
це припустити.

У 1895 році 
історик видав 
Археоло г і ч н у 
карту Київської 
г уберні ї .  Там 
описані старо-
винні кургани, 
знахідки, у тому 
числі монети, 
городища, розташовані на те-
риторії земель, що входили до 
складу Київської губернії. До 
слова, Махнівка у ті часи була 
частиною цієї губернії. Про 
неї є кілька згадок у цій книзі.

«На передмісті Стара Махнів-

ка є городище, у якому часто 
знаходять давні погреби», — 
йдеться у Археологічній карті. 
Як джерело вказані археологічні 
замітки, упорядковані під час 
екскурсій та давніх розкопок 
самим Антоновичем. Тож мож-
на припустити, що відомий 

історик досліджував минуле 
земель своєї малої батьківщини.

До речі, у замітках Антоно-
вича є згадка і про городище у 
Білопіллі, де був костел. Тож, 
імовірно, Махнівка — не єди-
не село на Козятинщині, яке 
досліджував відомий історик.

володимир антонович досліджував історію України. Проте ми могли 
не мати такого талановитого знавця своєї справи, тому що спершу 
вчений вивчився на медика

Костел у махнівці, збудований Потоцьким. Джерело фото https://bit.
ly/2RSVB2Y

олена УдвУд

Ірина щороку на Новий рік 
ставить живе дерево. Попере-
дні роки прикрашала сосну, а 
цьогоріч придбала ялинку. На 
смітник ще не викинула — лише 
винесла з будинку і постави-
ла у дворі. Каже, ставила б 
штучну, якби не кусалася ціна. 
До кімнати у будинку пасує 
лише велика зелена красуня, 
а вони коштують недешево.

— Вона в мене у дворі 
стоїть, — каже жінка. — До-
щиком прикрашена. Зараз же 
холодно, вона не обсипаєть-
ся, тому я її ще не викидаю.

А хтось свої ялинки не вики-
дає. Є й ті, хто після свят їх ви-
саджує в землю. Так зробив ко-
зятинчанин Олександр Крисков.

«Ми вже винесли ялинку, 
а ви? Точніше, пересадили 
з відра в землю під вікном 
на радість собі і перехожим. 
Як приживеться і підросте, 
будемо прямо там і прикра-
шати», — написав чоловік 

на своїй сторінці у Фейсбук.
Проте більшість живі ялинки 

та сосни, які ставили вдома, піс-
ля свят викидає. Тож ми поціка-
вилися в Управління житлово-
комунального господарства, що 
трапляється з деревами, які ко-
зятинчани викинули на смітник.

— Якщо чесно, чи їх ще ма-
сово не виносили, я навіть з 
комунальниками спілкувався, 
щось я не бачив біля контей-
нерів тих ялинок і сосон. Двічі 
я бачив, що у нас біля бака 
стояла ялинка чи сосна. Мало 
їх зараз. Бували такі роки, що 
скрізь ці ялинки, видно, що 
Новий рік пройшов. А цього 
року взагалі слабенько. Може 
не купували, може ще будуть 
викидати, — каже Євгеній 
Малащук, начальник Управ-
ління житлово-комунального 
господарства. — Де вони за-
раз діваються, точно сказати 
не можу. Але в будь-якому 
випадку, якщо це така дереви-
на, яку можна використати в 
опаленні, я думаю, комунальні 

підприємства їх відбирають.
За словами Євгенія Мала-

щука, комунальні підприєм-
ства мають власні об’єкти, які 
треба опалювати. Вони мають 
котли і відповідні дозволи. 
Тому якщо викинуті ялинки і 
сосни, а також гілки, що за-
лишаються після формовочної 
обрізки, можуть використо-
вувати як дрова для котла.

— Але переробки такої дере-
вини у нас немає, — підсумував 
Малащук.

олена УдвУд

У п’ятницю, 24 січня, на ву-
лиці Січових Стрільців (колиш-
ня Комсомольська) ремонту-
вали вуличне освітлення. Ро-
боти проводили на частині ву-
лиці - від перехрестя із Неза-
лежності до Великого базару.

— У нас виділені кошти і під-
писані договори з підрядною 
організацією. Сьогодні вона пра-
цює у центрі міста, тут, де школа 
англійської біля базарчика. Ми цю 
вулицю хочемо засвітити, бо там 
також два ліхтарі не працюють 
і ми хочемо відновити освітлен-
ня, тому що туди дітки ходять 
о шостій години вечора. Щоб 
там світилося, бо там темно. Це 
все планові роботи, — розповів 
газеті «RIA» Євгеній Малащук, 
начальник Управління житло-
во-комунального господарства.

До нового року на частині 
вулиці Січових Стрільців по-
лагодили вуличне освітлення 
— замінили лампочки, які пе-
регоріли. Нині на частині від 
перехрестя з Незалежності 
встановили сучасні LED-ліхтарі.

На вулиці Джерельній (ко-
лишня Кірова) біля мета-
левого паркану утворилося 
провалля.

Яма глибиною в кілька де-
сятків сантиметрів. Хтось по-
клав поперек неї гілочку.

На дні видніється вода. Яма 

невелика, тому дорослий чи 
дитина не провалиться. Проте 
колесом від велосипеда або 
ногою втрапити можна.

Зауважимо, що на Джерель-
ній вуличного освітлення не-
має. Тому в темну пору доби 
тут треба йти обережно.
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Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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 Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушев-

ського 23, центр, вхід з двору. 
067-753-67-42

Здам в оренду торгові приміщення 
70 кв.м.та 30 кв.м. - 2 пов. та 160 
кв.м. - 1 пов. можливо під піцерію, 

р-н Училища" Абсолют".
 097-449-53-15

Здам в магазині приміщення 55 
кв.м., та 40 кв.м., під магазин, офіс 

та інше. 067-757-89-25

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

технікою. 
068-954-52-63, 096-904-13-52

Магазин Багата Комора дорого за-
куповує зерно кукурудзи,пшениці та 

ячменю. 067-430-02-80

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

067-442-17-71

робота
На роботу запрошується офіціант.Бармен. 
Адміністратор. Офіційне працевлаштування. 
З/п від 6-7-8тис. Тел. 093-599-68-33
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
Автомийка запрошує на роботу чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093-
631-89-49
Шукаємо на роботу монтажника підвісних 
кабелів на опорах з власним легковим авто 
та знанням ПК. 067-430-82-35
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир, Прода-
вець, Різноробочий, Водій ЗІЛ-130. Ми 
гарантуємо З/п 7500-10000 грн (з податка-
ми). Компенсація харчування. 067-430-02-80
Потрібен диспетчер в радіотаксі. 063-293-
20-08 
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928 
Здам в оренду офісне приміщення по вул. 
Незалежності, на 2 поверсі, площею 30 кв. 
м. всі комунікації + інтернет. 093 766-78-49
Потрібен диспетчер в радіотаксі. 063-293-
20-08 

46
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ремонт, послуги
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
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             ПРОДАМ
2 гаража під бус в р-ні Катукова та р-н ПРБ. 093-756-39-22
Автоклав, тюки соломяні. 067-745-69-92, 097-021-19-64
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
Блоки фундаментні 2.40 х 40 - 10 шт. нові. 098-839-36-30
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
Велосипед, балон газовий, самовар, бідон алюм., 2 плуги 
саморобні, блоки фундаментні №40, труба оцинкована діам. 
40 - 9 м., піддони, відходи деревини. 063-359-40-27
Велосипеди б/у у відм. стані, насіння помідорів, саджанці 

тонкошкурого горіха (весною), масло перероб. 40 л., з/ч до 
велосипедів, клітка кроляча,  а/ц труба 4 м., мідний провід 
бронірований 3-х жильний 25 м. 068-334-66-72, 099-675-
67-79, 093-940-96-11
Вівці, кітні кози. 098-800-77-33
Вугілля, верба на пні, участок 15 сот., картопля мілка. 073-
429-56-52
Вугілля, зем.діл-ка 15 сот., верба на пні. 073-429-56-52
Вугілля, телевізор - екран, столик передвижний, балія, тумба 
під телевізор, крісла 2 шт. 096-107-00-47
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 кооп. Жигулі. 097-632-48-44
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
Двері вхідні 194 х 80.5 з замком та ключами. 093-884-97-12
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
Дитячий велосипед на 3-6 років, свиноматка. 063-412-30-04

Доїльний апарат, недорого. 067-763-49-97 після 19:00
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова, дешево. 
067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова ясен, недорого з доставкою. 098-394-82-82
Дрова ясенові. 067-369-13-23
 Запчастини б/у до ВАЗ різні. 097-632-48-44
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 15 сот., терміново, дерево на корню. 093-552-
27-63
Зем. діл-ка під забудову 0.15 га, приватиз., є будівельний 
паспорт. 063-320-32-07
Земельну ділянку в с. Журбинці 50 сот., вул. Лугова, 41 не-
дорого. Документи готові. 096-264-09-58
Зерно кукурудзи, пшениці. 099-359-77-03
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
Кіоск металевий 3 х 4 м., освітлення внутрішнє, зовнішнє 
через лічильник згідно ТУ. 063-452-28-01, 068-617-64-22
Кобила 16 р., масть біла, 14 000 грн., с.Сестринівка. 097-
817-70-65
Кобила від доброї корови, теличка 9 міс. 067-152-61-69
Коза кітна на 3 окот, козочка кітна первістка. 067-756-06-27

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
Комод в хорошому стані 500 грн. 067-646-72-63
Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 093-885-18-76, 097-
512-47-72
Коняка молода, робоча, с.Білилівка. 096-183-18-01 Віктор
Кормовий буряк, с.Самгородок 3 грн./кг. 096-684-62-24
Кормовий буряк, с.Селище. 067-714-24-87
Кормовий буряк, сіно люцерни. 066-178-00-95
Кормовий буряк, тюки пшеничні та ячмінні, ячмінь, с.Сигнал. 
068-762-82-19, 063-297-58-23
Корова 3 міс. тільна, 4 роки. 063-104-31-23
Корова з 2 телям тільна, терміново. 096-660-22-80
Корова первістка чорно-ряба, курка молода. 097-175-74-76, 
097-426-67-06
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
Кукурудза 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
Кухня нова 4 м., класика, кремового кольору з чорною па-
тиною. 067-106-32-41
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
Мебель: тумбочка, тумба з дзеркалом, пральна машинка 
автомат Ардо, сумка для ноутбука, кухонний комбайн руч-
ний. 068-044-24-68
 Меблі в вітальню та спальну кімнату, газ. плита для дачі, 
велосипед жін., література історична та пригодницького 
напряму, фортепіано Отрада, телевізор LG. 098-564-57-58, 
063-372-03-39
Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, пральна 
машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, диван. 067-457-
08-87 з 18:00 до 20:00
Металеві ковані ворота: висота-2.10, ширина-3,75; хвіртка 
металева-1.03 м. 097-350-36-33  
 Мойка н/ж кругла585 грн. новий, куртка жін. зимова з 
капішоном бордова р.60 600 грн., дитяче одіяло на ново-
народ. синє тепле 300 грн. 067-192-67-78, 063-238-23-61
 Морозильна камера, кухня, 2 шафи, диван, триляж, стіл 
письмовий, 2 пінали, 2 тумби. 063-359-40-27
Морозильна камера, торгові металеві стелажі. 063-605-75-51
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-629-01-49
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    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв. 1 пов, р-н 1 школи, без ремонту. 
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 одно-
контурне. 15,5 у.о. 073-060-50-74 
2-х кімн. кв. 1 пов., центр, без ремонту, інд. 
опалення. 093-704-31-57
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. опалення 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
2-х кімн. кв., р-н училища, 1 пов. 093-563-

        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 тис. км., черв., гар-
ний стан, не битий, не фарбований, один власник, гаражне 
зберігання, кондиціонер, ц/замок, протитуманки. подушки без-
пеки, захист двигуна. 097-506-75-74
DAEWOO - SENS 2007 р.в., перший власник, комплект резини, 
недорого. 063-494-81-91
DEO Sens 2007 р.в. один власник, не гнила, комплект резини, 
недорого. 063-494-81-91
ВАЗ 2101 1984 р.в., газ-бензин в хорошому стані. 097-859-45-37
ВАЗ 2107 2004 р/в, газ-бензин 097-643-30-01
ВАЗ 2109 1992 р.в., 1.3 бензин, Германка. 097-243-19-02 Ліда
ВАЗ 2109 1992 р.в., 1.3, газ-бензин, колір червоний. 068-766-
05-18
ВАЗ 2110. 2004р.придбана 2005р.Потребуе косметичний ремонт. 
067-492-84-43
ВАЗ 2112 2007 р.в., у відмінному стані, вкладень не потребує. 
096-417-99-52
ВАЗ 2199 2002 р.в., терміново, недорого. 097-859-45-37
Волга 31105 старого зразка м.Козятин вул.Терешкової 55. 2-19-
04, 097-758-68-58
Головка блока ВАЗ 2101-07 після кап.ремонту. 097-116-69-11
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 097-577-26-86
Міні-трактор Скаут Т-25 + фреза, картоплесаджалка, картоплеко-
палка, підгортач. 093-037-92-48
Мопед Honda Dio 34. 096-463-52-09
Мотоблок 6 л.с., плуг, фреза. 098-719-48-06
Мотоблок Кентаур новий, дизель 10 к.с. з електро стартером, 
ширина фрези 1м40см., воздушне охолоджування. 093-925-93-80
Скутер Кореєць на ходу або обмін. 098-834-40-88
Славута 2004 р.в., г/б. 097-623-70-91

 Овець Романівської породи на мясо. 096-
969-45-99
 Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть. 
093-091-22-38, 063-383-76-06
Плуг 3-х корпусний заводський, культиватор 
причіпний. 097-698-46-18
Поросята 10-12 кг. 097-375-14-85
Поросята малі. 097-453-47-52
Поросята мясної породи 10-12 кг., лёшка 50 
кг. на домашніх харчах. 068-216-70-39
Поросята мясної породи. 097-722-99-65
Поросята Петрен та Ландрас, вага 13-15 кг. та 
38-40 кг. 096-772-01-94
Поросята породи Дюрок. 098-462-79-09, 095-
471-26-03
Поросята. 063-503-53-46
Пральна машинка вертикальної загрузки 
Вірпул в гарному стані, недорого 2 000 грн. 
097-744-83-87
Приміщення 25 кв. м. під магазин, манікюрний 
зал, перукарню, масажний салон. опалення, 
кондиціонер, каналізація. 073-424-19-43
Прихожу 280 х 210 х 45 б/у в гарному стані, 
дешево, батарея опалення 50 х 60 нова. 063-
741-21-86, 098-542-94-77
Причіп тракторний 1-осний до Т-40 МТЗ, куль-
тиватор стрельч. до Т-40 МТЗ, 2 скати МТЗ, 
сидіння до тракт. МТЗ. 068-025-47-76
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Пшениця, ячмінь. 098-524-97-56, 098-524-
97-55
Пшениця. 097-398-10-98
Рушниця "Хатсан"(воздушка), компютер, 
безперебійник, магнітоли, автомагнітоли, теле-
фони, радіотелефони, колонки Свен 2-18W, 
компресор, двигун Вірпул.  096-432-91-76
 Самовар, піря гусяче, кастрюля металева 20 
л., радіола Рекорд, магнітофон Маяк. 096-

364-80-30
Сіно в тюках. 067-779-68-60
Сіно, ел.пилка 2,3 Квт, ел.мотори 3 КвТ 3000 
об., 3 КвТ 1500 об., 4 КвТ 3000 об./хв. та 50 
вольтовий, ел.зварка трансформаторна, ав-
тоген, рейси по 3 м. та 4 м. Р-65, причіп до 
мотоблока. 068-216-34-20
Стінка дитяча 2.65 х 2.10. 096-090-36-97
 Телевізор Panasonic відмінний стан, в ремонті 
не був 1 200 грн., індикатор параметрів тену 
та температур, цифровий ІДТ новий 300 грн. 
093-943-01-15
Телевізор Samsung діаг. 51 см., сушина з 
яблук, якісна, недорого. 063-802-19-12
Телевізор б/у в хорошому стані, на стінку. 
096-152-82-97
Телевізор Соні, ваги почтові в хорошому стані 
110 кг., бензопилка Урал нова. 096-906-46-
59 Коля
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
 Тюки ячмінки, тюки сіно. 097-318-91-22
Тюки ячмінні. 096-644-40-68
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 
067-929-72-46
Холодильник 2-х камерний в гарному стані. 
096-300-34-34, 093-103-09-26
Холодильники "Днепр", "Донбас" по 500 грн. в 
хорошому стані. 098-133-30-94
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
Швейна машинка ножна, банки 1 л., 0.5 л., 

вазони Алоє. 2-12-24, 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 насіневий, кінь. 067-795-20-28
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-
26-86
Ячмінь, тюки пшеничної соломи. 096-600-34-02
Дрова твердих порід з доставкою, недо-
рого. 063-960-26-33
Дрова твердих порід з доставкою. 063-
960-26-33

75-57
2-х кімн. кв., центр Козятина, 2 пов./5 пов. 
цегляного будинку, площа 45.4 кв.м., жила 30.6 
кв.м., кухня 6.2 кв.м., інд. опалення, балкон 
застіклений. 067-771-25-15, 067-596-10-91
3-х кімн. кв. 3 пов., центр, ремонт. 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., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., кімнати 
роздільні, інд. опалення, тепла, кутова, косме-
тичний 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
Будинок 100 кв.м., 5 сот. землі, р-н 5 школи. 
063-698-73-29
 Будинок 200 кв.м., вул.Ярослава Мудрого 175.  
063-605-75-51
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 приватизо-
вана. 097-791-36-68, 096-909-36-73   
Будинок в с.Махнівка (с.Комсомольське) з 
усіма зручностями, 4 кімнати. Є можливість 
добудови. госп. будівлі. Земельна ділянка 60 
соток. 097-60-57-822
Будинок в центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Васьковського р-н Депо (круг), 
65 кв.м., 2 кімнати, інд. опалення, газ, ц/вода, 
каналізація, ванна, туалет, сарай, погріб. 098-
991-41-83, 063-215-56-98
Будинок вул.Гончарова, зі всіма зручностями, 
у відмінному стані, заг. площа 110 кв.м., зем. 

діл-ка 16 сот., є гараж, сарай, 2 криниці, поруч 
школа, магазин та автобусна зупинка. 096-932-
45-12, 097-753-65-54
Будинок вул.Зоряна (Пархоменко), заг. площа 
60 кв.м., газ., 3 кімнати, кухня, літня кухня, 
гараж, госп. будівлі,  зем. діл-ка 6 сот. 098-
030-92-91
Будинок вул.Суворова 115, з 2-х половин, є 
два окремі входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. 
будівлі, літня кухня. 067-565-78-48, 063-804-
94-80 Катя
Будинок газ., жилий 8 х 10 м., зі всіма зручно-
стями, с.Сигнал (3 км. від райцентра), є гараж, 
літня кухня, сарай, погріб, криниця, садок, 
город. 095-769-97-36
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, 
погріб, літня кухня, гараж, є газ, водопровід, 
каналізація, 60 сот. 096-721-87-38
Будинок з газом, без ремонту, зем. діл-ка 45 
сот., можливо під дачу. 097-149-46-33
Будинок з газом, сарай, погріб, гараж, 0.25 га 
землі, с.Козятин. 097-997-03-23
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квар-
тиру. 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, з усіма зруч-
ностями, газ, вода, сад, город 0.06 га. 063-
606-61-24, 067-972-22-83
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-
107-00-47
Будинок р-н 3 школи з ремонтом і меблями. 
093-704-31-57
Будинок р-н 4 школи. 096-969-45-97, 098-
892-26-45
Будинок с.Вернигородок в центрі, 83 кв.м. з 
усіма зручностями, госп. будівлі, гараж, земля 
приватиз., поряд ставок. 068-346-54-35
Будинок с.Дубові Махаринці, газ. та пічне опа-
лення, госп. будівлі, 25 сот. городу, неподалік 
є ставок, річка. 063-296-92-18

 Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода центральна, 
погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-463-34-76
Будинок с.Іванківці центр, є хлів, льох, гараж, зем. діл-
ка, приватиз. 063-802-19-12
==Н  Будинок с.Кашперівка центр, недорого. 068-
046-27-41
Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
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 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  
Дача 5 сот. з будинком на "Телимонівці". 063-288-15-08
Дача №75 на Телемонівці, є веранда  під нею погріб, 
фундамент під забудову, є світло, вода, 5 сот. землі.
Квартира 60 кв.м. під офіс, магазин, центр і ПРБ. 093-
704-31-57
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
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 будинок вул.Горького 31/3, газ., ц/водопоста-

чання + пічне опалення, стінка, стіл, стільці, тумба під телевізор, 
тафлі скляні 5 мм. 098-597-08-40
2-х кімн. кв., в центрі, з ремонтом та меблями. 096-449-95-
56, 098-597-08-31
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Розміщення Реклами

ГоРоСКоП
з 30.01 по 5.02

овен 
Новий тиждень для Овнів буде дуже про-
дуктивним, якщо вони зможуть зібратись 

з силами та правильно розпланувати свій час. 
До того ж, всі зусилля будуть не марними, а 
дуже швидко принесуть прибуток, тому менше 
лінуйтесь та не забувайте занотовувати свої ідеї.

тельці 
Тельців очікує позитивний тиждень для 
самореалізації та втілення нових цілей. Не 
нехтуйте саморозвитком та знаходьте час 

для відпочинку, адже попереду чимало справ. 
Все це дозволить покращити матеріальний стан. 
Звісно ж, не виключені непередбачувані витрати, 
але на приємні речі. 

близнюКи 
Близнюкам зараз може заважати їхня ім-
пульсивність та перепади настрою. Якщо 
ви налаштувались на робочий процес, то 

спробуйте не розпорошуватись на зайві справи. 
Така ж ситуація і з фінансами: розподіліть кошти 
на найважливіші потреби, а інші поки зачекають.

раК 
У Раків попереду насичений період у житті, 
коли не варто витрачатись на речі, які не є у 
переліку необхідних. Але це не означає, що 

варто відмовлятись від маленьких приємностей 
для себе. Звісно ж, у міру розумного.

лев 
Левів чекає доволі успішний тиждень, 
якщо вони будуть менше перейматись 
через дрібниці та замислюватись над 

покупкою кілограма книжок чи нової техніки. 
Інколи ви плутаєте свої потреби із бажаннями, 
тому звичка вмикати холодний розум зараз до-
зволить покращити фінансовий стан.

діва
Дівам цього тижня варто більше уваги 
звернути на своє здоров'я та загальне са-
мопочуття. Ви витрачаєте енергію та гроші 

на інших людей, але забуваєте про себе. Якщо 
хочете не мати потреби у коштах, то не робіть із 
них основну ціль. Дозвольте собі попіклуватись 
про найдорожчу людину - себе самого.

терези 
Терезам потрібно зосередитись на своєму 
потенціалі та розвитку. Ваша зона комфорту 
почала вас поглинати та не дозволяти дума-

ти ширше. Тому й фінансовий стан застиг на одній 
планці. Якщо хочете більше - потрібно працювати. 
І не обов'язково на когось.

сКорПіон 
Скорпіонам зорі пророкують дуже вдалий 
грошовий тиждень, але для максимально-
го ефекту краще на певний час забути про 

свій егоїзм. Часто він набуває нездорових розмірів 
та заважає вам бачити круті перспективи. 

стрілець 
Стрільців очікує дуже продуктивний та 
корисний тиждень, якщо вони будуть 
менше сумувати та шукати негатив. Ви 

надто засмучені своїм станом, тому ігноруєте 
можливості навколо. Пора зібратись з силами та 
нарешті почати реалізовувати давні ідеї.

Козеріг 
Козерогам дуже пощастить у новому тижні, 
якщо вони дозволять собі хоча б трішки 
розслабитись. Звісно ж, деяким представ-

никам цього знаку бракує добрячого копняка для 
зрушення з місця, але більшості Козерогів потрібен 
відпочинок. Інколи перерва приносить більше 
користі, аніж рутина.

водолій
Зорі пророкують Водоліям доволі спри-
ятливий тиждень без непередбачуваних 
витрат. Звісно ж, можливі дрібні непри-

ємності, але вони не повинні вдарити ні по вашому 
настрою, ні по гаманцю. Тому складайте список 
бізнес-ідей та готуйтесь їх втілювати. 

риби 
Рибам не варто очікувати на якісь значні 
зрушення в житті, однак це не означає, 
що можна й далі ставитись до грошей 

так однозначно. Часто ви робите з них ціль свого 
існування, але варто пам'ятати, що фінанси - це 
лише інструмент щастя. 

сеРеда, 5 Лютого

     0 0Ñ   - 1 0Ñ
   + 1 0Ñ   + 2 0Ñ

ВІВтоРок, 4 Лютого

   + 1 0Ñ    + 1 0Ñ
   + 1 0Ñ     + 2 0Ñ

понедІЛок, 3 Лютого

 + 2  0Ñ      + 3 0Ñ
 + 2 0Ñ       + 4  0Ñ

субота, 1 Лютого

  + 1 0Ñ     + 1 0Ñ
  + 4 0Ñ     + 4 0Ñ

п'ятниця, 31 сІчня

    - 2 0Ñ      0 0Ñ
   + 1 0Ñ       0 0Ñ

недІЛя, 2 Лютого

   + 5 0Ñ    + 5 0Ñ
   + 5 0Ñ   +  7 0Ñ

четВеР, 30 сІчня

     0 0Ñ      +  1 0Ñ
  + 1 0Ñ      +  1 0Ñ

Погода у Козятині 

На кубку козятиНа зіграли 
передостаННій тур

найнебезпечніша зброя “левів” — це стандартні 
положення

4
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4
9
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в’ячеслав гончарУК

У неділю, 26 січня, в спортивно-
му манежі залізничного училища 
відбулися ігри відкритого кубка 
Козятина з футзалу. У шостому, 
передостанньому турі зустрічалися 
«Колос», Махнівка — «Мак», Козя-
тин, «Поклик Серця» — «Локомо-
тив 2», «Локомотив» — «Юніор», 
Йосипівка, «Леви» Руслана Гуме-
нюка та міська федерація футболу.

Першим на паркет вийшли фут-
болісти Махнівки та команда під-
приємців «Мак». Технічні маківці ні-
чого не змогли протиставити ліде-
ру турніру «Колосу». Аграрії пере-
могли підприємців з рахунком 9:5.

У другому поєдинку зійшлися 
«Поклик серця» та «Локомотив 
2». Ця гра стала дзеркальним відо-
браження першої зустрічі. Різниця 
була тільки в спортивній формі 
футболістів. Тож сердешні пере-
могли другу команду залізничників 
з таким же рахунком, який був 
зафіксований у першій зустрічі.

Наступну пару склали «Локомо-
тив» та «Юніор», Йосипівка. У цій 

зустрічі обидві команди зробили 
акцент на атаку. Досвід, клас, 
ігрове мислення на майданчику 
команди залізничників виявився 
ефективнішим від красивого ком-
бінаційного футболу «Юніора». 
Гравці «Локомотива» витратили 
в цій зустрічі фізичних сил рівно 
стільки, скільки їм було потрібно 
для перемоги. Рахунок зустрічі 9:4 
на користь команди хліборобів.

Останніми на паркет вийшли 
«Леви» та футболісти міської 
федерації футболу. Цю гру спор-
тивний коментатор Володимир 
Сімачов назвав грою «батьки 
і діти». «Леви», поступаючись 
команді федералів тільки ва-
гою тіла, застосовували команд-
ний пресинг і швидко повер-
тали м’яча під свій контроль.

У одному епізоді були порушені 
правила вводу м’яча в гру. «Леви» 
пробили карний удар. М’яч мав 
оминати ворота, але під шкіряну 
кульку підставив ногу Іван Демчук, 
і м’яч опинився у воротах. «Леви» 
й надалі володіли ініціативою і 
за декілька хвилин Назар Дми-

трук, забивши двічі, відзначається 
дублем. При рахунку 3:0 завер-
шилась перша половина зустрічі.

У другому таймі гравці федера-
ції футболу додали в командній 
швидкості і скоро досягли успіху. 
Тільки «Левам» вдалося забити 
четвертого м’яча. Під кінець зустрі-
чі команди ще раз обмінялися за-
битими м’ячами. Кінцевий результат 
5:2 на користь молодих талантів.

Після проведених 
шести турів, трійка 
лідерів має такий ви-
гляд: «Колос» – пер-
ший, вони виграли 
всі матчі. На другому 
місці «Поклик сер-
ця». Саме ці дві ко-
манди зіграють між 
собою. На третьому 
місці - «Локомотив».

        АВТОМОТО
Сузукі пригнаний з Німеччини, двигун 1.6, бензин, 
можливо з газом 2007 р., повний ел.пакет. 067-
795-18-10, 063-504-03-24
Фольцваген пасат 2009 р.в., 2.0 дизель в гарному 
стані.  097-859-45-37
Фольцваген Пасат недорого, газ.бензин, двигун 
1.8. 067-795-18-10, 063-504-03-24
Фольцваген фиета 2008 р.в., газ-бензин, гарний 
стан. 096-417-99-52
Хундай Туксан 2007 р.в., 2.0 дизель, повний при-
вод, вкладень не потребує. 096-417-99-52
Шавроле Лачетті 2009 р.в. ГБО 1,6, 16 кл. гарний 
стан. 097-463-13-09. 063-829-38-85
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. дви-
гуни. 067-456-66-51
Барана Романівської породи до 40 кг. (плідника). 
096-969-45-99
Від організацій та населення за нал. та без.нал. ме-
талобрухт чорних та кольорових металів, за самою 
вищою ціною, можливий самовивіз. 097-793-55-95
Візьму під викуп чи оренду будинок поруч з Козяти-
ном. 063-260-10-78
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, можли-
вий самовивіз. 063-398-52-10
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 си 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, 
холодильники. 097-529-10-20
Радіоприймач "Казакстан" в робочому стані. 093-943-
01-15
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
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

                РІЗНЕ
Бажаєте очистити оселю від різного мотлоху, маку-
латури, металу та різного, самовивіз. 063-398-52-10
Візьму на квартиру хлопця.  2-12-24, 093-884-86-66
Візьму під викуп чи оренду будинок поруч з Козяти-
ном. 063-260-10-78
Втрачене залізничне посвідчення слюсаря Філії РВК, 
Фастівська ремонтна дільниця на ім’я Корзун Юрія 
Васильовоча ввважати недійсним.
Втрачено військовий квиток на імя Попутаровський 
Роман Вікторович вважати недійсним
Втрачено посвідчення учасника ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, серія А №0077-47 
на ім'я Некритий Володимир Іванович вважати 

недійсним
 Втрачено свідоцтво про право 
власності на житло, від 04.10.2018 р. 
м.Козятин, Вінницька обл., Козятинсь-
ка міска рада №295 на ім'я Гудзівська 
Ганна Броніславівна та Гудзівська 
Єлизавета Юріївна вважати недійсним
Загублено ключ від автомобіля з 
брелком футбольного клубу "Шахтар", 
прохання повернути за винагороду. 
098-803-25-40, 093-781-66-88
Здам в оренду магазин 30 кв.м. вул.
Білоцерківська 31. 063-605-75-51
Здам в оренду офісне приміщення 
по вул. Незалежності, на 2 поверсі, 
площею 30 кв. м. всі комунікації + 
інтернет. 093 766-78-49
Здам в оренду приміщення 25 кв. м. 
під магазин, манікюрний зал, перу-
карню, масажний салон. опалення, 
кондиціонер, каналізація. 073-424-
19-43
Здам в оренду приміщення 50 кв.м. 
вул.Білоцерківська 31. 063-605-75-51
Здам в оренду приміщення під офіс, 
бізнес, 75 кв.м. та 35 кв.м., вул.Гру-
шевського 61А. 096-555-73-71
Здам квартиру в центрі, без меблів. 
097-354-76-66
Зніму 1-кімн. кв. 096-909-25-99
Зніму 1-кімн. кв. або будинок, 
своєчасну оплату та порядність 
гарантуємо. 067-595-63-40
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
 Терміново потрібна доглядальниця 
за похилою жінкою, центр міста. 096-
490-39-54, 063-640-01-45
 Чоловік 58 р. познайомиться з жінкою 
до 55 р., я забезпечений, не схилиний 
до повноти, не п'ю, удівець, бажано 
на переїзд до себе. 098-651-42-66
 Чоловік без шкідливих звичок, вдівець 
58 р. познайомиться з жінкою 55-60 р. 
для спільного проживання, без ш/з, 
бажано з Козятина. 067-456-21-19 
Олексій
 Шукає гарного й люблячого госпо-
даря 3-х масна красуня - дівчинка, вік 
4 міс., ніжна мазунка, грайлива, до 
горщика привчена, стерилізуємо за 
віком. 063-784-17-02
 Шукаю доглядальницю для жінки 
похилого віку, неповна зайнятість. 
093-445-75-26
 Шукаю доглядальницю для жінки 
похилого віку, після інсульту смт.
Глухівці, можливе проживання сімї. 
093-884-97-12
 Віддам цуценят в добрі надійні 
руки. 097-051-62-03
Здам а оренду приміщення 
100 кв.м., складається з 2-х 
залів (колишнє кафе-бар), вул.
Незалежності 72 (біля х-б заво-
ду), підходить для різних видів 
підприєм. діяльності. 098-386-
16-12 Ірина


