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розклад руху міСького 
транСпорту

чи виконує наш народний 
депутат обіцянки?

 Козятинчани скаржаться, 
що зі школярів деякі водії 
беруть половину вартості 
проїзду, а інші – повну. Чи 
є пільги для проїзду учнів і 
скільки діти мають платити 
за проїзд ?

 В центрі міста є 
пам’ятний знак з двома 
світлинами. Щороку 31 
січня сюди приносять 
квіти. Чию пам'ять 
вшановують і що ці люди 
зробили для Козятина

Скільки коштує 
проїзд для дітей

 про наших 
підпільників

 «всі інші пакети, крім глобальної онкології і високоспеціалізованої допомоги, ми 
будемо укладати». Головний лікар Козятинської ЦРЛ Олександр Кравчук (у центрі) 
розповів про підготовку до підписання контрактів з НСЗУ на оплату пакетів медичних 
послуг 

гроші. Нещодавно Козятинську ЦРЛ затвердили як одну з десяти опорних лікарень у Вінницькій 
області. А це означає, що козятинчанам не доведеться їхати до сусідніх районів, для того 
щоб отримати належну медичну допомогу. Але питання фінансування закладу залишається 
відкритим. Чому з міського бюджету досі не передали кошти на лікарню і який вихід із ситуації?

олена удвуд

Ще наприкінці минулого року 
заговорили про те, що козя-
тинчан можливо перестануть 
обслуговувати безкоштовно у ра-
йонній лікарні. На сайті райради 
навіть з’явився проект рішення 
«Про припинення надання КП 
«Козятинська ЦРЛ Козятинської 
районної ради» медичних послуг 
без укладення угод на обслу-
говування». На останній сесії у 
2019 році це рішення прийняли.

Згідно з текстом документа, 
ЦРЛ мала припинити надавати 
безкоштовні послуги з 1 січня 
2020 року, окрім швидкої та 
невідкладної допомоги. При-
чина — відсутність договору 
на обслуговування містян між 
ЦРЛ та міською радою. Проте, 
за словами головного лікаря 
районної лікарні Олександра 
Кравчука, поки втілення цьо-
го рішення в життя відклали.

— На сьогодні ми грошей не 
беремо, — каже Кравчук. — 
Тому що фактично ми надаємо 
в більшості екстрену допомогу. 
Відтермінований наказ на те, щоб 

люди відшкодовували за надані 
послуги. Я вважаю, що люди 
двічі не повинні платити. За них 
держава гарантувала заплатити.
у чому проблема?

Козятинська ЦРЛ стала ко-
мунальним підприємством ще у 
2008 році. Засновником лікарні 
є районна рада і заклад має 
статус районної. Але в ЦРЛ лі-
куються також і жителі міста.

З державного бюджету України 
місцевим бюджетам на охорону 
здоров’я виділяються кошти. Це 
називається медична субвен-
ція. Таку субвенцію отримує як 
міський, так і районний бюджет. 
Потім ці кошти виділяють ліку-
вальним закладам. Проте, за 
словами голови районної ради 
Віктора Слободянюка, з міського 
бюджету цю медичну субвен-
цію для ЦРЛ ще не передали.

— На сьогоднішній день ме-
дичні послуги жителям міс-
та Козятина як надавала Ко-
зятинська ЦРЛ, так і надає. 

А грошей із цієї субвенції 
не зайшло жодної копійки, 
— каже Віктор Слободянюк.
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новининовини

розклад руху 
міського транспортубушує грип: карантин 

продовжили до 14 лютого

ми запитали у козятинчан

ваСиль(48), залізничник:-
Поки платити не буду. 
Сподіваюся, що щось 
зміниться, адже нас 
змушують платити за 
те, за що ми вже за-
платили.  

надія (65), пенСіонер-
ка:– Я проти такого 
платежу, труби ми 
самі купляли. Може 
щось зміниться, а 
поки я за розподіл 
газу заплатила. 

валентина (60), пенСіо-
нерка:– Вважаю, що цей 
платіж є незаконним. 
Треба, щоб депутати 
місцевих рад труби 
газогону забрали на 
баланс міста і району.

Світлана (44), залізнич-
ник: – Всі люди, з ким 
спілкувалась, за таке 
здешевлення газу про-
сто обурені. Це непо-
добство.

микола (71), пенСіонер: 
– Ще від закриття теле-
каналів не відійшли, а 
нам плату за транспор-
тування газу підкинули. 
До 20 лютого платити 
не буду. 

руСлан (33), тимчаСово не-
працюючий: -Абонплату 
за газ платити потріб-
но. Тільки те, що нам 
пропонують, ніякий не 
розподіл газу, а звичай-
не здирництво. 

як ви відреагували на отримані платіжки за розподіл газу?

по місту козятину та по селу у «двійки» школярам 
знижки є, а от до іванковець — ні

КОРОТКО
вимкнуть газ
 За інформацією козя-

тинської дільниці Хміль-
ницького відділення АТ 
«Вінницягаз», у четвер, 6 
лютого, з 9.00 тимчасово 
обмежать газопостачання. 
Газу не буде на провул-
ку Кондрацького (місто 
Козятин і село Козя-
тин) та на вулиці Ольги 
Кобилянської (село Ко-
зятин). Орієнтовно газ 
вимкнуть на 5 годин. 
«Роботи проводяться для 
забезпечення належного 
технічного стану газо-
розподільних систем та 
безпечного постачання 
природного газу спожи-
вачам. Газопостачання 
буде відновлене по мірі 
виконання запланованих 
робіт», — йдеться на сайті 
міської ради.

Мешканців будинків та 
квартир просять перекри-
ти крани на газопроводах 
перед газовими приладами 
після припинення газо-
постачання та на момент 
пуску газу забезпечити до-
ступ працівників газового 
господарства до газових 
приладів своїх помешкань.

Відновлення подачі газу 
буде проводитись лише 
за наявності мешканців в 
своїх будинках і квартирах. 

реєстрація на 
зно
 У понеділок, 3 люто-

го, почалася реєстрація для 
участі у ЗНО-2020. Тривати-
ме вона до 24 березня.

Цього року зовнішнє не-
залежне оцінювання скла-
датимуть з одинадцяти на-
вчальних предметів. Кожен 
зареєстрований учасник має 
право пройти тести щонай-
більше з чотирьох предметів.
Обов’язковими є українська 
мова й література, а також 
історія України або мате-
матика – на вибір. З на-
ступного року математику 
доведеться складати всім 
без винятку учасникам тес-
тування. І саме з матема-
тичних тестів розпочнеться 
цьогорічне зовнішнє не-
залежне оцінювання, яке 
стартує 21 травня.Що сто-
сується пробного тестуван-
ня, то воно відбудеться 21 
березня з української мови 
та літератури та 28 березня 
з інших предметів. Реєстра-
ція завершилася два тижні 
тому, у п’ятницю, 24 січня. 
За інформацією Вінниць-
кого регіонального центру 
оцінювання якості освіти, 
у Козятинському районі за-
повнили 223 реєстраційних 
форми, у Козятині — 209.

• по можливості обмежувати 
контакти з людьми, особливо у 
яких є прояви респіраторної ін-
фекції або хворобливий вигляд; 

• краще уникати місць масово-
го скупчення людей та регуляр-
но провітрювати приміщення і 
робити вологе прибирання, адже 
віруси грипу зберігаються в пові-
трі від 2 до 9 годин; 

• збереженню місцевого іму-
нітету та попередженню фіксації 
вірусу на слизових оболонках 
сприяє закапування сольових 
розчинів, які можна приготувати 
самостійно (1 чайна ложка зви-
чайної солі на 1 літр кип’яченої 
води) або купити в аптеці фізіо-
логічний розчин для введення в 

носові ходи;  
• дотримуватись правил осо-

бистої гігієни: мийте руки з ми-
лом або обробляйте їх антисеп-
тиками, не торкайтесь брудними 
руками обличчя; 

• витирати носа при нежиті 
необхідно одноразовими сер-
ветками, адже багаторазові 
серветки та рушники, особливо 
у громадських місцях, суттєво 
підвищують ризик зараження 
і широкого розповсюдження 
інфекції;

• харчуватись збалансовано та 
вживати вітамінізовані продукти; 

• спати не менше 7 годин 
для повноцінного відновлення 
організму.

Що робити, щоб не захворіти

в області оголосили епідемію грипу

ціна квитка. Козятинчани скаржаться, що зі школярів 
деякі водії беруть половину вартості проїзду, а інші 
– повну. Чому знижки для учнів перетворюються на 
благородні жести з боку перевізників? І чому не всі на такі 
жести готові?

хвороба. У Вінницькій області — епідемія грипу. Через перевищення 
епідпорогу на 23% обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про призупинення навчання в усіх 
загальноосвітніх навчальних закладах Вінницької області з 4 лютого на 10 днів 

«платіть повністю, бо 
я возити вас не буду» Читачі нашої газети часто за-

питують нас, чому ми не друку-
ємо розклад руху автобусів, що 
курсують містом. Бо напам’ять 
час прибуття свого маршрутного 
автобуса знають лише ті, хто 
ним користується регулярно. 
Проте є також козятинчани, які 
міським транспортом користу-
ються рідко. А буває й так, що 

їздять автобусами регулярно, 
але треба поїхати в інший час.

Тож ми публікуємо для наших 
читачів розклад руху усіх п’яти 
маршрутів за трьома зупинка-
ми — вулиця Червоної Калини, 
Універмаг та Пошта, що курсують 
з міста. Розклад руху автобу-
сів надало Управління житло-
во-комунального господарства.

ірина шевчук 

Проблема вартості проїзду у 
козятинських маршрутках дав-
но на слуху. Проїзд у міському 
транспорті подорожчав близько 
року тому. Особливо ціна квитка 
кусається на «двійку». По місту 
наче так само, як і в решти авто-
бусів, проїзд коштує 5 гривень. 
А от на село Козятин та Іванків-
ці — 6 та 8 гривень відповідно. 
Хоча кілометраж, наприклад, з 
міста в центр села Козятин (це 
всього дві зупинки), дорожчий, 
ніж у «сімки», яка курсує через 
все місто. Що вдієш, пасажири 
змирились і з ціною квитка, і з 
тим, що на маршруті, порушую-
чи умови договору, всього один 
автобус. Та постала нова про-
блема з тим самим проблемним 
рейсом — з учнів беруть стільки 
ж, як з дорослого пасажира. 
Чому і чи мають право? Розбира-
лись журналісти «RIA-Козятин».

деруть, як з дороСлих

Про конфліктну ситуацію з 
ціною учнівського квитка повідо-
мив пан Микола. Чоловік роз-
повів, що з його внука Романа, 
який навчається у четвертому 
класі, один водій «двійки» з 
Іванковець до Козятина, бере 
5 гривень, а інший — 8. Хлоп-
чик їздить у Козятин на заняття 
з англійської мови і змуше-
ний платити повну вартість.

— Така неприємна ситуація 
трапилася минулого тижня, — 
каже пан Микола. — Водій 
білого автобуса сказав платити 
повністю, бо я возити вас не 
буду. А от жовтого — молодець. 
Бере 5 гривень. Я знайшов но-
мер телефону господаря і той 
пообіцяв, що більш як 5 гривень 
з внука брати не будуть. Я й по-
вірив. Та ситуація повторилася. 
Знову, той самий водій і ті самі 
8 гривень! Та як це так! Він же 
ж обіцяв! Де правда? Коли я 
вкорте перепитав у перевізника, 
то він уже почав казати, що все 
правильно, проїзд 8 гривень.

«я вСтановлюю тарифи»

Якщо порахувати, то про-
їхавши 20 робочих днів по 8 
гривень, учень наїздить цілих 160. 

Один із перевізників другого 
маршрутуту Анатолій Сульжук, 
який «керує» рейсом «Авто-

станція-Іванківці», у розмові 
з журналістами був не дуже 
ввічливим. На підвищених то-
нах він прокоментував ситу-
ацію так. Цитуємо дослівно:

— 8 гривень проїзд з Іванківців 
до Козятина, що він ще хоче? 
До шкільного віку безкоштовно, 
— сказав він. —  Ціни встанов-
лює перевізник, які проблеми 
далі? Я встановлюю тарифи, 
які затверджує Вінниця. Всьо.

Така відповідь нас не задоволь-
нила. Тож за коментарем зверну-
лися ще й до головного спеціа-
ліста управління регіонального 
розвитку РДА Тетяни Атаназевич. 
Невже діти мають платити повну 
вартість квитка у шкільний час?

школярі – не пільговики

 — Що стосується дітей, то 
пільговий проїзд мають діти з 
інвалідністю, діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклу-
вання, з багатодітних сімей, діти 
до 6 років, — розповіла Тетяна 
Атаназевич. — Всі інші не мають 
пільгового перевезення. Єдина 
умова, якщо по деяких містах, 
наприклад, у Бердичеві, діти 
платять 50% вартості квитка. Це 
якщо міський голова буде від-
шкодовувати цих 50% самому пе-
ревізнику. Можливо, ще сільська 
рада робила якісь пільги для 
своїх дітей. Це треба в них пита-
ти. Потрібно конкретний випадок, 
конкретний водій, який рейс, 
перевізник і з якою сільською 
радою вони заключали договір 
за пільговими перевезеннями. 

На запитання, які сільські ради 
відшкодовують вартість квитка, 
пані Тетяна відповіла, тільки роз-
почався бюджетний рік і не всі 
сільради заключили договора на 
пільгове перевезення пасажирів.

будуть розбиратиСя

Виходить, що в районі пере-
візники самі собі господарі. Хто 
скільки хоче, стільки і бере. А 
яка ситуація з цінами за про-
їзд у Козятині? Чи захищає 
влада кишені батьків  школяра?

— Рішення з відшкодування 
чи компенсації у міській раді не 
приймалось, — каже начальник 
житлово-комунального господар-
ства Козятинської міської ради 
Євгеній Малащук. — Але деякі 
перевізники безкоштовно везуть 
школярів, а деякі беруть полови-
ну проїзду. Ну, це вони між со-
бою вирішують. У нас тільки ком-
пенсації по пільгових категоріях. І 
ще автобус №1 повністю компен-
сується. Що стосується «двійки», 
то зараз триває її перевірка. 
Багато конфліктних ситуацій саме 
на цьому маршруті. Багато людей 
скаржаться. І депутати підклю-
чені, будуть розбиратися. Розу-
мієте, коли вони на конкурс за-
ходять, то говорять одне, а потім  
— то вже приватні підприємці.

Журналістам газети вдалося 
поспілкуватися з водієм «жовтої 
двійки». На питання, скільки ви 
берете зі школяра, водій відповів, 
що по місту 3 гривні, з села Ко-
зятин — 5, а  от з Іванківців так 
і залишається, повних 8 гривень.

ірина шевчук

Протягом останнього тижня за 
медичною допомогою з приводу 
ГРВІ по області звернулось близько 
14 тисяч осіб, з них більша половина 
— це діти.

Як зазначає директор департа-
менту охорони здоров’я Вінницької 
обласної державної адміністрації 
Людмила Грабович, у переважній 
більшості циркулює вірус грипу А 
(H1N1). Прогнозується зростання за-
хворюваності на грип та ГРВІ.

— У зв’язку з погіршенням епід-
ситуації, комісія прийняла рішення 
про призупинення навчання в усіх 
загальноосвітніх навчальних закла-
дах Вінницької області з 4 лютого 
на 10 днів, — повідомив виконуючий 
обов’язки директора Департаменту 
освіти і науки ОДА Володимир 
Буняк.

При цьому садочки продовжують 
працювати. Можуть закриватись 
окремі групи. Для студентів уні-
верситетів, інститутів, коледжів та 
училищ навчання продовжується в 
звичайному режимі.

За словами завідувача відділу 
епідеміологічного нагляду (спостере-
ження) та профілактики інфекційних 
захворювань «Лабораторного цен-
тру МОЗ» Степана Томіна, Всесвітня 
організація охорони здоров’я в 
минулому році прогнозувала, що 
найбільш поширеними в світі будуть 
чотири штами грипу: «Канзас» (А 
H3N2), «Брісбен» (А Н1N1), «Коло-
радо» (тип B Victoria) і «Пхукет» (тип 
B Yamagata). На підставі цих прогно-
зів і розроблялися полікомпонентні 
вакцини.

— На сьогодні найбільше зустрі-
чається грип типу А Н1N1 «Брісбен», 
— говорить Томін. — Грип типу А 
H3N2 «Канзас» набагато рідше.

За словами епідеміолога, цей 

штам грипу А Н1N1 ми кілька років 
тому називали «Свинячим грипом», 
але так як кожного року вірус 
грипу мутує - тепер він має назву 
«Брісбен». Це теж не новий штам 
грипу, втім, він має свої особли-
вості. І заключаються вони в тому, 
що його доволі важко переносять 
люди з груп ризику. Зокрема, мова 
про хворих з цукровим діабетом, 
астмою, надлишковою вагою (яка 
супроводжується різними важкими 
станами) і вагітних. 

Інший штам грипу «Канзас», який 
скоріш за все теж дасть про себе 
знати, особливо небезпечний для 
нещеплених людей похилого віку 
(такі, як правило, пізно звертаються 
за допомогою, та помирають від 
ускладненої пневмонії).

А як з грипом у Козятині? 
Як повідомляє козятинський між-

районний відділ лабораторних до-
сліджень, за 5-й тиждень 2020 року 
зареєстровано більше півсотні ви-
падків захворювання на грип, з них 
добра половина —  діти. Тільки на 
попередньому тижні — 21 дитина. 

— Відмічається суттєве зростання 
захворюваності на ГРВІ, — каже го-
ловний спеціаліст відділу державно-
го нагляду за дотриманням санітар-
ного законодавства козятинського 
районного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області Любов Бугрим. 
— На четвертому тижні захворіло 
352 особи, на 5-му тижні - 692.  
Інтенсивний показник по захворюва-
ності на грип та ГРВІ складає 1201,2 
при епідемічному порозі – 688,727.

Зазначимо, щороку на території 
Козятинського району реєструється 
від 10 до 19 тисяч захворілих на 
грип та ГРВІ, що становить 16-30% 
усього населення району, при тому, 
що до закладів охорони здоров’я 
звертається кожен 5-6 захворілий. 
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«Це ми нібито рибу ловимо, а насправді за 
порядком слідкуємо»

проблема з фінансуванням Црл

Обговорити розвиток і подальше рефор-
мування медицини у Козятині зібралися у 
п’ятницю, 31 січня. На засідання круглого столу 
запросили пресу, членів громадських органі-
зацій, представників районної та міської ради, 
райдержадміністрації, а також очільника міста.

— Листом від 28 числа ми повідомили 
міську владу про те, щоб вони дали свої про-
позиції щодо проведення даного заходу на 
31 число, — каже Слободянюк. — Попро-
сили, щоб дали нам інформацію до 29 січня, 
до вечора. Не надійшло жодної інформації. 
Учора (30 січня - авт.) близько 15.30 нам на-
дійшла відповідь про те, що вони не можуть 
взяти участі у даному заході, тому що місь-
кий голова у відпустці, заступник із цього 
напрямку у відрядженні. Члени виконкому 
не можуть також взяти участь, тому що сьо-
годні на 10 годину запланований виконком.

Представників від міської влади не було, 
крім депутата Сергія Матвіюка. Тож позицію 
міськради з приводу фінансування Козятин-
ської ЦРЛ на засіданні почути не вдалося.

За коментарем ми звернулися до міського 
голови Олександра Пузиря. Очільник міс-
та каже, що договір на передачу медичної 
субвенції з міського бюджету на районний 
надсилали вже двічі, проте їх повертали з про-
ханням доопрацювати. Хоча договори типові 
і міняються в них лише цифри, а не зміст. 
Виділили з міського бюджету і кошти на від-
шкодування комунальних послуг, проте цей 
договір теж повернули. Саме тому міська рада 
не може передати кошти на районний бюджет.

- Якщо взяти принцип відшкодування ко-
мунальних послуг, то давайте будемо відвер-
ті, у нас на території міста зареєстрований 
лише один лікувальний заклад другого рівня. 
Козятинська ЦРЛ зареєстрована у селі Ко-
зятин. Чому ми маємо відшкодовувати Козя-
тинській ЦРЛ, коли вона не зареєстрована 
на території міста? Не зважаючи на це, ми 
пішли на те, щоб відшкодовувати комуналь-
ні послуги. Нам повторно вдруге повернули 
договори. Я не знаю, з якою метою голова 
районної ради просто не хоче брати кошти 
міського бюджету, - каже Олександр Пузир.

У реєстрі юридичних осіб дійсно вказано, що 
Козятинська ЦРЛ зареєстрована у селі Козятин 
на вулиці Центральній, 96. За цією ж адресою 
зареєстрована Козятинська сільська рада.

На думку міського голови, проблема не 
у відсутності договору на надання медич-
них послуг між міською радою та район-
ною лікарнею, а у фінансуванні та контр-
олі за коштами, які виділяються на заклад.

- Питання фінансування важливе і за-
раз. Я виступаю вже третій рік за те, щоб 
об’єднати дві лікарні, зробити одну велику 
лікарню другого рівня і на цьому все. І за-
бутися про всі ці конфліктні ситуації, які 
виникають навколо двох лікарень. Їх дав-
но треба було об’єднати і фінансувати з 
двох бюджетів, - підсумував очільник міста.

Зазначимо, що головний лікар Козя-
тинської ЦРЛ Олександр Кравчук проти 
об’єднання районної та міської лікарні. Про 
це він сказав на засіданні круглого столу

«їх давно треба було об’єднати»

За словами Олександра 
Кравчука, за 2019 рік у 
ЦРЛ стаціонарно лікувалося 
10 260 осіб. У пологовому 
відділенні народилося 376 
дітей. В амбулаторі ї об-
служили близько 7 тисяч 
людей, провели близько 3,5 
тисячі медичних оглядів і 
понад дві тисячі операцій 
у хірургічному відділенні.

Лікарня може похвалитися 
тим, що у закладі роблять 
лазерну венектомію, про-
водять операції на очах із 
заміною кришталика, а та-
кож гінекологічні операції 
за допомогою лапароскопії.

Нині лікарня готується пе-
рейти на нову модель фі-
нансування. Із понеділка, 3 
лютого, мали почати реєстру-
вати пакети послуг, які фінан-
суватиме Національна служба 
охорони здоров’я. Загалом, 
за словами головного лікаря 
Козятинської ЦРЛ, планується 
укласти угоди на фінансуван-

ня близько 18 пакетів послуг.
— Які пакети у нас будуть 

страждати? Це надання допо-
моги при гострому інсульті і 
при гострому інфаркті. Чому? 
Тому що там вимога — на-
явність комп’ютерного томо-
графа на території лікарні. 
Там хороше відшкодування 
іде за ендоскопічними мето-
дами. Це бронхоскопія, коло-
носкопія, фіброгастроскопія. 
Це обладнання у нас є. Але 
змінили вимогу. До цього 
обладнання потрібно мати 
відеофіксацію. Для цього по-
трібне обладнання. А воно 
коштує десь від 300 тисяч до 
кожного апарату, — пояснює 
Кравчук. — Усі інші пакети, 
крім глобальної онкології і 
високоспеціалізованої допо-
моги, ми будемо укладати.

У планах також відремон-
тувати мамограф, який стоїть 
на флюромобілі, закупити 
гестероскоп для гінекології та 
офтальмологічне обладнання.

плани лікарні

За день роботи у 
Козятині кардіологи 
обстежили більше 
півсотні козятинчан: 
15 дітей і 37 
дорослих

новини

«маючи 4,7 мільйона, виділяти на утримання лікарні 
1 мільйон 200 тисяч — ми вважаємо, що це нестача 
колосальна», - Світлана вельгус (праворуч), начальниця 
фінансового управління районної державної 
адміністрації

 «якщо не влаштовує козятинська црл, укладайте угоду 
на надання медичної послуги, гарантованої державою, 
з бердичевом». Віктор Слободянюк (праворуч), голова 
районної ради 

серЦя козятинчан перевіряли 
спеЦіалісти інституту серЦя 
бережіть здоров’я. В останній день січня до Козятинської ЦРЛ  приїжджала бригада 
кардіохірургів Інституту серця МОЗ України. Майже третина пацієнтів, які прийшли на прийом, 
у тому числі і діти, мають серйозні кардіосудинні патології, що потребують додаткового 
обстеження. Виявляли фахівці з Києва і тих, кому вже потрібне оперативне втручання

в’ячеСлав гончарук

– Виїзні прийоми, у яких беруть 
участь спеціалісти Інституту серця 
– це можливість отримати консуль-
таційно-діагностичну допомогу за 
місцем проживання, тобто у себе 
вдома, - каже судинний хірург 
Олексій Поліщук.  – Багато грома-
дян не належним чином ставляться 
до свого здоров’я. Є категорія 
людей, які не можуть собі дозво-
лити відвідати  київську клініку, з 

метою перевірити роботу серця і 
кровоносної системи. У нас з кар-
діологами Козятинської районної 
лікарні налагоджена співпраця. 

Вони проводять якісну попередню 
роботу з формування списку тих 
пацієнтів, яким у першу чергу 
потрібна фахова консультація.

За словами Олексія Поліщу-
ка, раніше фахівці Інституту 
приїжджали у Козятин двічі на 
рік. Надалі планують проводити 
огляд і консультації козятин-
чан частіше – три-чотири рази.

– Така поїздка є благодійною. 
Приїжджаємо до вас не тому, що 
у вас погані кардіологи, а тому, що 
коли лікар зі столиці – люди  йому 
довіряють більше. Багато людей 
живуть, ходять працюють і навіть 
не підозрюють, що мають пато-
логію. Їх просто щось непокоїть і 
вони при появі спеціаліста з Києва 
відважуються на проходження 
діагностики, – розповідає карді-
охірург. – У кого виявляємо пато-
логію – надаємо безоплатні реко-
мендації в тому форматі, в якому 
проводили обстеження пацієнта.

За словами кардіохірурга, май-

же третина пацієнтів, які при-
йшли на прийом, у тому числі 
і діти, мають серйозні кардіо-
судинні патології, що потребу-
ють додаткового обстеження.

— Що б ви могли побажати 
козятинчанам?

— Профілактика, виявлення не-
дугу на ранній стадії. З повагою 
ставитися до свого здоров’я. Від-
мовитись від шкідливих звичок, не 
переїдати, не перевтомлювати свій 
організм, чергувати роботу з відпо-
чинком, – сказав судинний хірург.

Проводили прийом пацієнтів і 
дитячі кардіологи. 

– Ми приїхали задля обсте-
ження дітей із вродженими ва-
дами серця, дітей, яким були 
виконані операції з приводу вро-
джених вад серця (для консуль-
тації та контролю ефективності 
лікування), та юних пацієнтів, 
яким ще не був поставлений 
діагноз, однак є підозри і скар-
ги, – розповів серцево-судинний 

лікар-хірург Володимир Вашкеба.
— Скажіть, будь ласка, в 

яких містах, крім Козятина, ви 
буваєте у Вінницькій області?

— Тільки у Вінниці. 
— А яка картина дитячої за-

хворюваності в Козятині на фоні 
України?

— Мені складно сказати, але 
з тих козятинчан, які приходять 
на прийом, вона менша – під-
сумував дитячий кардіохірург.

в’ячеСлав гончарук

Минулого тижня журналісти 
«RIA-Козятин» випадково опи-
нилися біля Талимонівського 
ставу, що в народі назвали «Во-
їнським». У поле нашого зору 
потрапили четверо рибалок, які 
сиділи на тонкому льоду з зимо-
вими вудками. Поговорили з ними 
про рибалку, дізналися, чому 
став, який поруч, назвали «Шта-
нами», і чим живе цілий рік ри-
бальське товариство «Джерело».

Нашими співрозмовниками 
виявились голова рибальського 
товариства «Джерело» Петро 
Веремчук та його заступник 
Микола Бернатович. Ще один 
заступник, Юрій Стьопін, у цей 
день поїхав у рибальських спра-
вах товариства. Запитуємо голову 
товариства, чи не бояться вони 
на тонкому льоду рибалити.

— Ні, — каже пан Петро. 
— На багатьох ставках криги 
майже немає, а на цьому — 
шість, місцями вісім сантиметрів.

— А ставок, на якому ви ри-
балите, як називається?

— «Воїнський», — каже він.
— А той, де влітку люди 

купаються?
— Того, скільки пам’ятаю, люди 

«штанами» нарекли, — каже пан 
Петро.

— Так він на штани зовсім 
не схожий, — заперечили ми 
голові товариства. І пан Пе-
тро розповів історію ставка, 
який був звичайною калю-
жею, а зовні нагадував штани.

— Гуртом з однодумцями 
ми насипали дамбу та гре-
блю підняли. Створили рибаль-
ське товариство, в якому трохи 
більше трьохсот рибалок.Тепер 
на цьому ставку добротний 
пляж з грибками для відпо-
чинку і лежанками для загару, 
— розповів Петро Веремчук.

— На вашому пляжі недавно 
лежанки поламали. Знайшли, 
хто це зробив?

— Знайшли, — каже Ми-
кола Бернатович. — Петро 
догнав розбишак біля парка-
на, що межує з вулицею Бог-
дана Хмельницького, та про-
вів з ними виховну роботу.

З іншого джерела інформації 
журналістам газети відомо, що 
це були підлітки 12–14 років. З 
підлітків з гарячими головами, 

як вода з гусака, а їхні батьки 
по весні відремонтують тапчани.

— А як дружини на зимову 
риболовлю вас відпускають?

—. Так риболовля у нас не 
головне, — каже вже інший 
Микола. — Це нібито ми сиди-
мо рибу ловимо, а насправді 
більше за порядком слідкуємо. 
Хто на лід пляшку кине чи ще 
щось, то коли побачимо — 
хто кинув, той з льоду дістає.

— Скоро весна настане, 
почнеться масова риболовля 
на водоймах. На ставках то-
вариства «Джерела» рибал-
ки, які не є членами товари-
ства, можуть ловити рибу на 
одну вудку та на один гачок?

— Так, — каже Петро Верем-
чук. — Постанову уряду Азарова 
ми виконуємо. Але, як кажуть, є 
одне «але». Коли ми маємо акт 
зариблення, то рибалка-любитель 
не може брати той вид риби, 
який значиться в акті. Коли у від-
рі рибалки плітка, пічкур, канад-
ський сомик, нехай собі ловить 
на здоров’я. Коли серед трофеїв 
рибалки карась, короп, чи ще 
якийсь вид риби, що є в акті, 
такого просимо змотати вудку.

— Які плани в товариства 
«Джерело» на весняно-літній 
період?

— Бажань є багато, тільки по-
трібно виходити з можливостей 
товариства. У нас з платоспро-
можних залишилось тільки 110 
людей. З грошей, що збираємо, 
проводимо зариблення. Восени 
купили тонну триста малька. Усе 
робимо своїми силами. Вчора 
провели обрізку дерев. Навели 
лад біля туалетів. Зійде крига — 

виберемо день для прибирання 
території, — сказав пан Петро.

— І останнє запитання: бо-
бри вам не заважають?

— Трохи заважають, але ж 
вони наші, як кажуть, свої. Де 
бобри раніше були і робили 
загати, там зі ставків воду пови-
пускали, от вони перекочували 
сюди. У нас з ними дружба, вони 
нам водойми від мулу очищають, 
а ми їх любимо за це, — висло-
вив свою думку голова рибалок

з «воїнського» ставка добре спостерігати за 
господарством «джерела»

Як пояснив головний лікар 
Козятинської ЦРЛ Олександр 
Кравчук, медична допомога 
насправді не безкоштовна. 
За неї все одно хтось пла-
тить: держава, страхова ком-
панія чи сам пацієнт. Тому 
керівництво закладу бачить 
вихід у тому, щоб укладати 
угоди на надання медичних 
послуг з органами влади.

Адмінреформа дещо усклад-
нює цей процес. Наприклад, 
якщо раніше усі сільські ради 
підпорядковувалися одно -
му органу влади — районній 
раді, то тепер на Козятинщині 
планується створення кількох 
ОТГ. А це означає, що з кож-
ною адміністрацією треба буде 
окремо вести перемовини.

Угоди на надання послуг 
з ЦРЛ вже уклали районна 
рада, а також Глуховець-
ка ОТГ. Що стосується міс-
та, то, за словами Віктора 
Слободянюка, листи із про-
позицією укласти угоду на 
надання медичних послуг 
надсилали і до міської ради. 
Проте угода досі не підписана.

Хоча, за словами головно-
го лікаря ЦРЛ, послугами 
лікарні користується більше 
жителів міста, ніж району. До 
прикладу, станом на 31 січня 
у дитячому відділенні прохо-
дило лікування 64 дитини. Із 
них 46 — мешканці Козятина.

як розподілили кошти?
За словами начальниці фі-

нансового управління район-
ної державної адміністрації 
Світлани Вельгус, Глуховецька 
ОТГ передала до районно-
го бюджету 841 тисячу ме-
дичної субвенції, а районна 
рада виділила на лікарню 
близько 6 мільйонів медичної 
субвенції. Ці кошти переда-
ли з державного бюджету 
місцевим на 1 квартал цього 
року. Адже з 1 квітня 2020-
го лікарні мають підписати 
договори з Національною 
службою здоров’я і систе-
ма фінансування зміниться.

Що стосується міста, то, 
згідно з пояснювальною за-
пискою, до бюджету-2020, 
з держбюджету нам виді-
лили 4,7 мільйона медичної 
субвенції. Із них 3,5 міль-
йона заплановані для фі-
нансування Міської лікарні.

З а  с л о в а м и  С в і т л а н и 
Вельг ус,  міська рада на-
дала районній договір для 
п е р е д а ч і  м е ди ч н о ї  с у б -
венції у сумі 1,2 мільйона.

— Ця субвенція йде лише 
на заробітну плату. Лікарня 
витрачає на місяць близько 3 
мільйонів. Шість мільйонів, які 
дає район — це на два місяці. 
Що ми будемо робити третій 
місяць? Без зарплати залиша-
ється лікарня. Без зарплати, 
якщо вона залишиться, пи-
тання про перехід до НСЗУ 

не може стояти взагалі. 
Тому що Національна служба 
здоров’я ставить умову, що 
лікарні повинні перейти без 
боргів. Маючи 4,7 мільйона, 
виділяти на утримання лікар-
ні 1 мільйон 200 тисяч — ми 
вважаємо, що це нестача 
колосальна, — каже Вельгус.

— Якщо 25 % надається 
нам субвенції на надання ме-
дичних послуг в повному об-
сязі, то на 75 %, хто повинен 
надати медичну послугу жи-
телям міста Козятина? Якщо 
міська лікарня, відповідно, 
повинні нам розписати цих 
25 % по яких відділеннях: 
чи по невідкладці, чи по по-
логовому, чи по дитячому ми 
маємо надавати ці послуги. 
Питань тоді не буде, — до-
дає Віктор Слободянюк. — 
Якщо ви решту жителів міста 
забезпечуєте медичною по-
слугою, давайте розмежуємо. 
Якщо не влаштовує Козятин-
ська ЦРЛ, укладайте угоду на 
надання медичної послуги, 
гарантованої державою, з 
Бердичевом. Нехай жителі 
міста Козятина їдуть туди.

Був  на д і с ланий  також 
договір на оплату кому-
нальних послуг на суму 1 
мільйон 80 тисяч гривень. 
На думку фінансистів РДА, 
обидва договори складені 
некоректно. Тому їх по -
вернули на доопрацювання 
і досі вони не підписані.

продовження. ПОЧАТОК» стор.1
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

вітаємо усіх лікарів-стоматологів 
з професійним святом!

голова районної ради віктор слободянюк долучився до лав донорів 
крові, підтримавши ініЦіативу голови ода владислава скальського

антисанітарія та бруд біля міської котельні №9

міський голова олександр пузир з 
новопризначеним начальником місЦевого 
відділення поліЦії обговорили нагальні питання

469134469133

                телефон 2-16-18

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

ЩИРО ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
ветерана галузі культури ПАНЧІШНУ Валентину Пантелеївну (09.02)
секретаря Сокілецької сільської ради ЧЕРНИШ Тетяну Василівну (10.02)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
голову міськрайонного суду СЄЧКА Валерія Леонардовича (12.02)
Бажаємо вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, миру, добра та про-

цвітання. Нехай ваш професійний шлях буде наповнений новими злетами та 
досягненнями, хай доля завжди буде прихильною до вас та вашої родини, а 
кожен новий день дарує приємні враження та світлу надію на майбутні роки! 

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

новини

Відповідно до Положення про  
Єдиний державний автоматизова-
ний реєстр осіб, які мають право 
на пільги (далі - Реєстр), затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.01.2003 
№ 117, пільговик або законний 
його представник зобов’язані в 
найкоротший термін повідомляти 

управління соціальної політики Ко-
зятинської міської ради каб. №9, 
яке заходиться за адресою: м. 
Козятин, вул. Винниченка, 56 (тел. 
2–01–16), наступну інформацію (з 
наданням відповідних документів 
оригіналів та копій), що потребує 
коригування і яка впливає на на-
рахування пільг, а саме:

  - про зміну зареєстрованого 
місця проживання в межах адміні-
стративно-територіальної одиниці, 
та поза її межами (письмово); 

- заміна паспорта та ідентифі-
каційного номера або відмова від 
останнього;

-  якщо у складі сім’ї  відбулися 
зміни: (смерть самого пільговика, 
або членів його сім’ї, які мають 
право на пільгу; одруження; роз-
лучення; народження дітей та 
досягнення ними 18- річного віку; 
вихід непрацюючих батьків пільго-
вика на пенсію (в окремих катего-
рій пільговиків), які проживають за 
однією адресою).

Бруд, відходи соняшникового 
насіння та сотні пернатих пта-
хів щодня взимку бачать жите-
лі Козятина, які користуються 
проходом повз котельню №9 
та корпуси Козятинської ЦРЛ.

Нещодавно важковаговий тран-
спорт привіз чергову порцію так 
званого «палива», вивантаживши 
його просто на пішохідну частину.

Комунальна котельня №9, яка 
опалює Козятинську ЦРЛ, є місь-
кою і саме міська влада укладає 
договір з теплопостачальною ор-
ганізацією, але чи можна такий 
бруд назвати належною роботою 
теплопостачальної організації?

Головний лікар центральної ра-
йонної лікарні Олександр Кравчук 
зазначає, що пропонував встанов-

лення сучасної газової котельні, 
яка б опалювала лікарню, терцентр 
та школу, але таку пропозицію 
не беруть до уваги. До того ж, 
важковаговий транспорт з пали-
вом для котельні, який регулярно 
заїжджає на територію лікарні, 
пошкоджує асфальт та плитку.

У відповідь на численні звер-
нення міських жителів, силами 
працівників центральної район-
ної лікарні та за сприяння на-
родного депутата П. Юрчишина 
був капітально відремонтований 
прохід від центру міста до заліз-
ничного мосту, але через такий 
негосподарський підхід міської 
влади він руйнується і засмічується.

Здається, що єдині, кого дана 
ситуація повністю влаштовує – це 

птахи. Вони зграями літають над 
горами відходів переробки соняш-
никового насіння, здіймаючи бруд, 
який падає на голову людям. А 
люди, в свою чергу, не приховують 
обурення такою байдужістю та 
безвідповідальністю міської влади.

Голова районної ради Віктор 
Слободянюк розповідає, що ра-
йонна рада надісилала міській 
владі листи з питання благо-
устрою території навколо ко-
тельні, але ніякої реакції не-
має, були неодноразові звернен-
ня і до облдержадміністрації.

Співробітники поліції та на-
чальник управління Держпрод-
споживслужби у Козятинському 
районі Віталій Кравець, які при-
їхали на виклик, провели фото-

фіксацію безладу біля котель-
ні. Залишається сподіватись, що 
правоохоронними органами на 

такі дії чи бездіяльність відпо-
відальних осіб  будуть вжиті міри 
згідно з чинним законодавством.

Робота стоматолога, без перебільшення, дуже важлива і, на щастя, 
більшість з нас це розуміє. 

Міжнародний день зубного лікаря - прекрасний привід привітати тих, хто 
дарує нам красиві посмішки. Роботу стоматолога в чомусь, можна порівня-
ти з роботою ювеліра. Щиро вітаємо всіх дантистів з Міжнародним днем 
зубного лікаря! Нехай ваш професіоналізм завжди буде гідно оцінений, а 
вдячність пацієнтів допомагає скрасити трудові будні!

Зі святом вас і здоров’я вам, шановні стоматологи!
З повагою, голова районної ради               Віктор Слободянюк
заступник голови райдержадміністрації              Ігор Булавський

31 січня голова районної ради 
Віктор Слободянюк відвідав відді-
лення трансфузіології Козятинської 
ЦРЛ та став донором крові, аби 
власним прикладом закликати 
громадян активніше долучатись 
до благородної та гідної справи.

Процес здавання цільної крові 
складається з двох частин - медо-
гляду та кроводачі. У потенційного 
донора беруть кров для експрес-
аналізу, щоб визначити групу 
крові, рівень гемоглобіну та інші 
показники. Потім вимірюється 
тиск та пульс. Після бесіди з лі-
карем, донор йде до спеціально 
обладнаної кімнати, де проходить 

безпосередньо процедура забору 
крові. Стандартний об’єм однієї 
кровоздачі — 450 мл, а уся про-
цедура триває близько 10 хвилин.

Здавши кров, Віктор Миколайо-
вич поділився враженнями, зазна-
чивши, що ніяких змін у самопочут-
ті не відчуває. Розповів, що вже має 
досвід донорства крові. За словами 
посадовця, ідея здати кров саме 
сьогодні виникла спонтанно після 
завершення засідання «круглого 
столу» з медичних питань, після 
того, як завідувач відділення транс-
фузіології Козятинської центральної 
районної лікарні Петро Ковальчук 
зазначив, що служба крові потре-

бує донорів, а також на підтримку 
ініціативи голови ОДА Владислава 
Скальського, який нещодавно 
став донором крові в обласному 
центрі служби крові. Усіх, хто ще 
не наважився здати кров, Віктор 
Миколайович закликає не залиша-
тись осторонь, адже таким чином 
можна врятувати чиєсь життя.

Під час візиту голова район-
ної ради ознайомився з робо-
тою відділення трансфузіоло-
гії та поспілкувався з його за-
відувачем Петром Ковальчуком.

Цього дня донором крові 
став і головний лікар Козятин-
ської ЦРЛ Олександр Кравчук.

на території локомотивного депо знайшли 
підозрілий предмет 

кому заважає міська лікарня?

в’ячеСлав гончарук

У передостанній день січня  
біля котельні Локомотивного 
депо був знайдений підозрілий 
предмет, зовні схожий на ви-
бухівку. Помітив знахідку пра-
цівник котельні Козятинського 
підприємства Ігор Максименко. 

 Ігор Максименко діяв згідно 
з типовою інструкцією щодо 
охорони об’єкта. Працівник Ло-
комотивного депо здійснював 

обстеження стану надійності 
газогону котельні. Під час 
чергового огляду ним був  ви-
явлений підозрілий предмет.

– Відразу я повідомив ке-
рівництву депо, яке, в свою 
чергу, сповістили службу МНС, 
піротехнічну службу, відомчу 
воєнізовану охорону та пред-
ставників силових структур, 
– каже працівник котельні.

Коли на місці події зібралися 
всі служби, стало відомо, що 

небезпечний предмет під газо-
ву магістраль котельні підклали 
працівники Координаційної гру-
пи Антитерористичного центру 
управління СБУ у Вінницькій 
області. Вони проводили на-
вчання з приводу координації 
вище перерахованих служб 
щодо виникнення терорис-
тичних чи диверсійних актів.

Також стало відомо, що Ігор 
Максименко підозрілий пред-
мет, якого прибулі служби жар-

тома назвали бом-
бою, виявив через 15 
хвилин після того, як 
його заклали «добрі 
терористи». За оцін-
кою організаторів 
навчання, всі служби 
спрацювали добре. 
На думку представ-
ників служб, вони 
з а  п ’я т и б а л ь ною 
ш к а л о ю  о т р и -
м а л и  п ’ я т і р к у .  на фото ігор максименко

Днями до міської ради заві-
тав новопризначений начальник 
місцевого відділення поліції 
Роман Андрущак, аби обгово-
рити з керівником міста пер-
спективи майбутньої співпраці. 

Міський голова висловив спо-
дівання, що з призначенням 
нового керівника відділення 
поліції та його виваженим під-
ходом до роботи рівень право-
порушень знизиться і загальна 
ситуація покращиться. Головне, 
аби козятинчани відчували те, 
що у місті працює структура, 
яка здатна забезпечити жите-
лям захист, спокій і безпеку. 

Олександр Пузир зазначив, 

що, зі свого боку, міська влада 
надає і готова надалі надавати 
посильну допомогу для більш 
ефективної діяльності право-
охоронців. У Козятині діє про-
грама підтримки поліції, що 
передбачає виділення коштів.

Під час зустрічі Олександр 
Дмитрович звернув увагу на 
необхідність встановлення ка-
мер в ідеоспостереження у 
місцях масового перебування 
громадян, адже це один із 
дієвих методів боротьби з 
правопорушеннями та зло-
чинами. У свою чергу, Ро-
ман Леонідович зазначив, що 
вивчав відповідне питання і 

готовий застосувати свій до-
свід роботи у цьому напрямку. 

«Перед усім особовим скла-
дом місцевого відділення по-
ліції стоять три найважливіші 
завдання: забезпечення публіч-
ної безпеки та правопорядку, 
захист прав і свобод громадян 
та протидія злочинності» , — 
підкреслив Роман Леонідович.

У ході зустрічі міський го-
лова та новий керівник відді-
лення поліції визначили осно-
вні проблемні питання, що 
потребують найбільшої уваги, 
та домовились про подальшу 
співпрацю у напрямку охоро-
ни правопорядку в Козятині.

УВАГА! КОНКУРС З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИ-
ТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИМИ БУДИНКАМИ НА 

ТЕРИТОРІЇ МІСТА КОЗЯТИН!

Виконавчий комітет Козятинської міської ради з 01.02.2020 
року по 01.03.2020 року оголошує конкурс з призначення управи-
теля багатоквартирними будинками на території  міста Козятин.

 Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій: до 17.00 год 
01.03.2020 р.

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя 
багатоквартирними будинками на території міста Козятин розміщене 
на офіційному сайті Козятинської міської ради https://komr.gov.ua.

Мимоволі постає це питання у 
самоврядців міста, у мене –міського 
голови, у козятинчан, яких постійно 
розбурхують плітками про закриття 
та численними публікаціями голови 
райради. Міськраді закидають звину-
вачення в важкому фінансовому стані 
центральної районної лікарні, хоча 
місто передає в районний бюджет 
частину медичної субвенції та фінан-
сує  належні витрати на утримання 
майна та виконання цілого ряду про-
грам, навіть тих, на які район кошти 
не виділяє. У так званої співпраці 
лейтмотив один – до управляння за-
кладом місто не причетне, а фінанси 
виділяйте. Контролювати ж ці видатки 
– зась, бо .. це ж районний заклад. 

Загострення конфлікту  відбулось 
десь на початку літа, коли міська 
лікарня, створена в травні 2017 року 
не лише не припинила, як кимось 
очікувалось, своє існування, а впев-
нено розвивається і здобуває довіру 
пацієнтів. Від початку, як і було пого-
джено з керівництвом області, заклад 
розвивається як лікарня планового та 
відновного лікування, орієнтуючись 
на ті послуги, які не в змозі в повній 
мірі надати ЦРЛ. Дбаючи про жителів 
міста, депутати спрямовують зна-
чні кошти на необхідне оснащення, 
створення комфортних умов для 
пацієнтів та персоналу. Лікарня готу-
ється працювати в нових економічних 
умовах, тому прораховуються усі  
кроки, обґрунтовуються усі витрати. 

Невідомо, які плани були у ра-

йонної влади та керівництва ЦРЛ на 
лікарняне майно після ініційованого 
ними обміну майновими комплек-
сами, коли в ЦРЛ залишилось усе 
більш-менш цінне обладнання та 
оснащення, а в лікарні відновного 
лікування (тепер – міська лікарня) 
– практично металобрухт. Та про-
йшло два роки і ситуація змінилась 
кардинально, пацієнти оцінили нову 
лікарню. Тепер сюди за меддопомо-
гою звертаються не лише містяни, 
а і жителі усього району, і для усіх 
тут однакові умови. Задоволені 
пацієнти, та чомусь незадоволений 
голова райради та керівництво ЦРЛ.  

До боротьби за фінанси для ЦРЛ, 
а радше – проти міської лікарні, 
останнім часом залучений Департа-
мент охорони здоров’я облдержад-
міністрації, керівництво якого одразу 
вирішило, яка лікарня правильна, а 
яка ні.  На звернення голови райдер-
жадміністрації провести перевірку 
фінансової діяльності Центральної 
районної лікарні наказом Департа-
менту охорони здоров’я ОДА від 
19.08.2018(!) року була призначена 
комісійна перевірка, яка більшою час-
тиною комісії вже 20 серпня 2019(!) 
року повний робочий день перевіряла 
чомусь міську лікарню.  За відсут-
ності головного лікаря та головного 
бухгалтера, які були у відпустці. Без 
плану перевірки. Не залишивши за-
пису в журналі перевірок. Для отри-
мання комусь потрібного офіційного 
висновку перевіряючі не гребували 

в окремих випадках перекрученням 
фактів, висловлюванням абсолютно 
суб’єктивних думок та відверто на-
зивали біле чорним. Ніхто не запиту-
вав план ліжко-днів  та план роботи 
ліжка як підстави для розрахунків 
видатків, а в довідці написали – «не 
було надано».  Порахувавши 44,5% 
відсотка жителів міста серед пацієнтів 
ЦРЛ, близько 20% сільських жителів, 
пролікованих в міській лікарні – не 
помітили. Відвідавши відремонтова-
ний відділ дезінфекції та на власні 
очі побачивши новеньку сучасну  та 
введену в експлуатацію дезкамеру – 
написали, що дезкамера відсутня, а 
дезінфекція білизни не проводиться.  
Зазначили, що в лікарні виконується 
в 4 рази більше фізпроцедур, ніж в 
середньому по області (і в 2 рази 
більше на 1 пролікованого пацієнта), 
та чому це погано – не пояснили. Не 
відомо з яких підстав зробили висно-
вок, що 75% пацієнтів неврологічного 
відділення не потребують стаціонар-
ного лікування, а 4 пацієнти в палаті 
інтенсивної терапії перебувають там 
просто так. Жодного слова про 
обладнання та оснащення поліклі-
нічного відділення, але, як вишенька 
на тортику, в пропозиціях – «полі-
клінічне відділення передати в склад 
ЦРЛ у вигляді відокремленої філії».

Найприкріше те, що жод-
них пояснень чи роз’яснень ніх-
то не чекав, жодних заперечень 
висловити було неможливо, бо, 
повторюсь, з висновками комісії 

працівників лікарні не ознайомили.
Хочу публічно запитати керівни-

цтво Департаменту охорони здоров’я 
ОДА, чому КП «Міська лікарня» 
Козятинської міської ради» та моя 
діяльність як міського голови викли-
кає таке роздратування у медичних 
очільників, що заступник начальника 
на зібранні профспілкового активу 
медиків у своєму виступі присвяти-
ла нам так багато уваги і епітетів.

В свою чергу, я – син двох ліка-
рів, який з дитинства звик шанувати 
важку працю медперсоналу, як місь-
кий голова, який щодня вислуховує 
про  проблеми  хворих козятинчан, 
запевняю, що розвиток медичної 
допомоги і надалі буде одним з най-
важливіших пріоритетів моєї роботи. 

З метою усунення проблем з ви-
платою заробітної плати та інших 
належних виплат передбачених для 
медичних працівників та інших фі-
нансових проблем в діяльності КП 
«Козятинська ЦРЛ» Козятинської 
районної ради, з урахуванням по-
дальшої децентралізації, де місто 
Козятин є центром новоствореної 
територіальної громади, а відповідно 
до кінцевих та перехідних положень 
Бюджетного кодексу України та ст.8 
Закону України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад» 
майно бюджетних установ, що 
знаходиться на території громади 
передається із спільної власності 
територіальних громад сіл та селищ 
до власності громади, де воно роз-

ташоване, від імені громади міста 
Козятин пропоную вжити кардинальні 
та актуальні заходи по вирішенню 
проблем у медичній галузі, а саме:

- рішенням сесії Козя-
тинської районної ради переда-
ти цілісний майновий комплекс 
КП «Козятинська ЦРЛ» до влас-
ності громади міста Козятина;

- рішенням сесії Козятин-
ської районної ради передати в 
підпорядкування Козятинській місь-
кій раді юридичну особу кому-
нальне підприємство «Козятин-
ська центральна районна лікар-
ня» Козятинської районної ради;

- рішенням сесії Козятинської 
райради передати до бюджету м. 
Козятина 100% коштів державної 
медичної субвенції з дати передачі 
майнового комплексу та юридич-
ної особи КП «Козятинська ЦРЛ».

В свою чергу, Козятинська місь-
ка рада докладе всіх зусиль для 
збереження напрямку діяльності 
лікарні, штатної чисельності праців-
ників, гарантовані законом виплати 
та вчасну виплату заробітної плати, 
подальший розвиток та виконання 
вимог зі створення на базі даної 
лікарні багатопрофільної лікарні ін-
тенсивного лікування першого рівня.

PS. В КП «Міська лікар-
ня» Козятинської міської ради» 
готові до нових перевірок.

З повагою, міський голова 
Олександр Пузир
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політиКа вітання

петро юрчишин. Джерело фото https://bit.ly/36ShVPx

микола катеринчук. Джерело фото https://bit.ly/2GRDBkp

чи виконує наш народний 
депутат обіЦянки?

благодійний конЦерт для емілії 
переноситься

фото дня: «котячий 
терЦентр» 

політика. Аналітичний портал «Слово і діло» перевірив, чи дотрималися усіх своїх обіцянок депутати-
мажоритарники, які представляють інтереси Вінницької області. У списку є Петро Юрчишин, народний 
обранець, що пройшов за нашим округом на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Що виконав депутат, 
а які обіцянки залишились на папері і чи пообіцяв він більше, ніж його попередник?

олена удвуд

На позачергових парламент-
ських виборах 2019 року за 
право представляти 13 округ 
боролися 12 кандидатів. На-
гадаємо, що до цього мажо-
ритарного округу входять Ко-
зятин, Калинівка та Хмільник.

Петро Юрчишин був од-
ним з тих, хто подав свою 
кандидатуру. Йшов на вибо-
ри самовисуванцем. Виграв, 
набравши 36,41% голосів .

У Козятинському районі 
Петро Юрчишин отримав пе-
ремогу у 29 селах із 69-ти. 
Найбільшу підтримку одер-
жав у Молотківцях (50,98%), 
Селищі (55,29%), Королівці і 
Прушинці (56,06%), Красному 
(56,72%), а рекордні 87,88% 
— у Малій Клітинці. У Моло-
діжному розділив перше місце 
з Олександром Реп’яхом, а на 
спеціальній виборчій дільниці 
у Туберкульозній лікарні — 
разом з Юрієм Максименком.

У самому Козятині ситуація 
з підтримкою була значно гір-
ша. Юрчишин переміг лише на 
одній виборчій дільниці — у 
Центральній районній лікарні.

обіцянки: очікування і 
дійСніСть

Аналітичний портал «Слово 
і діло» перевірив, чи виконали 
народні депутати від округів 

Вінницької області свої обі-
цянки. Згідно з аналізом, 
Петро Юрчишин дав 37 обі-
цянок. А виконав з них 11.

Зокрема, проголосував за 
зняття депутатської недотор-
канності, допоміг облаштувати 
оздоровчо -реабіл ітац ійний 
центр для воїнів АТО/ООС у 
Хмільнику, надав фінансову 
допомогу для лікування дити-
ни в Індії, сприяв розширенню 
мережі ФАПів у селах (за 
його сприяння відновили ФАП 
у Немиринцях Козятинського 
району), підтримав Хміль -
ницьке об’єднання учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, сприяв відкриттю со-
ціальних магазинів у Хміль-
нику, де можна придбати 
молокопродукти зі знижкою.

Сім обіцянок залишились 
обіцянками. Законопроект про 
право відкликати депутатів 
не запроваджений, так само, 
як і законопроекти, за якими 
громада може погоджувати 
кандидатів на керівні посади 
на місцях і вимагати достро-
кового звільнення чиновників. 
Також народний обранець 
не сприяв ухваленню зако-
ну про заборону монополії 
аптечних закладів. У жовтні 
2018 року в інтерв’ю УНН 
Петро Юрчишин сказав, що 
збирається написати законо-
проект про заборону прода-
жу снеків дітям до 16 років, 

проте цього також не зробив.
Решта обіцянок у процесі 

виконання. Зокрема, дієвий 
закон про імпічмент Прези-
дента, створення нових ро-
бочих місць, скасування пільг 
і привілеїв для депутатів та 
чиновників, скасування недо-
торканності суддів, створення 
інтерактивних класів у шко-
лах, недопущення скорочення 
вчителів та закриття шкіл.

Зауважимо, що «Слово і 
діло» враховувало не лише 
обіцянки Петра Юрчишина з 
передвиборчої програми, а 
й ті, що він писав на своїй 
сторінці у Фейсбук чи казав 
під час інтерв’ю журналістам.

Також враховувалися обі-
цянки, які Юрчишин давав у 
своїй передвиборчій програмі 
2014 року. Адже у 2019-му він 
пройшов до Верховної Ради 
не вперше. На парламентських 
виборах 2014 року він переміг, 
змінивши у кріслі народного 
депутата Миколу Катеринчука.

а Що було у попередни-
ка?

На сайті «Слово і діло» ми 
знайшли також аналіз обіця-
нок попереднього депутата від 
нашого округу, Миколи Кате-
ринчука. Він переміг в окрузі 
№ 13 на парламентських ви-
борах 2012 року. До цього 
був депутатом трьох скликань.

Як вказано на порталі «Сло-
во і діло», Катеринчук дав 23 
обіцянки. Виконав 7 з них. 
Зокрема, не виходив з фракції 
«Батьківщина», оприлюднював 
у ЗМІ декларацію доходів та 
видатків, продовжував со-
ціальну програму «Народний 
адвокат» (його офіс був та-
кож у Козятині), підтримав 
законопроект «Про статус 
народного депутата Украї-
ни» щодо обмеження пільг.

Решта обіцянок, а саме 16, 
залишилися на папері. Напри-
клад, Катеринчук не голосував 
за закон про імпічмент Пре-
зидента, бо ці законопроекти 
знімали з розгляду. Також 
народний обранець обіцяв 
підтримати законопроект про 
кримінальну відповідальність 
за кнопкодавство, але проект 
закону відхилили і зняли з го-
лосування. Не забезпечив Ми-

кола Катеринчук і безкоштов-
ну юридичну допомогу влас-
никам земельних ділянок. Не 
вніс він і законопроект щодо 
встановлення однакових пра-
вил для нарахування пенсій. 
Також він обіцяв скоротити 
вдвічі витрати на обслугову-
вання органів державної вла-
ди, чого також не відбулося.

Зазначимо, що мажоритар-
ний округ № 13 Катеринчук 
представляв всього два роки 
— до жовтня 2014-го. На по-
зачергових парламентських 
виборах він програв Петру 
Юрчишину з різницею у 3,5%.

новий рік — нові кадри

У 2020-му році у команді 
Петра Юрчишина с талися 
кадрові зміни. Його помічни-
цею у Козятинському районі 
працювала Лілія Крилова . 
На початку цього року (15 
січня) вона подала декла-
рацію перед зв ільненням.

На сайті НАЗК ми знайшли 
також декларацію Ярослава 
Бабчинського як кандидата 
на посаду помічника-консуль-
танта народного депутата 
України. У електронному до-
кументі будь-яка інформація 
про майно та доходи відсутня.

олена удвуд

Газета «RIA» вже писала про 
те, що маленька козятинчанка 
Емілія хворіє на рак сітківки ока. 
Пролікувати цю недугу можуть у 
швейцарській клініці офтальмології, 
але лікування дуже дороге. Родина 
дівчинки не має таких коштів, тому 
просить допомогти. Долучаються 
до збору грошей і козятинчани.

Керівники «Зорянка-Арт» Ан-
тон та Аліса Машевські вирішили 
організувати концерт з благо-

дійним ярмарком, аби зібрати 
кошти для маленької Емілії. На 
концерті на глядачів чекає пе-
регляд вистави «Попелюшка». 
Прем’єру цієї вистави козятинчани 
могли побачити до Нового року.

Попередньо концерт планувався 
на четвер, 6 лютого. Проте його 
перенесли на невизначений час. 
Причина — каратин, який поки 
продовжили до 14 лютого. Про 
це Антон Машевський написав на 
своїй сторінці у Фейсбук. Дату про-
ведення повідомлять додатково.

Світлина з вистави 
«попелюшка». Прем’єра 
відбулася до Нового року
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історія гроші

Працівник державного архіву Вінницької об-
ласті Ігор Гуменюк вивчав діяльність підпільної 
організації «Залізничник». У одній зі своїх науко-
вих статей дослідник пише, що, згідно з архівними 
документами, «Залізничник» проіснував з кінця 
1941-го до 1943 року. Офіційно до лав організації 
входило 24 особи. Ще 33 учасники займалися агі-
тацією: роздавали листівки, вели пропаганду тощо.

Керував організацією Іван Попов. У ті роки 
він використовував вигадане ім’я Анатолій Доля. 
Разом з дружиною він оселився у Козятині та 
влаштувався на роботу до інкубаційної станції, що 
дало змогу залишитись у місті і не привертати до 
себе зайвої уваги. Згодом познайомився з козя-
тинськими залізничниками, серед яких був Сербін.

Головними учасниками «Залізничника» були 
сам Попов, Костянтин Горбанюк, у якого він 
орендував житло, Іван Сербін, Петро Заруд-
ний, Павло Ярош, а також Григорук та Загаєв.

Підпільники діяли у двох напрямках: частина учас-
ників була задіяна у сільському господарстві, інша 
частина займалась шкідництвом на залізниці. Підпіль-
ники відбирали худобу, яку збиралися відправляти 
до Німеччини, а за можливості труїли у ветлікарні, 

зривали поїзну роботу, збирали інформацію про рух 
потягів, що йдуть на схід, викрадали вибухівку тощо.

Були серед підпільників і  працівни-
ки залізничної лікарні. Вони видавали козя-
тинчанам липові довідки про хвороби, щоб 
тих не вивозили на роботу до Німеччини.

Страта Сербіна пожвавила діяльність підпільників. 
Микола Седлецький вбив німецького керівника депо, 
Павло Ярош закликав виводити з ладу паровози.

Наприкінці грудня 1943-го почалася насту-
пальна операція радянських військ на Житомир 
і Бердичів. Працівники станції Козятин дізна-
лися, що німці збираються замінувати блокпос-
ти, депо та вокзал. Вибухівку вони залишили у 
чотирьох вагонах, які стояли на колії за нафто-
базою. В окремих вагонах сиділи підривники.

«Вночі з 27 на 28 грудня 1943 року робітни-
ки Бойко, Горбенко, Стефанський, Седлецький, 
Підгородинський та Андрєєв провели підго-
товку до диверсії та зранку підірвали ваго-
ни з вибухівкою за допомогою детонаторів», 
- пише Ігор Гуменюк у своїй науковій статті.

Тож козятинські підпільники врятували від зни-
щення перлину нашого міста - старовинний вокзал.

врятували від знищення вокзал

«вони в Цей же день були 
повішені». про наших підпільників
патріоти. У Козятині є вулиці Сербіна та Кондрацького. Названі вони на честь двох підпільників 
часів Другої світової війни, що належали до організації «Залізничник» і були привселюдно 
страчені у центрі міста. У свій час члени цього об’єднання врятували від знищення вокзал

іван Сербін разом з 
дружиною іриною. Фото з 
сайту Музею історії міста

григорій кондрацький. 
Фото з сайту Музею історії 
міста

пам’ятний знак на площі героїв майдану. На цьому 
місці у 1942 році Сербіна і Кондрацького привселюдно 
повісили німці

у роки окупації тут катували підпільників. Фото зі 
сторінки Музею історії міста у Фейсбук

«газом не користуюся, але прислали рахунок»

уряд україни обіЦяє переглянути постанову 
нкрекп і ввести одну платіжку

Скандал. Платіжка за доставку газу шокувала українців. Вадиму Когуту принесли квитанцію з 
сумою 385 гривень, хоча він не спожив жодного куба газу за минулі роки. Звідки виникла ця 
плата, чому її рахують всім споживачам газу і в яких випадках можна не платити?

олена удвуд

У роки Другої світової війни з 
німецькими військами боролися 
не лише танками, автоматами та 
кулеметами. Був ще один спосіб, 
беззбройний, тихий, прихований. 
Так протистояли окупантам люди 
в тилу, що звалися підпільниками. 
У Козятині була ціла організація, 
що називалася «Залізничник».

Стратили у центрі міСта

На центральній площі, на розі 
вулиць Героїв Майдану та Пи-
липа Орлика є пам’ятний знак 
радянських часів з двома 
світлинами. Щороку 31 січня 
сюди приходять покласти кві-
ти і вшанувати тих, у пам’ять 
про кого монумент встановили.

Історик Зоя Вільчинська зна-
йшла у музеї школи-інтернат-
гімназії №6 документи, що під-
тверджують: Сербіна та Кон-
драцького дійсно стратили у 
центрі міста. Про це свідчать 
довідки-підтвердження очевидців.

«Я, Маркес Іван Йосипович, ко-
лишній командир партизанського 
підрозділу партизанського загону 
№105, дійсно підтверджую, що 
гр. Сербін Іван Іванович був по-
вішений фашистським гестапо 
взимку 1942 року за участь у 
партизанському русі в тилу гітле-
рівських загарбників», - йдеться у 
документі, датованому 1952 роком.

«Я, Левицький Іван Андрійович, 
при німцях не працював ніде, а був 
у підсобному цеху партизансько-

го загону під керівництвом тов. 
Мозгового і про тов. Сербіна І. І. 
знаю добре. За що його повісила 
німецька жандармерія - за те, що 
він мав зв’язок із партизанами і за 
те, що мав приймач і міг слухати 
Москву, де був спійманий на місці 
злочину і арештований. А через 
три доби був повішений на тери-
торії Червоної площі Леніна (нині 
площа Героїв Майдану - авт.) у 
м. Козятин з тов. Кондрацьким», 
- йдеться у другому документі.

Як саме стратили Сербіна і Кон-
драцього, можна дізнатися зі спо-
гадів Івана Попова, керівника під-
пільної організації «Залізничник»:

«Вранці поліція почала зга-
няти населення міста на площу, 
розташовану біля колишньої бу-
дівлі райорганізації. Був мороз, 
близько 25 градусів. Сербіна і 
його товаришів вивезли з воріт 
гестапо у санях. Вони були зніве-
чені катуванням: обличчя в синцях, 
босі, в закривавлених натільних 
сорочках. Сани підвезли їх до 
телеграфного стовпа, на якому 
прикріплено чотири мотузяних 
петлі. Всі вони в цей же день були 
повішені. Коли накинули петлю 
на шию Вані Сербіну, він став на 
весь зріст, окинув поглядом народ 
і крикнув, загрожуючи кулаком у 
бік гестапівців: «За Батьківщину! 
За партію! Смерть фашистам!»

чим займалиСя Сербін і кон-
драцький?

Як йдеться на сайті Музею істо-
рії міста, Іван Сербін був етнічним 

болгарином. Народився 1915-го 
року на Одещині. До Козятина 
приїхав вчитися на машиніста.

Про підпільників є також згад-
ка у каталогу «Козятин. Пу-
тівник», що вийшов друком 

1979 року. Там написано, що 
Сербін до війни працював маши-
ністом. Німці призначили його 
керівником паровозного депо. 
Але помітили, що почастішали 
диверсії: паровози ремонтували 
дуже довго, а графіки вантажо-
перевезень постійно зривалися.

«Гестапівці почали стежити за 
Сербіним, запідозривши, що все це 
відбувається не без його участі. Він 
був заарештований в той момент, 
коли приймав радіопередачу з 
Москви. На допитах фашисти жор-
стоко катували Сербіна, але він 
мужньо витримав усі муки й нікого 
не виказав», - йдеться у джерелі.

Григорій Кондрацький родом з 
Житомирщини. Його родина до 
приходу радянської влади була за-
можною, але її розкуркулили. Пе-
реїхав з родиною до нашого міста 
у 1938 році. Працював у паро-
возному депо. У 1940 його вдруге 
призвали до армії. Про це ми про-
читали на сайті Музею історії міста.

«Опинившись в оточенні, він 
потрапив до табору військовопо-
лонених, втік звідти і повернувся 
до Козятина, де став активним 
учасником підпільної антифа-
шистської боротьби», – написано 
у каталогу «Козятин. Путівник».

На честь підпільників у нашому 
місті названо дві вулиці і два про-
вулки. Вулиця Сербіна розташова-

на у східній частині міста (мікрора-
йон Талимонівка). У вищезгадано-
му каталозі вказано, що Іван Сер-
бін колись на цій вулиці проживав. 
Вулиця Кондрацького неподалік 
управління газового господарства.

Як розповіла газеті «RIA» дирек-
тор Музею історії міста Лілія Мака-
ревич, родичі Івана Сербіна прожи-
вають у Козятині, а родичі Григорія 
Кондрацького виїхали з міста.

— У Козятині живе Людми-
ла Сербіна, дружина Миколи, 
сина Сербіна. Сам Микола по-
кінчив з життям. Один із синів 
Кондрацького живе у Вінни-
ці, інший — у Івано-Франків-
ську, — каже Лілія Макаревич.

Ми пробували зв’язатися з 
Людмилою Сербіною, невісткою 
Івана Сербіна, але на телефон-
ний дзвінок ніхто не відповів. 

валерій чудновСький,

Вадим Когут отримав платіжку за 
доставку газу, в якій була вказана 
сума за увесь 2020 рік. Свою іс-
торію він відзняв на відео, яке роз-
містив у Фейсбуку (bit.ly/36TEund).

Вадим розповідає, що будує свій 
дім. У 2018 році до приватного бу-
динку під'єднали газ. Зробили пуск, 
щоб перевірити мережу. Демонструє 
лічильник, який нарахував 0,299 ку-
бометра газу. І далі показав дім зсе-
редини, де ще незавершений ремонт, 
а газовий котел замотаний у плівку.

«От 2019 рік пройшов, прийшов 
2020-й. Мені прислали платіжку, в 
якій написали, що мені потрібно за-
платити 385 гривень кожного місяця. 
Тобто, мені потрібно заплатити 4650 
гривень 20 копійок в рік за постачан-
ня газу в будинок, в якому я ще не 
проживаю і газом не користуюся», 
— говорить на відео Вадим Когут.

І додає, що у банку 30 січ-
ня платежі за доставку газу ще 
не приймали, а газовики «при-
грозили» йому, що відріжуть 
від газу, якщо не буде платити.

«Де таке може бути? В 
Україні, звісно», — наоста-
нок каже мешканець Іллінців.

Його відео подивилися понад 
5,5 мільйона користувачів і зі-
брало 6,7 тисячі коментарів, Деякі 
люди писали, що в них аналогічна 
ситуація з новими платіжками за 

газ. Чому нараховують плату навіть 
тим, у кого нульове споживання?
платять уСі

Як виникла нова квитанція на 
газ? У січні з тарифу на газ виді-
лили плату за розподіл. Її вписали в 
окрему платіжку та змінили принцип 
нарахування: обсяг споживання 
газу за попередній газовий рік (з 
1 жовтня 2018-го до 30 вересня 
2019-го) множили на тариф за роз-
поділ та ділили на 12. У результаті 
маємо платіж на кожен місяць, 
фіксований протягом 2020 року.

Сплачують доставку газу всі: 
ті, у кого є лічильник, у кого його 
немає та ті люди, які в мину-
лому мали нульове споживання 
чи тільки під’єдналися до мереж. 
При тому, люди з «нулями» ма-
тимуть розрахунок плати за роз-
поділ за плановими показниками.

Для прикладу, якщо сім’я у багато-
поверхівці використовує газ тільки 
для приготування їжі, то планове спо-
живання газу складає 54 кубометри 
у рік із розрахунку на одну особу. 
У жителів приватних будинків за тих 
же умов планове споживання газу 
складає 132 кубометри. Повний пере-
лік груп споживання: bit.ly/35TvhKZ.

Для обрахунку плати за розподіл 
у незавершеному будинку Вадима 
Когута застосовувалися якраз планові 
показники, зазначили у «Вінницягаз».
як зменшити платіжку

Чи можуть побутові споживачі 
скоротити обсяги розподілу газу, 
щоб зменшити розмір платіжки?

— Це можуть тільки непобутові 
споживачі. Якщо вони у жовтні 2019-
го замовляли потужності на 2020 рік, 
то мають час до 1 липня подати заяву 
з коригування. Для побутових спо-
живачів такої опції законодавством 
не передбачено, — каже речниця 
«Вінницягазу» Лариса Логінова. — 
Але люди можуть вплинути на плату 
за доставку на наступний рік. Якщо 
вони в цьому році споживатимуть 1-2 
кубометри, то відповідно це ляже в 
основу нарахування на 2021 рік. А 
якщо в домогосподарства не буде 
споживання і цього року, то для об-
рахунку плати за доставку знову по-
рахують за плановими показниками.

Опломбування лічильника не 
є підставою, щоб не платити за 
доставку газу. Адже, як кажуть 
газовики, до таких споживачів 
все ще подають під тиском газ, 
яким можна буде користувати-
ся одразу після розпломбування. 

Не платити можна лише в одному 
випадку — якщо відрізати труби. 

— Якщо колишні споживачі про-
довжують отримувати платіжки за 
розподіл, то потрібно звертатися у 
наші центри обслуговування. Адже 
ці люди не повинні нам платити за 
розподіл, — говорить Логінова.
пені за два міСяці не буде

Громадська активістка Юлія Грига 
говорить, що отримала платіжку 
на 180 гривень за місяць. Для себе 
вирішила, що платити тариф за 
розподіл у новому вигляді не буде. 

— Хочу отримати від «Вінницяга-
зу» економічне обґрунтування. Куди 
витратили гроші, які ми платили 
раніше за розподіл й куди спря-
мують кошти з плати за доставку, 
яка стала окремою платіжкою?

Вважаю, що у правовому сус-
пільстві, до якого ми прагнемо, 
правила будь-яких угод між спо-
живачами та постачальниками є 
прозорими, а обидві сторони до-
говору є рівноправними. Або газо-
вики пояснюють людям, що і до 
чого, або ніхто платити не буде 
— це моя позиція, — каже Грига.

За типовим договором розподілу 

природного газу, побутовий спожи-
вач має сплатити доставку газу до 
20 числа (включно) місяця, в якому 
надають послуги з розподілу природ-
ного газу. У разі порушення строків 
оплати — пеня у розмірі 0,01 % суми 
боргу за кожен день прострочення.

— Січень та лютий є перехід-
ними місяцями. І під час них ми 
не будемо нараховувати спожива-
чам пеню за прострочені платежі. 
Люди мають звикнути, що таке 
плата за розподіл і надалі справ-
но її сплачувати, — каже речни-
ця «Вінницягаз» Лариса Логінова.

Втім, у Кабміні анонсували, що 
незабаром скасують другу пла-
тіжку за газ, щоб «не дратувати» 
українців. Але платіж за доставку 
залишається: його можуть знов 
«запхнути» у єдиний тариф на газ .

в’ячеСлав гончарук

З початком нового року Держав-
ний регулятор НКРЕКП запровадив 
на газовому ринку нововведення. 
Він розділив ціну блакитного пали-
ва на споживання газу як товар та 
його транспортування. Ми зібрали 
з цього приводу позиції пред-
ставників влади, провідних україн-
ських економістів та знавців права.

— Наразі плату за транспорту-
вання газу відокремили, щоб у разі 
потреби була можливість вільно 
змінювати постачальника. А це єв-
ропейські правила ринку та боротьба 
з монополіями, — сказав Прем’єр-
міністр України Олексій Гончарук.

А ще голова уряду підкреслив, 
що розділення платіжок на дві час-
тини не вплине на загальну вартість 
газу для споживачів. Він пояснив, 
що плата за транспортування газу 
завжди існувала, але раніше вона 
входила до загального тарифу.

З цього приводу висло-
вив свою позицію в телепереда-
чі Politeka голова Комітету еко-
номістів України Андрій Новак.

– Чому знизились суми в платіж-
ках, якщо знизились, дві причини. 
Перша причина — це зниження 
світових цін на газ і друга причина 
— аномально тепла зима в Україні, 
яку ми маємо цього сезону, – каже 
Андрій Новак. – Це дві причини, 
через які суми в платіжках мали 
зменшитись набагато більше. Але 
з’явилася нова стаття транспорту-
вання газу. У мене питання, звідки 
транспортування? За всі газові 
мережі, які йдуть від центральної ме-
режі, наприклад, в село, і розподіл 
по селу люди вже заплатили. Тепер 
вони ще раз повинні заплатити за 
транспортування. Що це за видумки? 

— Пан Андрій, — каже ведучий, 
— хто встановлює ціни на газ і як 
воно все відбувається на ринку газу?

— Встановлює ціну той, хто його 
відпускає, «Нафтогаз», — каже 
економіст. — На сьогодні ніби за 
світовою ціною, яка формується 
на хабі амстердамському. Вза-
галі у нас ціна не повинна бути по 
амстердамському хабу. Ми якось 
жили без амстердамів, ротердамів 
всі 90-ті всі 2000-ні. Тому, що в нас 

є власний видобуток. Коли б ми 100 
відсотків газу імпортували, тоді так. 
Ми базуємось на тій ціні, по якій ми 
імпортуємо блакитне паливо. Але в 
нас більша частина газу власного ви-
добутку більше 20 мільярдів кубів. Я 
розумію, що «Нафтогаз» як держав-
не підприємство хоче мати прибуток. 
Тільки головною метою «Нафтогазу» 
не повинно бути бажання заробляти 
на людях. Вони повинні створювати 
людям максимально легкі умови 
життя, — сказав Андрій Новак.

У свою чергу, міністр енергетики 
Олексій Оржель заявив, що в уряді 
працюють над створенням єдиної 
платіжки за транспортування газу 
та його споживання. Про це голова 
Міненерго заявив на телепередачі 
«Свобода слова» на телеканалі ІСТV.

Він також пояснив, чому укра-
їнці повинні платити за газ, яким 
не користуються. За його слова-
ми, це робиться для того, щоб 
український споживач в будь-який 
момент відкрив кран і отримав газ.

Зі свого боку, голова комітету 
енергетики Андрій Герус додав, що 
будуть звертатися до НКРЕКП з про-

ханням про мінімальну плату, якщо 
газу споживач використовує міні-
мально або не використовує взагалі.

Заступник міністра соціальної 
політики Віталій Музиченко заявив 
на тому ток-шоу, що Міністерство 
соціальної політики донарахує суб-
сидію за пільгу нової послуги з 
розподілу природного газу авто-
матично у лютому цього року.

Український адвокат Сергій Гула 
повідомив, що платіжки за тран-
спортування газу порушують за-
конодавство України і є такими, 
що вважаються незаконними. Про 
це повідомляє видавництво «Біз-
нес медіа» з посиланням на ві-
део заяви юриста на ютуб-каналі 
юриста «БЮК юрконсультації».

— Таке нововведення неправо-
мірне з точки зору закону тому, що 
несе ряд порушень законодавства, 
— відмічає юрист. — Виставлені 
платіжки повинні бути чітко сфор-
мульовані. Без чіткого пояснення, 
за що саме платіж, є не що інше 
як порушення принципів законо-
давства. Тому такий платіж не має 
юридичної сили і є незаконним. 

Без чіткої інформації по комуналь-
них послугах, їх ціні і структурі, та 
з якого дива повинні платити за 
транспортування ті, хто газом вза-
галі не користується. Такі платіжки 
не можуть бути визнані законними.

Голова політичної партії захис-
ників Вітчизни та один з авторів 
розробників Конституції України 
Юрій Кармазін в своєму «Телеграм 
каналі» зазначив, що такі дії відбу-
ваються через те, що в нашій дер-
жаві не працює «Антимонопольний 
комітет». Не виконує свої функції 
«Наглядова рада». А Державний 
регулятор НКРЕКП комісія ство-
рена з представників олігархату.

— Але вихід є, — каже Юрій 
Кармазін. — Треба забрати в 
облгазів трубу, тому що газогонів 
вони не будували, а сіли на готову 
касу і рахують гроші. Дорахувалися 
до того, що в голови «Нафтогазу» 
Андрія Коболєва зарплата 980 
тисяч в день, а з людей деруть 
останнє. За транспортування по-
винні нараховуватись символічні 
платежі, — підсумував заслужений 
юрист України Юрій Кармазін.
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реКлама та оголошенняробота та оголошення

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 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
Робота та додатковий заробіток - монтаж 
вікон та дверей 067-960-96-93,063-384-02-03
Цех по виробництву меблів запрошує 
працівників. 068-082-41-33, 097-488-07-65
Запрошуємо дівчину віком 19-25 років на 
роботу в кав'ярню "Майстерня Кави" (м-н 
Абсолют 1 пов.).063-818-09-84
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 300 - 450 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: оператор-касир, прода-
вець продовольчих товарів, прираль-
ниця, різноробочий, водій ЗІЛ-130. Ми 
гарантуємо з/п 500-10000 грн (з податками). 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928
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ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77
Ремонт старих автомобілей, зварювальні роботи, 
ремонт ходової, заміна рем - ГРМ, і т.д. 093-
411-04-73 до 22:00
Штукатурка, шпаклівка, покраска, плитка, 
гіпсокартон, вагонка, стяжка, ламінат та інше. 
098-928-29-29
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             ПРОДАМ
Автоклав, тюки соломяні. 067-745-69-92, 097-021-
19-64
Антена Польська телевізійна б/у, та приставка Т-2 
нова. 068-216-34-20
Бензопила б/у, млин 3-х фазний, ел.двигуни 3 кВт 
ТА 4 кВт, компресор, паяльна лампа нова, ел.дрель 
нова, ел.обігрівач 2 КвТ, Ява-350, газозварювальний 
апарат. 068-216-34-20
Бройлери КОББ - 500 добові, іспанки, редбро, май-
стер - 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
Велорама, заднє-переднє колеса, бочки залізні 
250л., 150л., прути кругляк 12, 16, 20; рельси 12, 
24, доска дуб, осика, кругляк дубовий, смуга 30 х 
4, бак н/ж, стіл вулиця деревяний, скриня, банки, 
сулія скляні, швейна машина ручна. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
Вєтнамські поросята 15-20 кг., кнури на розвід. 
098-928-29-29
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
Газовий конвектор АОГ- 4 СП ПраТ "Модуль М", 
новий, с.Пиковець. 068-061-43-07
 Газові балони, бачки з пральних машин, труби 
різного діаметру, уголки, тіски, наковальню, буржуй-
ку, 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

469004

Гараж вул.О.Кошового. 063-064-05-28
Гараж р-н нового училища. 093-270-59-37
Горіхи цілі, мякі. 063-719-63-76
 Гуси прості білі, кормовий буряк. 096-566-78-85
 Дерева на корню (ясен), у селі. 093-425-28-14
Дрова різні 3 000 грн., самовивіз. 093-058-78-43
 Дуже дешево б/у меблі: диван малютка, стінка 
кімнатна, шафа, крісла 2 шт., матраци 2 шт. 096-313-
92-02, 093-677-23-25
Ел. сепаратор "Січ-100" + 2 бідони по 10 л. все в 
доброму стані 800 грн. 093-411-27-92, 098-026-
42-45
 Запчастини ВАЗ 2101-07 б/у ГБЦ (після кап.ре-
монту), стартер, карбюратор 2108. 097-116-69-11, 
063-694-97-00
Запчастини рідні до Москвича, та двигун, агрегати, 
колеса. 093-297-19-24
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, пров.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
Зем. діл-ка під будівництво 25 сот., вул.К.Маркса. 
097-691-24-53
Зем. діл-ка під забудову 0.15 га, приватиз., є 
будівельний паспорт. 063-320-32-07
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Земельну ділянку в с. Журбинці 50 сот., вул. Лугова, 
41, недорого. Документи готові. 096-264-09-58
Зерно кукурудзи, пшениці. 099-359-77-03
Інкубаційне яйце (сплеш) джерсійського гіганта з 
венгерським великаном, циплят орпінгтона палевого, 
чорного, мраморного. 097-893-74-92
Кабіна Райха, ел. чайник 20 л., стіл слюсарний, 
діапроектор, деревообробний верстак, дублянка чол. 
р.52, насосна станція "Італія", труби а/ц діам.150, ст. 
діам.15, смола,  шпалери вінілові, бруски дерев`яні, 
полікарбонат. 096-467-88-03 
Картопля дрібна, сіно з люцерною. 096-846-87-64
Килими 2 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол ди-
тячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа. 
097-147-84-88
Кіоск металевий 3 х 4 м., освітлення внутрішнє, 
зовнішнє через лічильник згідно ТУ. 063-452-28-01, 
068-617-64-22
Клітки для кролів в хорошому стані. 093-783-28-08
Коза добротна кітна. 098-705-82-38
 Коза кітна на 3 окот, козочка кітна первістка. 067-
756-06-27
Козлика терміново, с.Козятин вул.Миру 9, пров.
Артема. 2-02-98
Контейнер 3-х тонний. 095-090-10-15
Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 097-512-47-72
Контейнер на великому базарі, робочі - чоботи, 
ботінки, костюми х/б зимові, куртки, костюми літня, 
рукавиці, мило.093-013-65-24
Коняка молода, робоча, с.Білилівка. 096-183-18-01 
Віктор
Кормовий буряк, м.Козятин. 2-00-18, 067-837-52-27
Кормовий буряк, с.Самгородок 3 грн./кг. 096-684-
62-24
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, термін 27 лютого. 096-
795-27-51
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
Корови на вибір. 097-906-39-19
Котел твердопалевний КС-1, в упаковці, також газове 
обладнання. 093-892-33-95
Кролі простої хорошої породи, або на мясо кроленя-
та. 096-963-73-52
Кукурудза можлива доставка. 097-843-01-38
Кукурудза. 066-429-45-49
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 чор-
ною патиною. 067-106-32-41
Малі тюки ячмінної соломи. 096-762-82-24
Меблі б/у: диван малютка, стінка, шафа, крісла, 
підставка для телевізора, матраци, шпали. 096-313-
92-02, 093-677-23-25
Металеві ковані ворота: висота-2.10, ширина-3,75; 
хвіртка металева-1.03 м. 097-350-36-33  
Місце під гараж вул.Довженка 105А, телевізор Сам-
сунг 21" старого зразка. 097-691-24-53
 Мойка н/ж кругла585 грн. новий, куртка жін. зимова 
з капішоном бордова р.60 600 грн., дитяче одіяло 
на новонарод. синє тепле 300 грн. 067-192-67-78, 
063-238-23-61
Молодняк нутрій. 073-217-66-51
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
 Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м. діам. 
2 х 24, прут кругляк12 мм. 14 грн./1 м., інвалідна 
коляска. 093-031-24-52
Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть. 093-
091-22-38, 063-383-76-06
Піаніно "Україна" 1 500 грн. 093-831-70-22
Плуг 2-х корпусний з передплужніком до малого 
трактора. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Плуг 3-х корпусний заводський, культиватор 
причіпний. 097-698-46-18
Порося, борони малі та середні. 098-464-44-79
Поросята 12-14 кг. 097-375-14-85
Поросята мясної породи Петрен + Макстер 10-12 кг. 
068-216-70-39, 097-555-10-06
 Поросята Петрен та Ландрас, вага 13-15 кг. та 38-40 
кг. 096-772-01-94
Поросята. 063-503-53-46
Пральна машинка PRIVILEG верхня загрузка. 098-
379-30-48
Пральна машинка автомат Ардо, сумка для ноутбука, 
меблі: тумбочка, тумба з дзеркалом, кухонний ком-
байн механічний. 068-044-24-68
Пральна машинка автомат. 068-917-93-86
Причіп легковий до машини, мотоблока. 050-201-
37-62
Причіп тракторний 1-осний до Т-40 МТЗ, культиватор 
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
Резина на авто GOODRIDE 195/70 R14. 098-379-
30-48
Сервіз столовий радянський на 6 персон, тарілки 
закусочні та нарізні, ваза хруст. для квітів, салатниця 
хруст., чоботи гумові. 093-849-93-36
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, автоген, рейси по 3 м. 
та 4 м. Р-65, причіп до мотоблока. 068-216-34-20
Сіно. 097-759-29-25
 Телевізор б/у Панасонік діам. 50 см. 093-123-55-15
Телевізор кольоровий "Самсунг" у відмінному стані, 
2-х спальне ліжко, індикатор параметрів тиску та 
температури цифровий. 093-943-01-15
Телевізор плазма 37 " Panasonic. 098-379-30-48
 Телевізор Соні. 096-906-46-59
Телевізор терміново в гарному стані. 096-115-19-04
Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 093-
631-89-49
Труба н/ж 40 мм. 3 м., 32 мм. 9 м., кастрюля алюм. 
товст. 20 л., брусок стр. е 4м. недорого, стіл компю-
терно - письмовий, килим в хорошому стані 2.5 х 1.5, 
кувалда 2 шт. 063-736-47-19
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, книжний шкаф, книжна полиця, дитяча 
коляска все б/у. 093-920-72-29
Цілий горіз 250 кг., не тверді. 063-398-52-10
Цуценят французського бульдога. 063-254-07-87
Цуценята пекінеса королівського, хлопчики. 097-
793-55-95
Чайний гриб, шиншила дівчинка. 096-124-95-62

    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 1 пов., р-н 1 школи, без ремонту, інд. 
опалення. 093-704-31-57
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м заг. площа, 
жила 16.7 кв.м. 096-722-86-10
1-кімн. кв., смт.Залізничне вул.Дружби 61А, кв.3. 068-
436-37-85 Ольга, 068-308-06-03
2-х кімн. 9 пов., без ремонту. опалення одноконтур-
не. 15,5 у.о. 073-060-50-74    
 2-х кімн. кв., 1 пов., центр, інд. опалення, хрущовка. 
093-704-31-57
2-х кімн. кв., з ремонтом, 2 пов., м.Козятин вул.До-
вженка 93-а кв.6. 073-463-75-27, 097-577-55-70
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. бу-
динку, м.Козятин, може розглянутися варіант обміну 
на квартиру в  центрі, газ, вода, ц/каналізація, стан 
жилий, інд. газ. та пічне опалення., сарай, підвал, 4 
сот. городу, молодий сад, поруч автобусна зупинка, 
школа, дит. садок, зал. вокзал. 096-429-87-28, 063-
624-12-07

Швейна машинка ножна, нові парики, банки 0.5 л., 
вазони Алоє. 2-12-24, 093-884-86-66
Швейна машинка ПМЗ в хорошому стані, можлива 
доставка по місту. 093-123-51-65 Анжела
Швейна машинка, дитяча кроватка, дит. качелька, 
шезлон, тумба під телевізор, душева углом (нова 
запакована). 063-625-64-75, 098-298-45-97
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 можлива доставка. 097-843-01-38
Ячмінь насіневий, кінь. 067-795-20-28
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Дрова твердих порід з доставкою, недорого. 
063-960-26-33

2-х кімн. кв., м.Козятин вул.Сєдова 12, кв.18 біля 
3 школи, 54 кв.м., кімнати і санвузол роздільні, є 
підвал обладнаний полицями, балкон зашитий, інд. 
опалення (котел "Берета"), кухня 7.5 кв.м., 1 пов. 
067-592-82-54 Сергій
 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. 093-563-75-57
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., 60 кв.м., центр, під офіс, магазин. 093-
704-31-57
3-х кімн. кв., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., 
тепла, не кутова, інд. опалення, косметичний ремонт, 
2 балкона, є підвальне приміщення. 063-255-21-63, 
096-451-95-94
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
4-х кім. кв., 2/2, 86 кв. м. з усіма зручностями, 
імпортний котел, сучасні батареї, не кутова. Є 2-х. 
поверховий гараж, підвал. 096-176-45-23
 4-х кімн. кв., 2 пов., центр, стан жилий. 093-704-
31-57
Будинок 100 кв.м., 5 сот. землі, р-н 5 школи. 063-
698-73-29
Будинок 2-х пов., 130 кв.м. жилої площі, р-н 
інтернату. 093-704-31-57
Будинок 50 кв.м., газ, вода, 15 сот. землі, р-н Поле 
Чудес, терміново, можливий обмін. 063-698-73-29
Будинок 83 кв.м. в центрі с.Вернигородок, з усіма 
зручностями, госп. будівлі, гараж, земля приватиз. 
068-346-54-35
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 
57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по пе-
риметру огороджено бетонною огорожею, є плодові 
дерева, на околиці міста. 063-026-75-03
 Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 
57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по пе-
риметру огороджено бетонною огорожею, є плодові 
дерева, на околиці міста. 063-026-75-03
Будинок в с. Махнівка (Комсомольське), вул. Гру-
шевського, 20, 13 сот., земля приватизована. 097-
791-36-68, 096-909-36-73  
Будинок в центрі. 063-289-04-55
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., вода, с.Велике. 097-882-35-21
Будинок госп. будівлі м.Козятин р-н 3 школи або 
обмін на 2-х кімн. кв. 063-472-07-58, 093-344-34-39
Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, 
погріб, літня кухня, гараж, є газ, водопровід, 
каналізація, 60 сот. 096-721-87-38
Будинок житловий, газ., м.Козятин р-н Локомотив-
ного депо, 3 кімнати, кухня, комора, в дворі госп. 
будівлі, гараж, криниця. 063-462-60-29, 063-646-
35-22
 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 в центрі, зі всіма зручностями, є 
гараж, криниця. 093-596-41-56, 098-597-08-78
 Будинок з ремонтом та меблями, р-н 3 школи. 093-
704-31-57
 Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квартиру. 
097-186-99-34   
Будинок 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.Джерельна 116, газ, криниця, 
погріб, зем. діл-ка приватиз. 098-476-07-40
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи, з усіма зручностя-
ми, газ, вода, сад, город 0.06 га. 063-606-61-24, 
067-972-22-83
Будинок м.Козятин пров.Лікувальний 6, город 7 сот., 
кладовка, погріб, баня, газ, вода в будинку. 2-12-82
Будинок неподалік від центра. 093-704-31-57
 Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-107-00-47
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, газ 
та пічне опалення, земля приватизована. 093-020-
22-95, 093-031-24-52
 Будинок с.Дубові Махаринці, газ. та пічне опалення, 
госп. будівлі, 25 сот. городу, неподалік є ставок, 
річка. 063-296-92-18
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода централь-
на, 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
Будинок с.Кашперівка центр, недорого. 068-046-
27-41
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        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 тис. км., 
черв., гарний стан, не битий, не фарбований, один 
власник, гаражне зберігання, кондиціонер, ц/замок, 
протитуманки. подушки безпеки, захист двигуна. 
097-506-75-74
Fiat Doblo 2009 р.в., 1.3 л., дизель в ідеальному 
стані. 093-279-47-80 Саша
 Renault Samis 2004 р.в., газ-бензин, в хорошому 
стані. 063-145-03-28
 ВАЗ 2105 1990 р.в., колір голубий, кузов після кап. 
ремонта, мотор після кап. ремонту, резина нова + 
музон, машина в повному порядку, продаж по доку-
менту. 063-112-72-59 перекупам не діставати
ВАЗ 2109 Балтика 1997 р.в., 1.5 інжектор, газ 4 
пок., нова гума, гарний стан. 096-737-40-40, 093-
095-17-57
ВАЗ 2109 газ-бензин, 1995 р.в., все працює, на ходу, 
доглянуте авто. 068-002-79-71
 ВАЗ 21099 2004 р.в., темно зелена. 097-354-82-12
ВАЗ-2112 в доброму стані, 2007 р.в. чорного кольо-
ру, вкладень не потребує. 097-859-45-37
Внедорожник Хюндай Туксон, дизель, 2007 в.р. 
ідеальному стані. 073-06-66-775
ГАЗ-24-10 5 ст. 098-225-48-42
Запчастини Форд Транзит 2002 р.в. 2.0 турбо б/у 1 
200 грн., диск на 15" в доброму стані 600 грн. 093-
411-27-92, 098-026-42-45
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 
097-577-26-86
Міні-трактор Скаут Т-25 + фреза, картоплесаджалка, 
картоплекопалка, підгортач. 093-037-92-48
Мотоблок 6 л.с., плуг, фреза. 098-719-48-06
 Мотоблок Кентаур новий, дизель 10 к.с. з електро 
стартером, ширина фрези 1м40см., воздушне охо-
лоджування. 093-925-93-80

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. двигуни. 
067-456-66-51
Бардюри б/у, шпали залізобетонні б/у. 063-363-21-58, 
097-986-72-73 Андрій
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
 Відео магнітофони електроніка ВМ-12 дорого, піря, 
радіодеталі, радянське медецинське ел. обладнання. 
068-503-76-30
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
Дорого ваше авто, мотоцикл, скутер, мопед, в будь-
якому стані. 093-679-43-84
Дорого металобрухт чорний та кольровий, можливий 
самовивіз. 063-398-52-10
Картоплю дрібну та буряк. 097-793-55-95
 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
Кукурудзу та ячмінь 2-3 тонни. 098-500-10-57
 Макулатуру та картон, поліетеленову плівку та бутил-
ки пластикові, можливий самовивіз. 097-793-55-95
Неробочі бензокоси, бензопили, ел.двигуни, мото-
локи (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 б/у та нове в будь-якому стані, горіхи, подушки, 
перини, старі холодильники, газ. плити старі та стара 
техніка. 068-365-84-69, 067-103-89-90 Неля
Пір'я, старі подушки, перини, радянські телевізори, 
холодильники. 097-529-10-20
Теля на відгодівлю, випоєне. 093-297-19-24
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. Дорого. 
063-585-23-50, 097-648-46-69

                РІЗНЕ
Бажаєте очистити оселю від різного мотлоху, 
макулатури, металу та різного, самовивіз. 063-
398-52-10
Віддам цуценя добрим господарам. 063-626-45-12
Візьму на квартиру хлопця або чоловіка, вхід 
окремий, кімната, кухня, опалення, вода, газ. 095-
178-30-41
Візьму на квартиру хлопця.  2-12-24, 093-884-86-66
Втрачений військовий квиток Мига Олег Сергійович 
вважати недійсним.
Втрачено залізничне посвідчення слюсаря Філії 
РВК, Фастівська ремонтна дільниця на ім'я Козунь 
Юрія Васильвича вважати недійсним
Загублено техпаспорт на авто ВАЗ 2106 та техпа-
спорт на скутер Хонда Діо, прохання повернути за 
винагороду. 063-386-11-72
Здам будинок вул.І.Франка, інд. опалення. 093-
704-31-57
Здам в оренду приміщення під офіс, бізнес, 75 
кв.м. та 35 кв.м., вул.Грушевського 61А. 096-555-
73-71
Здам кімнату хлопцю або чоловікові без ш/з, р-н 3 
школи. 063-154-64-55
Знімемо 2-х кімн. кв. або будинок, своєчасну 
оплату та порядність гарантуємо. 093-023-23-99, 
099-201-38-40
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
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
Шукає гарного й люблячого господаря 3-х масна 
красуня - дівчинка, вік 4 міс., ніжна мазунка, грай-
лива, до горщика привчена, стерилізуємо за віком. 
063-784-17-02
Шукаю доглядальницю для жінки м.Козятин. 097-
300-31-13
 Здам а оренду приміщення 100 кв.м., 
складається з 2-х залів (колишнє кафе-
бар), вул.Незалежності 72 (біля х-б заво-
ду), підходить для різних видів підприєм. 
діяльності. 098-386-16-12 Ірина
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До уваги учасників бойових дій в Афганістані. Запрошуємо вас до урочистос-
тей з нагоди 31-ої  річниці виведення військ з Афганістану. Місце і час прове-

дення: 12:00- покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам; 
13:00- паніхіда за загиблими; 13.30 - "Афганська каша" в кафе ""Юність".
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 Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
 Будинок с.Махнівка (Комсомольське) вул.Грушевсь-
кого 20, 13 сот. землі приватиз. 097-791-56-68, 
096-909-36-73
Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в бу-
динку газ, світло, всі лічильники, зроблена нова 
каналізація, вода зі скважини, газ. опалення, є літня 
кухня, погріб, хлів. 097-302-85-55
Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп. будівлі, 
садок і город 40 сот. 098-074-07-23
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 цегляний 75 кв.м., 9 сот. городу, с.Козятин, 
вул.Пирогова, поруч зупинка автобуса №2, 4 
кімнати, госп. будівлі,  газ. та пічне опалення, або 
міняю на 2-х кімн. кв. 093-753-73-25 
 Будинок цегляний зі всіма зручностями, 90 кв.м., 
земля 4 сот. приватиз., гараж, сарай, можливий 
обмін на квартиру. 068-271-40-31, 2-85-33 в будь 
- який час
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матро-
сова, 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
Зем. діл-ка неподалік від центра. 093-704-31-57

 Опель-Омега, 2000 р.в. газ\бензин сімейне авто, 
вкладень не потребує. 096-983-93-30, Сергій
Сузукі пригнаний з Німеччини, двигун 1.6, бензин, 
можливо з газом 2007 р., повний ел.пакет. 067-795-
18-10, 063-504-03-24
 Фіат Січенто 2001 р.в., сірий металік, 0.9 куб., хоро-
ший стан, терміново. 096-137-12-32, 093-139-82-52
Фольсваген Пассат В6 в ідеальному стані 2008 р.в., 
дизель. 073-078-82-79
Фольцваген Пасат недорого, газ.бензин, двигун 1.8. 
067-795-18-10, 063-504-03-24
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86

 ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь 
якому стані. 098-682-50-85

Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є скважи-
на. 098-918-03-39
 Пів будинку 3 кімнати, є підвал, літня кухня, сарай, 
криниця, 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, Частина 
будинок вул.Горького 31/3, газ., ц/водопостачання 
+ 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 ме-
блями. 096-449-95-56, 098-597-08-31
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(063) 752-26-01

Розміщення 
Реклами

ГоРоСКоП
з 6.02 по 12.02

овен 
Новий тиждень буде фінансово позитивним 
для представників цього знаку Зодіаку, 

адже у них побільшає крутих ідей, які невдовзі 
принесуть прибуток. Зараз варто почати вести 
планер витрат, тому не лінуйтесь.

тельці 
У Тельців буде комфортний тиждень у 
плані фінансів, адже особливо неперед-
бачуваних витрат не буде. Спробуйте не 

купувати те, що вам насправді зараз не потрібне. 
Незабаром на вас очікує приємна несподіванка. 

близнюки 
Близнюкам зорі рекомендують трішки 
спокійніше ставитись до грошей, оскільки 
ваш мінливий характер може спрово-

кувати кілька фінансових операцій, які можуть 
вдарити по загальному бюджету.

рак 
У Раків прогнозується стабільний тиждень, 
тому можна з максимальною користю про-
вести вільний час. Спробуйте зайнятись 

роботою або ж вивчити нову інформацію, яка у 
майбутньому дозволить покращити фінансовий 
стан.

лев 
Левам цього тижня варто приділити 
більше часу самореалізації, а також не 
нехтувати відпочинком. Інколи ви надто 

серйозно ставитесь до грошей, тому потрібно 
знайти нові джерела прибутку, щоб нарешті 
розслабитись.

діва
Діви постійно економлять на собі, що все 
одно не дозволяє акумулювати кошти. 
Тому пора змінити це і нарешті вкладати 

гроші у себе, а вже тоді братись допомагати іншим. 
Нехай на першому місці завжди будете ви та ваша 
самореалізація.

терези 
Терезам для внутрішньої рівноваги бракує 
цієї ж рівноваги у фінансах. Ви стрибаєте від 
економії до марнотратства, тож не зайвим 

буде правильний розподіл коштів на певний період. 
Попереду у вас приємні пригоди, які потребують 
наявності фінансової подушки.

Скорпіон 
Скорпіони обожнюють витрачати гроші 
на себе, і в цьому нема нічого поганого, 
окрім того, що рідко ці фінанси вкладаються 

правильно. Пора взятись за самореалізацію, адже 
ваш потенціал потопає у невиправданих діях та 
рішеннях. 

Стрілець 
Стрільців очікує доволі продуктивний тиж-
день, який дозволить відкрити нові джере-
ла прибутку. Не сумнівайтесь у своїх силах 

та знайдіть час для тих справ, які у майбутньому 
справді дозволять втілити у реальність ваші мрії.

козеріг 
Козероги зараз на вершині і готові сипати 
останні гроші прямісінько на всіх навколо. 
Ваша доброзичливість може обернутись 

проти вас, тому притримайте її. Ваші цінні ресурси 
потребують правильних вкладень.

водолій
У Водоліїв доволі стабільний тиждень 
без особливих зрушень у фінансах. Тому 
можна спокійно зайнятись саморозвитком 

та замислитись над тим, що може принести вам 
задоволення та прибутки. Зорі зараз на вашому 
боці, не нехтуйте таким шансом. 

риби 
Риби стрибають від крайнощів у ставленні 
до себе: ваша жорстка економія розбива-
ється об непотрібні дрібниці, які ви купуєте. 

Поки не навчитесь правильно відпочивати, то не 
зможете отримати задоволення від витрачених 
грошей. 

середа, 12 Лютого

     0 0С      0 0С
   + 1 0С   + 3 0С

вІвторок, 11 Лютого

   + 2 0С    + 2 0С
   + 3 0С     + 5 0С

понедІЛок, 10 Лютого

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

субота, 8 Лютого

  - 9 0С     - 11 0С
  - 4 0С     - 6 0С

п'ятниця, 7 Лютого

    - 7 0С    - 9 0С
   - 1 0С     - 5 0С

недІЛя, 9 Лютого

   - 4 0С    - 5 0С
   - 1 0С   +  3 0С

четвер, 6 Лютого

   - 6 0С      -  8 0С
  + 1 0С      +  1 0С

Погода у Козятині 

у кубку козятина переміг 
«поклик серЦя»

молоді таланти козятина команда "козятинські леви"

зустріч "левів" з "юніором"

павло луцюк та 
олександр шевчук 
вітають переможцівкоманда  "локомотив"

переможці кубка козятина

4
6
5
4
9
5

видовище. Матчем Козятинських «Левів» з «Юніором», з Йосипівки, 
завершився майже двомісячний футбольний марафон, який проходив 
у манежі залізничного училища.  У 28-ми футбольних баталіях можна 
було побачити елементи футболу на всі смаки, за що вболівальницька 
братія так любить футбол

в’ячеСлав гончарук

У останній день турніру пер-
шими на манеж спорткомплексу 
залізничного училища вийшли 
лідери футбольного марафону 
«Поклик серця» та «Колос» з 
Махнівки. «Серця» перемогли 
команду хліборобів з рахун-
ком 4:1. Слід відзначити, що 
переможці зустрічі грали в цей 
день без двох лідерів коман-
ди — Олександрів Собка та 
Козюка. Після гри ми жартома 
запитали у Максима Кисіля: 

– Ви виграли у «Колоса» 
без лідерів команди. Коли ви 
зіграли внічию з «Локомоти-
вом», вам що, Собко і Козюк 
в тому матчі грати заважали? 

– Виходить ,  що так ,  –  
жартуючи, відповів Максим. 

А якщо без жартів, матч 
«Поклик серця»-«Колос» був 
окрасою всього турніру. Якщо 
до цих двох команд приєдна-
ти «Локомотив», то матимемо 
весь цвіт козятинського фут-
болу. Саме в цих колективах 
грали найкращі футбольні май-
стри козятинського сьогодення.

 Вони в такій послідовнос-
ті склали квартет призерів:  

«Поклик серця» став дво-
разовим переможцем турніру. 

Футболісти «Колоса» стали 
володарями срібних нагород. 

Футзалісти «Локомотива» 
замкнули тр ійку призерів . 

Ч е т в е р т ими  ф і н іш у в а ли 

«Леви». Команда Руслана Гуме-
нюка майже на рівних боролася 
з дорослими спортсменами. 
Результат юних футболістів 
більш ніж достойний. У юнаць-
кому турнірі вони свої дерев’яні 
медалі обміняли б на золоті. 

На п’ятому місці «Локомотив 
2». Шостими фінішували гравці 
міської федерації футболу. На 
сьомому місці – футболісти 
фірми «Мак». Ця команда про-
тягом усього турніру намагалася 
грати у футбол для глядача, 
грали футболісти «МАКу» в 
комбінаційний футбол. Останні-
ми в турнірній таблиці фінішува-
ли молоді йосипівчани команди 
«Юніор». Гравці цієї команди в 
манежі демонструють з м’ячем 

якийсь футбольний 
фрістайл. Трапився 
такий епізод під 
кінець зустрічі з «Левами». Фа-
нам футболу така вправа гравця 
«Юніора» сподобалась. Значить 
у футболі вони вміють багато, 
а їхні перемоги ще попереду. 

«Поклик серця» — «Ко-
лос» 4:1. «Локомотив» — 
«МАК» 9:5, «Локомотив 2» 
— Міська федерація футболу 
5:3, «Леви» - «Юніор» 5:4

у останній день турні-
ру команди мали такі 

результати: 


