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Минулого тижня на будинках 
козятинців з’явилися оголошення від 
водопостачальників, що вода коштуватиме 
41,13 грн за куб, а це втричі більше 
попередньої ціни 

З таким стрибком цін козятинчани 
категорично не згодні. Мовляв, за що 
платити 40 гривень? За брудну, смердючу, 
непридатну для пиття технічну воду?  

Люди обурені. Адже в загальному по 
Україні вартість води збільшується на 15-
20%, а в Козятині - майже на 300%   

У зв’язку з цим, у міській раді 10 лютого 
провели позачергову сесію. А козятинчани 
вийшли проявити свою громадську 
позицію і зранку пікетували під стінами 
«білого дому», а увечері зібралися на 
громадські слухання у будинок культури  
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Про вартІсть 
харчування дІтей

 долучайтесь до 
озеленення козятина

 Двоє 
одинадцятикласників 
Владислав Бржезіцький 
та Максим Спєсівцев 
врятували козятинчанина, 
що скотився з крутого 
берега у Водокачку

 Козятинський район 
обслуговує три екіпажі 
патрульної поліції, їх 
роботу із середини 
побачила наша 
журналістка

 ШколярІ врятували 
вІд смертІ

один день з 
ПолІцейськими

до пікетувальників вийшла депутат обласної ради Ірина колесник. Вона розповіла про 
рішення, які приймаються на позачерговій сесії
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проблемановини

Долучайтесь До озеленення козятина

Харчування в саДочкаХ. чи буДемо 
платити з нового року більше?

ми заПитали у козятинчан

Петро (70), активІст:-За 
таку воду, яка тече в 
наших кранах, ціна 41 
гривня є великою. З та-
ким же успіхом можна 
під’єднатися до нашої 
водокачки і отримати 
таку ж технічну воду   

анна (38), в декрет-
нІй вІдПустцІ:– Ціна 
41 гривня, мабуть, 
найвища в Україні. 
Я б людям порадила 
замість водогонів 
робити водяні сверд-
ловини.  

олег (55), ПенсІонер:–  
Платити потрібно 
тому, що іншого водо-
гону ми не маємо. Інша 
річ, звідки взявся такий 
тариф і чи він еконо-
мічно обгрунтований? 

антонІна (80), ПенсІо-
нерка: – У мене свій 
будинок, я маю три 
криниці. Яке добро, 
коли вода в будинку, 
а 41 гривню за брудну 
воду, це дуже дорого.

свІтлана (36), залІзнич-
ник: – Я за таку воду 
платити не буду. Скла-
даються враження, що 
нам водогоном подають 
«Боржомі». 41 гривню 
така вода не коштує. 

анатолІй (45), керІвник: 
-Те, що ми на місці 
вирішимо, наверху 
ніхто й читати не 
буде. Потрібно ви-
ходити на мирний 
протест і діяти переві-
реними методами. 

чи будете ви платити за воду 41,13 грн?

громада в розпачі - в козятині найвищі 
тарифи на воду

до пікетувальників вийшла 
депутат обласної ради Ірина 
колесник. Вона розповіла про 
рішення, які приймаються на 
позачерговій сесії.

козятинчани вийшли під міську 
раду. Люди обурені підвищенням 
тарифів на воду

влаДа, громаДа і опозиція 
вигляДали як лебіДь, рак та щука 

КОРОТКО
тубдиспансер 
закривати не 
будуть
 Дитячий туберкульоз-

ний санаторій «Лісова піс-
ня» та Козятинська облас-
на туберкульозна лікарня 
не припинять своє існу-
вання з першого квітня. 
Вони стануть частинами 
Вінницького обласного 
спеціалізованого тери-
торіального медичного 
об'єднання «Фтизіатрія».

Доля ще п'яти закладів 
відновлювального-санітар-
ного типу Вінниччини під 
питанням. Загалом у Ві-
нницькій області сім по-
дібних санаторіїв.

— Усі заклади відновлю-
вально-санітарного типу 
будуть закриті з першого 
квітня. НСЗУ не бачить 
санаторіїв у медичній 
системі та не буде їх фі-
нансувати. Це означає, що 
всі протитуберкульозні за-
клади області припинять 
своє існування. Вони за-
повнені наполовину від 
їх потужностей. Туди по-
трапляють у 90 відсотках 
випадків через соціальні 
проблеми, а не хвороби. 
Щороку на утримання са-
наторіїв виділяли великі 
гроші, в першу чергу на 
зарплати, але практичної 
значущості їх діяльності не 
було, — розповіла головна 
спеціалістка відділу ліку-
вально-профілактичної до-
помоги дитячому населен-
ню Департаменту охорони 
здоров'я Вінницької ОДА 
Лариса Бевз vlasno.info .

Відомо, що на балансі 
Кашперівського дитячого 
туберкульозного санаторію 
«Лісова пісня» знаходиться 
велика земельна ділянка 
площею 33 гектари, при-
міщення санаторію та чо-
тири радянські автомобі-
лі. У закладі працює 46 
спеціалістів та проходить 
лікування 14 хворих. 

засудили 
мачуху-ката
 У січні минулого року 

набула розголосу історія 
хлопчика з села Велике, з 
якого жорстоко познущалась 
мачуха.Пасажири електро-
потягу Київ-Козятин звер-
нули увагу на хлопчика, у 
якого були страшні синці на 
обличчі. До поїзда виклика-
ли швидку. Дитину забрали 
до лікарні.У хлопчика були 
численні забої та набряк го-
ловного мозку.У вчиненні 
злочину підозрювали мачуху 
хлопчика. Суд визнав її ви-
нною. Жінку відправили за 
грати на два роки.

дістало! Мешканці Козятина шоковані. Ціну на воду підняли втричі. У соцмережах, на вулицях, 
вдома  — скрізь на слуху питання підвищення тарифів на воду. А в понеділок, 10 лютого, люди 
вийшли пікетувати під міською радою. Чого добилися? 

важливо. Визначилися з вартістю харчування у садочках та школах. Відповідне 
рішення виконкому опублікували на сайті міськради. Скільки батьки 
платитимуть за харчування дітей у садочках і яка вартість шкільних обідів?

«ця воДа як нафта»: козятинчани 
проти піДвищення ціни на воДу

Ірина Шевчук
Минулого тижня на будинках 

козятинців з’явилися оголо-
шення від водопостачальників, 
що вода коштуватиме 41,13 
грн за куб, а це втричі збіль-
шує попередню ціну. Люди 
обурені. Адже в загально-
му по Україні вартість води 
збільшується на 15-20%, а в 
Козятині - майже на 300%. З 
таким стрибком цін козятинчани 
категорично не згодні. Мовляв, 
за що платити 40 гривень? За 
брудну, смердючу, непридат-
ну для пиття технічну воду?

Рішення про зростання тари-
фів водопостачання та водовід-
ведення прийняли на засіданні 
Національної комісії, що здій-
снює державне регулювання у 
сферах енергетики та комуналь-
них послуг.  У зв’язку з цим, у 
міській раді 10 лютого провели 
позачергову сесію. А козятин-
чани вийшли проявити свою 
громадську позицію і пікетува-
ли під стінами «білого дому».

Що кажуть люди?
— Я скажу так, як є — це все 

наслідки так званої Революції 
Гідності 2013-2014 років, — 
розповів  козятинчан Анатолій 

Любімов. —  Кредитів МВФ 
не дає. А красти звідкись по-
трібно, набивати кишені. От 
вони і видумують, як не тарифи, 
то телебачення, то ще щось.

— Вода як нафта, фільтри 
не витримують. Вона технічна, 
не питна, — каже козятинчани 
Петро Чорний. — Я за 14 гри-
вень платив «скрепя зубами», 
а це 41. Це жах! Я категорич-
но проти такої ціни. Коли до 
доньки в Київ приїжджаю, то в 
них вода в крані смачна, чиста 
і коштує 20 гривень. А я купую 
в автоматах пити. Краще б під-
ключитись до водокачки, це все 
одно технічна вода, але хоч не 
будемо платити Укрзалізниці.

«Що це за вода, всі до крини-
ці ходять, а вона тільки для туа-
лету. Підемо на залізницю. Пе-
рекриємо полотно. За кого вони 
нас мають? Що ж це робиться? 
Дайте депутатам 3 тисячі і хай 
вони спробують прожити!» — 
викрикували ще люди з натовпу. 

Будуть Подавати в суд

Згодом до пікетувальників під 
міською радою вийшла депутат 
обласної ради Ірина Колесник, 
яка ініціювала збір. Вона роз-

повіла, за що голо-
сують депутати на 
позачерговій сесі ї.

— Прийняли перше 
рішення — зверну-
тися до суду щодо 
призупинення таких 
тарифів, — каже пані 
Ірина . — Постало 
питання, щоб ще раз 
звернутися до Укрза-
лізниці про передачу 
мережі водопостачан-
ня на баланс міста. 
Для того, щоб можна 
було впливати як на 
цінову політику, так і 
на якість води. Також 
на сесії подається рі-
шення про експерти-
зу, що наша вода дій-
сно технічна. Підняття 
цін на воду по всій 
Україні, але в межах 
20%. Підключають-
ся найкращі юристи, 
які будуть допомагати міській 
раді судитися. Будемо бачити 
через 10 днів, коли ми подамо 
звернення до «Укрзалізниці» та 
НКРЕКП, на основі чого вони 
зробили таку ціну? Якщо ми 
будемо стояти і мовчати, відпо-
відно нам залишать такі тарифи 

і ще більше піднімуть. 
Якщо в нас не буде своєї 
постійної мережі водо-
постачання, то така маніпуляція 
буде постійною. За рахунок 
інвесторів, які вкладають в 
Україну, можна робити свій 
водоканала і мережі окремо.

Почувши, що влада не стоїть 

осторонь, люди порозходилися. 
На цьому понеділкові вод-

но-дискусійні зібрання не за-
вершились . На веч ір були 
анонсовані ще одні громад-
ські слухання, які стосували-
ся підвищення цін на воду.

в’ячеслав гончарук.
У понеділок увечері, на 18 годину 

громаду щодо тарифів зібрала ГО 
«Зміни Козятин». За задумом, люди 
мали зібратися в міському будинку 
культури. Тільки в зв’язку з каранти-
ном міський голова Олександр Пу-
зир відмовив у наданні приміщення 
будинку культури. Голова райради 
Віктор Слободянюк надав громаді 
міста зал засідань райдержадміні-
страції.

От тільки розпочати зібрання 
тут не вийшло. Козятинчан, що не 
згодні з тарифами, у залу набилося 
стільки, що людям більш похилого 
віку ставало зле і вони виходили 
на свіже повітря. Тож за хвилин 20 
на дворі було стільки ж люду, як у 
переповненому залі райадміністрації. 
Тоді й прийняли рішення проводити 
зібрання під відкритим небом.

Був тут і міський голова Олек-
сандр Пузир. Він, трохи повагав-
шись, під свою відповідальність дав 
доручення відкрити міський будинок 

культури.
На сцені «посадили» президію без 

секретаря і ведення протоколу, а до 
мікрофону підійшов міський голова. 
Він розповів про роботу позачерго-
вої сесії, що Укрзалізниця не надала 
комісії з регулювання цін обгрунто-
вані тарифи, а зробила те, що вже 
не раз робила. У 2012 році підняли 
тариф на воду на 293 відсотки з 4,80 
до 14,11 гривні, тепер аналогічна си-
туація: з 14,11 підняли до 41,13 гривні 
на тих самих 293 відсотки. 

— Ми маємо намір водогін за-
брати у власність громади, створили 
робочу групу, яка вивчить ситуацію, 
– сказав мер.

І тут очільника міста стали пере-
бивати з зали. 

— Ми вже це четвертий рік це чу-
ємо. Чому питання водогону досі не 
вивчили? – вигукували люди.  

Міський голова хотів відповісти та 
знов перебили і він покинув сцену.

Далі громада заслухала колиш-
нього прокурора залізниці, а нині 

пенсіонера-активіста Валерія Сав-
ченка. Він розповів присутнім, що 
ще досі платить за воду 4,80. Тільки 
судова тяганина у нього ще досі не 
завершена. Він впевнений, що суди 
виграє.

– Але дати пораду платити по 
4,80 чи 41,13, я не можу.. Це справа 
кожного, –  сказав він.

Ще Валерій Мар’янович розповів, 
як хитро постанови пишуться, що й 
суди ті постанови не беруть. Саме 
НКРЕКП свої постанови в Міністер-
стві юстиції не реєструє, а це озна-
чає, що регулятор цін діє незаконно 
і такі його дії можна оскаржити в 
суді по правах людини. 

Виступи більшості наступних 
ораторів зводились до того, хто 
більше винен, що нашим землякам 
доводиться платити не обгрунтовані 
тарифи. У словесній перепалці між 
представниками діючої і минулої 
влади було почуто таке. 

– Що ви зробили, перебуваючи 
при владі п’ятий рік? – запитав 

колишній на-
родний об-
ранець. 

–  М и 
зробили рів-
но стільки, 
скільки ви 
зробили за 
свою каден-
цію, – від-
повів діючий 
депутат.

Ус е  ц е 
люди слуха-
ли і не ро-
зуміли, для 
чого їх в ці 
крісла посадили. Вони бачили акцію 
протесту на Закарпатті в Кропив-
ницькому. Бачили, як на Житомир-
щині платіжки за транспортування 
газу спалили. 

– Хто про Козятин почув? – 
розгублено гомоніли люди. – Не 
обов’язково залізницю чи дороги 
державного значення перекривати, 

впівголоса казали люди. Ми вийшли 
на протест, а за нас ніхто не знає. 
Виявляється, ми вийшли, тільки 
для того, щоб на сесії міської ради 
озвучили, що люди незадоволені 
тарифами. У розпачі від такої акції 
протесту, люди покидали центральну 
площу, згадуючи байку про лебедя, 
рака та щуку.

олена удвуд

Серед питань, які обгово-
рювали на першому у 2020-му 
році засіданні виконкому, було 
харчування дітей. Вирішили, 
що вартість харчування для 
вихованців садочків, учнів 1–4 
класів та пільгових категорій не 
зміниться і залишиться такою ж, 
якою була у 2019 році. Про це 
йдеться у рішенні виконавчого 
комітету.

Зазначимо, що у садочках 
половина вартості порції оплачу-
ється за бюджетні кошти. Решту 
доплачують батьки.

У 2020 році харчування кошту-
ватиме батькам 14 гривень 35 
копійок, якщо дитина у ясельній 
групі, і 20 гривень 75 копійок, 
якщо дитина в середній та стар-
шій групі.

Що стосується учнів 1–4 кла-
сів, то обіди в їдальнях для них 
і надалі будуть безкоштовними. 

Міський бюджет покриватиме 
100 % вартості обідів.

Середню вартість порції вста-
новили на рівні 16 гривень 40 
копійок (для учнів шкіл № 1, 
№ 5, № 6 та ліцею-школи) та 19 
гривень 40 копійок (для учнів 
шкіл № 2 та № 3). Але ще раз 
наголошуємо — учні 1–4 класів 
харчуються за кошти бюджету, 
батьки за ці обіди не платять.

хто харчується  Безко-
Штовно?

Як зазначено у рішенні викон-
кому, безкоштовно харчуються 
діти, що відвідують садочок, та 
учні 5–11 класів, якщо вони:

сироти;
позбавлені батьківського пі-

клування;
мають інвалідність;
якщо сім’я малозабезпечена і 

отримує допомогу;
якщо сім’я переїхала з тимча-

сово окупованих територій;

діти учасників АТО/ООС та 
учасників бойових дій;

якщо батьки отримали пора-
нення чи загинули в зоні про-
ведення АТО/ООС;

якщо батьки мають інвалід-
ність як учасники бойових дій;

діти працівників органів вну-
трішніх справ, що загинули 
під час виконання службових 
обов’язків;

діти із соціально-незахище-
них категорій, що опинилися у 
складних життєвих обставинах.

Ірина Шевчук

Зелена справа. До весни рукою 
подати, вже менше календарного 
місяця. Тож, саме час приєднатися 
до флешмобу #500дерев зі збору 
коштів на озеленення Козятина. За-
вдяки проекту, який запустили взим-
ку минулого року, зробити наше 
місто квітучою перлиною Поділля.

Нагадаємо, що в Козятині та поза 
його межами організувалася ко-
манда, яка хоче озеленити Козятин. 
До допомоги з вибором саджанців 
підключився «Національний ботаніч-
ний саду ім. Гришка». Ще в грудні 
минулого року ми звітували про 
хід акції. На той момент на зелену 
справу зібрали близько 40 тисяч.

Як розповів газеті ініціатор та 

координатор флешмобу Сергій 
Сиваківськй, на даний час вже за-
куплено 140 саджанців фруктових, 
100 бузку, 15 катальпи. 

— На рахунок «Зеленого дому» 
надійшли 4700 гривень, — каже 
Сергій Сиваківський. — 2000 — 
переказала Анна Сергійчук. Для 
того, щоб спростити закупівлю 
засобів для укорінення саджанців, 
в магазині встановили контейнер 
з оголошенням про збір коштів на 
засоби захисту рослин для закупле-
них дерев. Для кожного саджанця 
потрібен один пакетик гідрогелю, 
ціною 18 гривень і один укорінюва-
ча — від 10 до 15 гривень. Кожен 
бажаючий може прийти, купити їх 
по своїй можливості і покласти до 
прозорої скриньки.

Як бачимо, козятинчани хоч 
і потроху, але долучаються до 
акції #500дерев. З початку 
проекту зібрано трохи близько 
42 тисяч гривень.

Як стати учасником акції 
#500дерев — це три про-
стих кроки. Можна поповнити 
спеціальний накопичувальний  
рахунок магазину «Зелений 
дім» на закупівлю саджанців. 
Реквізити для благодійних 
внесків Р/р 26003060755975 
ПриватБанк м. Козятин, Код 
2479004246 МФО 302689 СПД 
Наталія Столітня. 

Також можна написати про 
акцію або зробити репост 
у соцмережах з хештегом 
#500дерев
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проблема

«ці тарифи не можуть бути 
запроваДжені До козятина»

наші люди

ми неодноразово писали про низьку якість 
водопровідної води у козятині. У серпні минулого 
року пан Олександр приніс у редакцію чорного від бруду 
водяного фільтра. Ним він користувався всього кілька днів

замерзаючого у воДі козятинчанина 
врятували віД смерті школярі

роботяга з 11- а школи ім. шевченка

небайдужі. Двоє одинадцятикласників Владислав Бржезіцький та Максим Спєсівцев вирішили 
прогулятися до стадіону, але потім надумали пройти берегом Гуйви. Змінюючи маршрут, 
школярі навіть уявити не могли, що стануть ангелами-охоронцями для 57-річного Юрія. 
Чоловік нахилився за парасолькою, яка випала у нього з рук, скотився з крутого берега у воду і 
самотужки з крижаної пастки вибратися не міг

нікіта в процесі творчості

владислав Бржезіцький та максим спесівцев - школярі, 
які повернули життя козятинчанину

Продовження. ПОЧАТОК» стор.1

в’ячеслав гончарук 

Влад з Максом люблять фут-
бол, вони грають за першість 
області в команді Володимира 
Синяка. Щоб підтримувати спор-
тивну форму, частенько прихо-
дять на спортивний майданчик 
чи навідуються до стадіону. Так 
було й у вечір середи, 5 лютого. 

На півдорозі хлопці почули 
позаду себе невиразний стогін. 
Переглянулись між собою, при-
слухалися. Спочатку школярам 
здалося, що той стогін з проти-
лежного берега доноситься, тож 
вирішили піти туди. Тільки зро-
бивши декілька кроків, почули 
стогін чоловіка за кілька метрів 
від себе. Коли старшокласники 
придивилися, то побачили, що 
біля берега поверх води видні-
ється голова чоловіка.

— Я відразу зателефонував 
МНСникам, і разом з Максом 
спробували витягнути чоловіка,— 
каже Владислав. — Мене за 
руку тримав Максим, а я подавав 
руку чоловіку у воді. Тільки його 
рука була слизькою від бруду і 

вислизала з моїх рук. Спробу-
вали взяти його за куртку, вона 
також була слизькою від боло-
та. Чоловік майже не рухався. 
Спробували за капюшон куртки 
його тягнути, а він у нього ви-
явився на липучках та й відразу 
відірвався. Спробували подати 
йому палку, тільки він вже не міг 
вчепитися за неї. Тоді нам нічого 
не залишалося, як самим зайти 
у воду і ривками на «раз- два 
-три» тягти чоловіка з води. 

Така тактика увінчалася успі-
хом —  напівпритомного чолові-
ка з його невеличкою допомогою 
хлопці таки витягли з води на 
берег.

— За якусь мить до постраж-
далого підійшли  рятувальники, 
— продовжує  Максим. — Вони 
принесли з собою мотузки, тому 
що думали, що він ще у воді. 
Вони зняли з нього  мокрий одяг 
та, закутавши в ковдру, понесли 
до місточка.

— Там на потерпілого вже че-
кала карета екстреної медичної 
допомоги, — додає Владислав. 
— Його перенесли в санітарну 

автівку і відвезли в лікарню.
— А ви в лікарню не поїхали? 

Ви теж деякий час перебували в 
крижаній воді? — запитали ми у 
хлопців..

— Так ми тільки трохи ноги 
намочили. Ситуація була така, 
що холод тільки в руки відчував-
ся, – сказали разом вони.

— Владиславе, ви були у Юрія 
в лікарні. Як він себе почуває?

— Він виглядав уже героєм, 
міг говорити і мав силу, щоб по-
тиснути нам руку. А ще в ЦРЛ до 
нього з’їхались журналісти про-
відних українських телеканалів. 
Ми розповідали їм, як це було.

Сам потерпілий Влада та 
Макса називає своїми ангелами-
охоронцями, а день 5-го лютого 
своїм другим днем народження.

Про героїв ми запитали в 
школі, де навчаються старшо-
класники.

— Це гордість школи, — каже 
директор школи №1 Раїса Юр-
Кирилюк. — Спортсмени, від-
мінники навчання, в шкільному 
колективі ми їх знаємо тільки 
за добрі вчинки. Впевнена, що 

це не останній їхній подвиг. Їх 
батьки так навчили не проходити 
повз чужої біди. Як директору 
школи, мені завжди прикро про-
щатися з випускниками, які ма-

ють видатні природні здібності, 
з дітьми, які здатні на подвиг. 
Разом з тим, такі учні заслуго-
вують, щоб їм сказати: «В добру 
дорогу, до самостійного життя!»

в’ячеслав гончарук

Молодець! Старшокласник спе-
ціалізованої школи ім. Шевченка 
Нікіта Кириндась ві Києві з 4-го 
по 7-го лютого цього року брав 
участь у Всеукраїнському конкурсі 
«Еко Техно Україна 2020». Наш 
земляк на престижному фестивалі 
інноваційних проектів посів почесне 
ІІІ місце. Після приїзду Нікіти зі сто-
лиці, ми зустрілися з талановитим 
козятинчанином

— Нікіта, розкажи, що це був 
за конкурс?

— Конкурс проводився на 
базі КПІ і проходив у два ета-
пи, — каже школяр. — Перший 
етап проходив з 17 вересня до 
27 грудня 2019 року (реєстрація 
та заочний конкурс тез наукових 
досліджень); II етап, з якого я 
щойно повернувся, проходив з 
4-го до 7-го лютого (персональ-
ний постерний захист проектів).

В останній день конкурсу, тобто 
7-го лютого, пройшов фінал «Еко 
Техно Україна». Це вже 9-й фес-
тиваль інноваційних технологій 
та проектів Sikorsky Challenge.

— Розкажи про свій проект і 

скільки учасників брали участь 
у конкурсі?

— Моя робота – сайт для 
дистанційного навчання дітей, 
які за станом здоров’я не мають 
можливості відвідувати навчальні 
заклади. Також для дітей, що 
мають обмежені можливості в 
пересуванні. До конкурсу було 
допущено більше 500 робіт, з 
яких до фіналу пройшло 174.

— Як батьки, школа сприйма-
ють твоє захоплення?

— Вдома сприймають добре, 
головне, що не заважають і навіть 
сприяють, щоб я цим займався. 

До нашої розмови підключається 
заступник директора з навчально-
виховної роботи Оксана Гижа.

— Школа також Нікіту підтри-
мує в його захопленні, – каже 
педагог. – Скажу більше, самого 
Нікіту до 9-го класу не можна 
було переконати, щоб він поїхав 
на якийсь конкурс чи фестиваль. 
Та коли побачив, що учні нашої 
школи повертаються з конкурсів 
призерами і переможцями, сам 
загорівся бажанням поїхати. Зви-
чайно, Нікіта має великий потенціал 
в області науки. Тільки він значно 

більшого б досяг, якби з такими ж 
обдарованими дітьми став зустрі-
чатися трохи раніше. У нього попе-
реду велике науково-творче життя, 
але декілька років він втратив. 

– Нічого я не втратив, – з по-
смішкою відповідає своєму настав-
нику Нікіта. А Оксана Вікторівна 
додає, що на конкурсі в Києві до 
Нікіти підходили представники двох 
столичних вузів і вузу Харкова.

– Нікіта, ти спортсмен. Ви-
словлюючись спортивною тер-
мінологією, на яких змаган-
нях творців науки ти побував 
раніше і чому закинув спорт?

— Так. Це не перші мої змаган-
ня. Я був срібним призером відкри-
того Міжнародного конкурсу Web 
дизайну та комп’ютерної графіки 
в номінаціях «Краща програмна 
реалізація» та «Краща графічна 
реалізація». Також був другим при-
зером у Всеукраїнському конкурсі 
з кіберспорту. Був на багатьох 
дизайнерських проектах, де ви-
ступав спікером. Я дійсно спортс-
мен, правда, на жаль, в минулому. 
Два роки займався кіокушинкай 
карате в групі Дмитра Живчика. У 
цьому році я - випускник школи і 

хочу добре підготуватися до ЗНО.
— А який Нікіта Кириндась 

вдома чи на вулиці?
— Я завжди в процесі творчості, 

пошуку чогось нового. А це заби-
рає багато часу. На вулиці, коли є 
вільний час, люблю мандрувати з 
друзями нашим містом з песиком. 
Він - душа колективу. Не люблю 
компаній, де когось ображають.

Який Нікіта вдома чи на вулиці 
доповнили його однокласники. 

– Нікіта – це справжній това-
риш, на якого можна покластись як 
на себе самого. Він багато чого до-
сяг своєю наполегливою працею. У 
нього немає манії величі. Особливо 
Нікіта як товариш подобається 
дівчатам. Ми віримо, що Нікіта є 
одним з тих, хто представить свій 
проект на Всесвітньому фіналі, 
який проходитиме в США. Тому що 
він, якщо сказати одним словом 
– роботяга, – кажуть учні 11-А.

паразити на тілі листонош і населення україни
василь мордюк, ПенсІонер

Подивившись телепередачу 
«Формат України» за темою 
зарплат міністрів та їх заступ-
ників, керівників державних 
компаній України і ознайо-
мившись з реальним станом 
згаданого питання, у будь-якої 
людини зі здоровим глуздом 
вихлюпнолося б не те що зди-
вування і обурення, а запитан-
ня, чи може таке бути в країні, 
законами якої проголошують-
ся рівність і справедливість 
в ї ї суспільстві? Особливо, 
якщо місячна заробітна плата 
гендиректора «Укрпошти» І. 
Смілянського в 2019 році ста-
новила близько 1,9 мільйона 
гривень у найбіднішій країні 
Європи! Це в 2,5 раза більше, 
ніж у президента Америки, 
–  найбагатшої країни світу!

Згідно з фінансовим пла-
ном держкомпані ї  «Укрпо -
шт а» на 2020 р ік ,  генди -
р е к т о р  буд е  о т р и м у в а т и 
зарплат у у  розм ір і  1  886 
808 грн 30 копійок в місяць.

 З  них :  716 463 грн 30 
коп .  –  по с а до в ий  ок л а д , 
693 843 грн щомісячна пре-
мія,            456 502 грн - інші 
виплати, передбачені зако-
ном. Про це написала пер-
ший секретар Національної 
спілки журналістів Ліна Кущ.

Цікаво, хто і на якому каль-
куляторі, за якою методикою і 

хоча б приблизно за реально 
відпрацьованому часу вико-
нував розрахунки? Напевне, 
що сам і зі своїм калькуля-
тором, тому як за професі-
єю в ін бухгалтер-аудитор.

Уяв іть собі ,  як потр ібно 
працювати, щоб одержати: 
89 848 грн в день, 12 835 грн 
за годину, 214 грн за хви-
лину,  3,6 грн за секунду...

Ви не встигнете плюнути, 
а  в  його кишен і  вже ле -
жить майже 4 гривні, які ле-
тять йому з неба (державної 
казни) ,  як манна небесна !

Тепер запитайте у листо-
ноші, яка зарплата по місту 
Козятин та селах району і 
взагалі у державі. Хоча сьо-
годні листоноша, це умовна 
назва, яка була колись, бо що 
вона означає? Листоноша – це 
той, хто носить листи. Тепер 
згадана компанія і ї ї керівник 
своєю реформою в дійсності 
зобов’язали листоношу вико-
нувати функції листоноші, ка-
сира, продавця, комунікатора, 
бухгалтера, психотерапевта та 
ще Бог знає кого!  Це ходяча 
універсальна контора в особі 
однієї людини із зарплатою 
1700 – 3200 грн, що майже в 
600 разів менша, ніж у керів-
ника Смілянського, в той час, 
коли постанова кабміну про 
мінімальну заробітну плату, 
вимагає встановити ї ї не мен-
шою 4723 грн, при будь-якій 

формі власності, тим більше 
на державному підприємстві!

Тепер уявіть собі умови і 
обов’язки, в яких працюють 
жінки листоноші ц ілий рік 
у будь-яку погоду : пекуче 
сонце, дощ , багнюка , сн іг, 
ожеледиця, бездоріжжя, зграї 
собак, руки обриваються від 
завантажених сумок з консер-
вами, бандеролями, посилками 
і т. п. Крім того, вони мають 
справу з різними людьми, ха-
рактерами і їх психологічним 
станом. За день листоноші 
намотують до 25 кілометрів 
і  н ікого не ц ікавить, коли

в о н и  з а к і н ч у ю т ь  р о б о -
т у,  ск ільки час у витримує 
ї х  взу т тя і  «техн ічн і   з а -
соби» -  велосипеди бага -
торічної давнини, які вони 
волочать, якщо декому вони 
колись дістались. Які осо -
бисті витрати на їх ремонт?

А з  якою м атер і а льною 
відповідальністю за пенсі ї , 
субсидії, перекази, збір опла-
ти за електроенергію, газ. 
І  при цьому встановлений 
«невідомий» робочий день з 
трьома вихідними на тиждень: 
четвер, субота, неділя. А по 
окремих селах встановлений 
2-денний робочий тиждень. 
А як з терміновими достав-
ками? Виходить, керівників 
Укрпошти проблеми українців 
не цікавлять. Це ж реформа, 
після якої лист з міської ради 

до адресата  м.Козятина за 
«реформованою» техноло -
гією доставки іде 4-5 днів, 
календарний штемпель по-
шти відмінений. Чомусь зни-
кло центральне відділення 
Укрпошти з міста обласного 
п ідпорядкування Козятина 
в місто районного значення

Калин івка .  Так і  «поряд -
ки» запроваджено свідомо, 
тому що оплата праці на -
ра ховує тьс я  з а  робочими 
годинами і ціль цих «поряд-
ків» - мінімальні витрати на 
персонал поштових відділень, 
які співчуваючи пенсіонерам 
та інвал ідам ,  хворим ,  ви -
мушені їх обслуговувати до 
пізнього вечора і в свої ви-
хідні. А де захисники робочого 
класу, профспілки? Існуючі 
«порядки» встановлені і іс-
нують з їх мовчазної згоди. 

Крім того, щоб взяти від-
пустку, потрібно знайти собі 
заміну. Більше ніж впевнений, 
якби нав’ючити на плечі ген-
директора те, що волочить 
листоноша, виділити йому 
закріплену дільницю, навіть 
у гарну погоду на один день, 
такі порядки і без профспі-
лок одразу були б відмінені.

Уявіть собі ,  за 9 м іс яц ів 
2019 р. збитковість Укрпошти 
складала 514,1 млн грн. При 
тому, що вартість обслуго-
вування населення зросла 
в десятки, а то і сотні разів. 

До прикладу –  сьогодні вар-
тість тільки самого конверта 
з маркою коштує 10 грн, що 
в  200 разів більше, ніж ра-
ніше. Де ж діваються гроші? 
Незважаючи на це, премія за  
збитковий результат роботи 
керівнику Укрпошти  виплачу-
валась сотнями тисяч в місяць.

Дивлячись на таке свавілля, 
яке можна назвати кріпосним 
правом, напрошується пи -
тання, а де людська мораль 
кер івника т акого високо -
го державного рангу? Якщо 
ї ї  немає , то де спеціально 
створені державні та регіо-
нальні контролюючі органи?

довІдка з вІкІПедІї

І. Смілянський має грома-
дянство Америки і України, 
бухгалтер-аудитор. З січня 
2012 р. по грудень 2014 р. - 
консультант в московському 
офісі The Boston Consulting 
Group. Згодом, у 2015 році, 
повертається в Нью-Йорк і 
знову влаштовується в ау-
диторській компані ї KPMG. 
З 1 липня 2016 року при-
значений генеральним ди-
рек тором Укрпошти ,  а  17 
серпня 2018 року з ним під-
п и с а н о  н о в и й  т р и р і ч н и й 
контракт на цю посаду. Член

Наглядової ради Держав-
н о г о  ко н ц е р н у  «Ук р о б о -
ронпром» (з 7 жовтня 2019).

лист в номер

До редакції звернувся ко-
лишній начальник локомо-
тивного депо Микола Шу-
тов. Чоловіка, як і більшість 
мешканців м іс та ,  обурило 
підняття тарифів на воду. 

– Я козятинчанин, прожив 
тут усе життя і нікуди їхати 
звідси не збираюся. Мені не 
байдуже, що відбувається у 
місті, – каже Микола Шутов. 
– Я написав звернення на 
ім’я керівника ТУБМЕС-6 Ге-
расимюка. Одну копію відніс 
міському голові. Іншу – вам, 
у редакцію. Я хочу, щоб козя-
тинчани знали, що свої права 
можна і треба відстоювати.

Подаємо звернення Мико-
ли Шутова у повному обсязі:

«Відповідно до об’яв, які 
працівники ТУБМЕС-6 вивісили 
на будівлях міста Козятин 20 
лютого 2020 року, стосовно 
повідомлення щодо постано-
ви НКРЄКП від 4 лютого 2020 
року №283, де для АТ «Укра-
їнська залізниця» з 5 лютого 
2020 року встановлюються 
такі тарифи: водопоста-

чання 25,64 грн та водовід-
ведення 15,49 грн та разом 
41,13 грн за 1 метр кубічний.

Ознайомившись уважно з 
постановою та пунктом 107 
(до речі, останній пункт по-
станови), де обговорено, 
що пункт діє на АТ «УЗ» зі 
структурою, наведеною в 
додатку до постанови. До-
даток 107 — це структура 
тарифів на централізоване 
водопостачання та водовід-
ведення АТ «УЗ» і вона ніяким 
чином не може бути запро-
ваджена до міста Козятина.

Тому як не АТ «УЗ» є 
постачальником міста по-
слугою подачі води для на-
селення нашого міста, а ним 
є установа ТУБМЕС-6. Від-
повідно, у ТУБМЕС-6 повинна 
бути калькуляція витрат 
на надання такої послуги 
населенню. Крім того, під-
приємство має бути належ-
ним чином зареєстроване 
для надання такої послуги.

А також вода, яка по-
стачається населенню, по-
винна відповідати вимогам 

державних нормативних ак-
тів на питну воду. А ні в 
якому раз і  не бути та-
кої якості, яка є на даний 
час постачання по місту.

Тому майже все місто ку-
пує або набирає з криниць 
воду для потреб особистих.

У зв’язку з вищевикладеним, 
прошу вас надати розрахунки 
витрат на водопостачання 
та водовідведення на 1 метр 
кубічний води та аналізи 
води, яку ви подаєте по міс-
ту для населення, а також 
дозвіл на вашу реєстрацію як 
постачальника даної послуги.

В і д п о в і д ь  з а  п о ста в -
ле ними  питаннями  про -
шу надати у встановле-
ні терміни мені, в місце-
ву газету та меру міста.

Свій лист передаю в міс-
цеву газету та меру, щоб 
мешканці міста знали про 
моє звернення до вашої уста-
нови з цього питання. Для 
мене особисто як для жи-
теля міста це важливо.

Проводити оплату послуг 
за вказаною вартістю по-

слуг буду тільки після отри-
мання обгрунтованої в ід-
пов ід і на моє звернення .

З повагою до вас і надією 
на порозуміння

пенсіонер Шутов М.М.»
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

питання котельні №9 винесено на розгляД комісії з питань 
теХногенно-екологічної безпеки та наДзвичайниХ ситуацій 

віДбулась нараДа з питань провеДення ремонтниХ робіт на території црл

готуємося До виборів: піДміна понять стає нормою або 
тарифний майДан по-козятинськи

шановні ветерани війни в афганістані, члени сімей воїнів-афганців! 
шановні учасники бойовиХ Дій на території іншиХ Держав!

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

КОНКУРС
Виконавчий комітет Козятинської міської ради оголошує кон-

курс на заміщення вакантної посади службовця органів місце-
вого самоврядування: державного реєстратора речових прав на 
нерухоме майно управління «Центр надання адміністративних 
послуг у м. Козятині» – 1 посада.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади держав-
ного реєстратора речових прав на нерухоме майно управління 
«Центр надання адміністративних послуг у м. Козятині»  допус-
каються особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магі-
стра, спеціаліста за спеціальністю «правознавство»; сертифікат 
про підтвердження професійної компетентності  у відповідній 
сфері державної реєстрації (отриманий в установленому за-
коном порядку); стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби або за фахом 
не менше одного року; пройшли спеціальну перевірку діяльнос-
ті державного реєстратора у встановленому законом порядку; 
володіють знаннями основних програм роботи на комп’ютері; 
вільно володіють державною мовою і не досягли граничного 
віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.

Документи для участі в конкурсі приймаються протягом 
30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 24.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна 
отримати у службі персоналу за телефоном: 2-01-85.

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора районного КП «Проектно-виробничий архітектурно-планувальний центр» ПАВЛОВА Віктора Миколайовича (14.02)

головного спеціаліста відділу культури, молоді та спорту Козятинської райдержадміністрації ШКЛЯРСЬКУ Ольгу Анатоліївну (18.02)
Бажаємо щастя, гармонії в серці, оптимізму та енергійності. Хай здійснюються ваші плани, у домівці панують любов і добробут, а життя буде багате на святково-радісні 

події!                                                                 
15 лютого в Україні відзначається День вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав

Навіть у мирні для України часи військові тримали в руках бойову зброю. Для багатьох сімей кров’ю солдатів і слізьми матерів написані сторінки історії виконання 
"інтернаціонального" обов’язку в Афганістані та інших "гарячих" точках. А в незалежній Україні десятки тисяч звитяжців брали участь у міжнародних миротворчих опе-
раціях.

Шановні воїни-інтернаціоналісти! Здоров’я вам, добробуту, злагоди! Бажаємо всім жити в мирі й благополуччі! 
13 лютого – Всесвітній день радіо 

Вітаємо вісників, які першими приносять у домівки новини, радують слухачів професійно підготовленою інформацією та гарною піснею.
Щиро зичимо вам натхнення, цікавих тем і зустрічей, нових творчих досягнень!

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

Нещодавно відбулось засі-
дання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій, 
участь в якому взяв голова ра-
йонної ради Віктор Слободянюк 
та голова райдержадміністрації 
Ігор Булавський.

На порядку денному – питан-
ня про забезпечення норм та 
правил пожежної і екологічної 
безпеки на території Козятин-
ської ЦРЛ біля котельні №9.

31 січня було проведене ви-
їзне засідання і члени комісії 
зафіксували факт порушення 
правил пожежної безпеки: «па-
ливо» звалене на купу, немає 
протипожежних розривів до 
трансформаторної підстанції та 
газорозподільного пункту, які 
розташовані поряд з котельнею, 
відсутня огорожа. Комісією 
зафіксовано порушення ряду 
пунктів ДБН.

Голова ради Віктор Слобо-
дянюк наголосив, що питання 
котельні №9 залишається не-
вирішеним вже тривалий час, 
повторюючись кожного опалю-
вального сезону: «На порозі 
укладення договору з НСЗУ 
районній лікарні потрібно ви-
конати ряд вимог, в тому числі 
провести благоустрій території. 
На даний час котельня жахає 
своїм зовнішнім виглядом та 
безладом навколо. Тож ситуа-

ція вимагає термінового вжиття 
заходів та реальних кроків від 
служб, які мають відповідні по-
вноваження». 

Заступник начальника Ко-
зятинського відділення поліції 
В’ячеслав Сушко повідомив, що 
компетенція поліції окреслю-
ється ст. 255 кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, згідно з якою до адмі-
ністративної відповідальності 
будуть притягнуті відповідальні 
посадові особи, а складений 
адмінпротокол буде направле-
ний органу місцевого самовря-
дування, тобто міській владі, 
та розглянутий на засіданні 
виконавчого комітету. Штрафні 
санкції від 20 до 80 неоподат-
кованих мінімумів.

Коментарі також надали 
представники районного секто-
ру ДСНС та Держпродспожив-
служби.

Ігор Лівшиць поінформував, 
що пальне постачається з Ві-
нницького олієжиркомбінату, 
а всі документи щодо його 
сертифікованості знаходяться  
в  міському управлінні ЖКГ; по-
годився, що безлад, який панує 
навколо котельні, є неприпус-
тимим. Наголосив, що рівень 
підготовки районної лікарні до 
опалювального сезону є прак-
тично бездоганним. Зазначив, 
що все озвучене в ході засі-

дання комісії доведе до відома 
власника та балансоутримувача. 

Головний лікар ЦРЛ Олек-
сандр Кравчук наголосив, що 
міське керівництво з даної си-
туації має вигоду і перевищує 
службові повноваження, адже, 
не зважаючи на всі скарги, 
продовжується співпраця з тим 
же теплопостачальником. З по-
чатку року без попереджень 
змінюється тариф у розпал 
опалювального сезону без об-
ґрунтування.

Олександр Миколайович на-
голосив, що котельня розташо-
вана на території соціального 
об’єкта, де знаходяться хворі 
люди, які дихають шкідливими 
викидами, а це - катастрофічне 
порушення санітарних норм. Зі 
сторони дитячого відділення 
лежать гори попелу, з іншої 
сторони – сміття. Важковаго-
вим транспортом пошкоджено 
асфальт, люки, будівлю кухні. 
Хто дозволив згідно з техні-
кою безпеки його пересування 
територією лікарні, де ходять 
пацієнти і персонал? (Варто на-
гадати, що під час візиту голови 
ОДА Владислава Скальського 
міський голова запевнив його, 
що на територію лікарні тран-
спорт не заїжджає, але заїзд 
транспорту зафіксовано на 
фото і відео). Вніс пропозицію 
направити документи з даної 

справи в обласну прокуратуру.
Віктор Слободянюк наголосив 

на необхідності встановлення 
обмежуючих знаків, які не до-
зволять важковаговому тран-
спорту заїжджати на територію 
лікарні. Також зауважив, що пе-
ревірки потребує об'єктивність 
встановлення тарифу на гіга-
калорію, і того, яке паливо за-
купляється, а яке спалюється.

За підсумками засідання при-
йнято рішення:

1. З метою забезпечення 
норм  і правил пожежної, еко-
логічної  безпеки на території 
КП  «Козятинська центральна 
районна лікарня Козятинської 
районної ради» біля  котельні 
№9 м. Козятин доручити:

1.1 ТОВ «ВІННИЦЯ-ТЕПЛО-
ЕНЕРГО»  забезпечити збе-
рігання пожежонебезпечних  
матеріалів біля котельні №9 м. 
Козятин Вінницької області на 
відстані не менше 15 м від ін-
ших споруд, забезпечити захист 
території  КП  «Козятинська 
центральна районна лікарня 
Козятинської районної ради» 
від запилення та забруднення 
внаслідок роботи котельні №9, 
заборонити рух великовагового 
транспорту до котельні №9.

1.2 КП  «Козятинська цен-
тральна районна лікарня Ко-
зятинської районної ради» 
провести обмежувальні заходи 

стосовно руху великовагового 
транспорту до котельні №9 
шляхом встановлення шлагба-
уму та відповідних дорожніх 
знаків.

2. Звернутись в ГУ Держпрод-
споживслужби у Вінницькій 
області з проханням доручити 
управлінню Держпродспожив-
служби у Козятинському районі 
виконувати періодичний контр-
оль за дотриманням санітарно-
го законодавства на території 
котельні №9 м. Козятин.

3.Звернутись в ГУ ДСНС у 
Вінницькій області з проханням 
доручити районному сектору  
ГУ ДСНС у Вінницькій області 
виконувати періодичний контр-
оль за дотриманням норм по-
жежної безпеки при експлуата-
ції котельні №9 м. Козятин.

4. Звернутись в Департамент 
архітектурно-будівельної ін-
спекції у Вінницькій області з 
проханням перевірити проектне 
рішення на встановлення димо-
вої труби біля котельні №9 м. 
Козятин в частині погодження 
проекту із власниками підзем-
них інженерних мереж, які про-
ходять в районі її встановлення.

5. Звернутись в  Державну 
екологічну інспекцію у Вінниць-
кій області з проханням переві-
рити відповідність палива, яке 
використовується в котельні 
№ 9.

10  люто го  г оло в а  р а -
йонної ради Віктор Слобо-
дянюк провів нараду  з пи-
тань ремонту приймального 
відділення Козятинської цен-
тральної районної лікарні. 

Участь у засіданні взяли за-
ступник голови райдержадміні-
страції Ігор Булавський, голо-
вний лікар районної лікарні 
Олександр Кравчук, заступник 
директора СО «Козятинські ЕМ» 
Ігор Урсов, начальник станційно-
лінійної дільниці №2 Вінницької 
філії ПАТ «Укртелеком» Роман 
Бохонко, начальник управлін-
ня Держпродспоживслужби у 

Козятинському районі Віталій 
Кравець, начальник проектно-
кошторисного відділу Київський 
ТУ АТ «Укрзалізниця» Олександр 
Климчук, заступник начальника 
Козятинської дистанції електро-
постачання Юрій Мельничук, 
директор КП «Проектно-ви-
робничий архітектурно-плану-
вальний центр» Віктор Павлов.

 - У зв’язку з реформуванням 
медичної галузі, зокрема, укла-
данням центральною районною 
лікарнею договору з НСЗУ, на 
території закладу та в примі-
щеннях необхідно провести ряд 
ремонтних робіт з метою покра-

щення надання медичних послуг 
населенню, - зазначив голова 
районної ради Віктор Слободя-
нюк. – У першу чергу мова йде 
про ремонт відділення надання 
екстреної медичної допомоги. 
Зокрема, приміщення, в якому 
воно буде розташоване (колишнє 
фізіотерапевтичне відділення за-
лізничної лікарні), має бути ізо-
льоване, без доступу відвідувачів. 
Буде збудований новий пандус 
для підвозу пацієнтів. Але розпо-
чинати необхідно з комунікацій. 
Тож потрібно буде підготувати 
акт погодження земельних робіт 
на території Козятинської ЦРЛ. 

Це стосується водо-, газопоста-
чання, електричних мереж, ка-
налізації. Щодо управління Дер-
жпродспоживслужби, то необхід-
но узгодити умови встановлення 
комп’ютерного томографа, МРТ.

Віктор Миколайович наголо-
сив, що об’єм робіт є досить 
серйозним: «Фінансово має до-
лучитись державний бюджет, 
а нам потрібно зробити вива-
жені кроки та по-господарськи 
підійти до даної справи».

Головний лікар Олександр 
Кравчук звернув увагу, що часу 
на виконання усього заплано-
ваного не так багато, тож неза-

баром буде замовлятись проект, 
який відповідно прив’язується до 
території. Тому необхідно знати, 
чи дозволять мережі комунікацій 
виконати усе задумане, чи потріб-
но буде вносити якісь корективи 
залежно від їх розташування.

У  ход і  з а с і д а н н я  о б -
говорено пропозиції, бачен-
ня та зауваження до прове-
д е ння  р емон т ни х  р о б і т .

 11 лютого фахівці вище за-
значених установ та організацій 
здійснили огляд території ра-
йонної лікарні, тож найближчим 
часом буде підготований акт 
погодження земельних робіт.

До уваги внутрішньо переміщених осіб
 Починаючи  з 2018 року в рамках  Меморандуму  про співпрацю Мінветеранів тісно співпрацює з Гро-

мадською  організацією «Донбасс СОС». Одним  з напрямків  співробітництва є підтримка безкоштовної 
«гарячої лінії» 0-800-309-110, яка надає консультаційні  послуги  інформаційного та правового  характеру  
щодо широкого кола питань стосовно реалізації  та захисту прав, свобод та інтересів громадян, постраж-
далих від збройної агресії  Російської  Федерації  та тимчасової  окупації  окремих  територій  держави, в 
тому числі внутрішньо переміщених осіб  та цивільного населення,  яке проживає  на тимчасово окупованих 
територіях Донецької  та Луганської областей  та  Автономної  Республіки  Крим та міста Севастополя. Зо-
крема, телефонні консультації надаються  з питань соціального  та пенсійного забезпечення, перетину лінії 
розмежування, доступу до освітніх, медичних  та житлових програм, а також програм працевлаштування тощо.

15 лютого в Україні відзначається День вшанування учасників бойових дій на територіях інших 
держав та 31-а річниця виведення радянських військ з Афганістану.

У цій кривавій війні самовідданість, мужність і героїзм виявили українці – офіцери та солдати. 
Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви як ніхто знаєте справ-

жню ціну війни і миру. І як ніхто вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлювати свою відповідальність за 
майбутнє, за долю прийдешніх поколінь. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, взі-
рцем служіння народу та державі у наші дні.

У глибокій шанобі схиляємо голову перед пам’яттю тих, хто загинув. 
З вдячністю звертаюсь до тих,  хто живе поряд з нами.
Від усього серця бажаю вам і вашим родинам здоров’я, родинного затишку та благополуччя, впевненості в 

завтрашньому дні, щастя, миру і добра.                        З повагою, міський голова Олександр Пузир

Відповідно до Положення про  
Єдиний державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на пільги 
(далі - Реєстр), затвердженого поста-
новою Кабінету міністрів України від 
29.01.2003 № 117, пільговик або за-
конний його представник зобов’язані 
в найкоротший термін повідомляти 

управління соціальної політики Ко-
зятинської міської ради каб. №9, яке 
знаходиться 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 нарахування 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; розлучення; на-
родження дітей та досягнення ними 
18- річного віку; вихід непрацюю-
чих батьків пільговика на пенсію (в 
окремих категорій пільговиків), які 
проживають за однією адресою).

Відповідно до розпорядження міського голови 
№42-р, 14 лютого у приміщенні адмінбудівлі, відбу-
деться  42 сесія міської ради 7 скликання.

На сесію запрошуються депутати міськради, члени 
виконавчого комітету, заступники міського голо-
ви, начальники управлінь та відділів міської ради, 
представники засобів масової інформації та гро-
мадськості.

Початок засідання – о 10.00 годині.

У нас дві біди — погані дороги 
і дурні. Так жартували донедавна 
українці. Нині маємо ще одну — 
високі тарифи. НКРЕКП своєю 
постановою №283 від 04.02.2020 
року «Про внесення змін до по-
станови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 16 червня 
2016 року № 1141» підвищило та-
рифи на централізоване водопос-
тачання та водовідведення. Згід-
но якого козятинчани віднині по-
винні платити 41,13 коп. за один 
метр кубічний замість 14,11 коп.

На захист інтересів грома-
ди міський голова Олександра 
Пузира ініціював скликання за-
сідання позачергової сесії, яка 
відбулася вранці 10 лютого. Під 
час якого депутати прийняли ряд 
важливих рішень, зокрема напра-
вити звернення до Президента 
України, КМУ, Антимонопольного 
комітету, НКРЕКП щодо пере-
гляду тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідведен-
ня для АТ «Українська залізни-
ця», затверджених постановою 
НКРЕКП № 283 від 04 лютого 
2020 року «Про внесення змін 
до постанови Національної ко-
місії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, від 
16 червня 2016 року № 1141».

Також дано доручення ви-
конавчим органам міської ради 

провести експертизу якості води.
Але деяким «обранцям» гро-

мади прийнятих рішень ви-
явилося не достатньо, адже 
безпідставні амбіції вже дали 
старт виборчим перегонам, 
тому надвечір було організо-
вано зібрання громадськості. 

Невирішеність проблем жит-
тєдіяльності громад Козятин-
щини «очільники» району на-
магаються перекрити питаннями, 
які виникають в місті. Тобто, 
відволікти увагу громадськос-
ті від своєї бездіяльності, а 
зосередити на питаннях, які 
не входять в їх компетенцію. 

В районі вже забезпечили су-
часним оснащенням всі медичні 
заклади, новітнім обладнанням 
навчальні установи, відремонту-
вали дорожнє покриття, обліку-
вали всі сірі сільськогосподарські 
землі, домоглися підвищення 
розміру орендної плати за ко-
ристування паями, збудували нові 
ФАПи та амбулаторії, загалом…
вирішили усі (!) проблеми…Тому 
зараз можна і козятинчанам і 
міському керівництву радити 
як зменшити тарифи, які за-
твердили в постанові НКРЕКП. 
Це не рішення міської ради!!! 

Аналогічна ситуація виникла 
в 2015 році, коли вартість водо-
постачання зросла з 4,80 до 14,11 
грн. Тодішній міський голова 
Гвелесіані закликав городян не 
платити за воду по новим тари-

фам, проте це не 
вирішило пробле-
матику, а лише 
збільшило показ-
ник заборгова-
ності за кому-
нальні послуги і 
як наслідок – від-
ключення части-
ни споживачів від 
водопостачання. 

Вже протягом 
чотирьох років 
міська влада іні-
ціює рішення про 
передачу системи 
водопостачання 
та водовідведен-
ня, що перебуває 
на балансі Київ-
ського територі-
ального управ-
ління БМЕС-6 з 
державної влас-
ності до кому-
нальної власності 
територіальної 
громади міста Козятина, але 
відповідь лише: «Ні». Аналогічне 
звернення вже вкотре направ-
лено адресату 21.01.2020 року.

Найцікавіше, що «організа-
тор» зібрання ототожнює себе з 
міською владою. Після І туру ви-
борів Президента України в 2019 
році депутат міської ради, член 
Козятинської міської партійної 
організації ВО «Батьківщина» 
розпочинає активно підтриму-

вати Володимира Зеленського, 
відвідує дебати на НСК «Олім-
пійський», інавгурацію ново-
обраного Гаранта Конституції, 
загалом позиціонує себе при-
хильником Президента країни. 
Але ж паралельно з цим закли-
кає городян на «майдан» проти 
дій та рішень нинішньої влади. 

Постає риторичне питання: на-
скільки швидко підміна понять 
допомагає згуртувати непри-

миренних ворогів та політичних 
опонентів? Як показує даний 
розвиток подій – дуже швидко. 

Ворог мого ворога – мій 
друг. За таким принципом деякі 
козятинські «активісти» ладні 
записати у свої друзі здаєть-
ся будь-кого, навіть запеклих 
опонентів, якщо тільки вони 
підтримають їх на майбутніх 
місцевих виборах. Підміна по-
нять стає нормою. На жаль!
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історія вітання

ліворуч — вулиця Пилипа орлика понад сто років тому. 
Праворуч сучасний вигляд

ліворуч — та сама частина вулиці, знята з іншого ракурсу на 
рубежі хІх-хх століть. На фото праворуч сьогодення

Будинок і аптека скробецького. На 
звороті світлини напис польською: 
«Будинок Скробецьких у Козятині! 
Тут мешкає дружина Стефана 
Скробецького»

вулиця пилипа орлика 
понаД 100 років тому
мандрівка в минуле. Одна з центральних вулиць, Пилипа Орлика, до революції носила назву Велика, у 
радянські часи — Воровського. У мережі є дві світлини цієї вулиці дореволюційного періоду. Ми спробували 
визначити, де зробили ці фото і що на тому місці сьогодні. А також зібрали низку цікавих фактів про те, як 
змінювалася вулиця впродовж років

олена удвуд

Наприкінці ХІХ століття навколо 
станції Козятин почало розбудо-
вуватися нове містечко. Хоча на-
селений пункт із такою назвою вже 
був — це село Козятин. Тоді воно 
мало статус містечка. Зазначимо, 
що у старих історичних джерелах 
Козятин згадується окремо як міс-
течко і окремо як станція. Під стан-
цією мається на увазі наше місто, 
щоправда, у зменшеному варіанті, 
а під містечком — село Козятин.

Село Козятин було досить від-
даленим від залізничної стан-
ції. Певно тому навколо заліз-
ниці почали з’являтися вулиці.

Нинішній центр є також іс-
торичним центром нашого міста. 
Проте центральною вулицею у 
ті часи була не Героїв Майдану, 
як нині, а вулиця, перпендику-
лярна до неї — Пилипа Орлика.

До революції 1917 року ця 
вулиця називалася Велика (або 
Большая російською). Вулиця з 
такою назвою була не лише у 
Козятині. У ті часи це була стан-
дартна назва для центральних 
вулиць. До прикладу, Велика була 
у місті Богополь (одна з частин 
сучасного міста Первомайськ, 
що у Миколаївській області).

Пилипа Орлика у ті часи була чи-
мось на кшталт бізнес-центру. Там 
розташовувалося багато крамниць 
та дрібних підприємств. У одній зі 
своїх статей Лілія Макаревич, ди-
ректор музею історії міста писала, 
що на Великій була хлібопекарня 
Еміш’янца (так званий «будинок гре-
ка») та синагога. А на протилежно-
му боці вулиці, де сьогодні Міський 
сквер, була пожежна каланча, а 
поряд паслися корови. Також на цій 
вулиці розташовувалася аптека та 
будинок Скробецького. Це підтвер-
джують і спогади Арона Кукшпана:

«Друга велика будівля — бу-
динок Скробецького (1904-1905 
роки). У цьому будинку була 
аптека і магазин (промтовар-
ний магазин навпроти банку)».

Фотоательє І двІ аПтеки
У інтернеті є світлини старо-

винного Козятина дореволюційних 
часів. Серед фотокарток є дві, 
де зображена вулиця Велика.

На одній зі світлин видно, що 
на Пилипа Орлика були одно та 
двоповерхові будівлі. Якщо уваж-
но придивитися до фотографії, 
видно, що тут розташовувалися 

аптечний склад (звідси можна 
зробити висновок, що аптек на 
цій вулиці було дві, бо будинок 
Скробецького мав інакший вигляд, 
ніж будівля, у якій був аптечний 
склад), магазин продажу капелюхів, 
галантерейний магазин, а також 
стовпи для ліній електропередач.

На другій світлині так само 
бачимо стовпи для ліній електро-
передач та ліхтарі для вулично-
го освітлення. З правого боку 
(та сторона, де сьогодні парк) 
розташовувалася майстерня А. 
Бірмана для ремонту швейних 
машинок “Зінгер” та “Вікторія”, 
а на іншому боці — фотоательє.

де зроБили Фото?
Якщо уважно придивитися до 

світлин, можна побачити, що це 
одна й та ж частина вулиці, знята 
з різних ракурсів. І на першій, і на 
другій фотографії є три двоповер-
хові будівлі різної висоти, що стоять 
поруч, і вивіска «Аптечний склад».

Допомогти визначити місцез-
находження допоможе «будинок 
грека», або пекарня Еміш’янца. 
Ми вже згадували раніше, що 
цю будівлю звели на початку 
ХХ століття. Вона збереглася до 
сьогодні. Цей старовинний буди-
нок розташований на розі вулиць 
Пилипа Орлика та Грушевського.

На першій світлині бачимо, що за 
трійкою двоповерхівок вулиця за-
вертає вбік. Адже там бачимо кіль-
ка дерев. За деревами видніється 
кутовий будинок. Його планування 
не таке, як у «будинка Грека».

На фото №2 кутовий буди-
нок можна роздивитися ближ-
че. Тут бачимо, що він не лише 
плануванням, а й зовні не схо-
жий на пекарню Еміш’янца. Тим 
паче, у цьому будинку розта-
шовувалося фотоательє. Такий 
висновок ми зробили з вивіски.

Отже, перед нами перехрестя 
вулиці Пилипа Орлика, але точ-
но не з вулицею Грушевського.

Пилипа Орлика, яка раніше 
називалася Велика, вулиця не-
довга. Її протяжність всього 550 
метрів. Можна припустити, що 
у ті часи вулиця була трохи до-
вшою, адже Винниченка була дещо 
ближча до залізниці, ніж зараз.

Пилипа Орлика перетинає три 
вулиці — Героїв Майдану, Грушев-
ського та Стуса. Наші світлини 
точно не були зроблені на пере-
хресті з Грушевського, тому що 
будівля на розі — не «будинок 

Грека». Залишається два ва-
ріанти — або перехрестя з 
Героїв Майдану, або зі Стуса.

Тут нам допоможе зобра-
ження плану Козятина доре-
волюційних років. На другій 
світлині ми побачили, що з 
того боку, де парк, були ви-
віски та будівлі. Отже, ця 
частинка була забудована.

На одному з перших планів 
міста на місці сучасного парку 
зображена Базарна площа, а 
забудована спорудами лише 
частина вулиці за парком, де 
сьогодні податкова та центр 
зайнятості. Тож можна при-
пустити, що на світлині пе-
рехрестя з вулицею Стуса.

Це підтверджує ще один 
факт. Вищезгадана аптека 
Скробецького теж розташо-
вувалася на Пилипа Орли-
ка. У спогадах Арона Кук-
шпана йдеться про те, що 
вона була навпроти банку. 
На цій вулиці є будівля ра-
дянських часів із написом 
«Банк», на Пилипа Орлика, 5. 
Сьогодні у цьому приміщенні 
РАЦС і нотаріальна контора.

Ми знайшли світлину бу-
динку Скробецького. Будів-
лі, схожої на цей дім, на на-
ших старовинних фото немає.

якого року Фото?
Спробуємо визначити, коли при-

близно зробили ці фото. На світ-
лині бачимо електричні стовпи. 
Звідси можна зробити висновок, 
що фото зроблене або наприкінці 
ХІХ, або на початку ХХ століття. 
Адже, як вказано у Вікіпедії, на-
прикінці ХІХ століття електричне 
освітлення з’явилося у Києві, Жито-
мирі, Бердичеві. Козятин у ті часи 
входив до Бердичівського повіту.

На звороті однієї зі світлин напи-
си «поштова картка», «видавництво 
Контрагентства О. С. Суворина і К» 
і «фотокопія Шерер, Чабгольц і К».

Олексій Суворин, один з влас-
ників агентства, був видавцем 
і журналістом. Помер у 1912 
році. У дореволюційні часи таких 
листівок з фотографіями різних 
міст видавали досить багато.

На нашій листівці на звороті за-
значено рік видання 1913-ий. Це 
дає підставу стверджувати, що 
світлину зробили дещо раніше, бо 
це копія. Швидше за все, знімок 
зробили на рубежі ХІХ-ХХ століть.

у радянськІ часи

За часів СРСР 
Пилипа Орлика на-
зивалася Воровсько-
го. Згадку про цю 
вулицю знаходимо у 
каталозі «Козятин. Пу-
тівник» за 1979 рік.

«Сучасного вигля-
ду надають їй (вулиці 
— авт.) нові житло-
ві будинки зі світли-
ми просторими квар-
тирами. Тут виросли 
багатоповерхові спо-
руди — універмаг «Ювілейний», 
Будинок побуту, ресторан «Ко-
зятин», — йдеться у джерелі.

Для тих, хто не застав радян-
ської влади, пояснюємо — рес-
торан «Козятин» — це будівля 
біля центру зайнятості і податко-
вої. Сьогодні тут меблевий мага-
зин, кілька кафе та перукарня.

Біля парку тут раніше була до-
шка пошани. Влітку 2019 року 
ї ї демонтували, залишивши 
лише ту частину, де розміще-
ні фото козятинчан, загиблих 
в зоні проведення АТО/ООС.

«1967 року в ознаменуван-
ня 50-річчя Великої Жовтне-

вої революції на розі вулиць 
Воровського та Червоноармій-
ської споруджено пам’ятний 
обеліск», — пишуть у каталозі.

У квітні 2012 року цей обеліск 
змінив своє призначення. Його 
перенесли на Талимонівку і встано-
вили як знак розстріляним під час 
Другої світової війни військовополо-
неним. Тим паче, нині він би одна-
ково потрапив під закон про деко-
мунізацію. А на місці обеліска вста-
новили пам’ятник чорнобильцям.

Також у ті часи на Пилипа 
Орлика розташовувалися районне 
відділення товариства «Знання», 
магазин №19 «Дитячий світ».
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наші люди робота

Покровителем свята вва-
жається Валентин - чоловік, 
який проживав у п'ятому сто-
літті в Римській імперії. Його 
діяльність покрита загадками: 
за однією версією, Валентин 
був цілителем, за іншою - 
священником. У першому ви-
падку заведено вважати, що 
чоловік за допомогою своєї 
надсили лікував людей, а ті, 
у свою чергу, несли йому за-
писки з проханнями про зці-
лення. Одного разу Валентин 

за це поплатився і потрапив 
до в'язниці. Там, мовить ле-
генда, охоронець попросив 
його вилікувати від недуги 
свою дочку, що у Валентина 
успішно вийшло. Після дівчи-
на в нього закохалася. Фінал 
цієї історії трагічний - 14 
лютого Валентина стратили, 
але перед своєю смертю 
він зізнався в коханні своїй 
коханій у листі. Вважається, 
що з того моменту стало при-
йнято дарувати валентинки.

Історія свята

На годиннику шоста вечора, па-
трульним знову надходить виклик 
про нетверезого водія. Чоловік у 
стані алкогольного сп’яніння керував 
міні-трактором. Водія упіймали і по-
чали складати протокол. Поліцейські 
відзначають, що раніше протокол за 
130 статтею можна було написати 
за 10 хвилин, а зараз це займає 40 
хвилин, адже потрібно також опи-
тати свідків і все розписати вручну.   

— Сьогодні у нас спокійна зміна, 
але ввечері додають роботи нічні 
кафе. Бувають страшні ДТП і до-
водилося збирати тіло людини, після 
того, як по ній проїхав потяг, різні є 
ситуації. Важко дивитися на неблаго-
получні родини, де мати нап’ється і 

десь кине дітей,  — каже Артем Ільчук. 
Працівники патрульної працюють за 

графіком: доба чергування – дві вдо-
ма, проте якщо хтось хворіє, чи іде 
на навчання, доводиться працювати 
ледь не щодня.  Відзначають, що їм 
зараз дуже бракує людей, багато 
звільняються, а ті, хто приходить – не 
витримують такого темпу і графіка. 

Запитую, як знімаєте стрес після 
роботи?  

—  Відсипаємося, більше часу 
ні на що не вистачає, –  гово-
рять в один голос поліцейські. 

Моє денне чергування з поліцей-
ськими непомітно добігає кінця, а от у 
поліцейських воно триватиме до ран-
ку. Я побажала їм легких чергувань! 

«сьогодні у нас спокійна зміна»

КОРОТКО

Додаткові 
потяги до 8 
березня
 В Україні з 7 по 9 
березня будуть вихідні. 
Укрзалізниця призначила 
15 додаткових поїздів. 
На станції Козятин 
зупинятиметься п’ять. 
А саме: — «Київ — 
Жмеринка» № 201/202. 
Зі Жмеринки 6 березня, 
з Києва 10 березня. Зі 
Жмеринки відправлення о 
19.34 та прибуття до Києва 
о 00.09. З Києва — о 16.07, 
прибуття до Жмеринки о 
21.30; — «Київ — Вінниця» 
№ 233/234. З Києва та 
Вінниці курсуватиме 9 
березня. Відправлення з 
Києва о 13.27, прибуття 
до Вінниці о 16.30. 
Відправлення з Вінниці 
17.30, прибуття до 
Києва о 21.20;— «Київ 
— Одеса» № 209/210. З 
Одеси 5 березня, з Києва 
– 10 березня. Потяг 
зупиняється в Козятині, 
Вінниці, Жмеринці.— 
«Львів — Одеса» № 
168/168 із зупинкою в 
Жмеринці. Курсуватиме 
у обох напрямках 7 та 
9 березня. № 181/182 
Київ — Львів. Зі Львова 
6 та 9 березня. З Києва 
7 та 10 березня. Потяг 
зупиняється на станціях 
Вінниця і Козятин.

шаховий 
турнір у гнівані
 У суботу, 8 лютого, у 

Гнівані провели обласний 
шаховий турнір. Про це 
повідомляє Вінницька об-
ласна федерація шахів. Ша-
хісти різного віку з Вінниці, 
Жмеринки, Немирова, Гні-
вані та Козятина, сіл Кудлаї 
(Немирівського району) та 
Ровець (Вінницького райо-
ну) змагалися у дев’яти турах 
за швейцарською системою. 
Перемогу одержали шахісти 
зі Жмеринки. Перше місце 
посів Олег Макогонюк, друге 
— Назар Шаталюк, третє — 
Роман Миронюк з Гнівані. 
Серед жінок найкращими 
були Вікторія Біляк з Гніва-
ні, Ангеліна Богомживуща з 
Вінниці, Олександра Цюпало 
зі Жмеринки

обиратимуть 
красунь
У п'ятницю, 14 лютого, о 
14.00, дівчат 10-11 класів за-
прошують на кастинг конкур-
су «Міс старшокласниця-2020» 
у залі студії «Зорянка-АРТ» 
(територія садочка №2).

«ми не вміли серДитись» 

чи оДружуватимуться в козятині 
на День святого валентина?

Історія кохання. Ольга та Микола Лукич з села Михайлин наприкінці січня 
відсвяткували 58 років спільного подружнього життя. У їхньому житті – як 
на вишитиму рушникові – було все: переплетені труднощі і радість та любов 

лукич ольга та микола лукич мріють разом зустріти 
діамантове весілля

оДин рейД з патрульними 
репортаж. Наш район обслуговує три екіпажі патрульної поліції. За зміну до них надходить до 
30 викликів. З чим щоденно стикаються, як працюють, на що нарікають  – роботу поліцейських з 
середини побачила наша журналістка 

екіпажі патрулюють по всьому району - цілодобово 

Патрульні поліцейські мають за 7 хвилин приїхати на 
виклик у місті

-Патрульні поліцейські щодня зупиняють водіїв у 
нетверезому стані 

леся кесарчук 

Доля звела Миколу Лу-
кича та Ольгу не випадково. 
Вони обоє були працьовиті, 
щедрі і добрі. На їхню моло-
дість припали 60–ті роки СРСР. 

— Закінчила 10 класів, вступа-
ла у Вінницю в медичний заклад, 
але не набрала потрібну кількість 
балів. Опісля пішла працювати на 
завод. Я сама родом з Теплицького 
району село Росош. А Микола за-
кінчив вінницький енерготехнікум 
і прийшов на завод на практику. 
Він був відповідальний і його по-
важали. Ми три місяці зустрічалися 
і потім 28 січня відсвяткували ве-
сілля, —  розповідає Ольга Лукич. 

За тодішніми звичаями, весілля 
святкували два тижні. Один на 
батьківщині нареченої, інший – на-
реченого. Все було гарно, але дуже 
скромно, відзначає пані Ольга. 

– Коли мені було три роки - по-
мерла мама, батько привів другу 
жінку, бо у нас п'ятеро дітей, і 
потрібно було усіх доглянути. Од-
ному важко. У 1958 році помер 
уже мій батько. Заміж видавала 
мачуха, брати і сестри. Мачуха 
була хорошою жінкою, ніколи 
не ображала. Родина загалом у 
нас була дружня, але і бідували 
не мало, – додає пані Ольга.  

У молодят не були медових 

місяців, ані довгого відпочинку. 
Пан Микола закінчував навчання, 
далі його направили на роботу на 
Юзефо-Миколаївський цукровий 
завод. Подружжю виділили одно-
кімнатну квартиру і саме там вони 
звили своє родинне гніздечко.  

– У 1963 році народилась у 
нас дочка Раїса. Ми розуміємо 
одне одного з півслова. Чоловік 
ніколи не зловживав спиртним. 
Допомагав мені. У нас не було 
таких розподілень – це жіноча, а 
це чоловіка робота. Усе завжди 
робили разом, – розповідає Ольга 
Євгенівна. – Добре, коли є любов, 
але повага – це те, що допомагає 
цю любов утримати. Раділи всьому, 
і щось нове могли купити, і дітям, 
й онукам. Чоловік завжди піде 
на клумбу і на свято, і на день 
народження квітів зірве та пода-
рує, а мені приємно, все ж увага! 

вІдПустив на цІлий рІк

Родинне життя ніколи на за-
важало Ользі Лукич мріяти про 
улюблену справу.  Вона хотіла стати 
медиком. 

– Я дуже хотіла бути меди-
ком, і чоловік відпустив мене 
вчитися на цілий рік у медичне 
училище. Двоє діток було, гос-
подарство. І мій коханий Микола 
із усім справлявся. І ще й казав: 

«Будуть давати білети вам в теа-
три  - іди, в кіно – теж іди». Він 
ніколи не сварився і не ревнував. 
Але стільки наслухався від своїх 
колег, мовляв, навіщо він мене 
відпустив, – розповіла пані Ольга.

Після навчання Ольга Лукич 
прийшла у Йосипівську лікарню. 
Там пропрацювала 37 років мед-
сестрою. 

– Нам у всій родині було добре, 
як хтось хворіє, знала, як лікувати, 
медична справа допомогла мені 
по життю. Я й  сусідам всім уколи 
робила, ні з кого ніколи гроші не 

брала, — зазначає наша героїня. 
Родина нині має чотирьох онуків 

і четверо правнуків – усі дівчата. 
Найбільше свято для подружжя 
Лукичів – це коли разом збира-
ється уся родина за одним сто-
лом. А усім родинам та молодим 
парам пані Ольга бажає прислу-
хатися одне до одного, не горди-
тися, завжди вірити одне одному. 
І наостанок нашої розмови додає: 

— Моя порада, якщо жінка 
чи чоловік любить дітей – тоді 
можна, не вагаючись, іти заміж чи 
одружуватись. Любіть одне одного! 

Ірина Шевчук

У п’ятницю, 14 лютого, на 
Вінниччині шлюби реєструва-
тимуть аж до опівночі. Пода-
ти заяви можна буде у двох 
містах області – Вінниці та 
Калинівці. У Козятині ж свої 
стосунки узаконять 5 любля-
чих пар.

За народними переказами, 
лютий є одним з кращих 
місяців для весілля. Вважа-
ється, що наскільки міцним 
буде мороз в день весілля – 
настільки молодята сильно і 
міцно будуть кохати одне од-
ного. Цьогоріч у Міністерстві 
юстиції України 14 лютого 
всі закохані зможуть не лише 
подати заяву про державну 
реєстрацію шлюбу до відділу 
ДРАЦС (державної реєстрації 
актів цивільного стану), а й 
зареєструвати шлюб, якщо 
він призначений у цей день. 
І зробити це можна буде з 
08.00 до 24.00.

Цей захід називається «Ко-
хання поза часом» і його 
учасниками цього року ста-
нуть 65 відділів ДРАЦС у 
всіх областях України. У Ві-
нницькій області таких два: у 
Вінниці і Калинівці. На жаль, 
у Козятині не будуть працю-
вати до півночі. Але на День 
закоханих козятинці  теж 
одружуватимуться.

Як повідомили у Козя-
тинському міськрайонному 
відділі державної реєстрації 
актів цивільного стану, в 
День закоханих планують за-
реєструвати свій шлюб п'ять 
пар. У минулому році їх було 
чотири.

Нагадаємо, Козятинський 
міськрайонний відділ держав-
ної реєстрації актів цивільно-
го стану Головного територі-
ального управління юстиції у 
Вінницькій області, 22100, м. 
Козятин, вул. Пилипа Орли-
ка, 5 – (04342) 2-19-07 vcs@
kz.vn.drsu.gov.ua

леся кесарчук

Мене «прикріпили» до екі-
пажу старшого лейтенанта 
Олександра Журавльова та ін-
спектора поліції Артема Ільчу-
ка. Робоча зміна у патрульних 
поліцейський почалась о 7.45, 
вони вислухали інструктаж, 
отримали зброю, одягнули 
жилети із написом “поліція” і 
почали патрулювання. Загалом 
весь район, а це 72 населенні 
пункти, обслуговують три бри-
гади патрульних поліцейських. 

— Усі повідомлення нам 
надходять в автоматично-
му порядку на службовий 
планшет. Ми виїжджаємо на 
всі виклики, які находять на 
лінію 102. А їх буває 20–30 
в зміну. Наш район займає 
першість в області за кількіс-
тю викликів. Експерти відзна-
чають, що таким чином зріс 
рівень довіри населення до 
поліцейських. Проте, часто 
бувають неправдиві виклики. 
Якось телефонувала жінка, 
заявила, що чоловік б'є. На-
справді чоловік ї ї не бив, 
вона викликала нас, щоб ми 
перевезли речі її чоловіка, бо 
він вирішив піти від неї, — го-
ворить Олександр Журавльов. 

Він у поліції працює з 2011 
року, починав у столиці, із 
зарплати 1600 гривень. Має 
дві вищі освіти. Про цю ро-
боту мріяв з дитинства. Каже, 
особливо радує, коли вдається 
когось врятувати чи допо-
могти. Днями був випадок, 
коли старенького дідуся по-
били у вагоні потяга колишні 
ув'язнені. Саме цей екіпаж па-
трульних віднайшов злочинців. 

неадеквати за кермом

Надійшов виклик – рапто-
ва смерть. Їдемо на вулицю 
Грушевського. Біля будинку  
чекала бригада швидкої до-
помоги. Вони повідомили, 
що літня жінка померла від 
онкологічного захворюван-
ня, про яке довгі роки на-
віть не здогадувалася. Пра-
цівники поліці ї засвідчили 
факт ненасильницької смерті. 

Після цього виклику їдемо 
на патрулювання. Поліцейські 
зупиняють кілька автомобі-
лів, які не увімкнули ближнє 
світло фар. Вони перевірили 
документи, поспілкувались 
і  зробили попередження . 

— Буває, зупиняєш авто-
мобіль, а виявляється водій в 
нетверезому стані чи під дією 
наркотиків. За початок року 
ми виявили вже понад 6 осіб, 
які керували автомобілем у 
нетверезому стані. Двоє з них 
під наркотичним сп’янінням. 
А минулого року наш екіпаж 
склав  60 протоколів. Минуло-
го року був випадок: телефо-
нували люди і поскаржились, 
що автомобіль «розсікає» на 
людських земельних ділянках. 
Ми приїхали і питаємо у водія: 
«Що ви тут робите?» а він 
відповідає: «Я  заправляюсь!» 
Він був у стані наркотичного 
сп’янінням і вже з явними 
ознаками: розширені зірниці, 
а ще неадекватна поведінка, 
- розповідає Артем Ільчук. 

ПостІйнІ «клІєнти»

Ми виїжджаємо на пере-
хрестя, де найбільше скуп-
чення руху. Патрульні зу-
пиняють автомобіль. Водія 
знають давно і дивуються, 
що він знову сів за кермо.  

– Ми його раніше спиняли 

в нетверезому стані, склали 
протокол за 130-тою стат-
тею, але суд його виправдав, 
швидко поновив права, знову 
їздить з гучною компанією. 
Трішки неприємно, — до-
дає Олександр Журавльов. 

П а т р у л ь н і  в і д з н а ч а -
ють ,  що вод і ї ,  як і  ран і -
ше систематично порушу-
вали правила дорожнього 
руху, і досі ігнорують зако-
ни, вступають у конфлікти.  

– У нас є такий злісний по-
рушник. У нього сума штра-
фів зросла до ста тисяч. 
Він їх не сплачує, купує нові 
автомобілі і знову їздить за 
кермом у нетверезому ста-
ні,  — розповідає Журавльов. 

знову П'яний за кермом

На д ходи т ь  і нформац і я , 
що таксист автомобіля «Ла-
нос» їздить у стані нарко-
тичного сп’яніння. Патрульні 
об’їжджають містечко і вре-
шті знаходять водія. Огля-
дають посвідчення і про -
сять проїхати на експертизу.  

— Я вчу закони і знаю 
все, але відмовляюсь їха-
ти,  — каже водій. Праців-
ники поліції попереджають, 
що відмова від експертизи, 
це є свідоме визнання своєї 
вини, а далі оформлення про-
токолу за 130-тою  статтею 
і судове засідання, штраф 
у розмірі 10 000 гривень та 
вилучення водійських прав. 
Під’їжджає ще один екіпаж 
патрульних, чоловіка забра-
ли на експертизу до Вінниці. 

За кілька хвилин надій-
шов виклик про пограбу-
вання. Працівники поліц і ї 
набрали швидкість і поїха-
ли за оперативною групою.  

— Колишній співмешканець 
викрав ноутбук у жінки. Ми 
вже його знаємо, він не один 
раз уже був у нашому відділ-

ку, —  каже лейтенант Журав-
льов. Крадія спіймали швидко, 
на місці з ним залишилася 
працювати оперативна група. 
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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

Здам в оренду торгові приміщення 
70 кв.м.та 30 кв.м. - 2 пов. та 160 

м2 -  1 пов. можливо під піцерію, р-н 
Училища" Абсолют". 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення 65 кв.м., 
під офіс, магазин, центр міста. 067-

252-69-68

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

Здам в оренду офісне приміщення 
по вул. Незалежності, на 2 поверсі, 
площею 30 кв. м. всі комунікації + 

інтернет. 093 766-78-49

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

Куплю ваше авто в будь - якому тех-
нічному стані, ідеальне, після ДТП і 

пожежі, нерозмитнене. 098-690-57-
56, 063-458-95-20

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 2 
пов., маг. "Абсолют" вул.Грушевського 
23, центр, вхід з двору. 067-753-67-42

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 прибиральниця 
службових приміщень на неповний робочий 
день, субота, неділя вихідний. 097-676-76-33
На роботу в кафе потрібен кухар, офіціант, 
прибиральниця. 093-870-73-22
Автомийка запрошує на роботу чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093-
631-89-49
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: Оператор-касир Прода-
вець продовольчих товарів, Прибираль-
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 
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується: Продавець зі знанням ПК. 
День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з 
податками. 067-430-02-80
Козятинська МДЛДПСС запрошуэ на роботу 
спеціаліста ветмедицини з в/о, на посаду 
лікаря ветмедицини. Можна без досвіту ро-
боти, але з умінням працювати на ПК. Повний 
соціальний пакет 097-688-80-63
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89

09

ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
Виконуємо ремонт приміщень: шпаклівка, 
плитка, монтаж, гіпсокартон, ламінат, вагонка. 
073-130-22-02
Надаю послуги електрика. 096-810-57-78 Сергій
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             ПРОДАМ
Автоклав, тюки соломяні. 067-745-69-92, 097-021-
19-64
Бензопила б/у, млин 3-х фазний, ел.двигуни 3 кВт 
ТА 4 кВт, компресор, паяльна лампа нова, ел.дрель 
нова, ел.обігрівач 2 КвТ, Ява-350, газозварювальний 
апарат. 068-216-34-20
Блок ракушняк б/у. 067-430-40-65
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
Велосипед з мотором, плиткорізка 500 грн. 098-
225-46-10
Велосипеди б/у у відм. стані, насіння помідорів 
якісних, саджанці тонкошкурого горіха (весною), 
масло перероб. 40 л., з/ч до велосипедів, клітка 
кроляча,  а/ц труба 4 м., мідний провід бронірований 
3-х жильний 25 м. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 
093-940-96-11 
Вєтнамські поросята 3 міс. 1 500 грн. 098-581-65-
48 Інна
Віконні рами зі склом, підшипники 206, конденсато-
ри, паркет ясен, бук. 098-512-44-65, 2-70-03
Вугілля, зем.діл-ка 15 сот., верба на пні. 073-429-
56-52
 Вугілля, телевізор - екран, столик передвижний, 
балія, тумба під телевізор. 096-107-00-47
Вхідні подвійні двері з луткою 2.0 х 0.80, батареї 
опалювальні алюмінієві 1.0 х 0.500. 097-431-23-20, 
067-729-81-31

469457

    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв. 1 пов., без ремонту, р-н 1 школи, інд. 
опалення. 093-704-31-57
1-кімн. кв., без зручностей, в одно пов. будинку в 
центрі.093-732-76-15
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м заг. площа, 
жила 16.7. 096-722-86-10
1-кімн. кв., смт.Залізничне вул.Дружби 61А, кв.3. 068-
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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
 Гараж в центрі. 067-738-60-93
Гараж р-н нового училища. 093-270-59-37
Дача на Телемонівці 5 сот., фундамент, погріб. 063-
383-93-89
Двері на ВАЗ 2104, капот, бампера, пружини задні, 
передні б/у, передня стійка дверей нова, ВАЗ 2102 
кузов з документами без двигуна та коробки. 096-
512-12-10
 Двигун ЯМЗ-236 з коробкою, скати 12.00-20 
всюдихідівські 4 шт. нові., Камазівський причіп, 
скати Ураловські з дисками б/у. 067-430-79-37, 093-
756-39-33
Дерева на корню (ясен), у селі. 093-425-28-14
Диван розкладний, револьвер Альфа модель 440 мм., 
умивальник зі стойкою та без. 067-502-10-70
Дитяча коляска 2 в 1 Roan Marita в ідеальному стані, 
колір бежевий з молочним 5 500 грн. 063-367-81-59
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова, 
дешево. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Дрова різані в колодках. 067-430-40-65
Дрова різні 3 000 грн., самовивіз. 093-058-78-43
Дрова ясенові. 067-369-13-23
Ел. сепаратор "Січ-100" + 2 бідони по 10 л. все в 
доброму стані 800 грн. 093-411-27-92, 098-026-42-45
Електро генератор Хонда 2.5 Кв. 067-779-03-96
Жесть 1.5 2 м 1 - 13 листів. 097-248-01-51
Запчастини ВАЗ 2101-07 б/у ГБЦ (після кап.ремонту), 
стартер, карбюратор 2108. 097-116-69-11, 063-694-
97-00
Запчастини рідні до Москвича, та двигун, агрегати, 
колеса. 093-297-19-24
 Зброя ИЖ-12 к.12, к.102. 068-138-10-41
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 10 сот. під забудову, вул.Фрунзе. 093-
995-27-39
Зем. діл-ка 3.6 га с.Лозівка. 097-880-11-73
Зем. діл-ка 35 сот., центр с.Сестринівка. 067-587-
91-62
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
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, склянки, смола,  шпалери вінілові, 
полікарбонат. 096-467-88-03 
Килим 1.90 х 2.20 в хорошому стані з стіни недорого. 
098-102-68-62, 093-893-98-11
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
Кобила 10 р. с.Сестринівка. 096-252-64-16
Кобила 8 років. 096-732-18-05 Валерій
Коза кітна на 3 окот, козочка кітна первістка. 067-
756-06-27
Козенята парочка. 097-029-06-00
Комод в хорошому стані 500 грн. 067-646-72-63
Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 093-885-18-76
Коняка молода, робоча, с.Білилівка. 096-183-18-01 
Віктор
Кормовий буряк 3.00 грн./1 кг., с.Селище. 067-714-
24-87
 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 6 телям с.Сигнал. 098-804-11-14
Кролі на розвід та на мясо. 096-963-73-52
Кукурудза, ячмінь, можлива доставка. 097-843-01-38
Кукурудза. 066-429-45-49
Культиватор вертикально фрезерний до трактора 
МТЗ-80 у гарному технічному стані, фреза 4-х рядна 
для обробки картоплі. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Курчата бройлери КОББ - 500, іспанка, редбро, 
майстер грейн, комбікорм для курчат. 063-293-13-
29, 098-974-57-77
 Кухня нова 4 м., класика, кремового кольору з чор-
ною патиною. 067-106-32-41

Малі тюки ячмінної соломи. 096-762-82-24
Меблева стінка, холодильник, недорого. 068-880-
88-44
Меблі в спальню та вітальню кімнату, книги при-
годницького та історичного жанру, телевізор JG, 
велосипед жіночий, 2 килими на стіну. 098-564-57-58
Місце під гараж вул.Довженка 105А, телевізор Сам-
сунг 21" старого зразка. 097-691-24-53
Морква опт, роздріб, сімя гусей на розвід, дорослі 
кури на розвід. 098-834-67-60, 068-221-53-26
Морозильна камера Німецька на 300 л., холодильник 
побутовий висота 180 см., в чудовому стані, електро 
- гриль новий. 093-181-95-71
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Мотор ЗАЗ 30 к.с., колінчаті вали: ГАЗ-51, ГАЗ-53, 
ЗАЗ-40 к.с., 30 к.с., вкладиші різні, головка блока 
ГАЗ-66, колісні диски нові р.14-Г-24. 096-314-47-20
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
Підставка металева кована для 5 вазонів, шезлонг 
для літнього відпочинку. 097-505-13-29
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
Пральна машинка PRIVILEG верхня загрузка. 098-
379-30-48
Причіп саморобний до малого тракторця 1.25 х 2.00 
м - 6 500 грн. 068-518-35-71
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
Сіно в тюках. 067-779-68-60
Сіно люцерни в тюках, с.Кашперівка. 067-339-41-22
Сіно садкове. 097-736-90-46
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
Скляні торгівельні шафи. 063-280-18-73
Стіл компютерний з виїздною полкою для клавіатури 
та 3-ма шухлядами р.1.40 х 0.60 колір стола вільха, 
колір шухляд слонова кість, в гарному стані, можливе 
фото по вайберу.093-024-07-25, 093-687-53-55
Сумка для ноутбука, пральна машинка автомат Ардо, 
меблі: тумбочка, тумба з дзеркалом, кухонний ком-
байн механічний 200 грн. 068-044-24-68
Телевізор плазма 37 " Panasonic. 098-379-30-48

Телевізор терміново в гарному стані. 096-115-19-04
Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 093-
631-89-49
Телиця 10 міс. на корову, хорошої породи, 
с.Сестринівка. 050-642-70-29, 050-642-70-53
Теличка 3 міс. тільна с.Козятин. 093-767-92-80
Тумба під телевізор. 067-738-60-93
Тюки сіна та соломи. 068-759-80-17 Віталій
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
 Участок під забудову, неподалік центра. 093-704-
31-57
 Холодильна вітрина 165 см. 097-656-56-02
Холодильник Liebherr б/у недорого, кухня б/у недо-
рого. 067-150-52-62
Холодильник, книжний шкаф, книжна полиця, дитяча 
коляска все б/у. 093-920-72-29
Циркулярка на 380 В, сіно дешево. 2-23-74, 067-
368-56-14
Цілий горіз 250 кг., не тверді. 063-398-52-10
Цуценят французського бульдога. 063-254-07-87
Цуценята західно - сибірської лайки, народжені 
23.11.19 р., привиті за віком, від робочих батьків. 
067-801-66-93, 063-504-03-49
Цуценята пекінеса королівського, хлопчики. 097-
793-55-95
Чайний гриб, шиншила дівчинка. 096-124-95-62
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
Шифер б/у 6-8 хвильовий, тюки соломи ячмінка 30 
грн. тюк. 067-507-64-19
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
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 
 Дрова твердих порід з доставкою, недо-
рого. 063-960-26-33

436-37-85 Ольга, 068-308-06-03
1-кімн.кв., р-н ПРБ. 093-159-89-56
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
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
2-х кімн. кв., інд. опалення, 4 пов., вул.О.Кошового 
52/14. 093-230-53-24
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., 1 пов., центр, без ремонту, недорого. 
093-704-31-57
3-х кімн. кв., 3/9, центр, ремонт, інд. опалення. 093-
704-31-57
3-х кімн. кв., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., 
тепла, не кутова, інд. опалення, косметичний ремонт, 
2 балкона, є підвальне приміщення. 063-255-21-63, 
096-451-95-94
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., інд. опалення, 
2-х контурний котел, кімнати роздільні. 063-675-93-
04, 067-940-41-22
3-х кімн. кв., смт.Глухівці, центр, 1 пов., косметичний 
ремонт, меблі, 58 кв.м., інд. опалення. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., ст.Кордишівка, без ремонту, газ, погріб, 
прибудинкова територія, недорого. 097-676-76-33
3-х кімн. кв., тепла, покращеного планування. з а/о 
в Бердичеві, власник. 067-713-93-40, 063-528-86-24
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, інд. опален-
ня. 093-704-31-57
4-х кімн. кв., в центрі, можливо під магазин, офіс. 
096-204-93-77, 096-821-92-88
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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 2101 хороший стан, бензин, недорого 15 500 
грн. 096-264-75-92
ВАЗ 2104 2007 р.в., інжектор, ц/з, сигналізація. 097-
126-12-63
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 2105 добрий стан, бензин, бежевий 15 500 грн. 
096-804-47-51
ВАЗ 2106 1990 р.в., газ-бензин, в доброму стані. 
097-111-03-78
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 21099 2004 р.в., темно зелена. 097-354-82-12
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
Фіат Січенто 2001 р.в., сірий металік, 0.9 куб., хоро-
ший стан, терміново. 096-137-12-32, 093-139-82-52

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. дви-
гуни. 067-456-66-51
Від організацій та населення за нал. та без.нал. 
металобрухт чорних та кольорових металів, за 
самою вищою ціною, можливий самовивіз. 097-
793-55-95
Візьму під викуп чи оренду будинок поруч з Козя-
тином. 063-260-10-78
Газові та кисневі балони, холодильники, пральні 
машинки, газові колонки, акумулятори, радіатори, 
чавунні батареї. 073-793-55-95
Дорого куплю зерно кукурудзи,пшениці та ячменю. 
067-430-02-80
Дорого металобрухт чорний та кольровий, можли-
вий самовивіз. 063-398-52-10
Картоплю дрібну та буряк. 097-793-55-95
Картоплю. 067-159-28-54
Контейнер 5 т. чи 3 т. 063-398-52-10
Контейнер дорого 5 си 3 т. 097-793-55-95
Макулатуру та картон, поліетеленову плівку та 
бутилки пластикові, можливий самовивіз. 097-
793-55-95
Неробочі бензокоси, бензопили, ел.двигуни, мото-

                РІЗНЕ
6.02.2020 р. в м.Козятин був втрачений номерний 
знак для легкових автомобілей разом з заднім 
бортом (червоного кольору), прохання повернути 
за винагороду. 063-967-19-96 Сергій
 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.  2-12-24, 093-884-
86-66
Візьму на квартиру чоловіка або жінку, центр. с063-
694-97-19

                МІНЯЮ
2-х кімн. кв., з кухнею, 2 пов., гараж, сарай, погріб 
м.Бар на квартиру або будинок в м.Козятин або 
с.Козятин. 096-314-47-20
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4-х кімн. кв., центр, 1 пов., углова, 78 кв.м., жила, 
можливо під бізнес. 063-605-74-14
Будинок 100 кв.м., 5 сот. землі, р-н 5 школи. 063-
698-73-29
Будинок 2-х пов., вул. Одеська, 25, заг. пло-
ща 209 кв..м. житлова 101.6 кв.м. земельна 
діл-ка 16,6 сот. з госп. будівлями, 2 гаража чи 
обмін на 2-х кімн. кв. 093-0186-181, 067-58-36-
894                                                                        +
Будинок 2-х пов., р-н інтернату, 130 кв.м., зем. 
діл-ка 20 сот., можливо використання під бізнес. 
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 70 кв.м., 18 сот. городу, всі зручності, 
інтернет, сад, гараж, погріб, сарай, 2 входи, р-н 
вул.І.Франка, Ломоносова 15. 096-314-53-68
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 центрі. 063-289-04-55
Будинок вул.Ватутіна 11, пічне опалення, є газ, літня 
кухня, сарай. 097-195-57-81
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.Суворова 115, з 2-х половин, є два 
окремі входи, заг. площа 123.5 кв.м., госп. будівлі, 
літня кухня. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Катя
Будинок газ. с.Махаринці ц/з вул.Шевченка 13, зем. 
діл-ка, госп. будівлі. 098-499-08-59
Будинок газ., вода, с.Велике. 097-882-35-21
Будинок газ., з усіма госп. будівлями, зем. діл-ка 
0.80 га,с.Пиковець Козятинського р-ну. 068-645-
76-34
Будинок газ., котел Вайлант, 3 кімнати, євро-ремонт, 
веранда, вода в будинку, ванна, літня кухня, сарай, 
погріб, кладові, гараж, забор-жесть, 6 сот.землі при-
ватиз., документи готові, можливий обмін. 093-937-
65-00, 093-153-91-14
Будинок газ., цегляний, зем. діл-ка 40 сот. сад, го-
род, підсобне приміщення (сарай), центр с.Білопілля. 
098-394-47-36
Будинок глинобитний, обкл. цеглою, стан жилий, інд. 
опалення, 7 сот. землі. 093-704-31-57
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, 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 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, кри-
ниця, 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 р-н 3 школи, 15 сот. землі, з ремонтом 
та меблями, зовні утеплений, інд. опалення. 093-
704-31-57
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 цен-
тральна, погріб, город 30 сот. 063-207-01-18, 073-
463-34-76
 Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, 
погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
Будинок с.Махнівка (Комсомольське) вул.Грушевсь-
кого 20, 13 сот. землі приватиз. 097-791-56-68, 
096-909-36-73
Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп. будівлі, 
садок і город 40 сот. 098-074-07-23
Будинок терміново, недорого с.Сестринівка, є госп. 
будівлі, на подвірї криниця, навпроти будинку ав-
тобусна зупинка, магазин, ставок. 073-060-48-91, 
098-515-93-37
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 
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
Дача 5 сот. з будинком на "Телимонівці". 063-288-
15-08
 Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є сква-
жина. 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
Пів будинку р-н Білої Казарми. 098-011-73-90
Приміщення під магазин, офіс, центр ПРБ, без ре-

монту. 093-704-31-57
Приміщення під офіс, магазин, центр, 60 кв.м. 093-
704-31-57
Частина будинку, участок 0.08 га або обміняю на 
1-кімн. кв. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-
06-18
Частина будинок вул.Горького 31/3, газ., ц/водопо-
стачання + 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 мебля-
ми. 096-449-95-56, 098-597-08-31

Фольцваген Гольф, Бора 2000 р.в., свіжопригнаний 
з Німеччини. 067-407-62-92
Фольцваген Пасат Б-5 2003 р.в., 1.6 дв., газ 4 
покоління, універсал, зелений, свіжопригнаний. 
093-095-17-57, 096-737-40-40
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-26-86
Трактор Т-40 АМ 1981 р.в., 3.0 дизель, з 
ведучим передом, з трактором йде плуг 2-х 
корпусний і ковш на задню навісну, на тракторі 
стоїть редукторний стартер - 88 000 грн. 097-
684-00-86

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, подуш-
ки, 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
Шифер б/у 6-7-7-ми хвильовий 28 шт. 063-694-70-
11, 097-054-14-10
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. До-
рого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь 
якому стані. 098-682-50-85

Втрачено військовий квиток на імя Попутаровський 
Роман Вікторович вважати недійсним
Гарного та люблячого господаря шукає 3-х мастна  
красуня - дівчинка, вік 4 міс., ніжна мазунка, грай-
лива, до лотка привчена, стерилізуємо за віком. 
063-784-17-02
Догляну людину за успадкування майна. 063-747-
57-69
Здам 1 кімнату в 4-х кімн. кв., 2-м хлопцям без ш/з. 
093-773-34-02, 098-675-21-69
Здам 1-кімн. кв., центр. 063-705-47-33
Здам в будинку 1 кімнату 21 кв.м., туалет, ванна, газ, 
вода, Wi-Fi. 063-065-45-94
 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
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
Віддам в добрі та надійні руки цуценят. 097-051-
62-03
Здам а оренду приміщення 100 кв.м., 
складається з 2-х залів (колишнє кафе-бар), 
вул.Незалежності 72 (біля х-б заводу), підходить 
для різних видів підприєм. діяльності. 098-386-
16-12 Ірина

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

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

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 2 
пов., маг. "Абсолют" вул.Грушевського 
23, центр, вхід з двору. 067-753-67-42

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

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

067-442-17-71
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 13.02 по 19.02
овен 
Новий тиждень принесе Овнам більше ко-
рисних ідей та мотивації, як покращити свій 
фінансовий стан. Припиніть лінуватись та 

спробуйте зробити план дій, який передбачатиме 
і відпочинок і максимальне виконання ключових 
завдань. У вас все вийде!

тельцІ 
Тельцям новий тиждень лютого також 
принесе збільшення шансів на покращення 
стану гаманця. Менше дратуйтесь через 

дрібниці та добре обдумайте, як можна розвивати 
свій потенціал. У вас є чимало умінь, які справді 
будуть корисними. 

Близнюки 
Близнюки зі своїми перепадами настрою 
часто опиняються на межі між продук-
тивністю та марнотратством. Заведіть що-

денник витрат та визначте, що не варто купувати 
під дією емоцій. Ця корисна звичка допоможе у 
майбутньому акумулювати кругленьку суму для 
мандрів чи особливих бажань.

рак 
У Раків зараз доволі продуктивний період, 
тож потрібно спробувати отримати більше 
нових знань, які можуть принести при-

буток. Інколи ви себе недооцінюєте, і це реально 
проблема не тільки для ваших фінансів, а й для 
морального стану. Пора це змінювати.

лев 
Левам зорі прогнозують доволі ста-
більний тиждень, але раптове бажання 
витратити гроші - точно буде не надто 

хорошим. Тому вмикайте холодний розум, а тоді 
діставайте гаманець. Незабаром стан вашого 
банківського рахунку добряче вас потішить.

дІва
Діви надто бояться витрачати гроші на 
себе самих, що часто завершується ще 
більшими витратами. Спробуйте тішити 

себе маленькими дрібницями, адже це дозволить 
вам почуватись та працювати краще.

терези 
Терези зі своїм бажанням отримати все й 
одразу можуть цього тижня спродукувати 
справді круті ідеї для саморозвитку. Не 

нехтуйте ними, а також не лінуйтесь. Ви знаєте, 
чого хочете, тому додатковий дохід не змусить на 
себе довго чекати.

скорПІон 
Скорпіонам пора трішки занизити планку 
своїх очікувань до реальних позначок. Ваш 
егоїзм часто заважає вашим фінансам, а 

необдумані витрати позначаються на настрої. 
Будьте оптимістичнішими та не панікуйте. 

стрІлець 
У Стрільців в новому тижні лютого точно 
поповниться гаманець, але лише від них 
залежить, як правильно розпорядитись 

коштами. Чимало маленьких дурних витрат 
призводять до того, що ви засмучуєтесь, а не 
отримуєте задоволення. Пора навчитись тримати 
картку при собі і думати про майбутнє.

козерІг 
Козероги зараз опинились на межі між 
депресією та бажанням підкорити світ. Не 
змушуйте себе працювати 24/7, якщо від-

чуваєте, що моральні сили вас покидають. Зробіть 
перерву та нормально відпочиньте. Це дозволить 
отримати порцію натхнення для крутих проєктів.

водолІй
У Водоліїв зараз фінансово все стабільно, 
однак це не означає, що можна розслаби-
тись. Ви маєте нереально крутий потенціал, 

який вимагає роботи над собою. Не нехтуйте мож-
ливістю отримувати нові знання та розвиватись. 

риБи 
Рибам цього тижня варто відмовитись від 
придбання речей не першої необхідності. 
Часто цим ви намагаєтесь підняти собі 

настрій, але насправді це самообман. Спробуйте 
свої сили у чомусь новому або ж опануйте нову 
професію. 

СеРеДА, 19 ЛюТого

    + 3 0С    + 3 0С
   + 4 0С   + 5 0С

ВІВТоРоК, 18 ЛюТого

   + 5 0С    + 6 0С
   + 7 0С     + 7 0С

ПоНеДІЛоК, 17 ЛюТого

 + 2  0С       + 3 0С
 + 9 0С       + 10 0С

СубоТА, 15 ЛюТого

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

П'яТНиця, 14 ЛюТого

    - 2 0С    - 1 0С
    + 3 0С   + 2 0С

НеДІЛя, 16 ЛюТого

   + 1 0С     0 0С
   + 2 0С   +  4 0С

чеТВеР, 13 ЛюТого

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

Погода у Козятині 

у легкоатлетичній збірній 
вінницької області троє козятинчан 

Дитина-калькулятор: наш антон 
васалатій — абсолютний чемпіон 
україни «прангліміне-2020»

на фото мама абсолютного чемпіона антона васалатія аліна 
володимирівна та вчителька математики марина ковальчук

4
6
9
3
4
7

Днями завершився Наці -
ональний фінал змагань з 
усного математичного рахунку 
Прангліміне-2020. У змаганнях 
взяли участь 116 учасників з 
різних областей України. Очна 
сесія для 12-ти учасників з 
Вінницької області відбулася 
на базі Ладижинської школи 
№4 (повідомляє «Ладижин 
Новини»). Разом з ним до 
Ладижина приїхали учасники 
різних вікових категорій – від 
учнів 1-3 класів до дорос-
лих (сеньйори та сеньйорити). 

Змагання проходили в режимі 
онлайн в комп’ютерному класі. 
Їм передувала онлайн-конфе-
ренція, де учасники мали змогу 
представити свій регіон та по-
спілкуватись з організаторами. 

Гордістю для Козятина є 
те, що титул абсолютного 
чемпіона цьогорічного на-
ціонального етапу конкурсу 
отримав наш земляк – Антон 
Васалатій, який навчається 
у восьмому класі в Козятин-
ській школі-гімназії-дитячому 
садку. У нього максималь-
на кількість балів – 28 138. 

Переможцями конкурсу ста-
ли одразу четверо вінничан:

Дівчата 7-11 кла-
си:

Владислава Лех-
ман (Ладижин), – 
18753 бали.

Анастасія Слобо-
дянюк (Муровані 
Курилівці) – 18634 
бали.

Хлопці 7-11 класи:
Антон Васалатій 

(Козятин) – 28138 
балів, абсолютний 
чемпіон.

Д а н і ї л  Жу р б а 
(Ладижин) – 21193 
бали.

Переможц і  ма -
ють представляти 
Вінниччину на Між-
народному фіналі 
змагань, який від-
будеться у Вент-
спілсі, (Латвія), 2 
травня 2020 року. 
Їх результати та по-
зиції можна пере-

глянути на сайті конкурсу. ВІдео https://youtu.be/
iGHvsLqY5kg

в’ячеслав гончарук

Нещодавно в місті Суми 
проходив командний чем-

піонат України з легкої 
атлетики юнаків та дівчат 
2003 року народження і 
молодших. Крім змагань 

у командному заліку, 
спортсмени змагалися 
в особистій першості. 
Усього взяли участь 
у змаганнях більше 
шестисот спортсме -
нів зі всієї України. 

За команду Вінниць-
кої області виступали 
троє наших земляків. 
Це стрибуни у висоту 
Кирило Луценко, який 
представляє КДЮСШ, 
Максим Гайдучок та 
Єлизавета Чорна з ра-
йонної дитячо-юнаць-
кої спортивної школи. 

Лідер нашої команди 
Кирило Луценко на цей 
раз виступив нижче сво-
їх можливостей. Маючи 

стрибки на два метри, він 
подолав планку на висо-
ті 190 сантиметрів, що 
дало Кирилу лише шосте 
місце в особистому за-
ліку. Максим Гайдучок, 
подолавши висоту на 175 
см, був 13-м. А Єлизавета  
Чорна, подолавши висо-
ту на 165 см, встановила 
свій особистий рекорд 
та виконала норматив 
Першого дорослого роз-
ряду. У загальному заліку 
Єлизавета посіла восьме 
місце. Але з огляду на те, 
що на чемпіонаті виступа-
ли спортсмени високого 
рівня, а наша землячка на 
три роки молодша за усіх, 
– це достойний результат. 


