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 Золотий голос Козятина 
хоче бути військовим. 
Дмитро Плотніцький про 
своє покликання і про 
те, чому хоче підписати 
контракт із Нацгвардією

 На які дороги у 
Козятині витратили 
найбільше коштів і яка з 
них могла очолити наш 
рейтинг, але капремонт 
так і не зробили?

співає краще 
за винника

топ-5 
найДорожчих Доріг

на прийомі у лікаря володимира трофимова

актуально. Міська рада хоче об’єднати лікарні в єдиний потужний медичний заклад. Районна 
— категорично проти. Як обґрунтовують свої позиції обидві сторони і як позначиться на здоров’ї 
козятинчан цей конфлікт

ірина Шевчук

Вівторок, 18 лютого, для міської 
козятинської сімейної медицини 
виявився незвичним днем. При 
чому як для працівників, так і 
для пацієнтів. Вранці, на 10 го-
дину сюди з’їхались мало не всі 
мас-медіа Вінниччини. Фото та 
відеозйомка, купа запитань, та ще 
більше відповідей. А все заради 
того, щоб пояснити, що зараз від-
бувається в галузі медицини в місті. 

гроШі піДуть за пацієнтом

Справа в тому, що з 1 квітня в 
Україні стартує другий етап медич-
ної реформи. Будуть підписані угоди 
з Національною службою здоров’я 
України (далі НСЗУ). Якщо по-
простому, то платитимуть тій лікарні, 
яку обере пацієнт. А це значить, що 
між лікарнями буде конкуренція, 
боротьба за пацієнта, який зможе 
вільно обрати того спеціаліста і 
лікарню, в якій хоче проконсульту-
ватися чи прооперуватися. Прив’язки 
до районної чи міської лікарні 
більше не буде. І гроші за надану 
медичну послугу НСЗУ заплатить 
тій лікарні, яку обере пацієнт. 

про ремонт і зарплати

— Міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги ми 

відкривали півтора року тому, 
— пригадує міський голова. — 
Ми отримали майновий комплекс 
Козятинської ЦРЛ від Вінницької 
обласної ради. Коли нам його 
передавали, це приміщення було 
зруйноване — були вирвані розетки, 
побиті унітази, відрізане по контуру 
болгаркою електроживлення. Ми 
почали навіть не з нуля, а з мінуса. 

Після цього почалась екскурсія по 
міській лікарні сімейної медицини, 
яка розпочала свою роботу у 2018 
році і наразі є потужним центром. 
За словами головного лікаря «пер-
винки» Юлії Радогощиної, тут пра-
цює фаховий персонал (13 лікарів, з 
них 1 педіатр). У закладі функціонує 
денний стаціонар на десять ліжок, 
відремонтована кімната для персо-
налу, конференц зал. Працює карді-
ографія з телеметричною системою. 
Закуплені дерматоскопи, де зобра-
ження виводиться на монітор ноут-
бука. Крім цього, надаються послуги 
обслуговування пацієнтів на дому.

За словами Юлії Радогощиної, 
в середньому лікар за день при-
ймає 20-25 пацієнтів. Бувають 
дні, що і до 40. І отримують за 
свою працю солідну зарплату 
— 17 тисяч гривень у лікаря, і 
8,5-9 тисяч — в медичної сестри.

Тут задекларувалися майже 24 
тисячі пацієнтів, які обрали свого 
сімейного лікаря. Лікують тут як 
міське населення, так і з району.
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проблемановини

перехожі йдуть через городи, Бо дорогою ходити гірше

депутати не підтримали мораторій 
на підвищення тарифів

проДовження. ПОЧАТОК» стор.1

ми запитали у козятинчан

Юрій (57), безробітний:-
Вважаю, що Майдан 
2014 року був помил-
кою. Для людей нічим 
хорошим не заверши-
лась. У якій країні таке 
є, щоб в 57 років става-
ти на біржу праці?

микола (72), пенсіонер:– 
Не думаю, що хлопці 
стояли за закриття 
телеканалів, за збіль-
шення тарифів, на 
пенсію, яка майже не 
змінюється протягом 
6-ти років.  

Юрій (52), Домогоспо-
Дар:–Після революцій 
в Україні життя людей 
тільки погіршується. 
Єдине, що змінюється 
на краще, то це життя 
тих, хто говорив про 
справедливість зі сцени 

марія (70), пенсіонерка: – 
Діти, які загинули за 
майбутнє Євроінтегра-
ції, під час Революції 
Гідності стали героя-
ми. Тільки їхні жертви 
для простого народу 
нічого не змінили.

марія (60), пенсіонер-
ка: –Якби громадські 
активісти на Майдан 
не пустили політиків, 
можливо на Майдані 
всі були б живі і не 
було б в Україні ге-
роїв Небесної сотні. 

валентина (48), тим-
часово не працЮЮча: 
-Надіюсь, що все ще 
попереду, і Революція 
Гідності не завершена. 
Не вірю, що стільки 
молодих людей заги-
нули просто так. 

що ви думаєте про революцію гідності?

відновили рейс дизель-поїзда Козятин-христинівка

Денний стаціонар сімейної медицини розрахований на 10 
ліжок

КОРОТКО
трагедія у 
Сестринівці
 У п'ятницю, 14 люто-

го, на власному господар-
стві під колесами трактора 
«МТЗ-80» загинув 32-річ-
ний житель Сестринівки. 
Подія сталася близько 
16.00.

Відомо, що чоловік на-
магався завести трактор. 
Штовхнувши його нака-
том, потрапив під заднє 
ліве колесо.

Від отриманих травм по-
терпілий загинув на місці 
події. За фактом цієї авто-
пригоди поліція розпочала 
кримінальне провадження.

пожежа у 
Бродецькому
 На дорозі біля сели-

ща Бродецьке в неділю, 16 
лютого,  зайнялось колесо 
бензовоза Volvo. Про це 
повідомляє прес-служба 
ГУ ДСНС в області.

— 55-річний водій ван-
тажівки, помітивши, що 
сталося займання, спо-
чатку сам намагався за-
гасити вогонь, але колесо 
вибухнуло. Чоловік був 
госпіталізований в травма-
тологічне відділення Козя-
тинської ЦРЛ, — йдеться 
в повідомленні.

Загоряння трапилось 
близько півдня. На місце 
пожежі одразу направили 
бійців ДПРЧ-11 з Козя-
тина та місцеву пожежну 
команду з села Махнівки.

Ймовірною причиною 
пожежі рятувальники на-
зивають технічну несправ-
ність гальмівної системи.

протоієрей 
покаявся
  Настоятель козя-

тинського храму на честь 
преподобного Серафима 
Саровського протоієрей 
Роман Асафов, який у бе-
резні минулого року перей-
шов до ПЦУ, звернувся до 
митрополита Вінницького і 
Барського Варсонофія з по-
каянним листом. 

«Вже третій клірик повер-
нувся з розколу у Вінниць-
кій єпархії. Отець Роман 
висловив щире покаяння у 
гріху ухилення в розкол та 
засвідчив намір неухильно 
зберігати вірність Богові та 
єдність з канонічною Церк-
вою, – пише Вінницька 
єпархія УПЦ. 

Протоієрея Романа Аса-
фова прийняли в клір Ві-
нницької єпархії УПЦ та 
поновили на посаді насто-
ятеля храму Серафима Са-
ровського

– Щодо марень міського голо-
ви про об’єднання, то нагадую 
- не можна об’єднувати те, що 
не роз’єднувалось, – зазначає 
голова районної ради Віктор 
Слободянюк. – Коли очільник 
міста створював цей прецедент, 
потрібно було думати, що за 

такими діями стоять людські 
долі, понад дві сотні працівників 
медичного закладу, а також за-
вершувати ваше логічне мислення 
і озвучувати, що при об’єднанні 
потрібно буде скоротити біль-
ше ста осіб, але це ви хочете 
робити тепер іншими руками.

«не можна об’єднувати те, що не роз’єднувалось»

глухий кут. У п’ятницю, 14 лютого, відбулася 42 сесія міської ради 7 скликання. 
На сесію було винесено 32 питання порядку денного плюс майнові питання. 
Тільки найбільше наших земляків хвилювало питання підвищення тарифів на 
водопостачання та за якими тарифами платити за воду

БоротьБа за пацієнта

в’ячеслав гончарук

За мораторій на підвищення вар-
тості води з 25 депутатів, які були 
присутні на сесії, проголосували 
Роман Масира, Олександр Гвелесіані 
та Сергій Матвіюк. Шестеро були 
проти такого рішення. Це Надія 
Якімова, Микола Кравець, Микола 
Синюшко, Марина Гончарук, Олена 
Лебедєва та Олександр Пузир. Місь-
кий голова пояснив свою позицію 
тим, що вже була така ж ситуація. 
Спочатку порадили людям не пла-
тити, а потім довелося містянам 
сплачувати заборгованість. Не можна 
обнадіювати людей, а потім сказати, 
що вода не в нашій компетенції.

П’ятеро народних обранців не 
голосували, одинадцять депутатів 
утримались. Отже рішення про 
введення мораторію на підвищен-
ня вартості води не прийняли.

— Міська рада скликала поза-
чергову сесію тільки для того, щоб 
не пікетували їх самих. Адже в 
соцмережах пройшла інформація, 
що після вихідних пікетуємо міську 
раду і Укрзалізницю. Тільки той пікет 
відмінили самі організатори про-

тестної акції, бо вже не було кого 
пікетувати. Міська рада спрацювала 
на випередження, — кажуть обурені 
козятинчани, які прийшли на «вод-
ний протест» увечері в день сесії.

Чому підвищили тарифи на воду, 
ми запитали в депутата міської ради і 
донедавна керівника територіального 
водного управління Миколи Кравця.

— У ситуації, що склалась з 
тарифами на воду, в деякій мірі 
винні самі люди, які отримували на 
комунальні послуги субсидію. Зараз 
субсидію дають живими грошима, 
а за комунальні послуги люди по-
винні сплачувати також грошима. 
Неплатежі призвели до того, що 
Козятин заборгував перед КТУ 9 
мільйонів гривень. І якщо козятин-
чани будуть так погано платити, то 
тарифи будуть тільки збільшува-
тись, — сказав Микола Кравець.

Зрозуміло, що водяники хо-
чуть повернути вкладені кошти. 
Тільки така позиція б’є по ки-
шені законослухняних громадян. 
Ті, хто справно платив, той буде 
змушений платити ще більше.

Щодо водного питання, ми по-
спілкувалися ще з одним народним 

обранцем Василем Пилипчуком.
— Міська рада не може вплинути 

на тарифи. Вона може тільки про-
сити Кабмін, Верховну Раду вплинути 
на рішення Держрегулятора з цін. 
Підзаконні акти з ціноутворення 
виписані таким чином, що не є пред-
метом судового розгляду, — каже 
депутат. — Одна надія, на подання 
будь-якої інстанції до Конститу-
ційного суду і Конституційний суд 
дасть тлумачення, що рішення про 

ціноутворення тарифів було не-
конституційним. Без висновку Кон-
ституційного суду про зменшення 
тарифів, їх можна тільки просити.

Тож влада, громада, й опозиція 
повинні не сперечатися, хто більше 
людям сподобається, а сісти разом 
і шукати кошти на незалежний водо-
гін. У Козятинському районі є водо-
гони з тарифом 10 гривень, навіть 
не 14, як було у нас. Бо там люди 
змогли провести незалежний водогін.

ірина Шевчук

Відміна дизеля наприкінці листо-
пада викликала шквал негативних 
обговорень серед козятинчан у 
соцмережах. Мовляв, ось так 
залізниця дбає про людей. Ско-
ро і колії почнуть розбирати.

Відомо, що дизель-поїзд № 
6297/6298 «Христинівка-Козятин-
Христинівка» належить Одеській 
залізниці. І шлях до його майбут-
нього скасування був прокладений 
ще два роки тому, коли стан колії 
значно погіршився, а швидкість 
руху дизель-поїзда суттєво впала. 

Разом з ним впав і пасажиропо-
тік — складав лише на 1-5%, що, 
відповідно, не покривало витрат на 
його курсування. Продаж квитків 
на дизель-поїзд в межах Південно-
Західної залізниці здійснювався 
лише квитковими касами вокзалу 
станції Козятин і складав в се-
редньому за добу лише 4 квитки.

Однак днями стало відо-
мо, що маршрут відновлять.

Як прокоментувала газеті «RIA» 
начальник пасажирського сектору 
Козятинської дирекції залізничних 
перевезень Ірина Шклярська, надій-
шла телеграма з Одеської залізниці.

— З 22 лютого 2020 призначаєть-
ся курсування приміського дизель-
потяга Христинівка-Козятин-Хрис-
тинівка, — каже Ірина Шклярська. 

— Прибуття в Козятин о 14.40, від-
правлення — о 14.49. Періодичність 
потяга така ж, як і була до його 
відміни — у 3, 4, 6, 7 дні тижня.

— Районною радою було при-
йняте рішення обслуговувати 
мешканців міста у райлікарні 
на платній основі, — розпо-
відає Олександр Пузир. — 
Нами було подано судовий 
позов. Рішення про заборону 
надання мешканцям міста ме-
дичних послуг зупинено. Ду-
маю, що ми його виграємо. 

лікуЮть і міських, і район-
них

Переходимо до Козятинської 
міської лікарні. Головний лі-
кар цієї медичної установи 
Олександр Євтушок позна-
йомив з медперсоналом, роз-
повів про обладнання, про-
грамне забезпечення. Поді-
лився планами на майбутнє.

— Міська лікарня в статусі 
планової, вона відповідає всім 
вимогам і на лікарню інтенсив-
ного лікування не претендує. 
Заклад розрахований на 100 лі-
жок, працює 25 лікарів, — каже 
Олександр Євтушок. — Є амбу-
латорно-поліклінічне відділення, 
терапевтичне, неврологічне і 
окремо реанімація (палата інтен-
сивної терапії), рентгенологічна 
служба, лабораторія. Плану-
ється реабілітаційна служба. 

За словами Олександра Єв-

тушка, за час його керівництва 
було багато нападок, прово-
кацій, відбулося багато подій, 
де колективи «зіштовхували 
лобами». Доказом цього є те, 
що 2020 рік розпочався плано-
вою перевіркою з представників 
департаменту. А наступного дня 
завітали представники право-
охоронних органів з позапла-
новою перевіркою. За направ-
ленням, на підставі звернення 
народного депутата Юрчишина, 
щоб перевірити факти роз-
крадання бюджетних коштів.

— Як у таких умовах можна 
працювати? Кількість пацієн-
тів за 2018 рік – 2473, в 2019 
— близько 2600 (це і міські, і 
сільські жителі). І жодному ми 
не сказали, що ідіть платіть, — 
стверджує головний лікар. — У 
місті і в районі може бути не 
одна лікарня. Питання в тім, 
яку вибере пацієнт. Стратегічно 
лікарня має бути одна, але якщо 
об'єднання не відбудеться, нічо-
го страшного. У нас терапевтич-
ний напрямок, у нас реабілітація 
має бути. Роботи вистачить всім. 

єДиний меДичний простір

Про конфліктні моменти між 
козятинськими лікарнями (місь-
кою та районною) давно відомо. 

І в плані співпраці, і в плані 
фінансування. Районна влада 
і міська не може знайти комп-
роміс та спільну мову. А в кінці 
цього року плануються місцеві 
вибори на новій територіальній 
основі. Відомо, що затвер-
джено 4 громади. Зараз є дві 
(Махнівська та Глуховецька), а 
в кінці цього року створиться 
Козятинська, яка буде од-
нією з найбільших і найсиль-
ніших у Вінницькій області. 

— Передбачається збільшен-
ня населення з 25 тисяч до 35. 
Тобто розглядати Козятин без 
лікарні не можна. І сьогодні 
перед нами стоїть питання, 
щоб об'єднати дві лікарні в 
один потужний медичний за-
клад, який буде мати більше 
шансів отримати фінанси і 
свого пацієнта на умовах кон-
курентноздатності. Ми висту-
паємо з цією ініціативою сис-
темно третій рік. Районна рада і 
сільські ради до цього ще не до-
зріли, – каже Олександр Пузир. 
–  Три роки я системно б’юся як 
риба об лід, щоб об'єднати ме-
дичні заклади. За півроку треба 
ліквідувати дві лікарні і ство-
рити єдиний медичний заклад, 
провести прозорі конкурси на 
головних лікарів з медичної та 
господарської частини. Цей про-
цес нешвидкий. І його потрібно 
розпочати вже, до виборів. 
Адже будуть ОТГ, а чи будуть 
районні ради — невідомо. 

Нагадаємо, що головний 
л і кар  Козятинсько ї  ЦРЛ 
Олександр Кравчук проти 
об’єднання районної та міської 
лікарні. Про це він сказав на 
засіданні круглого столу, що 
відбувся на початку лютого. 

пацієнта миколу обстежує лікар-отоларинголог

в’ячеслав гончарук

Дорога, що пролягає між 
«Білою казармою» та циган-
ським посьолком, кожної весни 
стає майже не прохідною для 
мешканців хутора. Цю до-
рогу ще можна назвати роз-
вилкою від вулиці Джерельної 
в сторону Махаринець. Самі 
хуторяни чомусь ї ї нарекли 
колією. Навіть про «дорогу 
колію» віршик склали, який 
прочитала нам мешканка ху-
тора Анна два роки тому:

Колія ти моя колія, і ходили 
по ній всі, і я

Ходили по ній та пишалися, 
та проїхали ті, що з дороги 
знущалися

Колія ти моя колія, вже не 
ходить ніхто і не я

Там, де люди щоденно топ-
талися, новосели по ній про-
каталися.

Пані Анна адресувала ці 
рядки підприємцю, який по-
селився на хуторі. Мешканців 
хутора обурило те, що під-
приємець став їздити сте -
жиною, якою ходили люди.

Протягом двох років на до-
розі, яка веде до циганського 
хутора, мало що змінилося. 
Хіба сама згадана стежина при-
пинила своє існування. Зараз 
люди ходять приватними горо-
дами масиву «Європейський».

До посівної кампанії, яка на-
ступить приблизно за місяць, 
мешканці циганського хутора 
можуть топтати чужі городи, а 
коли розвесниться і господарі 
виорють свої земельні наділи, 
доведеться до залізничного пе-
реїзду людям ходити в чоботях. 
А біля переїзду міняти взуття.

Самі мешканці циганського 
посьолка мріють, щоб до їх-
нього хутора прийшла якась 

ц и в і л і з а ц і я , 
щоб зробили 
від переїзду до 
посьолка до-
рогу з твер -
дим покриттям.

– Формально 
ми до Маха-
ринець відно-
симось, але в 
Махаринці ми 
тільки на вибо-
ри голосувати 
ходимо, – ка-
ж у ть  м і сцев і 
мешканц і .  – 
За фактом ми 
вважаємо себе 
козятинчанами. 
Нам до центру 
міста прості -
ше добратися, 
ніж до центру 
села . Бракує 
тільки дороги.



4 RIA-К, Четвер,20 лютого 2020                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 5 RIA-К, Четвер, 20 лютого 2020    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 
проблема

топ-5 найдорожчих ремонтів 
доріг у Козятині за 2019 ріК

На першу сходинку нашого 
рейтингу найдорожчих ре-
монтів могла потрапити вули-
ця Підгорбунського. Там пла-
нували зробити капітальний 
ремонт, полагодити тротуар і 
встановити велодоріжку. Тоді б 
ремонт коштував понад 3 міль-
йони 617 тисяч 370 гривень.
Ремонт не зробили, тому що 
відмінили торги у системі елек-
тронних закупівель. Але з бю-
джету витратили кошти на ви-
конання проектно-кошторисної 
документації та експертизи 
проектної документації.
Експертизу замовили за 6 тисяч 

480 гривень «Службі техніч-
ного нагляду». Проектно-ко-
шторисну документацію за 11 
тисяч 368 гривень і 42 копійки 
«Українському будівельному 
ресурсу».
Оскільки торги з капітального 
ремонту на цій вулиці не від-
булися, тут провели поточний 
ремонт на ділянці від Винни-
ченка до перехрестя з Героїв 
Майдану. На Гугл карті, ця 
частина вулиці довжиною при-
близно 155 метрів.
Поточний ремонт за 88 тисяч 
683 гривні і 41 копійку замови-
ли вінницькій фірмі «Віндор».

могла посісти першу сходинку

інфраструктура. Протягом 2019 року Управління житлово-комунального господарства підписало 
через систему електронних закупівель Prozorro 41 договір на ремонт доріг. На які з них витратили 
найбільше коштів і яка дорога мала змогу потрапити до нашого рейтингу, але «зійшла з дистанції»?

наші люди

вулиця привокзальна. Тут зробили капремонт майже за 
1,5 мільйона гривень

вулиця підгорбунського могла посісти першу сходинку у 
нашому рейтингу. Але через відміну торгів на аукціоні тут 
зробили лише поточний ремонт за 88,6 тисячі

частина вулиці Довженка в районі м’ясокомбінату 
опинилася за крок до перемоги. На ремонт витратили 1,4 
мільйона

проДовження. ПОЧАТОК» стор.1

олена уДвуД

Найдешевше міській скарб-
ниці вартувало грейдеруван-
ня вулиці Московської. За 
ремонт заплатили всього 20 
927 гривень. Договір під-
писали з комунальним під-
приємством «Відродження».

Перейдемо до п’ятірки лі-
дерів. Почесне п’яте місце 
посів поточний ремонт вулиці 
Куликівського. За послугу за-
платили 199 890 гривень. До-
говір підписали з вінницькою 
фірмою «Шляхбудматеріа-
ли». Керівник - Петро Рибак.

На четвертій сходинці — ка-
пітальний ремонт частини до-
рожного покриття і тротуару 
вулиці Довженка з заміною 
труби водостоку. Ми підраху-
вали, що капремонт в загаль-
ному коштував 1 мільйон 358 
тисяч 37 гривень і 86 копійок. 
Відремонтували ділянку від 
вулиці Довженка до будівлі на 
вулиці Довженка, 2а. Це примі-
щення, де розташовані БТІ та 
«Чисте місто». Ми порахували 
на карті Гугл приблизну довжи-
ну цієї ділянки — 53,3 метра.

Авторський нагляд коштував 
6 тисяч 750 гривень. Про-
вела нагляд вінницька фірма 
«Український будівельний ре-
сурс». Керівник — Олександр 
Чорний. Ця сама компанія 
виготовила і проектно-кошто-
рисну документацію за 40 
тисяч 206 гривень і 82 копійки.

Технічний нагляд обійшовся 
бюджету міста у 19 тисяч 36 
гривень і 80 копійок. Дого-
вір підписали із вінницькою 
фірмою «Служба технічного 

нагляду за об’єктами житло-
во-комунального господар-
ства». Керівник - Степан Кізь.

За експертизу проектної 
документації заплатили 3 ти-
сячі 240 гривень вищезгаданій 
«Службі технічного нагляду 
за об’єктами житлово -ко -
мунального господарства».

А власне капітальний ре-
монт коштував 1 мільйон 
288 тисяч 804 гривні і 24 
копійки. Виконала роботи ві-
нницька компанія «Віндор». 
Керівник - Олександр Токар.

трійка ліДерів

Третю сходинку посів капі-
тальний ремонт вулиці При-
вокзальної. Загалом витра-
тили 1 мільйон 495 тисяч 
220 гривень і 77 копійок. 
Полагодили ділянку від бу-
динку № 1 до будинку № 9.

Власне ремонт коштував 1 
мільйон 460 тисяч 777 гривень 
і 17 копійок. Його замовили 
вінницькій компанії «Віндор». 
Ми вже згадували про неї 
вище. Ця сама фірма роби-
ла капремонт на Довженка.

Експертиза проектної доку-
ментації коштувала міському 
бюджету 3 тисячі 240 гривень. 
Виконала її теж вищезгадана 
«Служба технічного нагляду».

Авторський нагляд замо-
вили за 1 тисячу 350 гривень 
підприємцю Сергію Горобцю, 
який зареєстрований у Вінни-
ці. Цей самий ФОП розробив 
проектно-кошторисну докумен-
тацію за 8 тисяч 100 гривень.

Технічний нагляд за роботою 
коштував 21 тисячу 753 гривні 

і 60 копійок. Його замовили 
«Службі технічного нагляду».

За один крок до першо-
го місця опинилася вулиця 
Довженка. Точніше, ї ї час-
тина від Катукова до 8-ї 
Гвардійської. Це в районі 
М’ясокомбінату. На Гугл карті 
ми порахували, що при-
близна довжина цієї ділян-
ки становить 697,53 метра.

На капітальний ремонт цієї 
частини вулиці витратили 
загалом 1 мільйон 538 ти-
сяч 542 гривні і 60 копійок.

Власне ремонт коштував 
міській скарбниці 1 міль-
йон 497 тисяч 820 гривень і 
80 копійок. Його замовили 
в інницькій фірмі «Шлях-
будматер і а ли».  Ця с ама 
компанія робила поточний 
ремонт на Куликівського.

Авторський нагляд ко -
штував 2 тисячі 60 гривень. 
Його зробила вінницька під-
приємиця Валентина Ва-
сильковська . Вона також 
виконала проектні роботи 
за 12 тисяч 660 гривень.

Технічний нагляд замовили 
за 22 тисячі 414 гривень і 80 
копійок «Службі технічного 
нагляду». Ця ж компанія 
провела експертизу кошто-
рисної частини проектної 
документації. Ця послуга ко-
штувала 3 тисячі 240 гривень.

Переможцем у нашому 
рейтингу стала вулиця Ярос-
лава Мудрого. На ділянці 
від перехрестя з вулицею 
Григорія Сковороди до Бі-
лоцерківської зробили ка-
пітальний ремонт. На Гугл 
карті, це відрізок довжиною 
приблизно 727,44 метра .

Власне ремонт коштував 
міському бюджету 1 міль-
йон 498 тисяч 224 гривні. 
Його також замовили ком-
панії «Шляхбудматеріали».

Авторський нагляд за 2 
тисячі 60 гривень провела 
вищезгадана підприємиця 
Валентина Васильковська. 
Вона також виконала про-
ект за 12 тисяч 660 гривень.

Технічний нагляд за ре-
монтом коштував 22 тися-
чі 358 гривень і 40 копі-
йок. Його провела «Служ-
ба технічного нагляду». Ця 
сама фірма провела екс-
пертизу кошторисної части-
ни проектної документації 
за 3 тисячі 240 гривень.

поети-Козятинчани розповідають про Свої вірші

«я перший раз 
поцілувалася з хлопцем». 
Свій перший вірш Світлана 
Мацюк присвятила темі 
кохання 

золотий голоС Козятина хоче 
Бути війСьКовим
наша гордість. Герой нашої історії — Дмитро Плотніцький. Дехто називає його козятинським 
соловейком. Цей юнак співає пісні Олега Винника краще за самого Винника. А ще планує 
стати військовим. Козятинчанин про своє покликання і про те, чому хоче підписати контракт із 
нацгвардією

Дмитро плотніцький має голос оперного співака. 
Проте це не заважає йому виконувати естрадні пісні

одна з пісень, яку Дмитро 
виконав на концерті — 
«мамо» скрябіна. Його 
виступ дивилась мама Ірина 
Плотніцька

олена уДвуД

Ми зустрілися із Дмитром у 
міському терцентрі. Його за-
просили виступити на вечорі 
поезій, який провела 14 лю-
того Лариса Казмірчук. Він 
саме збирався розспівуватися.

— Не дадуть порепетиру-
вати, — каже він, щойно від-
чинилис я  двер і  п і дсобки 
і ставить на паузу компози-
цію, яка грала на телефоні.

— Співаєте? — запитуємо ми.
— Так точно, — відпові-

дає Дмитро по-військовому.
Зараз козятинчанин прохо-

дить строкову службу в армії. 
Призвали його 18 червня 2019 
року. Поспілкувалися ми з ним 
в останній день його відпустки. 
Але навіть військовий обов’язок 
не заважає йому займатися 
улюбленою справою — співа-
ти. Адже це його покликання. 
Дмитро професійно займається 
музикою вже понад 12 років.

— Є в мене товариш-військо-
вослужбовець, — розповідає 
Дмитро. — Він на дембель вже 
скоро йде. Вчився в музичному 
коледжі в Харкові. Він грає на 
гітарі, а я співаю. Це ми як збе-
ремося і дві-три години можемо 
співати. Я починаю, всі підспі-
вують. Збираємося, у нас це 
дозволяється. Навіть було таке 
раз, що ми вийшли на перекур. 
А в курилці багато людей завжди 
збирається. Це ж армія, як не 

як, виходять абсолютно всі. Ми 
почали співати якусь армійську 
пісню. На «курилці», напевно, 
душ 200 було. І коли 200 чолові-
ків співає за тобою — це просто 
клас! Потім пішли, знов співає-
мо, поки не порозганяють усіх.

В армії Дмитро долучився до 
оркестру. Поки що він не соліст, 
але має з цього приводу плани 
на майбутнє. Козятинчанин хоче 
підписати контракт із націо-
нальною гвардією і продовжити 
військову справу. І вже тоді, 
якщо все складеться добре, ста-
ти солістом духового оркестру.

— Чому хочете бути вій-
ськовим? — запитуємо нашого 
співрозмовника.

— Я не знаю, як вам пояс-
нити. Ви дівчина, ви в армії не 
служили. Кожен чоловік повинен 
пройти військову службу. Я пі-
шов в армію і я не шкодую. По-
перше, я навчився багато чого 
нового, це та сама дисципліна в 
першу чергу. Якщо є можливість 
займатися тим, що тобі подо-
бається, чому не лишитися? А 
можливість є. Якщо можливість 
є, її потрібно використовувати. У 
будь-якому випадку, навіть якщо 
щось іде не так, як ти хочеш, 
це все можна виправити. Про-
сто для цього треба старатися. 

Старанність — це одна з тих 
рис, яка допомогла Дмитру 
стати співаком. Адже самого 
таланту зазвичай буває замало. 
Треба ще й прикласти неабияких 

зусиль і цей талант розвивати.
Хист до виконання пісень 

Дмитро відкрив у собі ще зо-
всім маленьким, йому тоді було 
п’ять років. Коли сів за шкільну 
парту і почалися уроки музики, 
вчителька одразу сказала йому: 
«Будеш співати!» До слова, на-
вчався наш герой у школі №9.

— Потім вже пішов у музичну 
школу, — розповідає юнак. — 
Почалися конкурси, фестивалі.

Коли випустився зі школи, 
зрозумів, що хоче продовжу-
вати розвиватися у цьому на-
прямку. Козятинчанин поїхав 
до Вінниці на прослуховування 
у Коледж культури і мистецтв 
імені Леонтовича. Хоча сам 
каже, що це було не стільки 
навчання, як випробування.

— Тобі треба його проспівати, 
а ти не можеш, — продовжує 
Дмитро. — І ти його вчиш і шу-
каєш, як до нього підійти, з чого, 
куди. І потім, коли ти вже знахо-
диш це все, з кожним твоїм тво-
ром у тебе розвивається і опора, 
і вокальне прикриття, яке зараз 
використовується майже всіма 
співаками і в Україні, і за кордо-
ном. І ти сам для себе шукаєш.

Дмитро має академічний вокал. 
Але співає композиції різні — і 
оперу, і естраду. Каже, і там, і 
там є як свої плюси, так і мінуси.

— Академічний і естрадний 
вокал — це дві різних вокальних 
системи, але їх можна і поєд-
нувати, і роз’єднувати. Там вже 

все залежить від тебе, як ти 
хочеш. Якщо ти хочеш, викорис-
товуєш одні вокальні прийоми, 
хочеш, використовуєш інші.

Після нашої розмови Дми-
тро пішов на сцену. На вечорі 
поезій він виконав три піс-
ні: «Мамо» Скрябіна та дві 
композиції Олега Винника. 
До речі, завітала на виступ 
сина і мама Ірина Плотніцька.

Д м и т р о  П л о т н і ц ь -
кий дуже розчулив гос-
тей заходу. У багатьох на 
очах наверталися сльози.

— Ми тебе нікуди не відпус-
тимо! — вигукували з залу, так 
людям сподобався спів Дмитра. 
Але юнак поспішив додому зби-
ратися, бо вже у суботу треба 
було їхати назад на службу.

олена уДвуД

Козятинчанка Світлана Мацюк 
полюбляє складати вірші та гумо-
рески. Натхнення черпає звідусіль.

— Я інший раз на кухні щось 
роблю. Подумала — раз, написа-
ла, — продовжує Світлана. — Або 
сплю і щось так мені на думку 
спаде. Якась рима іде. Я не можу 
пояснити толком. Пишу та й пишу. 
Я не замислювалася над цим. Гу-
моресок у мене менше. Вони під 
настрій. Якщо я десь щось побачу 
чи почую, тоді у мене гуморески 
йдуть. А так в основному вірші про 
життєве.

Коли саме почалося це захоплен-
ня, точно не знає. Але свій перший 
вірш пам’ятає добре.

— Перший мій вірш, це мені було 
тоді 17 років. Я перший раз по-
цілувалася з хлопцем. А ми дійсно 
з ним зустрілися несподівано. Він 
на мене поглянув, я на нього. І вже 
любов, — згадує Світлана і цитує 
свій вірш:

«Мы встретились случайно у 
порога,

Я даже имени не знала твоего.
Но, видно, нам была с тобой 

одна дорога,
Тропиночкой идти».
— Ну, ми походили, поки він в 

армію не пішов, — сміється жінка. 
— Пішов в армію і так ми пере-
стали ходити.

Юрій Мотронюк по-справжньому 
писати почав у зрілому віці. Епоха 
диктувала свої теми — один з пер-

ших віршів поет присвятив ударниці 
праці.

— У радянські часи треба було 
славити передовиків. І один із 
віршів, але не найперший, був 
надрукований в газеті фастівській 
«Перемога». Це вірш про ударницю 
комуністичної праці Людмилу Ру-
денко. Я весь не пам’ятаю, — каже 
наш співрозмовник і цитує уривок:

«Коли ви зайдете в ливарню,
Де наша Людмила працює,
Можливо, вам здасться негарним
Цей цех, що у праці вирує.
Навколо цокочуть трамбовки,
Вкриваються стержні графітом.
І шум трудовий тут не мовкне
Ніколи — ні взимку, ні літом».
Наш співрозмовник має навіть 

збірку своїх творів. Книга «Струмені 

серця» вийшла друком у 2009 році.
У доробку козятинчанина ваго-

ме місце посідає також любовна 
лірика.

— Найбільший розквіт був, коли 
була жива моя дружина. Але вже 
більше 20 років я вдівець, — роз-
повідає Юрій. — З різними жінками 
були зустрічі, з’являлося захоплен-
ня, закоханість, але це не можна 
було порівняти з моєю Любою, з 
першою дружиною і першою моєю 
любов’ю. Я присвячував їй вірші.

Юрій Мотронюк та Світлана 
Мацюк взяли участь у вечорі по-
езій, який організувала Лариса 
Казмірчук. Свій захід вона при-
святила Дню закоханих. Подібний 
вечір провели у Міському терцентрі 
вперше.
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

«БатьКо дав оСтанні заощадження – я поїхав на майдан»

відБувСя онлайн-Семінар з питань проведення та 
оформлення проєКтних заявоК для 17 оБлаСного КонКурСу

дайте гроші проСто таК аБо яК црл 
проводить розрахунКи

афганіСтан – то Біль і СмутоК, чиєСь оБірване життя…

шановні земляКи!

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

Шановні земляки!
20 лютого – День пам’яті Героїв Небесної Сотні – людей, які за-

платили своїм життям за європейське майбутнє України, незалежність і 
свободу Батьківщини.

Кожного з нас змінила Революція Гідності. Навчила бути небайдужи-
ми, брати на себе відповідальність і стояти за Україну до останнього 
подиху. Приклад тому – героїчний захист східних рубежів країни саме 
в ці лютневі дні, волонтерський рух, самопожертва в ім’я незалежності.

Будуючи нову державу, ми не маємо забути, за що загинула Небесна 
Сотня. Для нас є святим обов’язком вшанувати Героїв! Схиляємо голо-
ви перед пам’яттю тих, хто ціною власного життя відстояв наше життя, 
щасливе завтра Української Держави!

Слава Українському народові! Вічна слава Героям!
З повагою, міський голова Олександр Пузир

сергій савчук розказує дітям про події на майдані

революція гідності. Наш земляк Сергій Савчук поділився своїми спогадами про участь в 
революції 2013-2014 рр. та розповів, чому, на його думку, жодна краплина крові не пролилася 
даремно

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
начальника Козятинського відділення управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування у Вінницькій області ПІСКУНА Олександра 

Миколайовича (20.02);  депутата районної ради ШКРЯБІЯ Дмитра Геннадійовича (20.02);  секретаря Самгородоцької сільської ради ШЕВЧУК 
Людмилу Феліксівну (21.02);  в.о. старости селища Бродецьке ЛОПАТЮКА Ярослава Станіславовича (26.02);  депутата районної ради КИРИ-
ЛЮКА Марка Івановича (26.02);  в. о. завідувача КП «Козятинська районна аптека «НАДІЯ» Козятинської районної ради» СВІДЕРСЬКУ Наталію 
Іванівну (26.02);  заступника головного лікаря Козятинської центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства, голову профкому 
СТАНІСЛАВЧУК Надію Миколаївну (26.02)

Бажаємо вам міцного здоров'я та життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, благополуччя, злагоди та добробуту у вашій оселі! Родинне 
коло, близькі та друзі нехай повсякчас будуть вашим надійним оберегом, опорою та підтримкою, а кожен новий день приносить лише перемоги, радісні звістки і приємні 
події.                                                                                                З ЮВІЛЕЄМ

ветерана Другої світової війни, с-ще Глухівці АНДРІЙЧУКА Федора Григоровича (22.02)
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я та щасливого довголіття! Нехай Вас завжди оточують люблячі люди, в родинній оселі панують злагода 

та добробут, а кожен Ваш день буде сповнений радості та позитивних вражень! 
Шановні жителі Козятинщини

20-21 лютого наша держава відзначає річницю трагічних подій на Майдані, вшановує Героїв Небесної сотні та учасників Революції Гідності. 
Шість років тому найактивніші представники українського народу відстоювали право всіх нас жити у вільній Україні, мати право вільно дихати, відчува-
ти себе громадянами, а не сірою масою. Люди різного віку, професій, віросповідань, з різних куточків України вимагали право вибору. Потім їм довелось ви-
магати права жити. І навіть кулі снайперів не змогли перемогти цих людей. Вони гинули, та не здавались...Так на Майдані з'явилась ще одна сотня - Небесна.

Знаємо, що український народ після Революції Гідності став іншим і вже ніколи не буде терпіти неправди та несправедливості. Віддаймо шану патріотизму і мужності Героїв Небесної 
сотні. Вклонімося кожному, хто виступив проти авторитарного режиму. Вічна і світла пам’ять Патріотам, Героям Небесної сотні, що загинули в боротьбі за нашу свободу. Слава Україні!

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

новини

20 лютого – День пам’яті Героїв Небесної Сотні – людей, які 
заплатили своїм життям за європейське майбутнє України, неза-
лежність і свободу Батьківщини.

Кожного з нас змінила Революція Гідності. Навчила бути небайдужи-
ми, брати на себе відповідальність і стояти за Україну до останнього 
подиху. Приклад тому – героїчний захист східних рубежів країни саме 
в ці лютневі дні, волонтерський рух, самопожертва в ім’я незалежності.

Будуючи нову державу, ми не маємо забути, за що загинула Небесна 
Сотня. Для нас є святим обов’язком вшанувати Героїв! Схиляємо голови 
перед пам’яттю тих, хто ціною власного життя відстояв наше життя, щас-
ливе завтра Української Держави! 

Слава Українському народові!  Вічна слава Героям!          
З повагою, міський голова Олександр Пузир Нещодавно Вінницька облас-

на Асоціація органів місцевого 
самоврядування спільно з Ві-
нницькою обласною радою, 
ОДА та експертами, що працю-
ють при  Асоціації, провели на-
раду-семінар з відповідальними 
за грантову діяльність в гро-
мадах Вінниччини. На порядку 
денному було обговорення 
особливостей проведення та 
оформлення проєктних заявок 
для 17 обласного Конкурсу 
проєктів розвитку територі-
альних громад, а також сти-

мулювання сільських рад та 
громадських організацій до 
написання грантових проектів.

Зустріч відбулась в режи-
мі онлайн, що дало змогу 
Асоціації одночасно вийти на 
зв’язок з усіма районами об-
ласті та зібрати близько 500 
представників в одному залі.

У семінарі взяли участь 
заступник голови районної 
ради Анатолій Задорожнюк, 
зас т упник голови райдер -
жадміністраці ї Ігор Булав-
ський, очільники територі-

альних громад Козятинщини.
17 обласний Конкурс проєктів 

розвитку територіальних гро-
мад стартував 10 лютого 2020 
року. Кінцевий термін подачі 
заявок на участь у конкурсі 
– 10 березня 2020 року. На 
конкурс можна подати не біль-
ше шести проєктів від кожної 
з рад міст обласного значення 
та об’єднаних територіальних 
громад, а також не більше двох 
проєктів від кожної з сільських, 
селищних, міс т районного 
значення рад, районних рад.

У вівторок, 18 лютого, у Козя-
тині проведено брифінг на тему: 
«Діяльність міських медичних за-
кладів» за участі керівництва міс-
та, головних лікарів, журналіс-
тів місцевих та регіональних ЗМІ.

Головні лікарі міського Центру 
первинної медико-санітарної допо-
моги Юлія Радогощина та міської 
лікарні Олександр Євтушок особисто 
провели для кореспондентів екс-
курсію будівлями закладів охорони 
здоров’я. Розповіли про придбання 
сучасного обладнання, новітнє устат-
кування, зроблені ремонтні роботи 
тощо. Представники четвертої влади 
мали наочну нагоду не лише по-
бачити матеріально-технічну базу 
медзакладів, але й поспілкуватися 
з пацієнтами (посилання на статті 
журналістів, які будуть розміщені 
у ЗМІ, знайдуть своє відображення 
на офіційному сайті міської ради).

Трансформації в медичній галузі, 
які відбуваються протягом останніх 
років, здавалося б покликанні покра-
щити якість надання медичних послуг. 
Мета прийнятих відповідних законів, 
постанов – змінити модель фінансу-
вання медицини державою та надати 
гарантії отримання якісного медич-
ного обслуговування для громадян.

Особливо непросто ці перетво-
рення проходять там, де міська 
влада створює з «нуля» медич-
ні заклади (як приклад ЦПМСД), 

а районна – лише руйнує.
Протягом останніх трьох років 

шпальти газет рясніють статтями 
про те, що міська влада винна у всіх 
проблемах громад Козятинського 
району: вибоїни на сільських доро-
гах, закриття ФАПів, не підвіз дітей 
у школи через брак пального ….І 
це лише початок цього переліку…

На закиди голови райради, мовляв 
медицина не фінансується з міського 
бюджету, відповімо не голослівними 
політичними лозунгами, які прита-
манні непрофесійному керівництву 
районного органу виконавчої влади, 
а надамо конструктивну, вичерпну, 
чітку та достовірну інформацію, 
а конкретніше – мовою цифр.

Варто лише прочитати та під-
рахувати. У 2018 році міська влада 
передала медичну субвенцію в роз-
мірі більше 9 млн.грн Центральній 
районній лікарні та виділила понад 1 
млн.600 тис. грн на оплату енергоно-
сіїв. В 2019 році медична субвенція 
для ЦРЛ склала 4 млн.грн., а енер-
гоносії вартували міській скарбниці 
1 млн.700 тис.грн. Крім того, на 
медичні препарати для інсулінозалеж-
них громадян виділили 305 тис.грн. 

В бюджетному запиті ЦРЛ за під-
писом головного лікаря на 2020 рік 
просить аби на оплату енергоносіїв 
з міської скарбниці їм виділили суму 
більше 2 млн.грн (!).На заробітну 
плату їм необхідно 4 млн. 521 грн. 

І це лише на перший квартал!!! За-
стосувавши табличку множення 
виходить більше 18 млн.грн. на рік. 
Притому, що з 01.04. 2020 року 
кожен медичний заклад повинен 
укласти договір з Національною 
службою здоров’я України і згідно 
якого вона оплачуватиме працю лі-
карів. І знову питання без відповіді…

Вже тривалий час міський голова 
ініціює створення єдиного медичного 
простору на теренах Козятина. Проте, 
систематичне ігнорування представни-
ків районної влади засідань робочої 
групи, яка створена для вирішення 
цього питання, і членами якої вони є, 
як то кажуть, говорить сама за себе.  

Прикро констатувати, але осо-
бисті та політичні амбіції деяких 
керівників району направлені не на 
вирішення нагальних питань, а на-
цілені на проведення широкої кам-
панії популяризації своєї особистості. 

 «Людину красить діло, а не 
слово!» - говорить давня приказка. 
І хочеться нагадати окремим очіль-
никам, які живуть, як в останній 
день свого царювання, а може, 
хочуть постати перед жителями 
краю в ореолі рятівників та благо-
дійників, що держава доведе до 
завершення реформу об’єднання 
громад - тоді нам усім доведеться 
обирати голів таких об’єднань! Є над 
чим подумати простому електорату.

15 лютого відзначається День 
вшанування учасників бойових 
дій на території інших дер-
жав. Кожного року ми ша-
нуємо пам'ять тих, хто поліг 
в афганських ущелинах, та 
кланяємося тим, хто прийшов 
з афганської війни живим.

160 тисяч українців взя-
ли участь у бойових діях, 
більше 8000 зазнали пора-
нення, 3360 не повернулися 
додому, серед них –5 жи-
телів Козятинського краю. 

Напередодні пам’ятної дати у 
Козятині відбулось покладан-
ня квітів до пам’ятника, який 
встановлений по вулиці 8- Гвар-
дійська біля меморіалу «Вічний 
вогонь». На ньому викарбувані 
імена наших земляків, загиблих 
у локальних війнах. На віче біля 
пам’ятника згадали поіменно 
всіх тих, хто не повернувся з 
війни, хвилиною мовчання. Це 

Герасимчук Сергій, Гуменюк 
Андрій, Комар Сергій, Чернип-
ко Олександр, Шумбар Віктор. 

Звертаючись до присутніх, 
міський голова Олександр Пузир 
зазначив: "Низький уклін солда-
там, офіцерам, нашим воїнам-
інтернаціоналістам, які сповна 
виконали свій обов’язок. П’ять 
років тому ви одними з перших 
стали на захист нашої держави, 
що не була готова до агресії. 
Переконаний, що завдяки вам 
наші діти, онуки будуть жити у 
вільній європейські заможній 
Україні. Щиро дякую за вашу 
порядність, мужність і честь". 

Також Олександр Дмитрович 
вручив Почесні грамоти та ма-
теріальні винагороди учасни-
кам бойових дій на території 
інших держав. Окремо при-
вітав і Тетяну Драмарецьку, 
яка вже протягом 10-ти років 
очолює громадську організа-

цію воїнів-інтернаціоналістів.
Із почуттям обов’язку та по-

ваги звернулися до козятинчан 
із когорти мужніх, котрим, 
довелось пройти буремними 
дорогами Афганістану, викону-
вати бойові завдання в інших 
«гарячих точках» обмеженого 
контингенту в період воєнного 
протистояння голова міськра-
йонної організації Української 
Спілки ветеранів Афганістану 
(воїнів-інтернаціоналістів) Тетя-
на Драмарецька та її заступник 
Микола Жирний, котрі подяку-
вали міській владі за підтримку, 
розуміння та побажали, щоб 
біль війни назавжди залишив-
ся в минулому і наше мирне 
життя до країв було наповнене 
щастям, добробутом та успіхом. 

Не забули афганці і про 
бойових побратимів, життя 
яких обірвалося на чужій зем-
лі. Після зустрічі, її учасники 

поклали квіти до пам’ятних 
дошок  з а г и блим  в о ї н ам .

Козятинська міська влада 
всіляко допомагає ветеранам-
афганцям. Протягом 2016-2020 
рр. на потреби міськрайонної 
організації з скарбниці міста 
виділено близько 50 тис.грн.

Слід наголосити, що відкриття 

пам’ятного знаку «Чорний тюль-
пан» стало можливим завдяки 
зусиллям козятинської влади. 
Саме за кошти міського бюдже-
ту, а це 300 тис.грн, вдалося 
встановити даний монумент.

Відтепер сюди приходитимуть 
рідні, побратими загиблих бій-
ців і всі, хто прагне їх згадати.

леся кесарчук

Під час революції на Май-
дані наші земляки не стояли 
осторонь. Сергій Савчук тоді 
підтримав народний протест. 

— Я працював на маслозаво-
ді в Козятині за графіком два 
через два. У свої вихідні при-
їжджав на Майдан. Вдома було 
двоє маленьких дітей, жили 
бідно, працював на  мінімальну 
зарплату, але покинути робо-
ту не міг. Проте не міг стояти 
осторонь тих подій на Майдані. 
Пам’ятаю, батько питає: «Що, 
сину, вирішив їхати?» Відпо-
відаю: «Так, поїду».  Він мене 
застерігав, що там небезпека. 
Потім мовив: «Це твій вибір». 
І як зараз пам’ятаю, виніс мені 
66 гривень: «Ось, тримай, все, 
що в мене є — тобі на дорогу», 
— розповідає Сергій Савчук.

Сергій Савчук приїхав на 
Майдан 22 грудня. Його від-

разу вразила атмосфера лю-
дяності та щирості. Незнайомі 
люди пропонували нічліг, го-
дували, напували. Таке він у 
своєму житті бачив вперше:  

 — Найбільше пам’ятаю про-
тистояння у січні, коли на 
Грушевського спалили марш-
рутку. Того дня нас поливали 
з водометів, аби утворилась 
ковзанка. Вночі  штурмували і 
відігнали нас до другої барика-
ди. О 6 годині ранку ми почули 
якийсь командирський голос. 
Підійшли ближче, виявилося, 
командир надає наказ на штурм 
барикади. Тоді поставили мо-
лодих хлопців МВСників. Вони 
підтримали народ і почали 
щит в щит бити і співати Гімн 
України. Тоді вперше пролуна-
ло гасло «Міліція з народом». 
Командир кричав, що це сабо-
таж тощо, але юнаки його не 
чули, — згадує Сергій Савчук.

Цей день закарбувався у 

пам’яті чоловіка тим, що вже 
тоді люди передбачали горе 
та біду. Ще тоді ніхто не 
знав, що відбудуться роз-
стріли на Майдані і загине 
багато людей, які увійдуть в 
історію як «Небесна сотня».  

 — У той день привезли свя-
щеника. Він почав мирити полі-
цію з людьми. І вийшло так, що 
люди з однієї сторони барикад, 
а з іншої сторони – міліція. 
Запам’яталося, як стояла  жінка 
і казала: «Не зі щирою душею 
читає він молитви. Священик по-
винен до вас стати спиною, а до 
них лицем. Не до добра це все». 

Чоловік трішки розумівся на 
будівництві. Згадує, як молоді 
хлопці зривали бруківку і в них 
це не дуже вдало виходило. 
Сергій запропонував допомогу, 
і після того за ніч протесту-
вальники зірвали чималий шмат 
бруківки. У лютому Сергій Сав-
ченко був у Козятині в самообо-

роні, перекривав білоцерківську 
трасу, слідкував за порядком. 

Нині в р ічницю розстрі -
лів він розповідає дітям про 
подвиги героїв та про Май-
дан і намагається довести 
всім, що жодна пролита кро-
винка не була даремною: 

— Нині відбувається станов-

лення демократії, раніше ми 
не могли знати, як виявляти 
корупціонерів, чи скільки в нас 
хабарників. Ми ростимо дітей 
патріотично налаштованих. Це 
все завдячуючи подвигу Геро-
їв Небесної сотні та тих, хто 
нині захищає Україну на Схо-
ді, - підсумовує Сергій Савчук.
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— У нас на ютубі найбільше 
переглядів набрала «Поросят-
ко Чок», — каже Наталія Ке-
сарчук. — Ми років 6–7 тому 
її вперше поставили 1 червня 
до Міжнародного дня захисту 
дітей. Минулого року запрошу-
вали нас в гості в старшу групу 
дитячого садочка. Це були 
надзвичайні глядачі. Вони так 
сприйняли цю музичну казку 
«Поросятко Чок», сміялися з 
вовка, аплодували. Ми потім 
повиходили, а вони аж трусять-
ся, щоб пощупати ці іграшки.

Раніше діти їздили у по-
зашкільні табори у Йоси-
півку та Пляхову, де теж 
показували вистави. А два з 
половиною роки тому весе-

лили дітей із Калинівки, яких 
привезли до нас після вибу-
хів на складах боєприпасів.

— Дзвонить до директора 
Олена Іванчук і каже, що діти 
з Калинівки там, де сімейна 
медицина в міській лікарні, що 
робити — не знаю. Директор 
каже: «Бери свій ляльковий, 
щось придумай їм». То я взяла 
старі журнали, їм пороздава-
ла. І показували ми їм виставу 
«Колобок-супермен». Вона 
дуже смішна. Діткам теж спо-
добалося. Хоч трішечки їх роз-
веселили, — каже Кесарчук.

А цьогоріч на квітень «Ко-
льорове диво» планує по-
казати нову музичну виста-
ву про Червону Шапочку.

коронна вистава — «поросятко чок»

наші діти вітання

ліворуч ляльки театру "золотий ключик".  Праворуч нові 
іграшки бібабо, з якими виступають у "Кольоровому диві"

Діти дуже люблять свого 
викладача. Деякі довго не 
можуть попрощатися з 
гуртком і друзями, попри 
те, що виростають

перший склад гуртка лялькового театру. Дівчинка у 
верхньому ряду ліворуч — Олена Боднар. Саме вона брала 
участь у конкурсі «Міс Україна-Всесвіт»

будинок на перехресті грушевського та мічуріна. На паркані сиділо 
троє котів. На цю трійку озиралися усі перехожі.

про гуртоК ляльКового 
театру у Козятині
Дозвілля. Ляльковий театр «Кольорове диво» діє при районній бібліотеці для дітей. Учасники театральної 
трупи допомагали пережити жахіття вибухів дітям з Калинівки. А до першого складу входила дівчина, що 
минулого року потрапила до фіналу конкурсу «Міс Україна-Всесвіт»

олена уДвуД

Наталія Кесарчук — бібліо-
текар відділу 1–4 класів. Проте 
діти навідуються до неї не лише 
для того, щоб почитати книжки. 
Вісім років тому Наталія органі-
зувала для малечі гурток ляль-
кового театру «Кольорове диво».

Хоча цей гурток має давню істо-
рію — у радянські часи при нашій 
бібліотеці була подібна студія, де ді-
тки теж ставили вистави. Використо-
вували тоді і ляльки, що одягаються 
на руку (вони, до речі, називаються 
бібабо), а також саморобні іграшки.

— Той гурток називався “Золо-
тий ключик”, — розповідає Наталія 
Кесарчук. — Колись у нас був аль-
бом старий-старий з фотографіями 
з тими ляльками. То десь були, 
мабуть, 80-ті роки. А з 1988-го до 
середини дев’яностих його вела 
бібліотекар Лариса Дорошенко.

Перед нашою зустріччю На-
талія зазирнула до сховища, 
аби знайти радянські ляльки. 
Знайшла двох героїв — Незна-

йка та Знайка, персонажів ві-
домої трилогії Миколи Носова.

— Більше ляльок немає. Це все 
ж коли було! Це виходить, років 
35–40 тому був цей гурток, — про-
довжує бібліотекар. — Якісь ще в 
них на фотографіях були: вовчик 
саморобний, зайчик. Вони такі каз-
ки невеличкі ставили. Ще знаю, що 
колись було дві ляльки-маріонетки.

А в 2011 традиція ставити ляль-
кові вистави відновилася. Спершу 
діти приносили свої іграшки з дому: 
ведмедика, жабку, радянського 
Діда Мороза, якого ставили під 
ялинку. Ще частину персонажів 
виготовляли разом з Наталею.

Справжні іграшки бібабо 
з’явилися у «Кольоровому диві» 
трохи згодом. Їх вручив у 2012 році 
під час проведення бібліомосту 
тодішній голова райдержадміні-
страції Олексій Лавренюк. У гурт-
ка з’явилося близько 30 ляльок.

— Ми ставили виставу про те, 
як дітки збираються на Новий 
рік, — згадує Кесарчук. — Олек-
сій Іванович (Лавренюк — авт.) 
подивився і каже: «То що ж ви 
звичайними ляльками? Я вам по-
дарую такі, що на рукавичці». 
Він нам подарував ці ляльки і 
після цього я створила цей клуб.

як усе почалося
Ідея створити гурток «Кольо-

рове диво» з’явилася спонтанно. 
До бібліотеки приходили діти 
брати книжки і часто залишалися 
посидіти за столиками. Наталія 
Кесарчук запропонувала їм до-
лучитися до проведення «Свята 
книги», яке щороку організовує 
бібліотека. Спершу діти показува-

ли короткі театралізовані сценки.
Потім перед Новорічними свята-

ми вони прийшли до бібліотеки зі 
своїми іграшками і гралися за сто-
ликами. І кажуть: «От би нам якусь 
виставу поставити». Тим паче, у кабі-
неті була ширма. Так і вирішили, що 
вони з дому принесуть свої іграшки, 
і покажуть виставу «Новий рік на 
поріг». Потім поставили «Ріпку».

— Було таке, що вони у мене 
були з різних шкіл і вони здружу-
валися, — продовжує бібліоте-
кар. — Ми зараз і піцу їмо, і день 
народження святкуємо. Як сім’я.

Із деякими вихованцями сво-
го гуртка Наталія досі підтри-
мує зв’язок. Вони час від часу 
телефонують одне до одного.

А були й такі діти, які не мо-
гли попрощатися з улюбленим 
гуртком, хоча вже виросли.

— Одні дівчата у мене за-
трималися до шостого класу. І 
так просили мене залишитися. 
Я кажу: «Дівчатка, вас вже з-за 
ширми буде видно». А вони: «На-
таліє Володимирівно, ми пригне-
мося», — розповідає бібліотекар.

учасниця конкурсу краси
Першими учасниками гуртка 

були Назар Шклярський, Юлія 
Пиріжок, Каріна Вергелес, Ка-
ріна Цимбалюк, Антон Заїчко, 
Женя Юхимець, Маша Студоляк, 
Анна Морозова та Олена Боднар.

До речі, Олена Боднар ми-
нулого року була учасницею 
конкурсу «Міс Україна-Всес-
віт». Вона потрапила до фіналу.

— Вона в мене дуже дов-
го була ведучою. І королевою 
книг. Ким у мене Оленка тільки 
не була! Їй вже, певно, років 
20, — каже Наталія Кесарчук.

До нинішнього складу входять 
Анна Романюк, Настя Гайдучок, 
Ольга Гайдучок, Маша Ковбій 
(її старша сестра Інна теж ходи-
ла на цей гурток), Марина Ліп-
чинська, Ангеліна Балюк, Анна 
Шуляк, Анастасія Круликівська.

Дівчата вже встигли пощедрувати 
у інклюзивно-ресурсному центрі при 
районному управлінні освіти та по-
казати постановку «Рукавичка свя-
того Миколая». Вона, до речі, є ав-
торською виставою керівниці гуртка.

— Дівчатка жвавенькі, — каже 
Кесарчук. — Я бачу, що вони хо-
чуть ходити. Була ще у мене Оля 
Гладунець. Вона була старостою 
5 років. Із 3 до 6 класу. Навіть 
минулого року приходила мені до-
помагала. А це образилася, що я 
її не покликала, але ж вона дуже 

висока стала! Уже восьмий клас.
Щоразу, коли збирається новий 

склад, спершу діти знайомляться 
між собою, а потім обирають ста-
росту. Вона допомагає коригувати 
роботу гуртка і повідомляє На-
талії про те, хто буде на репетиції.

— Потім ми підбираємо виставу, 
розподіляємо героїв, — продо-
вжує Наталія. — Буває, що дітки 
не можуть помиритися. То ми пи-
шемо героїв на шматочках паперу 
і витягуємо. Я кажу: «Дівчата, це 
так, щоб нікому образливо не 
було». Бо потім починається: «А 
у мене мало слів, а ви її більше 
любите, бо в неї слів багато».

Після вистав зазвичай чаювання 
із піцою. Часом усі разом йдуть 

у парк фотографуватися. Діти 
проводять разом багато часу. По-
зитив у цьому бачать і батьки.

— Батьки раді. Кажуть: «Ви 
знаєте, не читає. А ви постановку 
ставите, і моя дитина вже про це 
книжку читає». Якось треба їх до 
бібліотеки заохочувати. Раніше 
ми, як проводили вікторини, про-
сто ставили їм запитання. А зараз 
мій син Богдан зробив мульти-
медійні, бо діти вже не реагують 
на те, що їм читаєш з листочка.

Деякі вистави Наталія Кесарчук 

шукає в інтернеті і додає до них 
щось своє, деякі є авторськими. 
Деякі театралізовані — поряд з 
ляльками бібабо у них з’являються 
перевдягнуті герої. Щоб дітям 
було цікавіше дивитися, наприкінці 
усі герої танцюють під музику.

За вісім років існування «Ко-
льорового дива» змінилася і по-
дача вистав. Нині найбільшою 
популярністю користуються сцен-
ки на авторські музичні казки 
В’ячеслава Полянського. На початку 
вистави вмикається запис і герої 
грають під музику. Діти-учасники 
не промовляють жодного слова. 
Проте тут є свої складнощі — 
треба так добре вивчити казку, 
щоб усі герої з’являлися над 

ширмою у потрібний момент.
«Кольорове диво» ставить по-

вчальні вистави, такі, як «Ні сига-
реті», «Твій друг — дорожній рух». 
Є серед постановок традиційні 
«Колосок» та «Ріпка». А є казки на 
сучасний лад. Наприклад, «Коло-
бок-супермен». Тут вовк працює 
на м’ясокомбінаті, ведмідь про-
дає «Снікерси», щоб зібрати на 
барлогу, лисиця передбачає долю. 
Чи «Коза-дереза», де головна 
героїня ходить до салону краси 
на манікюр та на масаж у спа.

фото дня:  Скоро весна
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лілія василюк - вчитель нової української школи

урок англійської мови в другокласників махаринецької 
школи

сергій лефтер родом з козятина, але вже багато років 
мешкає у києві. Фото зі сторінки Сергія у Фейсбук

Козятинчанин очолить преС-центр офіСу президента?

мріяла Стати правоохоронцем та 
вСе змінила люБов до Брата
пишаємося. У кінці минулого року вчителі України взяли старт у Всеукраїнському конкурсі 
«Учитель року-2020». Серед вчителів Вінниччини була наша землячка Лілія Василюк з 
Махаринець. Вона стала другою серед 256 учасниць Вінниччини. Ми зустрілися зі срібним 
призером вчительського марафону. Тільки розповідь наша про вчительські будні та плани на 
майбутнє люблячих дітей вчителів

в’ячеслав гончарук

Коли ми приїхали в школу, 
де працює Лілія Василюк, наша 
героїня проводила урок англій-
ської мови другокласникам. До-
чекавшись перерви між уроками, 
поспілкувалися з педагогом в 
режимі бліц. Адже наступний 
урок у нашої співрозмовниці та-
кож був розписаний похвилинно 
і запізнитися до своїх учнів вчи-
тель англійської мови не могла.

— Ліліє, розкажіть, що спо-
нукало вас взяти участь у кон-
курсі «Учитель року» в номі-
нації «Зарубіжна література»?

— Я маю педагогічного стажу 
14 років, — каже наша співроз-
мовниця. — Якщо з іноземної 
мови я маю чималий досвід, то 
іноземну літературу викладаю 
всього п’ять років. З іноземної 
мови я неодноразово брала 
участь у конкурсах, а з зарубіжної 
літератури брала участь вперше. 
У мене було дві мети. Переві-
рити свої можливості як учителя 
і на змаганнях познайомитися з 
людьми, які в системі освіти впро-
ваджують інноваційні проекти.

— Ліліє Володимирівно, а 
який, на вашу думку, має бути 
вчитель «Нової української 
школи»?

— Зараз в першу чергу по-
трібно вміти працювати з дітьми. 
Учні не хочуть, щоб ними керу-
вали. Вони хочуть, щоб з ними 
домовлялися, товаришували, за-
питували їхньої думки. Тому що, 
якщо цього не робити, то вони 
тої думки просто не матимуть. 
Креативність вчителя — це та 

вимога перед дітьми, яка ста-
вить конкретне питання: або 
вчитель успішний, або в нього 
немає потенціалу для зростання.

— Стати вчителем, це мрія 
дитинства чи так вийшло?

— Скоріше так вийшло. З ди-
тячих років я мріяла вступити в 
школу міліції. Мої батьки працю-
вали в правоохоронних органах. 
До дев’ятого класу мій тато пере-
конував мене: що не лізь туди, де 
тобі буде важко. Правоохоронна 
система не для тебе. Ти любиш 
дітей, казав батько і кожен раз 
повторював — вступай в педаго-
гічний, будеш працювати з дітьми.

— А яким було ваше дитин-
ство?

— Моє дитинство пройшло, як 
у переважної більшості дітей мого 
віку. Ситі, одягнені та під мирним 
небом. Коли мені було 7 років, у 
мене з’явився братик Ігор. Батьки 
були обоє на роботі, тож я була 
його опікуном і вихователем. Я 
його настільки любила, що при-
святила йому своє дитинство і 
частину юності. Можливо, й стала 
педагогом через те, що всьо-
му навчала брата і отримувала 
від цього велике задоволення.

— Ліліє, ви вінничанка, як 
ви опинилися в Махаринецькій 
школі? Це було направлення 
після навчання, чи вас запро-
сили?

— У Махаринцях я опини-
лася завдяки табору «Пролі-
сок». Там проходила практику. 
У табір приїхав провідати сво-
го товариша хлопець Сергій з 
Махаринець. Познайомилися, 
зав’язалися дружні стосунки, 

які переросли у взаємні почут-
тя. Одружилися і переїхала до 
чоловіка. Так я опинилася в Ма-
харинцях і живу тут восьмий рік.

— Щоб позмагатися на Всеу-
країнському конкурсі «Учитель 
року-2020», вам не вистачило, 
мабуть, везіння. Чи будете ще 
брати участь у конкурсах?

— Звичайно. Сучасна укра-
їнська система освіти на шляху 
докорінного реформування та 
оптимізації. Основну роль у 
реформуванні освіти будуть віді-
гравати зміни в первинній ланці, 
тобто в початковій освіті. Треба 
бути готовими до нових вимог 
і викликів, потрібно самим вчи-
телям застосовувати інноваційні 
проекти. Подібні конкурси – це  
пізнання чогось нового в пе-
редових технологіях і набуття 
досвіду та фаховості в освіті.

— Ліліє, наша зустріч за бра-
ком часу йде до завершення, 
що можете додати до розповіді 
про вчителя Лілію Василюк?

— Усе, чого я досягаю, все, що 
роблю на своєму місці, я роблю 
заради своїх учнів. Тому що я 
їх дуже люблю, вони мене на-
дихають і стимулюють ходити на 
роботу. Напевно оті всі мінуси, які 
є на будь-якій роботі, і в роботі 
вчителя в тому числі, повністю 
перекриваються тим, наскільки 
світлі, добрі діти мене оточують в 
школі. Я вдячна долі, своєму тато-
ві, молодшому брату, які надихну-
ли мене набути професію, від якої 
отримуєш задоволення. Дякую 
долі, що побувала в «Проліску», а 
звідти отримала путівку в чудовий 
колектив Махаринецької школи.

олена уДвуД

Сергій Лефтер подав де-
кларацію кандидата на по-
саду завідувача сектору ви-
світлення діяльності Офісу 
Президента. Сергій родом з 
Козятина. Це він зазначив у 
декларації в розділі «місце 
реєстрації». Хоча вже бага-
то років мешкає у столиці.

Серг ію Лефтеру 29 ро -
ків. Навчався у нашому лі-
це ї  ще до того,  як його 
об’єднали зі школою № 4.

Після закінчення ліцею всту-
пив до Вінницького держав-
ного педагогічного універси-
тету в Інститут філології та 
журналістики. Здобував фах 
журналіста. Тут провчився до 
четвертого курсу. Згодом всту-
пив до Львівського національ-
ного університету імені Фран-
ка, де продовжив навчання.

Працював у різних ЗМІ. Зо-
крема, на каналі UA: Перший 
(що раніше називався Перший 
Національний), у інформагент-
ствах РБК-Україна та УНІАН.

Сергій Лефтер працював у 
Криму та на Донбасі в розпал 
анексії та початку конфлікту на 
Сході країни. Через свою діяль-
ність навіть потрапив у полон. 
У квітні 2014 року його викра-
ли сепаратисти у Слов’янську. 
Вони запідозрили його у співп-
раці з Правим сектором і 
вважали, що він шпигун, який 
збирає інформацію. Власне, на 
схід Сергій поїхав від фонду 
«Відкритий простір». Його за-
вданням було спостерігати за 
розвитком подій на Донбасі.
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             ПРОДАМ
Барана Романівської породи, молодих баранів. 067-
407-78-17
Батареї чавунні, котел газовий, ктел твердопаливний 
б\в, велосипеди б\в. 067-198-70-95
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
Вазони цикламен білий з бузковою серединою, 
форма для випікання вафель на газу. 093-109-83-83, 
097-556-89-47
Велосипед з мотором, плиткорізка 500 грн. 098-
225-46-10
Велосипеди б/у, плінтус дубовий, налічники ,дошка 
обрізна, фанера, труба каналізаціонна, кут метале-
вий, підставка для квітів металева. 096-258-75-22, 
073-052-93-37
Ворота сплошні  роз. 2,8  х 1,7 - 2 шт. 063-348-
01-73
Велосипеди і з/частини недорого, саджанці тонкош-
курого горіха 120 шт., масло перероб. 40 л., насіння 
помідорів різних сотрів урожайних, диван малютка 
б/у. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 093-940-96-11 
Вєтнамські поросята 3 міс. 1 500 грн. 098-581-65-
48 Інна
Віз кінний в хорошому стані та плуг. 097-621-40-52
Вугілля, зем.діл-ка 15 сот., верба на пні. 073-429-
56-52
Вулики лежаки 5 шт., ліве крило ГАЗ-24 Волга, 
лобове та заднє скло ГАЗ-24, радіатор ГАЗ-24, ко-
робка передач ГАЗ-24. 098-654-95-09
Газовий конвектор новий. 068-518-22-70, 068-061-
43-07
Газові балони, бачки з пральних машин, труби 
різного діаметру, уголки, тіски, наковальню, буржуй-
ку, ванни, батареї опалення чавунні. 063-398-52-10
Гараж в кооп.Жигулі, розташований в зручному 
місці І блок, після кап.ремонту (утеплення, покрівля 
- єврорубероїд, нова електрика), р.5.6 х 3.8 х 2.2.м, 
ворота 2.5 х 1.8 м. 093-430-38-47
Гараж в центрі. 067-738-60-93
Гараж вул.О.Кошового. 063-064-05-28
Гараж р-н нового училища. 093-270-59-37
Гараж цегляний 4 х 5.40 в центрі за магазином 
"Господарочка", повний пакет документів. 093-
772-56-14
Гараж. 093-270-59-37
Голуби - павича різнокольорові. 097-756-75-89
Дача на Талимонівці вул.Некрасова. 063-676-69-15
Дача на Телемонівці 5 сот., фундамент, погріб. 063-
383-93-89
Двері міжкімнатні дерев’яні та ДВП, люстри і бра, 
дзеркало, музичний центр "Панасонік", столик 2-х 
ярусний під вазони. 096-312-42-90, 093-892-12-44  

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
Двухкамерний холодильник в гарному стані, недо-
рого. 096-300-34-34
Дерева на корню (ясен), у селі. 093-425-28-14
Дрібну картоплю та сіно з люцеркою. 096-846-87-64
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
Дуже дешево б/у меблі: диван малютка, стінка 
кімнатна, шафа, крісла 2 шт., матраци 2 шт. 096-
313-92-02, 093-677-23-25
Електро генератор Хонда 2.5 Кв. 067-779-03-96
Єврокуб на 1000 л. 097-297-81-71
Жесть 1.5 2 м 1 - 13 листів. 097-248-01-51
Запчастини б\в до авто ВАЗ. 097-632-48-44
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 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 палево-
го, чорного, мраморного. 097-893-74-92
Килими 6 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, 
самовар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол 
дитячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, 
шафа,холодильник. 097-147-84-88
Кіоск металевий 3 х 4 м., освітлення внутрішнє, 
зовнішнє через лічильник згідно ТУ. 063-452-28-01, 
068-617-64-22
Кіоск на ринку Хлібодар. 063-629-49-24
Клітки для кролів в хорошому стані. 093-783-28-08
Кобила 8 років. 096-732-18-05 Валерій
Коза кітна на 3 окот, козочка кітна первістка. 067-
756-06-27
Контейнер 5 т. 068-843-46-68
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. 068-040-88-10
Кормовий буряк. 096-245-24-62, 063-829-57-07
Корова добра, спокійна з 3 телям, тільна 6 міс., 

кролики на розвід. 068-023-69-98
Корова коричнево - білої масті з 2 телям тільна, 
терміново. 096-660-22-80
Корова чорно ряба, тільна за 3 телям, бичок 8 міс. 
098-227-63-60
Кролиця молода 7 міс., хорошої простої породи на 
розвід. 096-963-73-52
Кроляче мясо. 096-612-95-89
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, май-
стер грейн, комбікорм для курчат. 063-293-13-29, 
098-974-57-77
Кухня нова 4 м., класика, кремового кольору з чорною 
патиною. 067-106-32-41
Лёшка 60 кг. мясної породи на домашніх харчах. 068-
216-70-39
Листи жесті. 073-182-19-74
Малі тюки ячмінної соломи. 096-762-82-24
Машинка для стрижки електрична, професійна б/у 
JAGUAR, для домашнього використання, недорого. 
093-831-77-40, 097-900-04-23
Меблі б/у:  стінка, шафа, крісла, підставка для 
телевізора, матраци, шпали, кухня, диван. 096-313-
92-02, 093-677-23-25
Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, 
пральна машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, ди-
ван, контейнер. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
Металеві ковані ворота: висота-2.10, ширина-3,75; 
хвіртка металева-1.03 м. 097-350-36-33 
Мінеральні добрива імпортні. 093-050-15-50
Місце під гараж вул.Довженка 105А, телевізор Самсунг 
21" старого зразка. 097-691-24-53
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Насіння ярої пшениці, насіння ультра ранньої сої. 096-
303-62-23
Насіння ячміня. 067-789-97-76
Нові парики, швейна машинка ножна, банки 0.5 л., 
вазони Алоє. 2-12-24, 093-884-86-66
Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть. 093-091-
22-38, 063-383-76-06
Орхідеї Фаленопсис 260 - 300 грн. 063-189-43-69
Пароварка б/у BRAUN в хорошому стані, недорого. 
093-831-77-40, 097-900-04-23
Плуг 2-х корпусний з передплужніком до малого трак-
тора. 098-826-20-26, 063-774-02-91
Плуг 3-х корпусний заводський, культиватор причіпний. 
097-698-46-18
Поросята в`єтнамські. 098-928-29-29
Поросята мясної породи 14-15 кг. 3 200 грн./пара. 
068-458-40-85
Прихожу 280 х 210 х 45 б/у в гарному стані, дешево, 
батарея опалення 50 х 60 нова. 063-741-21-86, 098-
542-94-77
Причіп саморобний до малого тракторця 1.25 х 2.00 
м - 6 500 грн. 068-518-35-71

Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Пшениця. 063-024-75-13
Сєтка - рябиця 12 м. б/у, контейнер 5 т., стіл - пар-
та, гараж 6 х 4 м. в центрі з документами, участок 
10 сот. з гаражом, компютер, пилка ручна, ножовка. 
098-993-35-42
Сіно в тюках. 067-779-68-60
Сіно і циркулярку, с. Козятин. 067-665-34-21, 063-
179-39-98
Сіно молодої люцерни 4 грн./кг., с.Перемога. 093-
052-02-38
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, можли-
ве фото по вайберу.093-024-07-25, 093-687-53-55
Стінка кімнатна з шафою 4 м. 063-297-74-32
Сумка для ноутбука, пральна машинка автомат 
Ардо, меблі: тумбочка, тумба з дзеркалом, кухонний 
комбайн механічний 200 грн. 068-044-24-68
Телевізор б/у на стіну в хорошому стані. 063-335-
97-80, 096-152-82-97
Телевізор Самсунг, відео-магнітофон Самсунг. 093-
140-90-01
Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 093-
631-89-49
Телиця чорно рябої породи, 8-й міс. тільності. 093-
988-95-87
Тумба під телевізор. 067-738-60-93
Тюки сіна та соломи. 068-759-80-17 Віталій
Тюки соломи ячмінки та пшениці. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 067-
929-72-46
Холодильна вітрина 165 см. 097-656-56-02
Уголок 50, 150 мм, б\в, бетонні перемичкі, бетонні 
стовбчики по 2,7 м. 097-563-45-90
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
Швейна машинка ПМЗ в хорошому стані, можлива 
доставка по місту. 093-123-51-65 Анжела
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 ком-
пютерно - письмовий, килим в хорошому стані 2.5 х 
1.5, кувалда 2 шт. 063-736-47-19
Швейна машинка, дитяче ліжко з матрацом, коля-
ска зима-літо, шезлонг-качелька. 063-623-64-76, 
098-298-48-97
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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 кв.м. - 1 

пов. можливо під піцерію, р-н Учили-
ща" Абсолют". 097-449-53-15

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

252-69-68

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності №343 від 2 листопада 2010 

року на кооперативну квартиру по 
вул. Комсомольській 13/52 на ім’я 
Данильчук Валентини Петрівни 

вважати недійсним

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

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

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

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

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

067-442-17-71

робота
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 300 - 450 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу в кафе потрібен кухар, офіціант, 
прибиральниця. 093-870-73-22
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 " 
з а п р о ш у є т ь с я  п р и б и р а л ь н и ц я .  М и 
гарантуємо: з/п 5500 грн (з податками). 
Компенсація харчування. 067-430-02-80 
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. День 
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, помічник бух-
галтера, водій ЗІЛ-130. Ми гарантуємо: з/п 
7500-10000 грн (з податками). Компенсація 
арчування. 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
Кафе Сіті Парк на постійну роботу потрібен 
бармен, офіціант. Прибиральниця по дзвінку 
093-599-68-33
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ремонт, послуги
Всі види ремонтних робіт 063-754-61-77
Виконуємо ремонт приміщень: шпаклівка, 
плитка, монтаж, гіпсокартон, ламінат, вагонка. 
073-130-22-02
Надаю послуги електрика. 096-810-57-78 Сергій
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
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    НЕРУХОМІСТЬ
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., м.Козятин вул.Г.Майдану 6. 098-
749-10-76
1-кімн. кв., смт.Залізничне вул.Дружби 61А, 

46
93

35

468068

46
95

45

469511

469491 469710

Шифер плоский, хвильовий, кут мелатерий 50 
мм, цегла. 097-563-45-90
Шифер плоский, хвильовий, цегла червона, б\в. 
097-563-45-90 

кв.3. 068-436-37-85 Ольга, 068-308-06-03
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-
балкон та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 
20:00
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., 38 кв.м., 1 пов. 2-х пов. будинку, 
нові вікна, двері. нова сантехніка, інд. опален-
ня, 2-х контурний котел, є сарай, погріб, вул.
Васьковського 21. 093-800-66-77, 095-425-
36-54
2-х кімн. кв., 56 кв.м., р-н ПРБ, 2/5, хороше 
планування, ремонт, підвал. 067-504-28-64
2-х кімн. кв., заг. площа 72 кв.м., в одно пов. 
будинку, м.Козятин, може розглянутися варіант 
обміну на квартиру в  центрі, газ, вода, ц/
каналізація, стан жилий, інд. газ. та пічне опа-
лення., сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий 
сад, поруч автобусна зупинка, школа, дит. са-
док, зал. вокзал. 096-429-87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв. в р-ні училища, або обмін на бу-
динок. 063-108-23-70
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, бал-
кон 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 ПРБ, Цесіс. 093-857-04-53
2-х кімн. кв., р-н училища, 1 пов. 093-563-
75-57
2-х кімн. кв., центр, 4 пов., біля 1 школи. 093-
563-31-57
3-х к імн. кв. ,  без ремонту, 2 пов., 
вул.Г.Майдану 14. 063-346-30-50
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., 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. опалення, з ремонтом, вбудована кухня. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
4-х кім. кв., 2/2, 86 кв. м. з усіма зручностями, 
імпортний котел, сучасні батареї, не кутова. Є 
2-х. поверховий гараж, підвал. 096-176-45-23
4-х кімн. кв., в центрі, можна під магазин, офіс. 
096-204-93-77, 096-821-92-88
4-х кімн. кв., центр, 1 пов., углова, 78 кв.м., 
жила, можливо під бізнес. 063-605-74-14
Будинок 100 кв.м., с.Білопілля, газ + пічне 
опалення, город, підсобне приміщення, сарай, 
поріб, криниця, поряд ц/дорога, зупинка, пічка, 
40 сот. землі. 098-551-29-46
Будинок з усіма зручностями, госпю будівлі, 
земельна ділянка 40 сот. в с. Непедівка. 069-
017-66-81
Будинок 2-х пов. с.Козятин з усіма будівлями 
та меблями. 063-879-11-07
Будинок 59.4 кв.м., с.Козятин, вул.Центральна, 
пічне опалення, світло, вода, гараж, погріб, 
сарай, 15 сот. землі виходять до ставу. 096-
215-55-79
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 в м.Козятин, з усіма зручностями, 
вода, газ, 57 кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. 
землі, по периметру огороджено бетонною 
огорожею, є плодові дерева, на околиці міста. 
063-026-75-03
Будинок 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 2-х пов., вул. Одеська, 25, заг. площа 
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 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.Іванківці вул.Новий світ, сарай, 
погріб. 096-841-03-16, 099-198-85-06
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 з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квар-
тиру. 097-186-99-34   
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Ма-
тросова, або обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-
18, 068-898-10-84  
Будинок газ., зі всіма зручностями, с.Сигнал, 
є гараж, сарай, криниця, погріб, літня кухня, 
садок, город, бесідка 8 х 10 м. 095-769-97-36
Будинок газ., котел Вайлант, 3 кімнати, євро-
ремонт, веранда, вода в будинку, ванна, літня 
кухня, сарай, погріб, кладові, гараж, забор-
жесть, 6 сот.землі приватиз., документи 
готові, можливий обмін. 093-937-65-00, 093-
153-91-14
Будинок газ., цегляний, зем. діл-ка 40 сот. 
сад, город, підсобне приміщення (сарай), 
центр с.Білопілля. 098-394-47-36
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 Локо-
мотивного депо, 3 кімнати, кухня, комора, в 
дворі госп. будівлі, гараж, криниця. 063-462-
60-29, 063-646-35-22
Будинок з ремонтом в центрі, зі всіма зруч-
ностями, є гараж, криниця. 093-596-41-56, 
098-597-08-78

Будинок з усіма зручностями, жила площа 
44 кв.м., гараж, сарай, погріб камінний, зем. 
діл-ка 15.05 сот., фруктові дерева, вул.Кули-
ковського р-н (біля тунеля), для підприємцім 
можна побудувати будь-який магазин, склад, 
базу, місце активне для торгівлі. 063-503-47-
28, 067-359-87-74
Будинок зі всіма зручностями в Козятині, 
площа 86.7 кв.м., ремонт, гараж, літня кухня, 
сарай, газ. котел + твердопалевний. 098-111-
08-19
Будинок літня кухня, сарай, погріб, криниця. 
063-879-11-07
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, 60 кв.м., 
м/п вікна, санвузол, 3 кімнати, госп. будівлі, 2 
гаража, город 10 сот. 097-196-79-35
Будинок м.Козятин вул.Джерельна 116, газ, 
криниця, погріб, зем. діл-ка приватиз. 098-
476-07-40
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи, газ, всі 
зручності, сад, зем. діл-ка 0.06 га. 067-972-22-
83, 063-606-61-24
Будинок м.Козятин з усіма зручностями, своя 
криниця в дворі, загороджено сіткою, 7 сот. 
землі, сарай, літня кухня, майстерня, газ. та 
пічне опалення дуже терміново 260 000 грн., 
або обмін на будинок ст.Залізничне. 096-521-
34-92
Будинок м.Козятин пров.Лікувальний 6, город 
7 сот., кладовка, погріб, баня, газ, вода в бу-
динку. 2-12-82
Будинок с.Гурівці газ., госп. будівлі (хлів, 2 
погріба, гараж, літня кухня, до будинку і літньої 
кухні підведена вода), 3-х фазний лічильник, 
асфальтована дорога, поряд ставок. 067-256-
84-59
Будинок с.Дубові Махаринці, газ. та пічне опа-
лення, госп. будівлі, 25 сот. городу, неподалік 
є ставок, річка. 063-296-92-18
Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода 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.
Грушевського 20, 13 сот. землі приватиз. 097-
791-56-68, 096-909-36-73

Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в 
будинку газ, світло, всі лічильники, зробле-
на нова каналізація, вода зі скважини, газ. 
опалення, є літня кухня, погріб, хлів. 097-302-
85-55
Будинок с.Рубанка вул.Центральна 17, є при-
будови 2 сарая, погріб, садок молодий, город 
60 сот. тягнеться до ставу, криниця на дорозі, 
газ по вулиця. 093-822-90-19, 098-229-45-50
Будинок с.Сокілець 72 кв.м., газ, вода, госп. 
будівлі, садок і город 40 сот. 098-074-07-23
Будинок с.Титусівка вул.Ворошилова 4 (біля 
школи), вулиця асфальтована, по вулиці газ, 
3 кімнати, комора, погріб, криниця, садок, го-
род рівний, зем. діл-ка 40 сот. 068-692-87-15, 
095-919-71-67
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 ав-
тобуса №2, 4 кімнати, госп. будівлі,  газ. та 
пічне опалення, або міняю на 2-х кімн кв. 093-
753-73-25 
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-
107-00-47
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
Дача №75 на Талимонівці, є веранда, під нею 
погріб, фундамент під забудову, є світло, 
вода, 5 сот. землі, поряд живуть сусіди. 096-
293-48-94
Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є 
скважина. 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
Пів-будинку-квартира, р-н СШ №3, 58.2 кв. м., 
газ + пічне опал., вода, погріб, сарай, косме-
тичний ремонт. 067-387-27-20, 067-902-94-38, 
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        АВТОМОТО
Chevrolet Aveo 2011 р.в., бензин 1.5 л., 92 
тис. км., черв., гарний стан, не битий, не фар-
бований, один власник, гаражне зберігання, 
кондиціонер, ц/замок, протитуманки. подушки 
безпеки, захист двигуна. 097-506-75-74
Fiat Doblo 2009 р.в., 1.3 л., дизель в ідеальному 
стані. 093-279-47-80 Саша
ВАЗ 2101 хороший стан, бензин, недорого 15 
500 грн. 096-264-75-92
ВАЗ 2104 2007 р.в., газ. бензин, 103 тис.

           КУПЛЮ
Дачу, куплю, візму в оренду, прийму в дар, 
в р-ні Кордишівки. 063-260-10-78, 097-264-
46-82
Балони кисневі, 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
Газові та кисневі балони, холодильники, 
пральні машинки, газові колонки, акумулятори, 
радіатори, чавунні батареї. 073-793-55-95
Дорого металобрухт чорний та кольровий, 
можливий 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

                РІЗНЕ
Бажаєте очистити оселю від різного мотлоху, 
макулатури, металу та різного, самовивіз. 
063-398-52-10
Віддаємо песика великої породи (до року) в 

063-615-71-78
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/
водопостачання + пічне опалення, стінка, 
стіл, стільці, тумба під телевізор, тафлі скляні 
5 мм. 098-597-08-40
 2-х кімн. кв., в центрі, з ремонтом та 
меблями. 096-449-95-56, 098-597-
08-31

пробіг, ц/з, сигналізація в хорошому стані. 097-
126-12-63
ВАЗ 2105 1982 р.в., колір червоний. 067-584-
85-93
ВАЗ 2105 добрий стан, бензин, бежевий 15 500 
грн. 096-804-47-51
ВАЗ 21099 2002 р.в., бензин, хороший стан, не-
дорого. 096-264-75-92
ВАЗ 21099 2004 р.в., темно зелена. 097-354-
82-12
ВАЗ 2106 газ-бензин. Термыново. 097-632-48-44
ВАЗ 2106  1991р.в. 097-632-48-44
ВАЗ 2104  2003 р.в. в доброму стані. Терміново. 
096-417-99-52
ВАЗ 2115  2011 р.в. в гарному стані, вкладень не 
потребує. 097-85-94-537
ВАЗ 21099 2002 р.в. Терміново. 097-85-94-537
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Міні-трактор Скаут Т-25 + фреза, картоплесад-
жалка, картоплекопалка, підгортач. 093-037-
92-48
Мотоблок 6 л.с., грунтозацепи, копачка, фреза, 
плуг. 098-719-48-06, 098-651-43-32
Трактор МТЗ-82. 096-245-37-48
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 ре-
дукторний стартер - 88 000 грн. 097-684-00-86
Фіат Січенто 2001 р.в., сірий металік, 0.9 куб., 

хороший стан, терміново. 096-137-12-32, 
093-139-82-52
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

Контейнер дорого 5 чи 3 т. 097-793-55-95
Макулатуру та картон, поліетеленову плівку 
та бутилки пластикові, можливий самовивіз. 
097-793-55-95
Пір'я б/у та нове в будь-якому стані, горіхи, 
подушки, перини, старі холодильники, газ. 
плити старі та стара техніка. 068-365-84-69, 
067-103-89-90 Неля
Пір'я, старі подушки, перини, радянські 
телевізори, холодильники. 097-529-10-20
Теля на відгодівлю, випоєне. 093-297-19-24
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Дачу, куплю, візму в оренду, прийму в дар, 
в р-ні Кордишівки. 063-260-10-78, 097-264-
46-82
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. 
Дорого. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива 
у будь якому стані. 098-682-50-85

добрі, дбайливі руки, гарно гавкає, слухняний, 
подібний до вівчарки, головне в люблячі, порядні 
руки і не на привязь. 063-605-92-04, 096-562-
81-90
Віддам цуценя добрим господарам. 063-626-
45-12
Візьму на квартиру жінку або 2 дівчини, є всі 
умови. 063-523-80-94 Галина Василівна
Візьму на квартиру чоловіка або жінку, центр. 
063-694-97-19
Втрачено учнівський квиток на імя Тюрін Артем 
Олександрович, виданий  Житомирським торго-
во - економічним коледжом вважати недійсним
Гарного та люблячого господаря шукає 3-х маст-
на  красуня - дівчинка, вік 4 міс., ніжна мазунка, 
грайлива, до лотка привчена, стерилізуємо за 
віком. 063-784-17-02
Здам в будинку 1 кімнату 21 кв.м., туалет, ванна, 
газ, вода, Wi-Fi. 063-065-45-94
Здам гараж вул.Космонавтів 56. 063-286035015, 
097-352-95-36 (Viber)
Здам квартиру в центрі ,  без меблів, 
вул.Г.Майдану 16. 097-354-76-66
Здам кімнату хлопцю або чоловікові без ш/з, р-н 
3 школи. 063-154-64-55
Зніму гараж в центрі, розгляну будь-які варінати. 
097-704-97-81, 063-635-09-56

Познайомлюсь з жінкою для сімейного життя 
до 45-50 років, забезпечений, бажано до 
себе, не п'ю, не палю, чекаю дзвінка. 098-
651-42-66
Терміново зніму частину маленького будинку, 
1 кімнату, времянку, недорого, можливо в 
селі. 095-679-49-88
Чоловік 55 р., добрий, працьовитий, зріст 178, 
познайомиться з щирою, доброю жінкою. 096-
963-73-52
Шукає гарного й люблячого господаря 3-х 
масна красуня - дівчинка, вік 4 міс., ніжна 
мазунка, грайлива, до горщика привчена, 
стерилізуємо за віком. 063-784-17-02

Втрачене свідоцтво про право влас-
ності №343 від 2 листопада 2010 

року на кооперативну квартиру по 
вул. Комсомольській 13/52 на ім’я 
Данильчук Валентини Петрівни, 

вважати недійсним

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, 063-427-34-44Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71
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Розміщення Реклами

ГоРоСКоП
з 20.02 по 26.02
овен 
Овнів чекає доволі продуктивний та наси-
чений тиждень, однак не варто братись за 
всі справи світу та забувати про відпочинок. 

Саме хороша перерва надихає та мотивує вас по-
кращити свій стан фінансів. Наприкінці тижня мож-
ливе поповнення рахунку, яке приємно потішить

тельці 
У Тельців зараз дуже вдалий час для 
самореалізації та розкриття творчого по-
тенціалу. Тому не лінуйтесь та не соромтесь 

демонструвати та покращувати свої уміння. Це до-
зволить довго не чекати на фінансові результати. 
близнЮки 

Близнюки надто емоційні та можуть швид-
ко змінювати пріоритети не лише в життя, 
а й у фінансах. Тому, щоб гаманець не 
постраждав, краще добряче обдумувати 

всі свої раптові бажання щось придбати. Це до-
зволить акумулювати доволі круглу суму.

рак 
Ракам новий тиждень принесе порцію 
свіжих вражень, емоцій та ідей, які варто 
реалізувати. Ви здатні підкорити гори та 

зібрати колекцію золотих злитків, але боїтесь про-
демонструвати свої уміння. Це пора змінювати!.

лев 
Левів чекає доволі стабільний тиждень, 
тому не варто робити витрати на далеко 
не необхідно речі. Вважайте, що зараз у 

вас перерва у шопінгу, що б вам не хотілось при-
дбати: чи книжки, чи нову техніку, чи косметику. 
Незабаром у вас очікується дуже приємний 
прибуток.

Діва
Дівам зараз варто зосередити увагу на 
собі та спершу витрачати гроші на власну 
персону, а тоді вже допомагати іншим. Ви 

занадто доброзичливі, а інколи варто відпочивати 
від цієї якості, яка вдаряє по гаманцю.

терези 
Терези зараз випробовують нові шляхи 
для заробітку і деякі з них реально можуть 
покращити ваш фінансовий стан. Більше 

натхнення, зусиль та менше негативу. Не сприй-
майте думки інших до серця та не витрачайте гроші 
на зайві речі.

скорпіон 
Скорпіонам цього тижня зіграє на руку їхня 
гордість, адже вона може показати, на-
скільки ви цінні. А це точно не змусить довго 

очікувати на приємні бонуси у вигляді фінансів. 
Звісно ж, не варто надто високо підіймати голову, 
краще далі невпинно працювати. 

стрілець 
Стрільців очікує спокійний тиждень у 
питанні фінансів. Інколи ви надто себе об-
межується у тих сферах, де не варто цього 

робити. Тому приділіть більше уваги дорогим 
людям та не економте на них.

козеріг 
Козероги зараз в ударі і готові звернути 
гори завдяки своїй упевненості та чарівній 
усмішці. І грошові гори тут також є, тож 

рухайтесь лише вперед та покажіть, що ви варті 
більшого.

воДолій
Водоліям зорі пророкують  легкий та пози-
тивний тиждень без фінансових проблем. 
Уникайте негативних думок та обдумуйте, 

як можна покращити свої уміння, адже вони 
можуть відчутно підняти ваш прибуток. 

риби 
Рибам цього тижня варто трохи знизити 
планку не лише для інших, а й для себе. 
Саме через неї ви недооцінюєте себе і від-

чуваєте фінансово скутими. Спробуйте свої сили 
у чомусь новому або ж опануйте нову професію. 

СереДА, 26 ЛюТого

    + 4 0С    + 4 0С
    + 5 0С   + 7 0С

ВІВТороК, 25 ЛюТого

   + 1 0С    + 2 0С
   + 5 0С     + 6 0С

ПоНеДІЛоК, 24 ЛюТого

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

СубоТА, 22 ЛюТого

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

П'яТНиця, 21 ЛюТого

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

НеДІЛя, 23 ЛюТого

   + 3 0С    + 3 0С
   + 3 0С   +  6 0С

чеТВер, 20 ЛюТого

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

Погода у Козятині 

КозятинСьКі КаратиСти привезли 
з житомира 14 медалей

4
6
9
3
4
7

в’ячеслав гончарук

Минулої суботи каратисти 
тренерів Дмитра Живчика та 
Анни Сас виступали на від-
критому чемпіонаті Житомира. 
У змаганнях, які проходили в 
спорткомплексі міської школи 
№22, взяли участь юнаки та 
дівчата в розділі «Куміте». 
Спортсменів Козятина пред-
ставляли спортсмени клубу 
ТАКО та КДЮСШ. Цей пред-
ставницький турнір зібрав дітей 
10-ти вікових категорій. Най-

старшим спортсменам було 14 
років, а найменшим каратистам 
виповнилося всього п’ять років.

Традиційно вдало висту-
пили наші земляки. Чемпі-
онами в своїх вікових і ва-
гових категоріях стали Тим-
офій Кацан, Каріна Несте-
ренко, Юлія Коваль, Віталій 
Ковбасюк, Артур Казмірчук.

Володарями срібних на-
город були Антон Омель-
чук та Дар’я Бернатович.

Бронзовими призерами стали 
Тимофій Луцюк, Віталій Кова-

ленко, Єгор Іванюта, Єва Маш-
кіна, Ліза Циркулова, Анас-
тасія Тарасюк і Даніїл Дука.

Після приїзду спортсменів 
додому, ми запитали бать-
ків каратистів, які були з 
командою в Житомирі, чим 
їм запам’яталася поїздка до 
сусіднього обласного цен-
тру. Вони сказали, що на 
змагання в Житомир при-
їхали спортсмени високого 
рівня. Каратисти козятинських 
шкіл ТАКО та КДЮСШ  в 
Житомирі не перший раз. 

– Що цікавило дітей, ми 
їм раніше показали. Діти, 
ясна річ, люблять екскурсії, 
тільки сьогодні їм захотіло-
ся додому. Тож після зма-
гань відразу взяли курс на 
Козятин, – сказали батьки. 

Звичайно, ми раді, що наші 
каратисти з престижних зма-
гань повертаються з такою 
кількістю нагород. У цьому 
велика заслуга тренерів, які 
в звичайних хлопцях і ді-
вчатах знаходять і розкри-
вають талант спортсменів .


