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чому асафов 
повернувся в упц?

«лІсову пІсню» І 
тубдиспансер не закриють

жорстокість. Минулого тижня у Фейсбуці виклали відео побиття дівчини. На кадрах 
три неповнолітні жорстоко б'ють дівчину, фільмуючи мордування на камеру телефону. 
Усе відбувалося у селі Хажин Бердичівського району. Як ‘ясувалося, одна із нападниць з 
Козятинського району
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«Я хотіла повернути з ним стосунки, а потім 
прочитала вашу переписку», — з цих слів за 
кадром почалася суперечка між дівчатами. 
Кому має належати хлопець, троє неповно-
літніх через побиття пояснювали іншій. 
«Крістіна, з коліна її в..би, по голові не бий, 
бо ти її заб'єш!» — жорстокі вказівки роз-
люченої кривдниці ненормативною лексикою 
вражають. Оскаженілі дівчата, попри благання 
потерпілої, б'ють її ногами по тілу і по голові, 
тягнуть за волосся. Зупиняються, коли у ді-
вчини обличчя і одяг залиті кров'ю. Жахливі 
тортури фільмують на телефон. Згодом це 
відео розповсюджують соцмережами. Поліція 
про побиття дізналася від матері потерпілої. 
За словами представниці відділу комунікації 
поліції Житомирської області Ольги Номер-
чук, 18 лютого до Бердичівського відділу полі-
ції звернулась жителька району та повідомила 
про побиття її 14-річної доньки. Свою заяву 
жінка підтвердила відеозаписом із Фейсбуку. 

У  ході слідства з’ясувалося, що між 
чотирма школярками, 2005 року наро-
дження, виник конфлікт через хлопця. Усі 
четверо знайомі між собою та підтриму-
вали стосунки, хоч і мешкають у різних 
місцях та навчаються у різних школах.

У понеділок, 17  лютого, троє дівчат при-
значили зустріч іншій для розмови. Разом 

відійшли у безлюдне місце поблизу заки-
нутої будівлі у селі Хажині Бердичівського 
району. Там спілкування між школярками 
швидко перейшло у побиття потерпі-
лої. Під час цього одна з кривдниць усе 
фільмувала за допомогою мобільного. 
Згодом, ввечері цього ж дня, виклала за-
пис у соціальну мережу. Травмована ді-
вчина повернулася додому та розповіла 
про все матері, а та звернулась у поліцію.

— Усі учасниці конфлікту відомі. Це 
мешканки райцентру, села Хажина Бер-
дичівського району та села Жежелів Ко-
зятинського району сусідньої Вінницької 
області. Потерпіла навчається разом з од-
нією з кривдниць, з іншими познайомилась 
теж через неї, — розповідає начальник 
сектору ювенальної превенції ГУНП у 
Житомирській області Наталія Гончарук. 
—  Двоє з цих дівчат уже потрапляли у 
поле зору поліції: одна через втечу з дому, 
інша — підозрювана у вчиненні крадіжки.

Голова Жежелівської сільської ради 
Євгенія Слюсаренко теж не дає пози-
тивних характеристик кривдниці .

— Дівчині лише чотирнадцять років, 
а в неї за плечима були крадіжки, роз-
бої та інші злочини. Виховується в не-
благонадійний родині. У нас в селі вона 

не прописана, часто приїздить у Же-
желів до бабусі, — розповідає голова.

За словами представниці прес-служби Жи-
томирської  поліції, постраждала дівчина з 
численними тілесними травмами знаходиться 
вдома, також проходить медичну експертизу. 
Щодо нападниць, дівчат визнали причетними 

до побиття однолітки і оголосили про під-
озру у хуліганстві, вчиненому групою осіб. 
Триває досудове слідство. Неповнолітнім 
загрожує до п'яти років обмеження волі чи 
до чотирьох років ув’язнення. Законодав-
ством передбачено настання кримінальної 
відповідальності за такі дії з 14-річного віку.
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резонансновини

Тягнули  за волосся і били ногами 

ми запитали у козятинчан

Ірина (32), продавець:-. 
У хорошій сім’ї ви-
ростають хороші діти. 
Батьки підлітків по-
винні контролювати, 
чим живе їхнє дитя, 
коли син чи донька 
бавляться в інтернеті

Інна (32), тимчасово не 
працююча:– Щоб діти 
не виросли агресив-
ними, батьки пови-
нні поводити себе 
так, щоб їхні діти 
вважали своїх батьків 
своїми друзями. 

юлІя (59), домогоспо-
дарка:–Усього потро-
хи. Неправильне  ви-
ховання дітей, дружба 
з впливовими підлітка-
ми, інтернет

володимир (62), пенсІо-
нер: – Моя мама завжди 
батькові казала, щоб 
дитина не зробила по-
ганого, ти ніколи його 
не бий. Як покарання 
дай йому якусь посиль-
ну роботу

валерІй (50), залІзнич-
ник: –Виховання дітей 
і дитяча зайнятість в 
різноманітних гурт-
ках чи спортивних 
секціях. Але у нас 
навіть немає магази-
ну спорттоварів.  

владислав (30), тимча-
сово не працюючий: - У 
першу чергу, це ви-
ховання дітей батька-
ми. Щоб в сім’ї росли 
хороші діти, батьки 
своїм дітям повинні 
бути друзями. 

як ви думаєте, чому діти бувають жорстокими?

КОРОТКО
затримали на 
хабарі
 У п'ятницю, 21 люто-

го, козятинські поліцей-
ські затримали місцевого 
водія, який намагався на-
дати їм хабар.

Авто, керманичем якого 
був 30-річний козятинча-
нин, зупинили за пору-
шення правил дорожньо-
го руху. За інформацією 
відділу комунікацій поліції 
Вінницької області, водій 
мав зовнішні ознаки, ха-
рактерні для наркотичного 
сп’яніння. Йому запропо-
нували пройти медичне 
освідування, однак чоло-
вік відмовився. Натомість, 
одному з поліцейських він 
хотів дати 400 доларів, аби 
уникнути відповідальності.

За цим фактом відкрито 
кримінальне провадження 
за ч. 3 ст. 369 КК України 
(пропозиція, обіцянка або 
надання неправомірної ви-
годи службовій особі). Та-
кий злочин карається по-
збавленням волі на строк 
від чотирьох до восьми ро-
ків з конфіскацією майна 
або без такої.

змінили 
розклад руху
 Рейс, що обслуговує 
мешканців Козятинського, 
Погребищенського, 
Липовецького, 
Іллінецького районів, 
відновили з 22 лютого. 
Потяг мав курсувати з 
таким розкладом: прибуття 
в Козятин о 14.40, 
відправлення — о 14.49. 
Періодичність — у 3, 4, 
6, 7 дні тижня. Як стало 
відомо, від сьогодні, 26 
лютого 2020 року, години 
прибуття дизеля в Козятин 
змінили — час прибуття о 
13.45, час відправлення о 
13.57

Ремонтують 
трасу
 Днями під час 
колегії Вінницької ОДА 
представили перелік доріг 
місцевого значення, де 
запланований капітальний 
та ямковий ремонт.
Усього планують 
полагодити 17 доріг 
місцевого значення, а на 4 
з них зробити капітальний 
ремонт.
До переліку потрапила і 
автодорога Самгородок-
Вівсяники. На 
п’ятикілометрову ділянку 
виділять 47 мільйонів 
гривень

анна катрук, психолог
Ця ситуація вражає своєю жорсто-

кістю і цинізмом. Дівчата не знахо-
дяться в змінному афективному стані, 
а чітко розуміють, що вони роблять. 
Це навіть не просто буллінг, а більше 
схоже на спланований груповий на-
пад. Сміх і точні вказівки, куди саме 
бити, а куди не бити, говорять про те, 
що вони надивились фільмів-бойови-
ків, всмоктали приклади поведінки і 
відчувають себе героями. Вони ділять 
хлопця наче річ, його думка і вибір 

тут взагалі нікого не цікавить. Цей 
випадок - «чудова» можливість по-
казати, хто тут головний, домінувати 
силою, пресувати жертву. Невміння 
висловлювати власні думки, до-
мовлятися, витримувати фрустрацію 
(що він обрав не мене), потреба за 
будь-яких сил опинитися «зверху», 
тобто не бути лузером — це прояви 
недостатнього рівня розвитку. І тоді 
взаємодія переходить на тваринний 
рівень, випускаючи нелюдський гнів.

Відеозйомка під час буллінгу за-

звичай виконує роль захисту, адже 
знімають свідки, які отримують 
вторинну травматизацію через спо-
стереження. І щоб якось позбутися 
цього відчуття, вони знімають процес 
(я по другий бік екрану, я в безпеці).

Але тут інша справа: знімає та, 
яка висловлює претензії. А б’ють 
інші: її свита. А ще відео - це до-
даткове приниження, якого так 
бажає кривдник для своєї жертви.

Найголовніше, що можуть зробити 
батьки, щоб з їхніми дітьми схоже не 

трапилося — це підтримувати дружні 
довірливі стосунки. Щоб дитина (під-
літок) мала змогу розповісти про 
свої справи, поділитися наболілим, 
відчути підтримку і бути впевненою, 
що навіть у дуже складних випадках 
її батьки на її боці. Дуже часто пере-
думови до насилля проявляються в 
незначних натяках і несуттєвих про-
явах. Маючи вчасно цю інформацію, 
можна попередити страшні ситуації.

Адже цей випадок зайшов занадто 
далеко.

це не просто булінг

коли є дві няньки - дитя недоглянуте. Так і з землею -  
землевпорядників двоє, а АТОвці без землі

Чому Роман асафов пеРейшов 
назад в упЦ?

маюТь пРаво на землю, 
але не можуТь її взяТи

Ми поцікавилися у Вінницько-Барській 
єпархії Помісної церкви, що вони думають 
з приводу повернення отця Романа до УПЦ.
— Перш за все, треба зауважити, що релігій-
на громада храму преподобного Серафима 
Саровського, що в Козятині, формально до 
Православної церкви України (мається на 
увазі помісна церква — авт.) не перейшла, 
— каже ієромонах Софроній, прес-секретар 
Вінницько-Барської єпархії Помісної церкви 
України (ПЦУ). — Там навіть не було від-
повідних зборів і ніхто нічого не проводив. 
Це було рішення священника, яке він осо-
бисто прийняв і особисто вирішив змінити. 
На відміну від наших братів, з якими ми 
колись були разом в Українській право-

славній церкві Московського патріархату, 
ми не обливаємо брудом і не посилаємо 
проклять і відлучень навздогін священикам, 
які вирішили повернутися в Московський 
патріархат.
У Помісній церкві поважають рішення отця 
Романа. Проте його особову справу вінниць-
кій єпархії УПЦ передавати не поспішають. 
Адже сподіваються, що настоятель храму 
Серафима Саровського повернеться назад 
до Помісної церкви.
— Насправді дуже шкода отця Романа. Бо в 
Українській православній церкві Москов-
ського патріархату до його проблеми не 
будуть ставитися так лояльно, як у нас, — 
підсумував Софроній.

«дуже шкода отця романа»

релігія. Настоятель храму Преподобного Серафима Саровського отець Роман Асафов повернувся 
до Української православної церкви. Хоча минулого року протоієрей перейшов до церкви 
помісної. Чому священик вирішив повернутися до лав УПЦ, як це коментують у помісній церкві, та 
що про це думають віряни?

отець роман і варсонофій. Фото з сайту Вінницької єпархії 
УПЦ

ранок неділі, 23 лютого. Віряни поспішають на церковну 
службу

храм преподобного серафима саровського. Місцеві 
пам’ятають, що раніше будівлі церкви не було, а службу 
правили у маленькому приміщенні

олена удвуд

Неділя, 23 лютого, ранок. 
Ми на подвір’ї храму преподо-
бного Серафима Саровського, 
що біля військкомату. Чекаємо 
вірян, щоб поспілкуватися з 
ними.

З церкви виходить жінка.
— Ви прихожанка цього 

храму? — запитуємо її.
— Я сюди приходжу, так.
— Ваш священик перейшов 

назад до УПЦ… — ми ще не 
встигли договорити питання, 
як наша співрозмовниця від-
махнулася рукою і втекла.

Інша козятинчанка, яку ми 
зустріли трохи згодом, вияви-
лася більш комунікабельною. 
На її думку, те, що отець Ро-
ман повернувся до Української 
православної церкви — не 
погано.

— Я думаю, що це не дуже 
погано, — каже жінка. — 
Тому що тут люди місцеві, які 
тут живуть, багато хто навіть 
не знає, що це — Київська 
Русь. Тут, де ми живемо. Туди 
вже далі, де Хмельницька 
область і за Хмельницьку 
область, то вже вважається 
західна Україна. А це Київ-
ська Русь. А Бог — він один. 
Просто називають по-різному. 
Наприклад, мусульмани кажуть 
Аллах. А Він то один. Це як 
вищий розум.

Під час нашої розмови на 
подвір’я храму заходить жінка.

— Слава Богу! Сьогодні 23 
лютого. Хто в радянській армії 
служив, треба вітати, — каже 
вона.

— Навіть багато місцевих 
жителів кажуть: «Україна це, 
Україна», — продовжує наша 

співрозмовниця. — Я кажу: 
«Правильно, Україна. Але це 
вважається Київська Русь». 
Треба було в школі параграфи 
читати з історії. Багато людей 
не займалися цим.

Парафія преподобного Се-
рафима Саровського була за-
реєстрована як релігійна гро-
мада Української православної 
церкви Московського патріар-
хату ще у 2000 році. Певно, 
козятинчани пам’ятають, що 
раніше храму не було, а служ-
бу правили у невеличкому при-
міщенні, схожому на вагончик.

У березні 2019-го отець на-
стоятель храму Роман Асафов 
перейшов з Української право-
славної церкви до помісної. 
Щоправда, релігійну громаду 
не перереєстрували. Згідно 
з інформацією аналітичної 
системи YouControl, церква 
значиться у реєстрах як храм 
УПЦ МП і найменування юри-
дичної особи не змінювала.

Щоб наші читачі не плутали-
ся, пояснюємо: Православна 
церква України, або помісна 
утворена 15 грудня 2018 року. 
Адміністративний центр — 
Михайлівський золотоверхий 
собор. Це саме та церква, яка 
отримала томос про автоке-
фалію. Натомість Українська 
православна церква заснова-
на Російською православною 
церквою у 1990 році. Адміні-
стративний центр — Києво-Пе-
черська лавра. Як стверджує 
Вікіпедія, ця церква має не-
визначений статус з 15 грудня 
2018 року.

Відтоді, як Роман Асафов 
перейшов до помісної церкви, 
минув майже рік і настоятель 
храму преподобного Серафи-

ма Саровського вирішив 
повернутися до УПЦ. Но-
вину про це розмістили на 
сайті Вінницької єпархії 
минулого тижня.

«Настоятель храму на 
честь преподобного Се-
рафима Саровського м. 
Козятин протоієрей Роман 
Асафов, який у березні 
минулого року перейшов 
до ПЦУ, звернувся до ми-
трополита Вінницького і 
Барського Варсонофія з 
покаянним листом, у якому 
висловив щире покаяння у 
гріху ухилення в розкол та 
засвідчив намір неухильно 
зберігати вірність Богові та 
єдність з канонічною Церк-
вою», — пишуть на сайті 
Вінницької єпархії.

До речі, митрополит УПЦ 
Варсонофій вже встиг на-
відатися до нашого храму 
з робочим візитом. Інфор-
мацію про це оприлюднили 
у суботу, 22 лютого.

«Владика поспілкувався з 
о. Романом та його сім‘єю, 
подякував за мужність та 
бажання служити Церкві 
Христовій, також архієрей 
передав необхідн і  для 
богослужіння речі», — пи-
шуть про приїзд Варсоно-
фія.

Ми хотіли розпитати в 
отця Романа, чому він 
спершу перейшов до поміс-
ної церкви, а потім повер-
нувся в УПЦ. Але у єпархії 
йому заборонили давати з 
цього приводу коментарі.

— Єдине,що я можу ска-
зати— це було рішення ре-
лігійної громади,—сказав 
отець Роман телефоном.

дмитро артемчук

Минулого тижня в редакцію га-
зети «RIA-Козятин» зателефонував 
Володимир Цимбалюк. Він повідо-
мив, що захищає інтереси АТОвців, 
які боронили українську землю на 
сході України. З невідомих причин 
колишні військові не можуть отри-
мати земельну ділянку для ведення 
сільського господарства. Право-
захисник вважає, що АТОвці не 
можуть отримати землю через по-
зицію Управління держгеокадастру 
Козятинського району. Тож на чер-
гову зустріч з держслужбовцями ад-
вокат запросив представника преси.

Проходила зустріч Володимира 
Цимбалюка та його підзахисного 
Сергія Шпака з начальником відділу 
держгеокадастру в Козятинському 
районі Іриною Репало в її кабінеті. 

З самого початку правозахисник 
висунув до начальника відділу кіль-
ка питань, а начальник відділу за-
кликала спеціаліста права говорити 
по суті. А суть полягала в тому, що 
учасник бойових дій Сергій Шпак, 
звернувшись по місцю проживання 
про виділення йому земельної ді-
лянки, її не отримав. За словами за-
хисника, його клієнту надавали зе-
мельну ділянку, яка ще перебуває в 
оренді, або вже перебуває в оренді.

– Дозвольте, – перебила пра-
возахисника начальник відділу. 
– Ви звернулися до нас за ад-

міністративною послугою нада-
ти вам викопіювання (графічне 
розташування земельної ділянки) 
на зазначену земельну ділянку. 
Ми надали вам викопіювання.

Тільки правника не задоволь-
нила така відповідь Ірини Репало. 

– Районний землерозпоряд-
ник, чисто по людськи, мав про-
явити ініціативу і відверто сказати 
воїнам АТО: «Спробуйте знайти 
іншу земельну ділянку. Вам на 
ту земельну ділянку буде відмов-
лено в оформленні документів».

Дискусія між сторонами тривала 
хвилин 20. Кожен був правий у 
своїх висловах. Тільки Сергію, який 
боронив українську землю, на душі 
від спору сторін не було легше.

Позиція  Цимбалюка зрозуміла. 
Він хоче, щоб людина, яка потом і 
кров’ю заробила земельну ділянку, 
отримала її за законом. От тільки 
біда, що в нашій державі закони 
часто суперечать один одному.

— Постанова Кабміну 413 «Стра-
тегія», на яку посилався Володимир 
Цимбалюк, вже не діє. Відповідно 
до «Стратегії», всі земельні ділянки 
повинні були передаватися в орен-
ду, згідно з аукціонами, – казала 
Ірина Репало. – У власність мали 
передаватися тільки якийсь відсоток 
від тих, які були передані шляхом 
аукціонів. Спочатку в постанову 
Кабміну внесли зміни, оскільки 
АТОвців така постанова не влашто-

вувала. Вони навіть влаштували мі-
тинг проти такої стратегії. І в червні 
2019 постанова Кабміну «Стратегія» 
була визнана як не конституційна.

Тож доводиться надіятись 
АТОвцям на керівників сіль-
ських рад чи чекати на відповід-
ний закон чи кращу стратегію.

На даний час більш актуальний 
Закон про статус учасників бойо-
вих дій. Він, щоправда, в першу 
чергу стосується забезпечення 
земельними ділянками для будів-
ництва, садівництва, та гаражного 
будівництва. Для ведення осо-
бистого селянського господар-
ства не є основним положенням.

От і виходить, що за законом 
АТОвець має право на землю. А 
з іншого боку на сьогоднішній 

день не прописано чітко, як таке 
положення має діяти на практиці.

А практика і статистика така: 
Козятинським управлінням держ-
геокадастру з слів Ірини Репало 
погоджено 985 земельних ділянок, 
з яких на 850 земельних ділянок 
виготовлена проектна документація. 

За словами Ірини Репало, на сьо-
годнішній день тільки визначається 
земельна ділянка Сергія Шпака. 

– Він добивається, щоб зе-
мельна ділянка була в Білопіл-
лі відносно земель, які знахо-
дяться в оренді СВК Білопіль-
ський. Тобто вони хочуть, щоб 
розірвали договір оренди і з тих 
земель надали земельну ділянку 
АТОвцю, – каже Ірина Репало.

продовження. ПОЧАТОК» стор.1



4 RIA-К, Четвер,27 лютого 2020                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 5 RIA-К, Четвер, 27 лютого 2020    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 
історія

віРішили долю «лісової пісні» 
Та козяТинської ТублікаРні
актуально. Інформація щодо закриття «Лісової пісні» та «Козятинської обласної туберкульозної 
лікарні» викликала чимало обговорень та протиріч. Що буде з подібними закладами, чому 
ліквідовують районні лікарні в області, та що вирішили депутати на сесії в облраді? 

наші люди

продовження. ПОЧАТОК» стор.1

гРомадський Рух «ми вінниЧани» закликає до  
об'єднання Та пеРезаванТаження влади і пеРемоги на 
місЦевих вибоРах

Шановні мешканці Козя-
тинського району! Ми всі 
українці!

Ми - мешканці Жмеринки, Не-
мирова, Ладижина, Могилева-По-
дільського, Крижополя, Липовця, 
Козятина, Літина, Мурованих 
Курилівців, Калинівки, Хмільни-
ка, Тиврова, Піщанки, Ямполя, 
Погребиша, Вінниці, Бершаді, 
Гайсина, Шаргорода, Теплика, Че-
чельника, Ілінців, Бару, Тульчина, 
Чернівців, Тростянця, Оратова, 
усіх міст, сіл і селищ Вінницької 
області - МИ всі ВІННИЧАНИ!

Ми з вами вже не раз доводи-
ли здатність до самоорганізації 

і об'єднання. І в самі критич-
ні моменти в історії України 
саме вінничани першими ста-
вали на захист прав, свобод і 
справедливості в нашій країні.

Ми з вами довго вибирали аби 
кого в депутати, мери і нардепи: 
мажорів, старих номенклатур-
щиків, радикальних пройдисві-
тів, політичних заробітчан і т п.

Що це дало нашій області?
Відповідь очевидна!
Можете бути впевнені, що 

серед вас є набагато розумніші, 
освідчені та дієві люди, які без-
перечно будуть ефективнішими 
депутатами та чиновниками, 

ніж сьогоднішні, чи всі минулі. І 
ми обов'язково, разом з Вами, 
знайдемо від Вінниччини найдо-
стойніших представників кожного 
району нашої області і спільними 
зусиллями проведемо їх в бук-
вальному сенсі за руки в органи 
місцевого самоврядування - сіль-
ські, селищні, районні (окруж-
ні), міську та обласну раду!

Для справжнього, а не бу-
тафорного захисту інтересів 
ВІННИЧАН!

Земляки! Ви бачите що сьо-
годні відбувається в країні. 
Прийшов час всім нам - меш-
канцям Вінниччини об'єднатись!

Всім хто поділяє нашу по-
зицію пропонуємо: Підписа-
тись і слідкувати за нашою 
сторінкою в соціальній мережі 
фейсбук «Ми Вінничани», з 
пропозиціями та ідеями проси-
мо писати на нашу електронну 
адресу: vinnychanu@gmail.com

Згодом ми проінформуємо вас 
про всі засоби комунікації задля 
нашої спільної справи, через які 
будемо радитись з вами прийма-
ти рішення та рухатись вперед!

Наша спільна справа «Ми 
Вінниччани» - за Соборну, 
Неділиму та Незалежну Укра-
їну! 

Перезавантажимо Вінниччину – 
оновимо Україну!

Прес-служба спільної справи 
«Ми Вінничани»

зоряна богуславська

Питання про оптимізацію ре-
абілітаційних закладів постало 
на розгляді в обласній раді ще 
наприкінці січня. Сім лікуваль-
них санаторіїв на Вінниччині, 
серед яких чотири дитячих, 
мали намір оптимізувати. До 
такого рішення дійшла комісія 
з питань регулювання кому-
нальної власності та привати-
зації Вінницької обласної ради. 
Причина ліквідації медичних 
закладів — брак коштів для 
забезпечення їхньої діяльності.

Під реорганізацію підля-
гав і  Кашперівський дитя-
чий туберкульозний санаторій 
«Лісова пісня» та «Козятин-
ської обласної туберкульоз-
ної лікарні». Останній ме-
дичний заклад взагалі потра-
пляв у список ліквідованих.

Інформація про закриття 
л ікарень викликала шквал 
коментарів та обурень серед 
козятинчан. Люди писали, що 
таким чином йде знищення на-
ції, адже туберкульоз в Україні 
одна з найпоширеніших хвороб. 
І якщо позакривати державні 
заклади, це призведе до ка-
тастрофи та ще більшої епіде-
мії, про яку мовчать. Мовляв, 
нового ще не побудували, а 
старе хочуть знищити. Відомо, 
що на балансі Кашперівсько-
го дитячого туберкульозного 
санаторію «Лісова пісня» зна-
ходиться велика земельна ді-
лянка площею 33 гектари, при-

міщення санаторію та чотири 
радянські автомобілі. У закладі 
працює 46 спеціалістів та про-
ходить лікування 14 хворих.

Та вже на початку лютого 
стало відомо, що дитячий ту-
беркульозний санаторій «Лі-
сова пісня» та козятинська 
обласна туберкульозна лі -
карня не припинять своє іс-
нування з першого квітня. 
Вони стануть частинами Ві-
нницького обласного спеці-
алізованого територіального 
медичного об'єднання «Фтизі-
атрія». Доля ще п'яти закладів 
відновлювального-санітарного 
типу Вінниччини під питанням. 

Відомо, що загалом у Ві-
нницькій області сім подібних 
санаторіїв. 

— Всі заклади відновлю-
вально-санітарного типу будуть 
закриті з першого квітня. НСЗУ 
не бачить санаторіїв у медичній 
системі та не буде їх фінансу-
вати. Це означає, що всі проти-
туберкульозні заклади області 
припинять своє існування. Вони 
заповнені на половину від їх 
потужностей. Туди потрапляють 
у 90 відсотках випадків через 
соціальні проблеми, а не хво-
роби. Щороку на утримання 
санаторіїв виділяли великі гро-
ші, в першу чергу на зарплати, 
але практичної значущості їх 
діяльності не було, — розпові-
ла головна спеціалістка відді-
лу лікувально-профілактичної 
допомоги дитячому населенню 
Департаменту охорони здоров'я 

Вінницької ОДА Лариса Бевз

чому «закривають» ра-
йоннІ лІкарнІ у областІ? 

Обласні депутати перед по-
чатком сесії, що відбулася 21 
лютого, заявляли, що не по-
трібно закривати районні лі-
карні. Зокрема, Барську, Шар-
городську, Крижопільську, які 
не потрапили в перелік опорних 
закладів, раніше погоджений в 
ОДА. Серед причин, які назива-
ли обласні депутати, — матері-
альна база лікарень є непога-
ною, у неї вкладали мільйони, 
а через погані дороги в області 
пацієнтів з райо-
нів не можуть до-
ставити вчасно до 
опорних лікарень. 
При тому, як го-
ворили депутати, в 
цих лікарнях закри-
ватимуть ще й екс-
трене відділення. 

З промовою ви-
ступив голова Ві-
нницької ОДА Вла-
дислав Скальський, 
який розлого пояс-
нив, що відбуваєть-
ся з медичною га-
луззю Вінниччини. 

— Критерії від-
бору є на сайті 
департаменту охо-
рони здоров’я, на 
сайт і  В інницької 
ОДА,  — сказав 
Владислав Скаль-
ський. — Одним з 

основних критеріїв є охоплення 
населення. Якщо ми кажемо 
про опорну лікарню 1 рівня — 
це 120 тисяч населення. Якщо 
кажемо про опорну лікарню 2 
рівня — це 200 тисяч населен-
ня. Чому визначені такі кри-
терії? Фінансування, на жаль, 
має межі. І ці кошти мають 
бути розподілені по всій тери-
торії України, щоб реалізувати 
пріоритети держави: надання 
екстреної медичної допомоги. 
Стосовно того, що «обласна 
влада закриває лікарні». У 
мене особисто, у департаменті 
охорони здоров’я немає ключів 

від лікарень. Ми не можемо їх 
закрити, не є власниками цих 
лікарень. Власниками є відпо-
відні органи місцевого само-
врядування. Адже ті лікарні, які 
укладають договори з НСЗУ, з 
1 квітня отримають фінансуван-
ня на відповідні пакети медич-
них послуг. Пропоную всім лі-
карням податися на цей пакет. 
Ніхто не забирає у вас право 
рятувати життя людей. З тих 
1125 пакетів, які є доступними 
для укладання в НСЗУ, лікарні 
Вінницької області подали 306 
заявок. У кого буде договір 
— той отримує фінансування. 
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ліворуч вулиця січових стрільців понад сто років тому. Праворуч та сама частина вулиці сьогодні

напівзруйнований глиняний будинок. Поряд з 
торговельними центрами, магазинами та радянськими 
багатоповерхівками на Січових Стрільців можна побачити 
і таке 

До революції ця вулиця називалася Нова. 
Коли прийшли більшовики, вони змінили 
назву на «Комсомольська». Але кого цим 
прославили — точно сказати не можемо. 
З одного боку, вулиця могла бути названа 
на честь комсомольців. А з іншого, її мо-
гли назвати на честь села Комсомольське 
(нині Махнівка). Як приклад можна навести 
Бердичів. У дореволюційну епоху там були 
вулиці Білопільська та Махнівська, названі на 
честь двох містечок Бердичівського повіту.

Комсомольською вулиця називалася дуже 
довго. Аж до 2016 року. На сесії місь-
ка рада прийняла рішення переймену-
вати Комсомольську на вулицю Січових 

Стрільців, оскільки попередня назва по-
трапила під закон про декомунізацію.

Січові Стрільці — це військовий підроз-
діл армії Української Народної Республіки. 
Утворився у 1917 році. У 1918 році до од-
ного з корпусів Січових Стрільців увійшов 
отаман Зелений (справжнє ім’я Данило Тер-
пило), військо якого перебувало у Козятині.

За роки змінювалася і сама вулиця. 
До прикладу, на початку 90-х на Січо-
вих Стрільців біля перехрестя з Героїв 
Майдану просто вздовж вулиці був ба-
зар. А дещо залишилося незмінним. На-
приклад, відділення Ощадбанку було на 
Січових Стрільців ще у радянські часи.

як змінювалася назва вулиці

якою була вулиЦя сіЧових 
сТРільЦів сТо Років Тому
мандрівка у минуле. Тиждень тому ми писали про те, який вигляд мала вулиця Пилипа 
Орлика понад сто років тому. Продовжуємо розвивати цю тему. До вашої уваги вулиця Січових 
Стрільців дореволюційної епохи

олена удвуд

У мережі Інтернет є елек-
тронні копії фотокарток ви-
давництва «Контрагентства 
Суворина О. С. і К». Про них 
ми вже згадували минулого 
тижня. Завдяки двом таким 
листівкам нам вдалося визна-
чити, який вигляд мало пере-
хрестя вулиць Пилипа Орлика 
та Стуса понад століття тому. 

Сьогодні у нашому полі 
зору ще одна листівка. На 
ній напис дореволюційною 
рос ійською «Ст.  Козятин . 
№ 2. Вигляд однієї з вулиць».

Самого лише напису замало, 
аби визначити точне місце, де 
зробили цю світлину. Можемо 
лише припустити, що це центр 
міста, а не околиця. Позаяк на 
світлині бачимо двоповерховий 
будинок та кілька вивісок. З 
відрами йдуть жінки. А трохи 
далі обабіч лівого краю вулиці 
їде бричка, запряжена конем.

Допомогти визначити місце, 
де зробили цю світлину, допо-
може одна з публікацій дослід-
ниці історії Зої Вільчинської.

«Назва вулиці відсутня, але 
те, що на фотографії розташо-
ваний двоповерховий будинок, 
дає змогу визначити сам буди-
нок, а звідси й вулицю, на якій 
він був розташований. (Заува-
жу, що за даними післявоєнного 
обстеження міста (1948 рік), у 
Козятині налічувалося 18 дво-
поверхових будинків, а до рево-
люції їх, однозначно, було мен-
ше). Аналіз таких будівель по-
казує, що це двоповерхове при-
міщення розташовувалося на 
теперішній вулиці Комсомоль-
ській», — пише Вільчинська.

Мається на увазі вулиця 
Січових Стрільців. А саме 

та ї ї частина, що біля пе-
рехрестя з Героїв Майдану.

Як пише дослідниця історії, 
двоповерхівка стояла на Січо-
вих Стрільців до того часу, поки 
її не знесли для того, щоб збу-
дувати новий дев’ятиповерховий 
будинок (мається на увазі 
дев’ятиповерхівка на Героїв 
Майдану, 15–17). У цій будівлі 
на першому поверсі ліворуч 
була перукарня. Другий поверх і 
частину першого займав готель.

Це підтверджує також ін-
формація з довідника «Ко-
зятин. Путівник». Там вка-
зано,  що на Комсомоль -
ській, 8 (сучасна вулиця Сі-
чових Стрільців) був готель.

т у т було фотоательє І 
жила швея

Тепер уважно розгляне -
мо фотографію. На ній ба-
чимо три вивіски: одна лі-

в о р у ч  і  д в і  п р а в о р у ч .
На вивісці ліворуч чітко ви-

дно напис «Фотографія». З 
цього можемо зробити висно-
вок, що десь в районі «Чехос-
ловацького будинку» (Героїв 
Майдану, 13) було фотоательє.

Щ е  о д н е  р о з т а ш о в у -
валося на перехресті Сту-
са та Пилипа Орлика. Сьо-
годні там магазин. Про це 
ми писали минулого тижня.

Зазначимо, що до рево-
люції у Козятині було кілька 
фотоательє. До прикладу, у 
довіднику «Весь Південно-
Західний край» за 1913 рік 
вказано, що у Козятині було 
два фотоательє — Давида 
Шварцмана і Шевчука В. Н.

Також відомо, що у Козя-
тині працював фотограф на 
прізвище Тітов. Копії знімків 
Шварцмана і Тітова можна зна-
йти в інтернеті. Такі фотографії 
називалися паспарту. Зазвичай 

на звороті таких паспарту на-
писана адреса фотоательє, де 
зробили знімок. Проте ані на 
фото Шварцмана, ані Тітова 
адреси немає. Тому сказати, 
де чиє ательє, ми не можемо.

Повернемося до нашої світ-
лини. На правому боці вулиці 
бачимо табличку та вивіску. 
Табличка, що на дорозі між 
двоповерхівкою та одноповер-
ховим будинком, надто розмита 
і будь-що прочитати не вдалося.

Проте на вивісці вдалося про-
читати «Модистка». А праворуч 

написи і зображення частини 
верхнього одягу. Можливо, 
жакета. З цього можна зро-
бити висновок, що у цьому 
будинку проживала швея, яка 
шила на замовлення одяг.

Цікаво те, що неподалік від 
цього місця вже в наш час 
живе швея. У першому під’їзді 
«Чехословацького будинку», 
що приблизно навпроти цієї 
одноповерхової будівлі, меш-
кає модистка Тоня. Пам’ятаю, 
як в дитинстві мене водила до 
неї мама підрублювати штани.
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

відбулась 33 позаЧеРгова сесія

у козяТині РозшиРююТь доРогу

вони співали “Ще не вмеРла…” і вмиРали…

увага! зміна РеквізиТів Рахунків 
кп «упРавляюЧа компанія» 
козяТинської міської Ради

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

Підтримаємо команду ветеранів з футзалу 
«Моноліт»

29 лютого 2020 року в ідбудеться Чемпіонат Ві -
нницької області з футзалу серед ветеранів 40+ за участю 
«Моноліт» (Козятин) та команд зі Стрижавки та Хмільника.

Місце проведення: спортивний зал МВПУЗТ.
Початок: 11.00.

мешканці нашого міста 
навіть уявити не могли, 
що в козятині можуть 
відтинати голови статуям

ЩИРО ВІТАЄМОЗ ЮВІЛЕЄМ
секретаря Поличинецької сільської ради ГЕРАСИМЧУК Людмилу Вікторівну (28.02)
головного спеціаліста організаційного відділу районної ради ПУТЬ Інну Вікторівну (28.02)
                                                                                              З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
голову Глуховецької ОТГ АМОНСА Олександра Анатолійовича (02.03)
начальника відділу правової, кадрової роботи  та з питань комунального майна районної ради КОРОБІЙЧУК Ірину Павлівну (03.03)
голову ГО «Спортивний клуб інвалідів «Повір у себе» ШУЛЬГУ Володимира Івановича (04.03)
Щиро зичимо вам благословення, сили та енергії для праці, радості в кожному дні! Крокуйте по життю з вірою і добром у серці. 
Хай буденність зігрівається теплотою спілкування, множиться вдячність людей, а в домівці панують затишок і достаток!

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

новини

Козятинська міська рада пові-
домляє, що згідно з рішенням ви-
конавчого комітету від 28.12.2019 
№ 453 «Про проведення кон-
курсу з призначення управителя 
багатоквартирними будинками 
на території міста Козятин» ко-
мунальне підприємство «Управ-
ляюча компанія» Козятинської 
міської ради було визначено 
управителем щодо багатоквар-
тирних будинків, в яких не ство-
рено об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку або 
співвласники яких не прийняли 
рішення про форму управління 
багатоквартирним будинком.

Відповідно, багатоквартирні 
будинки у місті Козятині, які 
обслуговувались раніше КП 

"Відродження", наразі буде здій-
снювати КП «Управляюча компа-
нія» Козятинської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, 
звертаємо увагу, що оплата 
житлово-комунальних послуг, 
пов’язаних із обслуговуван-
ням багатоквартирних будин-
ків («квартплата»), буде здій-
снюватися на новий рахунок:

ЕДРПОУ 42906074
р/р UA 

683026890000026001055350097
З метою уточнення проси-

мо звертатися за телефонами:  
(04342) 2-38-13, (093) 464-67-05, 
директор комунального підпри-
ємства «Управляюча компанія» 
Козятинської міської ради – 
Олександр Петрович Шевчук.

21 лютого в сесійній залі район-
ної ради відбулось засідання 33 по-
зачергової сесії, яку провів голова 
районної ради Віктор Слободянюк.

У роботі пленарного за-
сідання взяли участь 25 де-
п у т а т і в  р а й о н н о ї  р а д и .

Перед початком розгляду питань 
порядку денного голова районної 
ради представив присутнім в. о. 
начальника Козятинської дільниці 
Хмільницького відділення ПАТ 
«Вінницягаз» Мельника Віталія 
Федоровича, якого призначено на 
дану посаду 12 лютого.  Мельник 
В. Ф. відповів на питання щодо 
особливостей оплати послуги роз-
поділу газу, яке наразі є актуаль-
ним. Голова районної ради Віктор 
Слободянюк закликав новоприз-
наченого керівника разом з фахів-
цями Козятинської дільниці взяти 
участь у всіх зборах громадян, які 
проходитимуть на території Козя-
тинського району, надати вичерпні 
відповіді та роз’яснення громадя-
нам та поінформувати  районну 
раду на сесії про виконану роботу.

В. Слободянюк довів до відо-
ма присутніх, що у міжсесійний 
період депутат районної ради 

Шнайдрук Станіслав Васильо-
вич склав депутатські повно-
важення у зв’язку з обранням 
його депутатом Махнівської ОТГ.

Заступник голови районної 
виборчої комісії  Олександра 
Пилип’юк повідомила, що наступ-
ним за черговістю кандидатом у 
депутати районної ради від Ко-
зятинської районної організації 
Аграрної партії України є Христюк 
Сергій Іванович. Голова ради одра-
зу вручив новообраному депутату 
посвідчення та нагрудний знак.

Приступивши до роботи, де-
путати заслухали доповідь на-
чальника фінансового управління 
райдержадміністрації Світлани 
Вельгус та затвердили звіт рай-
держадміністрації  про  виконання 
районного бюджету  за  2019 рік. 

Внесено зміни до 6 районних 
програм та затверджено 3 про-
грами - програму розвитку мате-
ріально-технічної бази управління 
Казначейської служби України у 
Козятинському районі та м. Ко-
зятині Вінницької області на 2020 
рік, програму забезпечення ви-
конання Козятинською районною 
державною адміністрацією делего-

ваних їй районною радою повно-
важень на 2020 рік та програму 
ефективного використання майна 
спільної  комунальної власності 
територіальних громад Козятин-
ського району на 2020-2024 роки.

Внесено зміни до рішення  32 
сесії районної ради 7 скликання 
від 20.12.2019 № 02-32-07 «Про 
районний бюджет на 2020 рік». 
Зокрема, розподілено майже 9 млн 
грн вільного залишку бюджетних 
коштів районного бюджету станом 
на початок 2020 року. Зазначені 
кошти спрямовуються на проведен-
ня наступних видатків по загально-
му та спеціальному фондах район-
ного бюджету: у галузі Державне 
управління  на суму  - 65 000 грн; 
освіта  - 3 439 945 грн; охорона 
здоров’я  - 4 813 800 грн; культура 
-  230 000 грн; соціальний захист 
населення  -  293 581 грн; по між-
бюджетних трансфертах – 540 000 
грн. При розподілі коштів основна 
увага зосереджена на медичній га-
лузі, а саме: проведенні ремонтних 
робіт в приміщеннях ЦРЛ, закупівлі 
обладнання з метою покращення 
надання медичних послуг на-
селенню та виконання усіх вимог 

для підписання договору з НСЗУ.
На завершення депутати роз-

глянули блок питань про затвер-
дження проектів землеустрою 
щодо встановлення меж насе-
лених пунктів та підтримали рі-

шення про приєднання громад 
Козятинського району до на-
родної ініціативи стосовно ре-
формування земельних відносин. 

Загалом прийнято рішення з 
24 питань порядку денного.

Пам’ять усіх, хто шість ро-
ків тому віддав своє жит-
тя в боротьбі за європейське 
майбутнє в Україні, вшану-
вали 20 лютого в Козятині.

Протестувальників, котрі під час 
Революції Гідності загинули на 
столичному Майдані Незалежності 
в ході сутичок із силовими струк-
турами, прийнято називати Не-
бесною Сотнею. З Вінницької об-
ласті тоді загинуло троє жителів. 

Участь у покладанні квітів до 
пам’ятника загиблим учасникам 
АТО разом із небайдужими 
громадянами, представниками 
трудових колективів, організацій 
та підприємств, районного вій-
ськового комісаріату, духовенства 
взяв міський голова Олександр 
Пузир, секретар міської ради Кос-

тянтин Марченко, керуючий спра-
вами виконкому Сергій Заїчко.

– Майдан не завершився, 
можна навіть сказати, що відбу-
лася така собі його реінкарнація 
– зі столиці, з Грушевського та 
Інститутської, «перемістився» 
на східні рубежі держави, – за-
значив Олександр Дмитрович. 
– Народ продовжує боротися 
за правду, за свободу… Сьо-
годні ми повинні берегти їхню 
пам’ять, разом із тим, кожен на 
своєму місці продовжувати їхню 
справу. Стояти за правду й спра-
ведливість, тоді ми обов’язково 
переможемо нашого зовнішнього 
ворога. Нехай світло свічок буде 
даниною тим, хто навічно пішов 
від нас, хто заради торжества 
справедливості жертвував собою.

Хвилиною мовчання міська 
громада вшанувала їх пам’ять. 
Ще довго-довго з покоління в 
покоління будуть передавати 
батьки синам і дочкам спогади 
про тих, хто залишив життя у 
2013-2014 роках. Ця подія не за-
лишила байдужою жодної душі.

 Небесна Сотня вже шостий 
рік молиться за Україну і спо-
дівається, що нам вистачить 
віри і пам’яті – про ті небесні 
сотні, якими українська земля 
пожертвувала за право бути.

Мир. Ми всі так його праг-
немо. Хай він настане якнай-
скоріше. Заради нашого май-
бутнього, заради пам’яті Ге-
роїв, які ніколи не вмирають.

Слава Україна! Героям слава!

5 лютого 2015 року було 
прийнято Закон України «Про 
пробацію» та відповідно до 
зазначеного нормативно-пра-
вового акту були сформовані 
територіальні підрозділи про-
бації. Одним з них є Козя-
тинський міськрайонний від-
діл філії Державної установи 
«Центр пробації» в Вінницькій 
області, в якому нині 6 пра-
цівників здійснюють індивіду-

ально-виховну роботу зі всіма 
категоріями суб’єктів пробації.

У середу, під час засідання 
виконавчого комітету, началь-
ник Козятинського МРВ, капі-
тан внутрішньої служби Сергій 
Фют вручив міському голові 
Олександру Пузиру Подяку за 
підписом директора Держав-
ної установи «Центр пробації» 
Олега Янчука за плідне спів-
робітництво, взаєморозуміння, 

всебічну підтримку в реалізації 
завдань Державної установи 
«Центр пробації» та з нагоди 
5-ї річниці прийняття Зако-
ну України «Про пробацію».

Олександр Дмитрович, у 
свою чергу, висловив сло-
ва вдячност і  за нагороду 
та зазначив, що чим ефек-
т и в н і ш е  п р а ц ю є  с и с т е -
ма пробації, тим безпечні-
шим стає наше суспільство.

Спеціалістами з благоустрою 
управління житлово-комунально-
го господарства міської ради за  
останній тиждень проведені рейди 
на вул. Маяковського, Шевченка, 
Коцюбинського, Валдаєвська, 
пров. Партизанський, Проле-
тарська. Власникам земельних 
ділянок оформлено 6 приписів з 
питань благоустрою та 32 приписи 
щодо не укладання договору з 
КП «Чисте місто» на послугу ви-
везення та захоронення твердих 
побутових відходів. Нагадуємо, 
що згідно з п. 5.24.3. Правил 
благоустрою та утримання тери-
торій м. Козятина  від 10.02.2020 
року  та ст. 351 Закону України 
«Про відходи» від 05.03.1998 
року власники або наймачі, ко-
ристувачі, у тому числі орендарі, 
джерел утворення побутових 

відходів зобов'язані  укласти  
договори з виконавцем послуг 
з вивезення побутових відходів, 
здійснювати  оплату послуг з 
поводження з побутовими відхо-
дами та забезпечувати роздільне 
збирання побутових відходів.

КП «Чисте місто» проводяться 
планові роботи з розчищення 
узбіччя дороги вул. Матросова – 
від вул. Білоцерківська до пров. 
Лісового протяжністю майже 
6 км. Результат роботи - до-
рога стає ширшою, поліпшиться 
водовідведення. Напередодні  
спеціалісти з благоустрою ра-
зом з головами квартальних 
комітетів №2, №3, №4 провели 
на вул. Матросова подвірний  
обхід  і 18 мешканців вулиці 
отримали попередження про 
прибирання з дороги складова-

ного щебеню, піску, дров та інше.
Під час обстеження вулиці 

виявлено занедбані земельні ді-
лянки, встановлюються власники.

Днями працівниками КП «Чисте 
місто» вивезено будівельне сміт-
тя та гілля з вул. Незалежності.

У співпраці - сила
малюк вТік з дому

на фото поліцейський та 
жінка, до будинку якої 
прийшла дитина

У суботу, 22 лютого, в селі Іван-
ківці Козятинського району про-
пав трирічний хлопчик. До поліції 
звернувся батько та повідомив, що 
дитина без нагляду дорослих гра-
лися на подвір’ї та раптово зникла.

— По тривозі був піднятий весь 
особовий склад поліції. На пошуки 
дитини направили додаткові на-
ряди груп реагування патрульної 
поліції. Загалом задіяли близь-
ко сотні працівників різних під-
розділів поліції, сповістили про 
зниклу дитину людей з сусідніх 
сіл та районів, — розповів за-
ступник начальника обласного 
главку поліції Руслан Мороз.

Поліцейські разом з людьми 
прочісували село, лісопосадки, 
перевіряли усі приміщення та 
місця, де могла бути дитина.

Через чотири години, на щастя, 
хлопчика знайшли у сусідньому 
селі. Він прийшов до одного з 
будинків. Господарка одразу за-
телефонувала у поліцію та пові-
домила про дитину. Наразі хлоп-
чик перебуває у лікарні, медики 
з‘ясовують стан його здоров‘я.

– У родині, крім розшукано-

го хлопчика, є ще одна менша 
дитина. Як з’ясувалось, у сім’ї 
батьки не займаються вихован-
ням дітей. Побутові умови, у яких 
зростають неповнолітні, не від-
повідають санітарним нормам. 
Про це поліцейські повідомлять 
відповідні соціальні служби, аби 
вони вирішили питання про до-
цільність перебування дітей у сім’ї, 
— кажуть у відділі комунікації 
поліції Вінницької області. За не-
виконання обов’язків щодо вихо-
вання дітей, батьків притягнули до 
адміністративної відповідальності.

в’ячеслав гончарук

Скоро буде рік, як біля за-
лізничного мосту двоє місцевих 
меценатів Іван Боровський та 
Сергій Тарасюк облаштували 
«Алею мрій». На тій алеї по-
ставили «Лавку закоханих», 
а на відкриття знаку любо-
ві автори проекту постави-
ли скульптуру Божої Матері. 
Тільки через 9 місяців тій 
статуетці якісь вандали від-
ламали голову і відбили руку.

Ідея створити в нашому місті 
щось для молоді, у власника 
магазину кулінарії «Тинок» на-
зріла давно. Спочатку він по-
дав заяву до міської ради на 
виділення земельної ділянки. 
Тільки депутати ідею підприєм-
ця не підтримали. Мотив — на 
«Лавку закоханих» не хотіли 
витрачати бюджетні кошти. 
Іншої думки щодо «Лавки за-
коханих» були у виконкомі 
міської ради. Виділивши під-
приємцям земельну ділянку, 

вони своїм рішенням реані-
мували молодіжний проект.

Отримавши земельну ділянку, 
підприємці взялися за справу. 
На рейці, яка слугувала як від-
бійник для пішохідного мосту, 
Іван Боровський з колегою Сер-
гієм закріпили лавки. На землі 
перед мостом поставили «Лавку 
закоханих». Зробили вони її 
з нахилом до центру, щоб за-
кохані були ближче одне до 
одного. У перших відвідувачів 
тої лавки навіть з’являлася дум-
ка, що її вже поламали і тільки 
всівшись на неї, люди розуміли, 
для чого у лавці такий схил.

На задньому плані моло-
діжного проекту підприємці 
поставили намет. У ньому  
розмістили три гральні столи. 
Ту споруду на відкритому по-
вітрі назвали шаховим клубом.

На дереві, що росте біля 
шахового клубу, меценати 
повісили сріблястий ланцю-
жок, де молодь, загадуючи 
бажання, зав’язувала стрічки.

Лавки на рейці відбійника, 
«Лавка закоханих», шаховий 
клуб і декорацію між ними на-
звали двома словами «Алея 
мрій». Поставили там Діву Ма-
рію для благословення почуттів. 

Тиждень тому якісь вандали 
вирішили, що чимось їм Мати 
Божа не догодила, та відірва-
ли скульптурі голову і руку.

божій маТеРі на «алеї мРії» 
відбили голову
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Ще пару таких коронацій і дерева всохнуть

після обрізки дерева стають «карикатурами» 

репортаж вітання

будні мешканців циганського хутора 

мешканка масиву європейський   

мешканці вулиці гагаріна просять 
допомоги відремонтувати їхню 
вулицю на вулиці гагаріна люди підчистили порослі

комусь треба від'їхати. Продукти і 
сміттєвий бак не можуть бути сусідами

козяТин оЧима жуРналісТів. 
РепоРТаж з вулиЦь місТа

на благодійному веЧоРі для 
емілії зібРали 10 ТисяЧ
не байдужі до чужої біди. Керівники колективу «Зорянка-Арт» Антон та Аліса Машевські разом зі своїми 
вихованцями провели благодійний вечір, на якому показали виставу «Попелюшка». Усе для того, аби 
зібрати кошти на лікування маленькій козятинчанці Емілії Полончук, яка хворіє на рак. Ми поспілкувалися з 
акторами. Що цікавого вони нам розповіли?

новини

олена удвуд

Анастасія Лукашонок вже три 
роки ходить до студії сучасно-
го танцю «Dream dance», що 
входить до складу «Зорянки-
Арт». Дівчина займається тан-
цями ще з першого класу.

— Мені вони дуже подобаються, 
— каже Анастасія. — Я вважаю, 
що це крутий напрям в танцях.

У вистав і  «Попелюшка» 
Анастасія озвучує накази у мі-
крофон і танцює. Каже, По-
пелюшкою бути не хотіла, бо 
некомфортно себе почуває, 
коли треба говорити на публіку.

— Ми ще з однією дівчинкою у 
виставі говоримо разом, озвучуємо 
голосно накази, щоб всі чули. А 
взагалі мені комфортніше танцю-
вати, — зізнається дівчина. — Ак-
торка, — я вважаю, що це не моє.

Назар Соколов зіграв у ви-
ставі одну з головних ролей 
— він втілив образ Короля.

— Було спочатку важко, але 
потім все стало легше. Я люблю 
головні ролі, — розповідає Назар. 

Назар часто виступає як актор 
на музичних виставах. А тан-
цює він вже вісім років. Хлоп-
чик відвідує студію народно-

го танцю «Зорянка», що вхо-
дить до складу «Зорянки-Арт».

Колектив «Зорянки-Арт» ви-
ступає не лише у Козятині. Ча-
сом їх зустрічає сцена у Ві-
нниці, Умані чи навіть Києві.

—  Н а й б і л ь ш е  м е н і 
запам’ятався виступ, коли ми 
вперше поїхали, — згадує 
хлопчик. — Це була Вінниця.

Хоч прем’єра вистави «Попелюш-
ка» відбулася ще до нового року, 
дехто з глядачів бачив її вперше. 

Показ вистави влаштували для 
того, щоб зібрати кошти для Емілії 
Полончук. Дівчинка хворіє на рак 
сітківки ока. Лікування цієї недуги 
коштує дуже дорого. До того ж, лі-
карня не в Україні, а за кордоном. 
Дитина вже пройшла два курси 
хіміотерапії у клініці в Швейцарії.

Для збору коштів у міському 
будинку культури, де показали 
виставу, поставили дві скринь-
ки — одну в залі, іншу при вході 
в зал. Організаторам Антону та 
Алісі Машевським вдалося зі-
брати 10 тисяч 220 гривень.

Спершу показ вистави плану-
вали на 6 лютого. Тоді хотіли 
влаштувати ще й благодійний 
ярмарок за участю козятинських 
підприємців. Але захід відміни-

ли через те, що оголосили ка-
рантин. Тож благодійний вечір 
відбувся у п’ятницю, 21 лютого.

На 6 березня подружжя Ма-
шевських запланувало ще один 
захід — конкурс «Міс старшоклас-
ниця-2020». Там теж збиратимуть 
кошти для родини Полончуків.

прем’єра вистави відбулася до нового року. Вдруге її 
показ влаштували для того, щоб зібрати кошти родині 
Полончуків

вадим сторожук (ліворуч) і назар соколов (праворуч). 
Хлопці займаються у «Зорянці-Арт» вже вісім років

для збору коштів у міському 
будинку культури поставили 
дві скриньки. Загалом вдалося 
зібрати трохи більше 10 тисяч 
гривень

в’ячеслав гончарук

Два дні ми ходили вулицями 
нашого міста, спілкувалися 
з козятинчанами та помічали 
проблеми. Що кинулось у 
вічі? Про це наша розповідь.

На вулиці Пилипа Орлика 
з’явилася аптека «Здорова 
родина». Біля неї промоу-
тери в костюмах казкових 
персонажів роздавали ре-
кламні листівки. Ми поспіл-
кувалися з козятинчанами, 
які проходили біля аптеки.

— Раніше в Козятині було 
дві аптеки і черги були в них 
тільки під час епідемії грипу. 
Зараз аптек стільки, що й 
перелічити важко, і в кожній 
є люди, – каже 63-річна пані 
Марина.  – Чи ми такими 
важковиліковними стали, чи 
нас неякісними препарата-
ми годують. Але кожен раз 
йдеш в аптеку з надією, що 
ті недешеві ліки поможуть. 

На тій же вулиці з іншого 
боку енергетики зрізали від-
росле гілля дерев. Обрізали, 
як кажуть, на совість, щоб ви-
стачило й на наступний рік. До 
працівників електроліній  пре-
тензій ніяких. Вони забезпе-
чують надійність роботи елек-
тромереж. Є питання до тих, 
хто електролінії прокладає 
над деревами, чи дерева виса-
джує під дротами з напругою.

Наступного дня ми поїхали 
на «Круг». Кажуть, така назва 
цього місця пішла від того, що 

автобус, об’їжджаючи клумбу, 
їхав по колу, тобто робив круг.

На «Кругу» поставили сміт-
тєві баки. І в метрах п’яти 
від них підприємці торгують 
свининою. Що з того сміттє-
вого бака від вітру на м’ясо 
полетить? Запитали ми про-
давців м’ясної продукції, чи 
подобається їм сусідство з 
контейнерами для сміт тя? 

– Так  ц і  баки потр іб -
ні, є куди сміття викину-
т и ,  –  к а же  п р од а в е ц ь . 

– І вас не турбує, що ві-
тром може занести на м’ясо 
якогось непотребу?

– Так їх можна туди до 
кущів перевезти,  – каже 
підприємець. – Між іншим, 
я чув, що в кафе «Весна» 
є інший власник. І він, за 
чутками, планує облашту-
в а т и  м ’я сний  п а в і л ь йон . 

– То ви перейдете тор-
гувати в павільйон? – за-
питали ми у співрозмовника. 

– У нас вже багато павіль-
йонів будували, – каже про-
давець. — Коли там буде спра-
ведлива ціна, звичайно піду 
торгувати. Як-не-як, не стоїш 
на дворі і на голову не капає. 
А коли в тому павільйоні за-
провадять відверте здирництво 
– залишусь торгувати надворі.

Вулицею Кривоноса поїха-
ли на вулицю Матросова. На 
перехресті з вулицею Гагаріна 
чоловік, який не захотів на-
зватися, обрізав над доро-
гою дикорослі кущі. Кажемо:

– Ви на своїй вулиці лад 
наводите. 

– Так, що можемо, те роби-
мо. У війну, де тепер дорога  
вулиці Гагаріна, впала бомба. 
Самі не можемо впоратись з 
калюжею. Треба, щоб хтось 
допоміг, –  каже чоловік.

Проїжджаючи повз масив 
«Європейський», пригадує-
мо, як зароджувався масив. 
Чотири вулиці європейських 
столиць назвали. Тепер на тих 
вулицях пасеться білогрива 
конячка. Тільки вона там меш-
кає серед високих бур’янів.

Зустріли мешканця циган-
ського хутора. Він то в руках, 
то на собі тягнув велоси-
пед. Запитуємо, що стало-
ся, що велосипед не їде?

– Та хіба такою дорогою 
поїдеш? – відповів чоловік. 

– А екстрена допомога 
у ваш хутір приїжджає?

– Ні, – каже чоловік. – Я 
нещодавно захворів, то са-
нітарна машина біля пере-
їзду стояла, а я з медиками 
до машини метрів 400 йшов.

Переїхавши через переїзд, 
поїхали вулицею Данила Не-
чая. Біля будинку за номером 
10 дорожня впадина. Калюжу 
мешканці будинку обходять 
метрів п’ять. На перехресті з 
провулком Петрівського бахіл 
замало. Калюжа на калюжі. На 
вулиці Червоної Калини дорога 
центральна та без освітлен-
ня. А на вулиці Князів Ост-
розьких вже все нормально.
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             ПРОДАМ
Барана Романівської породи, молодих баранів. 067-
407-78-17
Бензопили "Гудлак", "МТД" Німеччина б/у, ел.пила 
2.9 КвТ нова, центробіжний ел.насос 1.1 КвТ, ком-
пресор, ел.дрель нова, Ява-350, причіп до мотоблока, 
автоген бачком новий, велосипед для дівчинки 6-10 
р. 068-216-34-20
Блок ракушняк б/у. 067-430-40-65
Брама, Кохінхін - півень мясної породи (29 лютого на 
ц/ринку). 2-11-64,097-170-90-05
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, фор-
ма для випікання вафель на газу. 093-109-
83-83, 097-556-89-47
Ванна дешево углова нова запакована, качелька 
- шезлонг дитяча, кроватка дитяча, тумбочка під 
телевізор, коляска з/л. 063-625-64-76, 098-298-45-97
Велорама, заднє-переднє колеса, бочки залізні 250л., 
150л., прути кругляк 12, 16, 20; рельси 12, 24 - по 
1.50, доска дуб, осика, смуга 30 х 4, бак н/ж, стіл 
вулиця. 093-020-22-95, 093-031-24-52
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
Вєтнамські поросята різного віку, кнур для злучки. 
098-581-65-48 Інна
Ворота сплошні  роз. 2,8  х 1,7 - 2 шт. 063-348-01-73
Газові балони, бачки з пральних машин, труби різного 
діаметру, уголки, тіски, наковальню, буржуйку, ванни, 
батареї опалення чавунні. 063-398-52-10
  Гараж в кооп.Жигулі, розташований в зручному 
місці І блок, після кап.ремонту (утеплення, покрівля 
- єврорубероїд, нова електрика), р.5.6 х 3.8 х 2.2.м, 
ворота 2.5 х 1.8 м. 093-430-38-47
Гараж в центрі з документами, участок 10 сот. з га-
ражем, басейн, криниця, хороший підїзд, компютер, 
принтер. 098-993-35-42 
Гараж цегляний 4 х 5.40 в центрі за магазином "Го-
сподарочка", повний пакет документів. 093-772-56-14
Гараж. 093-270-59-37
Голуби - павича різнокольорові. 097-756-75-89
Дачний будинок без внутрішніх робіт з ділянкою в 
кооп. "Садовий", вул. Некрасова. 093-152-91-50, 
093-88-79-777
Двері з дерева з склом, міжкімнатні, подвійні шир. 60 
см., вис. 2 м.; одинарні 2 шт. вис.2 м., шир. 60 см. 
096-094-68-32 Світлана
Двері міжкімнатні дерев’яні та ДВП, люстри і бра, 
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лист в номер

Найбільш потужною сфе-
рою промисловості в нашій 
державі була і остається за-
лізнична галузь, яка забез-
печує 82% вантажних і майже 
50% пасажирських переве-
зень, що здійснюються усіма 
видами транспорту України.

За даними експертного ана-
лізу, за обсягами вантажних 
перевезень українська заліз-
ниця займає четверте місце 
на Євразійському континенті, 
поступаючись лише залізни-
цям Китаю, Росі ї та Інді ї.

Річний обсяг перевезень на 
1 км в 3-5 разів перевищує 
відповідний показник розви-
нених європейських країн.

Укрзалізниця утворена з 6 
доріг і одною з них є  наша 
Південно-Західна залізниця, 
до якої відноситься Козя-
тинська дирекція залізничних 
перевезень (раніше відділення 
дороги). Із загального об-
сягу вантажних перевезень 5 
дирекціями Південно-Західної 
залізниці головну роль ви-
конує Козятинська дирекція, 
частка якої складає 60%.

Такий об’єм забезпечується 
завдяки професійній, напру-
женій, цілодобовій роботі 8 
господарств, діяльність яких  
координуються дирекцією.  Міс-
цевий бюджет міста формується 
більше ніж на  50% за рахунок 
козятинських залізничників.

Це багатотисячний колектив, 
який складається з 26 вели-
ких підприємств, 62 станцій, 
розташованих на територіях 6 
областей і 30 районів України. 
Деякі станції уже закриті, хоча 
будувались у 19 столітті, коли 
перевезення вимірювались пу-
дами, але важливою була ціль 
полегшити і спростити зв'язок 
жителів віддалених населених 
пунктів з більш розвиненими 
містами різних регіонів країни. 
Завдяки козятинським заліз-
ничникам, відбулася розбудова  
інфраструктури і особливо соці-
альної сфери нашого міста. До-
вгий час тільки в місті Козятин 
щорічно здавалось в експлуата-
цію по 100 квартир житлового 
фонду. Тобто, залізниця для 
міста Козятин –  джерело жит-
тя, розвитку та задоволення со-
ціальних потреб жителів міста.

 Н а  ж а л ь ,  с ь о г о д -
ні, не дивлячись на вико-
нання  дирекц і єю тих  же

з а в д а н ь ,  п р о г р е с  т е х -
н і ч н о г о ,  о с о б л и в о  с о -
ц і а л ь н о г о  р о з в и т к у  д л я

залізничників практично від-
сутній. З мовчазної згоди 
профспілок, не стало того, що 
створювалось десятиліттями. 
Оновлення рухомого складу 
не відбувається, будівництво 

житла відсутнє. Стан рухомого 
складу, особливо приміського, 
явно незадовільний, постійно 
зростають тарифи на вантажні 
та пасажирські перевезення.

 Так, вартість квитка  до 
ст. Чорнорудки – 32 км ко-
штує 49 грн, автобусом до 
Вінниці - 62 км квиток  ко-
штує 50 грн. Логічно вини-
кає питання, в чому справа, 
на що витрачаються кошти і 
чому Укрзалізниця в боргах?

 Як підказує досвід і багато-
річна праця на залізниці, при-
чиною невтішних результатів, 
на мій погляд, є повна непро-
фесійність керівного складу 
та запровадження «реформ» 
з а л і з ни чно го  тр ан спорт у.

Реформування починається 
приходом кожного нового ке-
рівника інфраструктури Кабмі-
ну і Укрзалізниці, які жодного 
дня не працювали на залізниці. 
Крім того, з 2016 року Укрза-
лізницею керує новостворена

н а г л я д о в а  р а д а ,  я к а 
с к л а д а є т ь с я  з  7  п р е д -
с т а в н и к і в  і н ш и х  к р а ї н :

Словенії, Туреччини, Австрії, 
Польщі, Прибалтики, Угорщи-
ни. А в 2020 році представни-
ком від України призначений 
депутат ВР, за професією 
знову ж таки не залізнич-
ник, а журналіст Лещенко.

Ус і  вони з осв і тою ме -
н е д ж м е н т у ,  ф і н а н -
с ів ,  права ,  але т ільки не

з а л і з н и ч н о ю .  В и х о -
ди т ь ,  з а л і з н иц я  -  в л а с -
н і с т ь  н ароду  Укра їни ,  а

к е р у ю т ь  н е ю  і н о з е м -
ц і  і з  з а хмар ними  з а р п -
латами, які в своєму житті

в з а г а л і  н е  ма ли  с пр а -
ви з залізницею. На мій по-
гл я д ,  ц е  і  є  о с н о в н ою

в ідпов ід дю на  питання . 
З а л і з н и ч н и к и  д о -

б р е  п а м ’ я т а ю т ь  к е р і в -
н и к і в - п р о ф е с і о н а л і в

Олійника Б. С., Кирпу Г. 
М. Вихідців з Козятинської 
дирекції - Крицького Г. В., 
Жураківського В. О. -  спеціа-
лістів, які до зайняття посади 
керівника  державного рівня,

пройшли шлях від чергового 
по станції до керівника залізни-
ці та Укрзалізниці.  Результатом 
їх роботи були успішні фінан-
сово-економічні показники, 
відбувався значний розвиток 
виробничої та соціальної сфе-
ри тільки тому,  що вони знали 
всі тонкощі роботи кожного 
господарства і взагалі єдино-
го цілого – залізниці. А якщо 
керівник - менеджер, взагалі 
не залізничник, як він може

в и я в и т и  п р и ч и н у  з б и т-
ко во с т і  ч и  з а пропону в а -
т и  е к о н ом і ч н о  в и г і д н и й

в а р і а н т ,  о к р і м  п і д в и -
щення тарифів ,  скорочен-
ня штату, закриття станцій,

відміни частини пасажир-
ського обслуговування на 
неприбуткових напрямках?

Окрім переліченого, радник 
президента - економіст Олег 
Устенко в своєму комента-
рі заявив про те, що прий-
шов час приватизувати активи

державних підприємств, по-
ділити залізницю і продати!?

Т о й ,  х т о  п р а ц ю -
вав і  працює на залізни -
ц і ,  в і др а з у  ж  по с т а в и т ь

п и т а н н я :  “ А  п о т і м 
що?”  З в і с но ,  що  пр е зи -
дент, хто б він не був, не

може  знати  в с і  тонко -
щі народного господарства, 
т им  б і л ьше  з а л і з ни чно го

т р а н с п о р т у .  Н е м о ж л и -
во лягти спати артистом, а 
прокинутись президентом з 
великим досвідом в питан-
нях  народного господарства. 

Для цього потрібен час. А 
поки він вимушений довіряти 
своїм радникам, на жаль, і

т а к и м  я к  У с т е н -
ко, який без сумніву змо-
же відрізнити локомотив від

вагона, але якщо погоди-
тись з такою порадою на 
т е п е р ,  б е з  в р а х у в а н н я

думки спеціалістів-залізнич-
ників та науковців сфери за-
лізниці, то може прийти ко-
лапс цієї галузі і держави.

 В и н и к а є  п и т а н н я  ще 
й в тому, що реформуван-
ня  з а л і з ниц і  р о з по ч а ло -
ся не за рекомендац іями

керівників-професіоналів за-
лізниць, відділень залізниць, 
в ідомчих наукових центрів 
України, а за рекомендації ан-
глійської аудиторської компанії  
EY  (Ернст і Янг засновники 
) - іноземних спеціалістів, при

тому фінансово–аудитор-
ської, комерційної структури.

У результаті Укрзалізниця 
стала акціонерним товариством, 
тобто - комерційною організаці-
єю, яка згідно з законом може 
бути приватним або публічним 
товариством.  Сьогодні ПАТ

«Укрзалізниця» поки ще є 
публічним акціонерним то-
вариством, яке ліквідувало 
юридичні права всіх шести за-
лізниць України. Тобто заново

створена комерційна органі-
зація ПАТ УЗ  перетворила всі 
шість залізниць юридично, фі-
нансово і матеріально безправ-
ними, надавши їм  статус регі-
ональних філій. Дирекції заліз-
ничних перевезень, що «кують» 
гроші, одержали статус просто  
- виробничого підрозділу.  І це

при тому, що в державі 
п о ч а л а с я  д о в г о о ч і к у в а -

на передача фінансових і
юридичних прав громадам, 

на міста . Почалось запро-
вадження децентрал ізац і ї .

Надалі реформою передба-
чено, існуючу діяльність філій

( з а л і з н и ц ь ) ,  р о з д і л и -
ти на три окремих види ді-
я л ь н о с т і :  п а с а ж и р с ь к е

– (доходи),  вантажне – 
( доходи), інфраструктурне 
– (витрати на утримання і 
ремонт колій, вагонів, локо-
мотивів, зв'язку, енергетики 
і т. п.) У пасажирському виді 
діяльності передбачено, що 
приміські перевезення фінан-
суватимуться спільно з орга-
нами місцевої влади та при-
ватними інвесторами. Важко 
собі уявити результати таких

нововведень, але яким би не 
було реформування, як би не 
змінювалась назва дирекції, 
саме ця структурна одиниця 
українських залізниць була є і 
буде найголовнішим підрозді-
лом в організації перевезень 
для завершення промислового 
і сільськогосподарського ви-
робництва.  Вона природно і 
територіально прив’язана до 
клієнтів через під'їзні колії, 
яких на дирекції майже 400. 
Через які подають і забирають 
вагони для навантаження  і 
розвантаження в тих 6 об-
ластях і 30 районах України.

Тільки за добу Козятинська 
дирекція може передавати на 
сусідні дороги і відділення 
більше 16 000 тільки ван-
тажних вагонів, що рівно-
значно перевезенню з по-
рожнім пробігом вагонів май-
же 500 тис. тонн вантажів.

На жаль, вже довгий час за-
лізничники Козятина і їх сім’ї, 
за результатами своєї успішної 
роботи не відчувають хоч яки-
хось позитивних соціальних 
змін. Не відчувають тому, що 
всі зароблені кошти згідно з 
реформою централізуються в 
ПАТ «Укрзалізниця», викона-
ної керівником Є. Кравцовим, 

який заробляв рекордну для 
України зарплату -812 тис. 
гривень або 33,8 тис. до-
ларів на місяць  (президент 
США Трамп 33 тис. доларів) .

Тепер рішенням Кабміну на 
його посаду призначений пред-
ставник Словенії Марек За-
лесний – енергетик, інженер–
механік, знову не залізничник.

Наразі підписаний меморан-
дум з німецькою залізницею 
для «консультацій» впродовж 
10 років. Раніше офіційно 
було об’явлено про переда-
чу Укрзалізниці в управління 
Дойчебану. Не відомо, чого 
німці можуть навчити україн-
ців – якщо німецька державна 
залізниця збиткова і дотується 
державою майже 10 млрд євро 
щорічно. За такі кошти можна 
обновити всю залізничну інф-
раструктуру, розуму багато не 
треба. Крім того, в Німеччині 
компанія користується не надто 
хорошою репутацією: її часто 
критикують за запізнення і 
затримки поїздів, дорожнечу 
квитків та незручність. Україн-
ці, без сумніву, насторожливо 
вважають, що залізничні ціни 
і тарифи стануть німецькими.

Несподіваним стало ще й 
те, що 3 лютого 2020 року 
Кабмін подав у Верховну Раду 
проект закону про часткову 
приватизацію української за-
лізниці. Зрозуміло, що приватні 
власники, тим більше частини 
державної залізниці, вирішен-
ням соціальної сфери залізнич-
ників перейматись не будуть, 
тому що приватного власника 
перш за все цікавить прибуток.

Як показує наше минуле, 
керівництво змінюється на всіх 
рівнях держави, а відповідати 
за збитковий результат нікому. 
Як кажуть у народі – ні Ганна, 
ні Гнат не винуват, а винувата 
хата, бо пустила на ніч Гната.

василь мордюк, пенсІонер,
почесний залІзничник  

якою буде доля 
наших залізниЧників

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
Дерева на корню (ясен), у селі. 093-425-28-14
Диван-малютка б/у в добр. стані, велосипеди 3 шт.  
недорого, саджанці тонкошкурого горіха, насіння 
помідорів різні, масло перероб. 40 л., клітки кролячі, 
труба а/ц 4 м., з/ч до велосипеда, ел.чайник, міні 
причіп. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 093-940-
96-11
Дитяча коляска л/з ТАКО, дитячий велосипед з 
капішоном. 063-145-68-38
Дитяче ліжечко з матрасиком і бортиками, столик 
і стільчик для годування. 067-251-12-34, 063-695-
34-29
Дошки дубові. 097-355-92-26
 Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова, 
дешево. 067-430-79-37, 093-756-39-33
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
Економічні електро батареї нові 950 грн., холодиль-
ник побутовий Simenc (Німецький) 3 500 грн., бочки 
на 240 л. харчові для закваски. 073-424-19-43
Електро генератор Хонда 2.5 Кв. 067-779-03-96
Жесть 1.5 2 м 1 - 13 листів. 097-248-01-51
Запчастини рідні до Москвича, та двигун, агрегати, 
колеса. 093-297-19-24
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, пров.Грушевського 
10, всі документи оформлені. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
Зем. діл-ка 10 сот. під забудову, вул.Фрунзе. 093-
995-27-39
Зем. діл-ка 20 сот. с.Козятин. 063-402-66-12
Зем. діл-ка з фундаментом вул.9-Січня. 098-020-36-
54, 093-890-30-35 Наташа
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
Зем. діл-ка приватиз., 15 сот., вугілля, верби. 073-
429-56-52
Земельний участок 0.25 га в с.Козятин. 093-631-
89-49
Індокачки коричневі, дорослі. 097-574-33-52
Інкубаційне яйце (сплеш) джерсійського гіганта з 
венгерським великаном, циплят орпінгтона палево-
го, чорного, мраморного. 097-893-74-92
Кабіна Райха, садові лавки, шпалери вінілові, 
полікарбонат, деревообробний верстак, балія, 
кастрюля алюм. 40 л., стіл слюсарний, насосна 

станція "Італія", труби а/ц 

діам.150, ст. діам.15, склянки, смола. 096-467-88-03 
Килими 6 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, само-
вар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол дитячий, два 
пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа,холодильник. 
097-147-84-88
Килими 6 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, само-
вар, швейна машинка Зінгер, мотоцикол дитячий, два 
пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, шафа,холодильник. 
097-147-84-88
Кінний віз в доброму стані 098-036-49-29
Кіоск металевий 3 х 4 м., освітлення внутрішнє, 
зовнішнє через лічильник згідно ТУ. 063-452-28-01, 
068-617-64-22
Клітки для кролів в хорошому стані. 093-783-28-08
Кобила 8 років. 096-732-18-05 Валерій
Коза кітна. 096-797-89-32
Козочка. 067-756-06-27
 Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 093-885-18-76
Коняка молода, робоча, с.Білилівка. 096-183-18-01 
Віктор
Коняка. 097-193-57-10 Маша
Кормовий буряк 3 грн./кг., с.Перемога. 098-794-
35-88
Кормовий буряк 3.00 грн./1 кг., с.Селище. 067-714-
24-87
Кормовий буряк, картопля дрібна, с.Титусівка, мож-
лива доставка. 097-354-76-54
Кормовий буряк. 067-152-87-11
Кормовий буряк. 073-124-23-63
Кормові буряки. 068-109-09-35
Корова добра, спокійна з 3 телям, тільна 6 міс., кро-
лики на розвід. 068-023-69-98
Корова коричнево - білої масті з 2 телям тільна, 
терміново. 096-660-22-80
Корова чорно - ряба з 6 телям, тільна 8 міс., 
с.Білилівка Ружинський р-н. 097-193-57-10 Маша
Корова. 098-670-34-13
Кріль молодої, хорошої, простої породи на розвід, 
півень однорічний. 096-963-73-52, 068-753-34-61
Крісло розкладне б/у, накидки на крісла б/у, пилка 
ручна, ножовка, сітка - рябиця 12 м., стіл - парта, 
контейнер 5 т. 098-993-35-42
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
Кухня нова 4 м., класика, кремового кольору з 
чорною патиною. 067-106-32-41
Меблі б/у:  стінка, шафа, крісла, підставка для 
телевізора, матраци, шпали, кухня. 096-313-92-02, 
093-677-23-25
Меблі вітальня, кухня, прихожа, холодильник б/у, 
пральна машинка, стіл - тумба, компютерний стіл, 
диван, контейнер. 067-457-08-87 з 18:00 до 20:00
 Меблі, книги, килими, диван - софа, телевізор LG. 
098-564-57-58
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
Молодняк нутрій по 3 міс., 5 шт. з клітками. 093-
796-75-22
 Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
Мотор редуктор 1МЦ2С-6390, косілка навісна КН-
1. 093-143-41-33
Накриття для криниці, алюміневий кабель 60 м. 
діам. 2 х 24, швейна машинка, інвалідна коляска. 
093-031-24-52
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
Носки вязані різні розміри 50 грн. 063-684-21-43
Орхідеї різних кольрів, та орхідеї що пахнуть. 093-
091-22-38, 063-383-76-06
 Плуг 2-х корпусний з передплужніком до малого 
трактора. 098-826-20-26, 063-774-02-91
Поросята мясної породи Ландраси, порося 160 кг. 
096-443-42-39
Поросята мясної породи Петрен 11-12 кг. 068-216-
70-39, 097-555-10-06
 Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Сіно в тюках. 067-779-68-60
Сіно люцерни с.Козятин. 093-917-33-78
Сіно. 097-759-29-25
Скляні торгівельні шафи. 063-280-18-73
Стінка дитяча 2.65 х 2.10. 096-090-36-97
Сумка для ноутбука, пральна машинка автомат 
Ардо, меблі: тумбочка, тумба з дзеркалом, кухон-
ний комбайн механічний 200 грн. 068-044-24-68
Телевізор б/у в доброму стані на стіну. 096-152-
82-97, 063-335-97-80
Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 
093-631-89-49
Телиця тільна 7 міс., червоно-ряба. 097-322-68-67
 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
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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 офісне приміщення по 
вул. Незалежності, на 2 поверсі, пло-
щею 30 кв. м. всі комунікації + інтер-

нет. 093 766-78-49

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

252-69-68

Здам а оренду приміщення 100 кв.м., 
вул.Незалежності 72, підходить для 

різних видів підприєм. діяльності, 
окремий вхід. 098-386-16-12 Ірина

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

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

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

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

067-442-17-71

робота
Запрошую на роботу Автослюсаря. 063-145-
76-77
На роботу запрошується помічник кухаря та 
офіціант. 097-028-73-56
В продовольчий магазин потрібен продавець 
з\п гідна. 098-573-99-92
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, помічник 
бухгалтера, водій ЗІЛ-130, різноробочий. Ми 
гарантуємо з/п 7500-10000 грн (з одатками). 
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
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
Надаю послуги електрика. 096-810-57-78 Сергій
Виконуємо будівельні роботи: гіпсокартон, плит-
ка, ламінат, шпалери, сантехніка, електрика, 
декоративні штукатурки, утеплення будинків. 
097-609-25-57
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    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 30 кв.м., 2 пов., кухня окрема, без 
зручностей, вул.Довженка 101 а (ПМК-9), 

дешево. 093-091-85-01
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Уголок 50, 150 мм, б\в, бетонні перемичкі, бетонні 
стовбчики по 2,7 м. 097-563-45-90
Умивальник зі стойкою та без, револьвер Альфа 
модель 440 мм., лом полірованих мраморних плит. 
067-502-10-70
Участок 15 сот. терміново, дерево на корню. 093-
552-27-63
Форма провідника чол. р.48-50. 063-684-21-43
Циркулярка, сіно дешево. 2-23-74, 067-368-56-14
Цілий горіз 250 кг., не тверді. 063-398-52-10
Цуценят французського бульдога. 063-254-07-87
Цуценята західно - сибірської лайки, народжені 
23.11.19 р., привиті за віком, від робочих батьків. 
067-801-66-93, 063-504-03-49
Цуценята пекінеса королівського, хлопчики. 097-
793-55-95
Швейна машинка ручна, балія, вугілля, телевізор - 
екран, крісла 2 шт., столик передвижний, тумба під 
телевізор. 096-107-00-47
 Шифер б/у 6-ти хвильовий 40 грн./1 листок. 067-
507-64-19
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Ячмінь посівний. 067-6795-20-28
Ячмінь ярий КВС Алісіано 7 000 грн./тонна. 067-
507-64-19
Шифер плоский, хвильовий, кут мелатерий 50 
мм, цегла. 097-563-45-90
Шифер плоский, хвильовий, цегла червона, б\в. 
097-563-45-90    
Труба н/ж 40 мм. 3 м., 32 мм. 9 м., кастрюля 
алюм. товст. 20 л., брусок стр. е 4м. недорого, 
стіл компютерно - письмовий, килим в хорошому 
стані 2.5 х 1.5, кувалда 2 шт. 063-736-47-19
Тюки ячмінні. 096-644-40-68
Сіно молодої люцерни, недорого, самовивіз. 
068-547-90-22

1-кімн. кв., без зручностей, в одно пов. будин-
ку 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., інд. опалення, без ремонту. 093-
704-31-57
 1-кімн. кв., м.Козятин вул.Г.Майдану 6. 098-
749-10-76
1-кімн. кв., смт.Залізничне вул.Дружби 61А, 
кв.3. 068-436-37-85 Ольга, 068-308-06-03
1-кімн. кв., центр, 5 пов., інд. опалення, євро-
балкон та вікна. 067-457-08-87 з 18:00 до 
20:00
1-кімн.кв., р-н ПРБ. 093-159-89-56
2-х кімн. кв. 4 пов., 52 кв. м., центр, без ре-
монту. 093-704-31-57
2-х кімн. кв., 2 пов., центр, 45 кв.м. 073-003-
80-10, 067-843-59-16
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., вул.Незалежності 7 кв.11. 095-
813-35-48, 093-937-27-54
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. 
садок, зал. вокзал. 096-429-87-28, 063-624-
12-07
2-х кімн. кв., інд. опалення, 4 пов., 
вул.О.Кошового 52/14. 093-230-53-24
2-х кімн. кв., м.Козятин вул.Сєдова 12, кв.18 
біля 3 школи, 54 кв.м., кімнати і санвузол 
роздільні, є підвал обладнаний полицями, 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., терміново. 063-345-74-60
2-х кімн. кв., центр, 4 пов., біля 1 школи. 093-
563-31-57
3-х кімн. кв. 3/9 буд., центр, ремонт, інд. опа-
лення. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 1 пов., центр, під офіс, магазин. 
093-704-31-57
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., в центрі, 1 пов., без євро-
ремонту, інд. опалення. 067-963-17-30
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., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, 
інд. опалення, з ремонтом, вбудована кухня. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
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 120 кв. м. р-н Інтернату, потребує 
ремонту. 093-704-31-57
Будинок 2-х пов. с.Козятин з усіма будівлями 
та меблями. 063-879-11-07
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 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 60 кв.м., р-н ПРБ, не газифікований, 
погріб, сарай. 063-617-07-47
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 98 кв.м., вул.Сагайдачного 28, з усіма 
зручностями та ремонтом, газ. опалення, гаря-
ча вода, м/п вікна, 2 сараї, погріб, літня кухня 
з газом, зем. діл-ка 15 сот., інтернет. 063-260-
05-01, 096-037-00-70
Будинок без внутрішніх робіт. 067-783-63-17
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.Васьковського р-н Депо (круг), 
65 кв.м., 2 кімнати, інд. опалення, газ, ц/вода, 
каналізація, ванна, туалет, сарай, погріб. 098-
991-41-83, 063-215-56-98
 Будинок вул.Ватутіна 11, пічне опалення, є 
газ, літня кухня, сарай. 097-195-57-81
 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., 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 зем. діл-кою, садок, госп. будівлі, 
неподалік до електрички, ст.Гурівці недорого. 
063-607-89-62, 093-795-08-04
Будинок з ремонтом в центрі, зі всіма зруч-
ностями, є гараж, криниця. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
Будинок з ремонтом, госп. будівлі, ділянка, 
м.Козятин вул.Матросова, або обмін на квар-
тиру. 097-186-99-34   
Будинок з ремонтом, меблями, 20 сот. зем. 
діл-ка, р-н 3 школа. 093-704-31-57
Будинок з усіма зручностями, госпю будівлі, 
земельна ділянка 40 сот. в с. Непедівка. 069-
017-66-81   
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 підприємців 
можна побудувати будь-який магазин, склад, 
базу, місце активне для торгівлі. 063-503-47-

28, 067-359-87-74
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр 
вул.Підгорбунського 34. 067-271-67-99
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 м.Козятин, зем. діл-ка 10 сот., 2 кімн. 
всі зручності, ремонт, газ., інтернет, цегляний 
сарай з погрібом, недорого. 067-261-86-74, 
073-424-18-38
Будинок приватний вул.О.Кобилянської 4а, р-н 
газової контори. 095-813-35-48, 093-937-27-54
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-
107-00-47
 Будинок р-н 4 школи. 096-969-45-97, 093-
892-26-45
Будинок р-н Матросова, газ + пічне опалення, 
врем'янка газ + пічне опалення, літня кухня 
газ + пічне опалення, госп. будівлі, погріб, 
криниця, 15 сот. 063-145-75-11, 063-260-10-01
Будинок с. Іванківці на два входа, госп. будівлі, 
газ та пічне опалення, земля 

приватизована. 093-020-22-95, 093-031-24-52
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
==Н  Будинок с.Йосипівка вул.Лісова, газ, вода 
центральна, погріб, город 30 сот. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
Будинок с.Іванківці (біля лісництва), з усіма 
госп. будівлями, земля приватиз., газ. на 
вулиці, город до лісу недорого. 068-216-34-20
Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 
сарая, погріб, криниця, зем. діл-ка 35 сот. 
067-103-90-58
==Н  Будинок с.Козятин зем. діл-ка 20 сот., 
пічне опалення, вул.Центральна 107.  063-
402-66-12
Будинок с.Махнівка (Комсомольське) вул.
Грушевського 20, 13 сот. землі приватиз. 097-
791-56-68, 096-909-36-73
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.Сокілець, газ, вода, 25 сот. землі, 
туалет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48
Будинок с.Титусівка вул.І.Мазепи(Ворошилова) 
16, є гараж, майстерня, сарай, 3 погріба, 
газ. та пічне опалення, ц/водопостачання та 
водовідведення, 3-х фазна лінія. 093-529-60-
98, 097-993-29-42
 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 цегляний зі всіма зручностями, 90 
кв.м., земля 4 сот. приватиз., гараж, сарай, 
можливий обмін на квартиру. 068-271-40-31, 
2-85-33 в будь - який час
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Ма-
тросова, або обмін на 2-х кімн. кв. 098-
702-68-18, 068-898-10-84 
Будинок, поруч з центром, глиняний, обкла-
дений цеглою, інд. опалення, 7 сот. землі. 
093-704-31-57
Дача 5 сот. з будинком на "Телимонівці". 063-
288-15-08
Дача на Плановому з будиночком, погріб. 063-
321-98-56, 068-430-24-77
Дача на Плановому з будиночком, погріб. 063-
321-98-56, 068-430-24-77
Дачний будинок без внутрішніх робіт з 
ділянкою в кооп. "Садовий", вул. Некрасова. 
093-152-91-50, 093-88-79-777
 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, 
063-615-71-78
Приміщення 60 кв. м. під офіс, магазин, р-н 
ПРБ. 093-704-31-57
Усадьба 71 сот., будинок, пічне опалення, кри-
ниця, садок, недорого. 095-808-54-65

        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
RENAULT SCENIK 2002 р.в., газ-бензин, 1.8 
куб., щойно пригнаний. 063-784-42-68
ВАЗ 2101 хороший стан, недорого, терміново. 
096-804-47-51
ВАЗ 2104 2007 р.в., газ. бензин, 103 тис.
пробіг, ц/з, сигналізація в хорошому стані. 097
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Газетної Асоціації

           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. 
двигуни. 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
Відео-магнітофони ВМ12 електроніка дорого, 
радіо-деталі, магнітоли, радіоли, годинники 
наручні, зварки в будь-якому стані, піря, перини, 
подушки, радянське електричне обладнання. 
068-503-76-30 Саша
Газові та кисневі балони, холодильники, 
пральні машинки, газові колонки, акумулятори, 
радіатори, чавунні батареї. 073-793-55-95
Дачу, куплю, візму в оренду, прийму в дар, в р-ні 
Кордишівки. 063-260-10-78, 097-264-46-82
Дорого закуповую зерно кукурудзи,пшениці та 
ячменю. 067-430-02-80      
Дорого закуповую зерно кукурудзи,пшениці та 
ячменю. 067-430-02-80  
Дорого металобрухт чорний та кольровий, мож-
ливий самовивіз. 063-398-52-10
Картоплю дрібну та буряк. 097-793-55-95
Контейнер 5 т. чи 3 т. 063-398-52-10
Контейнер дорого 5 си 3 т. 097-793-55-95
 Макулатуру та картон, поліетеленову плівку та 
бутилки пластикові, можливий самовивіз. 097-
793-55-95
Неробочі бензокоси, бензопили, мотоблоки , 
млини (можна розкомплектовані), ел.двигуни від 
2 до 6 КвТ, малого мотоблока або мотокульти-
ватора, резину R15 185 х 65 літню або 185 х 70 
х 14 літню. 068-216-34-20
Пір'я б/у та нове в будь-якому стані, горіхи, по-
душки, 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

                РІЗНЕ
Бажаєте очистити оселю від різного мотлоху, 
макулатури, металу та різного, самовивіз. 063-
398-52-10
Віддаємо песика великої породи (до року) в 
добрі, дбайливі руки, гарно гавкає, слухня-
ний, подібний до вівчарки, головне в люблячі, 
порядні руки і не на привязь. 063-605-92-04, 
096-562-81-90
Віддам 3-х мастну дівчинку у добрі руки, вік 5 
міс., спритна й привчена до горшка, їсть усе, 
стерилізацію по віку гарантую. 063-784-17-02
Візьму на квартиру жінку або 2 дівчини, є всі 
умови. 063-523-80-94 Галина Василівна
Втрачено військовий квиток на ім'я Власюк Іван 
Степанович вважати недійсним
Втрачено диплом за спеціальністю "Сестринсь-
ка справа" та кваліфікацією Медична сестра, 
виданий Бердичівським медичним училищем у 
1992 на ім'я Бальшанек Оксана Володимирівна 
вважати недійсним 
Гарного та люблячого господаря шукає 
3-х мастна  красуня - дівчинка, вік 4 міс., 
ніжна мазунка, грайлива, до лотка привчена, 
стерилізуємо за віком. 063-784-17-02
Жінка терміново шукає роботу (доглядальниці, 
няні, прибиральниці і т.д.), розгляну варіанти. 
067-192-67-78
Здам 2-х кімн. кв., без побутової техніки. 093-
800-66-77, 095-425-36-54
Здам в будинку 1 кімнату 21 кв.м., туалет, ван-
на, газ, вода, Wi-Fi. 063-065-45-94
Здам гараж вул.Космонавтів 56. 063-286035015, 
097-352-95-36 (Viber)
Зніму гараж в центрі, розгляну будь-які 
варіанти. 097-704-97-81, 063-635-09-56
Зніму терміново 1-кімн. кв., бажано ближче до 
центра. 096-597-61-30, 093-612-25-08
 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
Шукаємо доглядальницю для жінки м.Козятин. 
097-300-31-13

-126-12-63
ВАЗ 2109 2002 р.в., в ідеальному стані 60 000 
грн. 093-483-57-85
ВАЗ 21099 2002 р.в., бензин, хороший стані, 
недорого. 096-264-75-92
ВАЗ 21118 2006 р.в., гарний стан, нова гума,  
кузов без корозії, повністю обслужена, колір 
синій. 093-995-48-89, 097-156-88-43
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Мотоблок 6 л.с., грунтозацепи, копачка, фре-
за, плуг. 098-719-48-06, 098-651-43-32
Мото-трактор СКАУТ Т-25 + фреза, картопле-
саджалка 2-х рядна, картоплекопалка грохот-
на 1-но рядна, підгортач 2-х рядний - 70 000 
грн. 093-037-92-48
Славута 2008 р.в., синього кольору, хороший 
стан, 1.2 інжектор, гаражне зберігання. 093-
054-52-19, 098-298-04-94
Трактор МТЗ-82. 096-245-37-48
Трактор ЮМЗ-6. 096-245-37-48
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
Форд транзин 2003 р.в., груз. пас, 5 дверний, 
2л., дизель, 1 власник. 097-431-60-00
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-
577-26-86
ВАЗ 2109 "Балтика" 1998 р.в., інжектор, 
1.5 л., колір зелений, ц/з, сигнал., 
кондиціонер, подушки безпеки, в гарному 
стані, вкладень не потребує. 093-925-92-
46, 067-760-75-44

Радіо-деталі, плати від різних ел.приладів, 
пристрої, антикваріат, монети, банкноти і т.д. 
093-819-75-83
 Селікатну полуторну цеглу і піноблок. 063-564-
99-68
Теля на відгодівлю, випоєне. 093-297-19-24
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
Картоплю велику та насінневу. 096-952-68-
21. Андрій 

        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
RENAULT SCENIK 2002 р.в., газ-бензин, 1.8 
куб., щойно пригнаний. 063-784-42-68
ВАЗ 2101 хороший стан, недорого, терміново. 
096-804-47-51
ВАЗ 2104 2007 р.в., газ. бензин, 103 тис.
пробіг, ц/з, сигналізація в хорошому стані. 097
-126-12-63
ВАЗ 2109 2002 р.в., в ідеальному стані 60 000 
грн. 093-483-57-85
ВАЗ 21099 2002 р.в., бензин, хороший стані, 
недорого. 096-264-75-92
ВАЗ 21118 2006 р.в., гарний стан, нова гума,  
кузов без корозії, повністю обслужена, колір 
синій. 093-995-48-89, 097-156-88-43
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова 
жатка. 097-577-26-86
Мотоблок 6 л.с., грунтозацепи, копачка, фре-
за, плуг. 098-719-48-06, 098-651-43-32
Мото-трактор СКАУТ Т-25 + фреза, картопле-
саджалка 2-х рядна, картоплекопалка грохотна 
1-но рядна, підгортач 2-х рядний - 70 000 грн. 
093-037-92-48
Славута 2008 р.в., синього кольору, хороший 
стан, 1.2 інжектор, гаражне зберігання. 093-
054-52-19, 098-298-04-94
Трактор МТЗ-82. 096-245-37-48
Трактор ЮМЗ-6. 096-245-37-48
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
Форд транзин 2003 р.в., груз. пас, 5 дверний, 
2л., дизель, 1 власник. 097-431-60-00
Трактор Кубота 280 32 к.с. + фреза. 097-577-
26-86
ВАЗ 2109 "Балтика" 1998 р.в., інжектор, 
1.5 л., колір зелений, ц/з, сигнал., 
кондиціонер, подушки безпеки, в гарному 
стані, вкладень не потребує. 093-925-92-
46, 067-760-75-44
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Розміщення Реклами

ГоРоСКоП
з 27.02 по 04.03
овен 
В Овнів новий тиждень буде дуже яскравим 
та швидкоплинним, тому варто зробити 
план дій, щоб встигнути з усіма справами. 

Якщо ви зможете максимально розподілити час, 
то невдовзі отримаєте чималий прибуток. Удача 
на вашому боці

тельцІ 
Тельців чекає доволі спокійний у фінан-
совому плані тиждень. Навряд чи будуть 
непередбачувані витрати, зате ваші уміння 

та дещиця сміливості допоможуть покращити 
стан вашого рахунку вже найближчим часом. Не 
соромтесь проявляти себе. 

близнюки 
Близнюкам добряче заважають їхні 
перепади настрою, тому варто знайти 
собі зону спокою, у якій і обдумувати всі 

серйозні покупки. Інколи удача грає на вашому 
боці, але інколи емоційність призводить до 
схуднення гаманця

рак 
У Раків фінальний тиждень зими пройде 
доволі енергійно та продуктивно. Вам 
вдасться вигадати кілька ідей, які у май-

бутньому допоможуть покращити ваш фінансовий 
стан. Тому знайдіть час для якісного відпочинку та 
максимальної продуктивності після нього.

лев 
Левам наприкінці лютого краще утрима-
тись від незапланованих покупок. Якщо 
ви довгий час вагались, чи справді вам 

потрібна яка-небудь річ, то відповідь точно "ні", 
як і у випадку з імпульсивними придбаннями. 
Тому правильно розставляйте пріоритети та 
бережіть стан свого гаманця.

дІва
Дівам цього тижня варто нарешті витратити 
хоч трохи грошей на себе, а не на інших. Ви 
готові віддати останнє для людей навколо, 

але ігноруєте власні потреби. Змініть це, і тоді ваш 
фінансовий стан також покращиться, як би це 
суперечливо не звучало.

терези 
У Терезів новий тиждень буде дуже про-
дуктивним та заповненим, тому спробуйте 
знайти час і для роботи, і для відпочинку. 

Це дозволить набратись натхнення та відчутно 
покращити фінансове становище.

скорпІон 
Скорпіонам пора зараз трішки зняти свою 
корону та опуститись на землю, щоб отри-

мати більше шансів на розвиток. Ваша гординя 
заважає вам повноцінно себе реалізувати, що й 
позначається на фінансах. Лише вам вирішувати, 
чи влаштовує вас ця ситуація. 

стрІлець 
Стрільців очікує доволі спокійний тиждень, 
який може принести кілька хороших ідей. 
Чим більше зусиль ви докладете до своєї 

реалізації та менше опускатимете руки, тим швид-
ше отримаєте бажаний результат.

козерІг 
Козероги цього тижня в ударі і готові звер-
нути гори на шляху до своїх цілей. Це дуже 
похвально, тож не варто довго чекати на те, 

щоб праця дала свої плоди. Звісно ж, блискавично 
це не трапиться, але у вас все вдасться.

водолІй
Доволі комфортний у плані фінансів тиж-
день очікується і у Водоліїв. Ви знаєте, як 
правильно розпорядитись коштами, щоб 

не залишитись на нулі, тому настав час шукати 
способи, як покращити власні дані та отримувати 
ще більший прибуток. 

риби 
Рибам варто менше витрачати гроші на 
дрібниці, які насправді їм не потрібні. Ви 
часто плутаєте свої бажання із намаганням 

заглушити емоційні переживання, тому гроші 
стають своєрідним засобом зняти стрес. Пора 
це змінювати. 
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Погода у Козятині 

козятинські майстри шкіряного м'яча грали лише за 
бронзові нагороди

4
6
9
3
4
7

футзал. Минулої п’ятниці, 21 лютого, в спорткомплексі залізничного училища 
відбувся чемпіонат Козятинської Дирекції залізничних перевезень з футзалу. 
Це був 10-й ювілейний турнір наймасовішого виду спорту. До господарів 
спортивного манежу залізничників міста Козятин приїхали футболісти 
залізничних організацій Фастова та Шепетівки. Вони у форматі 4+1 визначали 
чемпіона паркетного футболу 2020 року 

в’ячеслав гончарук

У турнірі взяли участь 12 ко-
манд. Вони були розділені за 
жеребом на пари в першому турі. 
За підсумками трьох турів, визна-
чились команди, які пробилися 
до основного «Фіналу чотирьох». 
Це команди ПЧ-4 Фастів, Пч-7 
Козятин, Пч-18 Шепетівка та Ло-
комотивного депо станції Козятин.

У першому півфіналі на спор-
тивний манеж вийшли колій-
ники Фастова та футболісти 
Козятинської тягової служби.

Перший тайм був за гостями. 
Вони виграли першу половину зу-
стрічі 1:0. У другій десятихвилинці 
козятинчани зрівняли рахунок і 
були близькими до того, щоб вийти 
вперед. Тільки голкіпер фастівчан 
творив дива воротарської майстер-
ності. Основний час цих команд не 
виявив переможця. Не виявив пере-
можця і додатковий час. А в фут-
больній лотереї післяматчевих пе-
нальті удача посміхнулася гостям. 
Вони перемогли спортсменів Ло-

комотивного депо з рахунком 3:2.
У другому півфіналі зустрілися 

футболісти колійної служби Ко-
зятина і Шепетівки. Гості, маючи в 
своєму складі більшість молодих 
виконавців, легко розібралися з 
командою господарів. Рахунок 6:1. 

У матчі за третє місце гра-
ли футболісти Локомотивного 
депо та ПЧ-7. Перемогла більш 
іменита команда — спортсмени 
Локомотивного депо. Крім куб-
ка за третє місце двоє гравців 
команди отримали ще особисті 
нагороди. Володимир Тучак став 
десятиразовим учасником турніру 
залізничників, а Дмитро Кобер-
нюк, на думку глядачів, став най-
кориснішим гравцем чемпіонату.

У поєдинку за перше міс-
це спортивний колектив ПЧ-18 
Шепетівка з рахунком 2:0 об-
іграв команду колійників Фастова.

Отже, головний приз чемпі-
онату залізничників повезли 
до Шепетівки. Кубок за друге 
місце повезли в сторону сто-
лиці. У нас лише третє місце.

Багаторазові переможці турнірів 
залізничників, команда ВЧД-3, 
здали лідерські позиції. Здали не 
тому, що розучилися у футбол гра-
ти, а тому, що в залізничних орга-
нізаціях нашого міста мало молоді. 
Не краще з молодими талантами в 
інших козятинських колективах. У 
команді Локомотивного депо най-
молодшому футболісту виповнило-

ся 26 років. Іншим гравцям 36, 40, 
47, 52 роки. Це майстерність фут-
болістів на рівні грати з молодими. 
Але добре, що Козятинська Ди-
рекція проводить такі турніри. Як 
у заключному слові один з органі-
заторів чемпіонату Анатолій Віль-
чинський сказав: «Ми такі турніри 
й надалі будемо проводити. Адже 
не хлібом єдиним живе залізниця».

не хлібом єдиним 
живе залізниЧник


