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Після того, як коронавірус прорвав український 
кордон і поселився в Чернівцях, в нашому місті того 
ж дня був створений координаційний штаб щодо 
нерозповсюдження коронавірусу

Чому не було представника центральної районної 
лікарні на засіданні штабу, зупинимось нижче. Тож 
наша розповідь про «напівкоординаційний» штаб та 
роботу двох лікарень.

 Хоча назвали його не зовсім правильно. Адже 
координація – це процес розподілу діяльності та 
забезпечення взаємодії всіх учасників процесу в 
інтересах поставлених задач. З координації дій 
випала ЦРЛ
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з кубка україни 
привезла золото

дали штраф 
через копанку

Іменини раз в чотири 
роки святкуватимуть 
двоє новонароджених 
хлопчиків з 
Козятинщини, що 
з’явилися на світ 29 
лютого 2020 року. 

 Триває черговий етап 
подання декларацій. 
Вже є сім документів 
від депутатів 
Козятинської міської 
ради. Ми зазирнули у їх 
декларації та порівняли 
з минулорічними

нікіта народивсЯ 
29 лютого

декларації депутатів
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наші людиновини

проблема. Чому через копанку в село Козятин приїздила служба екології та 
чи правда те, що через чистку водойми в криницях пропала вода? Розбиралися 
журналісти на власному досвіді. Сергій Сизонюк, фітнес-тренер з Козятина, був героєм випробування на 20-й 

«Битві екстрасенсів». За словами нашого земляка, в програмі висмикнули з контексту його фрази та 
видалили більшу частину відзнятого матеріалу. Він хоче розповісти людям, що це шоу — суцільна брехня.

Ми запитали у козЯтинчан

костЯнтин (59), пенсіо-
нер:-. Жінки заслугову-
ють на те, щоб їх не раз 
у рік, а по декілька разів 
на день вітати,
На 8-ме Березня своїх 
рідних привітаю. 

віктор (50), пенсіонер:– 
Привітаю дружину 
і дочку. Вони лю-
блять, коли я їм 
щось дарую. Що саме 
подарую,  визначуся 
ближче до свята. 

олександр (40), приват-
ний підприєМець:–8 бе-
резня свято не тільки 
жінок, а й чоловіків. 
Якби було інакше, чо-
ловіки не купували б 
своїм коханим і близь-
ким людям подарунки. 

віктор (80), пенсіонер: 
– Привітаю близьку 
для мене людину, яка 
доглядала мене після 
інсульту

рустаМ (28), підпри-
єМець: –Привітаю 
самих близьких для 
мене людей. Свою до-
рогу дружину Русалі-
ну і маму Ніну

юрій (52), тиМчасово 
непрацюючий: - У 
День 8-го Березня я 
буду вітати близьких 
і рідних мені жінок. 
Тільки найдорожча 
серед них моя 91-річ-
на мама. 

Як ви будете вітати жінок 8 березня?

у селі козятин розчистили струмок, чим  порушили 
природозахисні смуги

у наталії та федора 
синочок нікіта народився 
29 лютого

КОРОТКО
у електропоїзді 
задимівся 
вагон
 У четвер, 27 лютого, 

близько сьомої години ве-
чора відбулося задимлення 
в районі двигуна тягово-
го вагона електропоїзда 
сполученням Бердичів-
Козятин. Трапилося це 
між Глухівцями та Іван-
ківцями. 

Через  несправність 
компресора, вагон почав 
диміти. Електричку зупи-
нили, викликали пожеж-
ників. Але потім виклик 
відмінили, адже локомо-
тивна бригада із задим-
ленням справились одним 
вогнегасником. На щастя, 
загоряння не було і ніхто 
не постраждав. Приблизно 
через годину електропоїзд 
притягнули до станції Ко-
зятин-1, а потім на Фастів.

гості в 
залізничному 
училищі
 У стінах козятинського 
вищого професійного 
училища залізничного 
транспорту відбулася 
зустріч з представниками 
німецько-української 
промислово-
торговельної палати 
Александром Маркусом 
та представниками 
адміністрації ТОВ «АКВ 
Українське каолінове 
товариство».Директор 
Андрій Стецюк ознайомив 
делегацію з матеріально-
технічною базою училища, 
навчальними майстернями 
та лабораторіями. Також 
відвідали музей історії 
навчального закладу. 
Стало відомо, що надалі 
планується робота в 
напрямку дуальної 
освіти та впровадження 
проекту, який передбачає 
поєднання навчання 
на базі державного 
професійно-технічного 
навчального закладу 
«Козятинське 
міжрегіональне вище 
професійне училище 
залізничного транспорту» 
з навчанням на робочому 
місці на ТОВ «АКВ 
Українське каолінове 
товариство». 
 — Наш заклад освіти 
у співпраці з АТ 
«Укрзалізниця» має вже 
досвід роботи з організації 
професійної підготовки 
робітників для залізничної 
галузі з елементами 
дуальної форми навчання, 
-зауважив Андрій Стецюк.

двоє КозятинЧан народилися 29 лютого

Штраф та адмінвідповідальність 
Через КопанКу. Чому? «Битва еКстрасенсів — 

суцільна Брехня»

особливий день. Іменини раз в чотири роки святкуватимуть двоє новонароджених хлопчиків з 
Козятинщини, що з’явилися на світ 29 лютого 2020 року 

ірина шевчук

Про людей, які народжують-
ся 29 лютого, кажуть, що це 
люди без віку. Це особлива 
дата, адже буває раз на чо-
тири роки. День народження, 
звісно, відзначається щороку. 
Просто одні святкують його 28 
лютого, а інші — 1 березня.

Цієї суботи, 29 лютого 2020 
високосного року, в козятин-
ському акушерсько-гінеко-
логічному відділенні на світ 
з’явилися два хлопчики. Нам 
вдалося поспілкуватися з од-
нією із родин. Що вони відчу-

вають і коли будуть святкувати 
день народження синочка?

Наталія та Федір Стромко 
з Залізничного батьками ста-
ли втретє. Є старша донька 
та син. Нам вони розповіли, 
що лікарі ставили попередню 
дату пологів 3-8 березня. 
Особлива дата  для них ста-
ла несподіваним сюрпризом.

— Коли була ваг і тною, 
«домовлялася» з синочком, 
щоб тільки не 29 лютого. 
Надіялася, але він мене не 
послухав , – посміхається 
Наталія. –  У суботу вранці 
почалися перейми і близько 

другої години з’явився Ні-
кіта . Звісно, зареєструють 
синочка того дня, коли на-
родився. А день народження 
будемо святкувати 1 березня. 

— Будемо починати 28 лю-
того, а закінчувати — першого 
березня, — жартує тато Федір.

Хлопчик народився з ва-
гою 3,500. І  мама, і  ма-
люк по чув ають с я  добре .

Як розповіла старша аку-
шерка акушерсько - г інеко -
логічного відділення Козя-
тинської центральної лікарні 
Ірина Поплавська, в особливий 
день на світ з’явився ще один 

хлопчик. Софія Кучинська о 
пів на сьому вечора теж наро-
дила синочка. Вага —  2,800.

Рівно чотири роки тому, 
2016 року, у цей день також 
були пологи. Щоправда, одні.

— Для нас на першому місці 
стоїть виконання своїх службо-
вих обов'язків. Ця дата нічим 
не відрізняється від інших, — 
каже Ірина Поплавська. — Що 
Новий рік, що 8 Березня, що 
29 лютого —  це наша робота, 
до якої ми ставимося совісно, 
з повною віддачею. Головне, 
щоб і дітки, і мами почували 
себе добре та були здорові.

ірина шевчук

До редакці ї газети звер-
нулися стурбовані мешканці 
села Козятин. Люди ствер-
джують, що через копанку, 
яку викопали на Центральній, 
104, в криницях стало мен-
ше води і висихає сільський 
став біля колишнього колгоспу.

Люди поскаржилися в сіль-
ську раду, аби та звернула 
уваг у на самов ілля .  Мов-
ля в ,  т а к і  д і ї  н е з а конн і . 

— Там тече річечка, а вони 
вирили копанку і перекрили її, 
— кажуть козятинчани. — Ми 
вже телефонували в сільську 
раду, але нормальної відпо-
віді від них так і не почули. 
Зараз і так ситуація з водою в 
криницях критична. Ледве ви-
стачає, щоб попрати, а тут ще 
й копанку риють бульдозерами.

Ми поспілкувалися з сусі-
д а м и  Ц е н т р а л ь н о ї ,  10 4 . 

— Я тут живу вже більше 50 
років, і ця копанка тут завжди 
була, — каже бабця Надя. — І 
від того, що вони її почистили, в 
криницях води менше не стало. 

Господарка двору, де вико-
пана копанка (ім'я жінка від-
мовилася назвати), на прихід 
преси відреагувала нервово. 
Мовляв, скільки можна, хотіли 
зробити, як краще, а вийшло 
так, що і люди приходили сва-
ритися, і представники облас-
ної екології та сільради. Але, 
схопивши журналіста під руку, 
повела до копанки на екскурсію. 

За словами жінки, цю сажалку 
(невелика штучна водойма, в якій 
розводять і утримують рибу) ви-
копали не вони, а попередні гос-
подарі будинку. А вони вирішили 
просто її почистити від сміття та 
благоустроїти територію навколо. 

Дійсно, видно свіжо роз-

риту землю і річечку. 
Але на цьому стру-
мок не зупиняється, 
а тече спокійно далі. 

— Ми прибрали все і 
з’явилось джерело, як 
сюди звозили сміття Ка-
мАЗами, то мовчали, а як 
взялися за добру справу, 
то почали кричати, — 
розповідає господарка. — 
Тепер будемо прибирати 
тільки свою територію, 
а це взагалі-то сільської 
ради. Розгорнеться ця 
земля, засіється трава і 
буде порядок. Це просто 
жах, подивіться, що ро-
биться далі, але я тепер 
його і чіпати не буду. 
Буде той бруд і сміття, 
і гниль, і все. Річка бере 
початок з «Водокачки», 
перед тим, як вона до 
мене попаде, то вона там не 
одним перегороджена. Не я її 
перегородила, я навпаки роз-
чистила, щоб вона протікала.  

У сільській раді повідомили, 
що про цю ситуацію знають. 
Прийняли всі відповідні міри. 
На звернення сільських жите-
лів зреагували і повідомили до 
державної екологічної інспекції.

— Нам поскаржилися, ми 
вийшли на місце з землевпо-
рядником, сфотографували і 
склали акт, — розповіла се-
кретар сільської ради Юлія 
Костенчук. — Також написали 
лист на екологію. Приїздив ін-
спектор Юрій Гарбозюк, який 
обстежив територію, сказав,  що 
копанка викопанна незаконно, 
склав протокол і виписав штраф. 

На запитання, чи правда, що 
через копанку в криницях змен-
шився рівень води, пані Юлія 
відповіла, що проблема з во-
дою через погоду. І справді, 

кількість опадів в останні роки 
набагато зменшилася. Влітку 
мало дощів, а взимку кількість 
днів, де йде сніг, можна пере-
рахувати на пальцях. Тож вода 
в ставках переполовинюється, а 
деякі криниці взагалі повисихали.

Також секретар сільської ради 
зачитала нам лист-відповідь від 
державної екологічної інспекції. 
Там йдеться про порушення вимог 
природоохоронного законодав-
ства. Проведеними роботами з 
розчищення струмка порушено 
режим обмеження господарської 
діяльності в межах природо-
захисної смуги. А це стаття 61 
земельного кодексу України 
«Обмеження у використанні зе-
мельних ділянок прибережних 
захисних смуг уздовж річок, на-
вколо водойм та на островах» 
та 89 стаття Водного кодексу 
України «Обмеження господар-
ської діяльності в прибережних 
захисних смугах уздовж річок, 

навколо водойм та на островах».
На підставі цього господарів 

Центральної, 104 вирішили при-
тягнути до про адмін відпові-
дальності і накласти штраф, по-
силаючись на статтю 53 кодексу 
України адмінправопорушення. А 
це значить, що вони використали 
землі не за цільовим призначен-
ням, при цьому не виконали при-
родоохоронний режим викорис-
тання земель, розміщення, про-
ектування, будівництво, введення 
в дію об'єктів, які негативно впли-
вають на стан земель. А також 
неправильна експлуатація, зни-
щення або пошкодження проти-
ерозійних гідротехнічних споруд, 
захисних лісонасаджень. Стаття 
тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від п'яти до 
двадцяти п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб - від п'ятнадцяти 
до тридцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

У черговій серії телепро-
грами, учасником якої став 
Сергій Сизонюк, екстрасенси 
мали з’ясувати, що поєднує 
п’ятьох запрошених до студії 
людей. Як виявилось, всі вони 
були членами різних релі-
гійних сект. Сергій Сизонюк 
розповідає, що кастинг-ме-
неджерка проекту запросила 
його на зйомки як експерта 
з релігійних конфесій, про-
те вже в ході запису про-
грами з’ясувалось, що він 
став учасником випробування.

— З кас тинг-менеджер -
кою «Битви екстрасенсів» 
Катею ми познайомились 
давно, на «Х-Факторі», де я 
колись брав участь. Вона й 
запросила мене на шоу як 
експерта, — каже Сергій.

— Катя подзвонила до мене 
і каже: «Сергійко, знадо-
бляться твої навички». Вона 
говорила по-дружньому, по-
яснила, що буде розбір по-
льотів різних конфесій, будуть 
люди, які постраждали від 
різних сект. Тому я погодив-
ся взяти участь, аби про-
світити людей, бо я досить 
добре розбираюсь у Біблії.  

Перш ніж прийти на зйомку, 
кастинг-менеджерка проек-
ту дізналась всю біографіч-
ну інформацію козятинчани-
на, яку потім використову-
вали екстрасенси, начебто 

вони це дізнались за до-
помогою своїх здібностей. 

— Ця Катя втерлась до мене 
у довіру, була дуже уважним 
слухачем та детально розпи-
тувала про все. Питала, як я 
прийшов до Бога. Я й розпо-
вів їй правду, що у молодому 
віці вів неправедний спосіб 
життя, — розповідає Сергій.

— Мою історію можна на-
звати класичною, вона подібна 
до історій багатьох людей, 
коли лише в критичних жит-
тєвих обставинах, ми звер-
таємось до Бога. Так, в лихі 
90-ті я був в рекетирському 
угрупованні, курив анашу та 
пив. Та в якийсь момент я 
зрозумів, що з цим потрібно 
зав'язувати, і взявся за Біблію, 
– згадує чоловік. – Коли я 
почав читати, то це глибоко 
зачепило, і вже за кілька днів 
все змінилось кардинально. 
Я думав, що це її особистий 
інтерес, розповів все, як є. 

А потім, за словами Сер-
гія, учасники програми ви-
дали все те, що він розповів 
Каті, як послання від духів. 
Нібито, це духи їм розпові-
ли про минуле Сергія. Дехто 
з екстрасенсів «побачив» в 
минулому Сизонюка, як той 
розкурював в під’їздах траву.

Інший екстрасенс зауважив, 
що в Сергія саме після пе-
редозування були проблеми 

з психікою, через що той 
почав вважати себе певним 
месією. Такі твердження не 
на жарт розізлили героя. А 
останній екстрасенс сказав, 
що Серг ій — дуже агре -
сивна та зухвала людина. 

— Вони повисмикували з 
контексту мої фрази та ви-
далили величезну частину 
відзнятого матеріалу, — каже 
Сизонюк. — Це шоу — су-
цільний розводняк. Програма, 
в якій шквал маніпуляцій, і 
найцінніше, що я можу — це 
розповісти людям про цю 
дурню, яку вони показують. 
Шкода передачі в тому, що 
її глядачі деградують. Адже 
не можна вірити у те, що там 
говорять. Через такі шоу в 
людей створюється вінегрет 
в голові. Вони «впарюють» в 
голови мільйонів українців, 
що душа померлої людини 
скитається по землі і вона 
приходить на виклики цих екс-
трасенсів. Це повна маячня. 

За словами Сергія, якщо ми 
відкриємо Біблію, то там на-
писано, що душа після смерті 
йде до Бога. Все. І немає нія-
ких там 40 днів, коли начебто 
душа літає ще поміж живих

— І тим паче брехня те, 
що душі начебто ввижаються 
комусь і ще й спілкуються з 
ними. Це все нам впарюють ці 
псевдо-екстрасенси за сцена-

рієм шоу, — розповідає чоло-
вік. — Ці екстрасенси беруть 
Біблію в руки, Богом прикри-
ваються і брешуть. І потрібно 
бути стійкою людиною, мати 
альтернативне джерело ін-
формації, щоб не вірити у цей 
шквал брехні. А ще там без-
ліч мату, так, всі іноді можуть 
матюкатись, але ж навіщо це 
показувати на телебаченні? 
Телев ізор дивляться діти . 

Як розповідає Сергій, піс-
ля випуску шоу, він безліч 
разів телефонував до кас-
тинг-менеджерки Каті, але 
вона не піднімала слухавку. 

 — Я не хочу казати ї ї 
прізвище, бо, може, вона 
покаялась чи зробить це 
найближчим часом.  Якщо 
вона не бере цю слухавку, 
то, може, в неї залишилась 
совість. А я не хочу при-
клеювати на неї ярлик. Але 
хочу, щоб цю передачу за-
крили. Хочу розказати лю-
дям правду, — каже чоловік. 

Претензій у авторів про-
грами через скандал до меш-
канця Козятина не було, а 
коли хотіли заплатити йому 
за участь у програмі гонорар, 
Сергій від нього відмовився.
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КозятинЧанКа знайШла голову 
Божої матері

Чи готовий Козятин до Коронавірусу? дуБові махаринці і БлажіївКа 
хоЧуть до КозятинсьКої отг

У першу чергу до-
бре мити руки гос-
подарським милом. 
Як можна менше 
перебувати в місцях 
скупчення людей. За 
оцінками медиків, 
два метри – достат-
ня відстань навіть від 
хворого на корона-
вірус, за умови, що 

він буде одягнений 
в профілактичну хі-
рургічну маску. Кон-
тактувати з хворим 
без спецодягу можна 
тільки через двері на 
відстані двох метрів. 
Не сіяти паніку. 97 зі 
100 хворих одужу-
ють і повертаються 
до звичного життя. 

Що треба знати про коронавірус 

обирали. Минулого тижня в Дубових Махаринцях та 27 лютого в Блажіївці 
відбулися сходи села. На зборах громади селяни вирішували, до якої 
ОТГ їм приєднатися. Вибір громада мала зробити між Самгородоцькою і 
Козятинською ОТГ. Про словесні баталії місцевих активістів наша розповідь

КОРОТКО

фестиваль 
творчості
 У приміщенні 
Козятинського вищого 
професійного училища 
залізничного транспорту 
відбувся фестиваль 
учнівської та вчительської 
самодіяльної творчості 
«Перлини Козятинщини». 
Захід об’єднує учнів та 
вчителів шкіл району, 
що мають здібності до 
сценічної творчості. 
Усі школи району 
делегували для участі 
у фестивалі своїх 
представників. За 
підсумками заключного 
концерту будуть визначені 
концертні номери, які 
представлятимуть район 
на обласному фестивалі 
«Проліски надії».

«Кубок Княгині 
ольги»
 У перший день весни 

у місті Ірпінь відбувся «Ку-
бок Княгині Ольги» серед 
молодших дівчат та хлопців 
від 6 до 15 років, юніорок 
16-17 років, дорослих жі-
нок з кіокушинкай карате. 
Змагалися в розділі «куміте». 
Місто Козятин представля-
ли спортсмени спортивного 
клубу ТАКО та козятинської 
дитячо-юнацької спортивної 
школи. Додому приїхали не 
з пустими руками. Перше 
місце виборола Лєна Дан-
чук. Срібло в Івана Сушко, 
Дар'ї Бернатович та Тимофія 
Кацана. Бронзу додому при-
везла Марія Ковальчук.

Вітаємо наших переможців

у глухівцях 
горіла 
квартира
  У минулу п’ятницю, 

вранці 28 лютого, у Глухів-
цях загорілася одна з квартир 
двоповерхового житлового 
будинку на вулиці Богатчука.

За повідомленням прес-
служби ГУ ДСНС у Вінниць-
кій області, осередок загорян-
ня трапився у квартирі на 
першому поверсі. Пожежу 
гасило дев`ять чоловіків осо-
бового складу та дві одиниці 
спецтехніки. Із охопленого 
вогнем помешкання бійці 
місцевої пожежної команди 
врятували 64-річну власницю 
оселі.

Окрім того, козятинські 
рятувальники за допомогою 
висувної драбини через вікно 
другого поверху евакуювали 
70-річну власницю іншої 
квартири.

громада

покалічена скульптура

продовженнЯ. ПОЧАТОК» стор.1

продовженнЯ. ПОЧАТОК» стор.1

У Чернівцях дружину, хворого 
на коронавірусну інфекцію укра-
їнця, ушпиталили на обсервацію. 
Ізолювати жінку вимагали сусіди.
– Люди, напевно, прийшли 

тому, що їх хвилює ситуація 
самоізоляції. Люди не до кінця 
розуміють, що таке самоізоля-
ція, – каже заступниця голови 
Чернівецької ОДА Наталія Гусак. 
Що означає «самоізоляція»? 

Самоізоляція – це, в першу 
чергу, утримання від контакту з 
іншими людьми, для того щоб 

зменшити ризик інфікування. 
Самоізоляція виключає будь-
які ситуації, коли люди тісно 
контактують з іншими людьми 
(наприклад, близький контакт 
віч-на-віч на відстані менше, 
ніж 2 метри.) Винятком є лише 
звернення за медичною допо-
могою (тільки після консуль-
тації телефоном). Якщо ви не 
впевнені, чи потребуєте само-
ізоляції, або не знаєте, до кого 
звернутися, зателефонуйте на 
Урядову гарячу лінію: 1545. 

Що таке самоізоляція?

в’Ячеслав гончарук

Почалися збори з проце-
дурних питань — обрали 
президію, лічильну комісію, 
секретаріат для ведення про-
токолу. Надали слово запро-
шеним гостям. На порядок 
денний винесли одне питан-
ня — приєднання громади 
Блажі ївки до Козятинської 
ОТГ чи бути в Самгородоць-
кий територіальній громаді.

У переважній більшості ви-
ступаючі висловлювали по-
зицію, що треба приєднува-
тися до Козятинського ОТГ. 
Ораторів, які висловлювали, 
на думку громади, мудру по-
зицію, нагороджували апло-
дисментами. Тих, хто агітував 
за приєднання до Самгоро-
доцької територіальної гро-
мади, селяни почули і від-
пускали без аплодисментів.

Нейтральну позицію зайняли 
гості з Козятина – заступ-
ник голови районної ради 
Анатолій Задорожнюк та ко-
зятинський міський голова 
Олександр Пузир. Вони обоє 
розповіли про стан справ в 
районі та місті, та відпові-
ли на запитання від громади.

Не байдужими до долі села 
були місцеві активісти. Так, 
наприклад, Ольга Князева, 
під час виступу міського голо-
ви підняла найбільш болючі 
для громади питання — якою 
буде плата земельної ренти 
та тариф на водопостачання.

А в т о р и т е т н и й  в  р а й о -
ні  Петро Лапуда , зважив-
ши всі «за» і «проти», за-
к ликав  громаду  приє дна -
тися до Козятинської ОТГ.

Були прибічники того, щоб 
приєднатися до Самгородоць-
кої ОТГ. Як аргумент ораторка 
Галина зауважила, що в Блажі-
ївці козятинський хліб не їдять, 
а молоко здають Ружинським 
і Хмільнянським молочникам. 
Одним з ключових питань 
було незадовільне автомо-
більне сполучення, через по-
гану дорогу на Самгородок.

Гаряче було за залою за-
сідань. Один блажі ївчанин 
висловив думку, що Блажіївку 
і Дубові Махаринці вже при-
єднали до Самгородоцької 
ОТГ, а це означає, що такі 
збори ніби вже в ідбулися 
і наші збори вже запізнілі.

З цього приводу ми за-

п и т а л и  д у м к у  ю р и с т а .
— Якщо за законом пря-

мої дії Конституції джерелом 
влади є народ, а протокол 
зборів громади є норматив-
но-правовим актом, то саме 
громада вправі вирішувати 
своє майбутнє.Тим більше, 
що реформа децентралізації 
має завершитись місцевими 
виборами восени 2020 року. 
Так що збори в Дубових Ма-
харинцях і Блажі ївці саме 
вчасно, за умови, що громада 
й надалі буде такою активною, 
– підсумував знавець права.

Цікавим був виступ козя-
тинського міського голови 
Олександра Пузиря. Пізніше, 
після приїзду  з Блажіївки, 
ми з ним поспілкувалися .

— Минулого тижня, — каже 
очільник міста, — відбулися 
збори громади в Дубових 
Махаринцях, а сьогодні, 27 
лютого, в Блажі ївці .  Була 
прису тня на зборах с іль -
ська голова Лідія Павлюк. 
Там за приєднання до Козя-
тинської ОТГ проголосували 
більша половина громади.

Міський голова знав резуль-
тати голосування громади в 
Дубових Махаринцях, тільки 
з якоїсь причини їх не озву-
чив. А результати голосування 
такі: 72 особи проголосували 
за Козятинську ОТГ, п’ятеро 
дубовомахаринчан були на-
лаштовані в бік Самгород-
ка, 34 представники громади 
утримались від голосування.

— Сьогодні, — продовжує 
свою розповідь міський голова, 
— зібралося майже половина 
жителів Блажіївки. Вони також 
проголосували більшістю голо-
сів за приєднання до Козятин-
ської ОТГ — 62 проголосували 
«за», 4 проголосували «проти» 
і 4-ро блажіївчан утрималось. 
Якщо обидва зібрання підсу-
мувати, то це фактично одна 
Дубовомахаринецька сільська 
рада. Тільки мова йде не при-
єднання прямо сьогодні, а на 
наступних місцевих виборах, 
які відбудуться 25 жовтня. 
Справа в тому, що були опри-
люднені карти об’єднань ОТГ. 
Там мається на увазі, що Ко-
зятинський район буде скла-
датися з чотирьох об’єднаних 
територіальних громад. Та 
жителі Самгородка піднялися, 
що вони хочуть самостійного 
ОТГ, але жителі сіл Дубових 

Махаринець і Блажіївки проти 
того, щоб їх приєднали до 
Самгородка. Причин багато. 
Основна — це дорога. До 
Козятина легше добратися, 
н іж до Самгородка .  При -
чина друга, жителі сіл їдуть 
за медичними послугами, за 
різного виду довідками, в 
крамниці, на ринок в Козятин.

Приєднавшись до Козятина, 
на думку міського голови, 
буде легше жителям села. Тай 
самому місту —  якщо збіль-
шиться Козятинська терито-
ріальна громада, буде також 
краще справлятися з великими 
проектами,  як наприклад , 
зробити водогін, побудувати 
вулицю з освітленням і т. д.

— А що турбує мешканців 
села найбільше всього? — за-
питали ми у міського голови.

— Ви знаєте, з одинадцяти 
візитів до сільських рад, де 
мене запрошували на збори 
села, людей хвилює одне й те 
саме. З основних питань люди 
запитують, чи будуть податки, 
які зараз сплачує сільське 
населення з одного гектара. 
Чи будуть вони такими, як 
сплачує міська ОТГ? Можу за-
певнити, податки для селян, 
які увіллються в міську ОТГ, 
залишаються такими самими.

— Було питання тарифу на 
воду, мається на увазі тариф 
41,13, як платять козятинчани.

— Відповідь — однозначно 
ні. Блажіївка і Дубові Маха-
ринці не користуються по-
слугами водогону залізниці.

У питанні сільської освіти, 
міський голова сказав на-
ступне:

— Проблема закриття шкіл 
в сільській місцевості є го-
строю для всієї України і є 
результатом демографічної 
кризи, яка спостерігається в 
державі. На сьогоднішній день, 
за розпорядженням Кабміну, 
коли у класах не менше п’яти 
учнів, таку школу не закриють.

— Які ви помітили настрої 
громади під час сходу села?

— Я можу сказати тільки 
за період, коли я говорив. Я 
відповів на всі питання, які 
мені задавали. Судячи з на-
строїв присутніх, мої відпо-
віді громаді сподобались. Я 
подякував їм за увагу, вони 
подякували мені за виступ.

— І останнє питання осо-
би с то го  харак теру.  Коли 
ви їхали з Блажі ївки,  на 
трасі підібрали жінку з ди-
тиною. То ваша знайома?

— Ні, я абсолютно ї ї не 
знаю. Бачу, що стоїть з ди-
тям, зіщулившись від холоду 
у вітряну погоду, чому не 
забрати, коли в автівці є міс-
це? Вона подякувала, тільки 
була здивована, що у неї во-
дій не взяв за проїзд гроші.

На засіданні штабу заслу-
хали представників медич-
них установ міста: районної 
санітарно-епідеміологічної 
станції, вокзалу станції Ко-
зятин, екстреної медичної 
допомоги. Усі виступаючі 
наголошували на недостат-
ності або повній відсутності 
захисної амуніції. Такої як 
комбінезони, респіратори, 
захисне взуття. Є тільки де-
зінфікуючі засоби в повному 
обсязі і рукавички. Які там 
спеціальні комбінезони? Що 
в коморах було про всякий 
випадок, те й залишилося. 

Заради справедливості за-
уважимо,  з  того,  що ми 
почули в штабі, ситуація в 
нашому місті нічим не гір-
ша, ніж в цілому по країні. 

Побували ми в обох ко-
з я т и н с ь к и х  л і к а р н я х .

Про заходи щодо профі-

лактики коронавірусу нам 
розповіла лікар-інфекціоніст 
міської лікарні Віра Кравчук. 
На випадок захворювання 
на коронав ірус ,  в  першу 
чергу потрібно ізолювати 
хворого в окремий кабінет, 
поставити до відома керів-
ництво медичного закладу 
та викликати спеціалізовану 
бригаду з обласного центру.  

На питання, що вона може 
порадити козятинчанам з про-
філактики коронавірусу, Віра 
Кравчук сказала: «Найперше, 
це часто мити руки з милом, 
якщо немає такої можливості, 
обробити їх антисептиком. 
Не торкатися очей, носа та 
рота брудними руками. Під 
час кашлю та чхання при-
кривати рот і ніс паперовою 
хустинкою. Уникати місць 
масового скупчення людей 
та контакту з усіма, хто має 

гарячку та кашель. Часто про-
вітрювати приміщення та про-
водити  вологе прибирання з 
дезінфікуючими засобами».

У центральній районній 
лікарні до одиночних випад-
ків також підготувалися. Є 
ізолятор на дві особи. Адже 
хворих на такий недуг будуть 
відвозити у Вінницьку обласну 
лікарню. За словами заступ-
ника головного лікаря Ігоря 
Грубиляса, в разі необхідності 
буде відведений під карантин 
цілий корпус. На сьогоднішній 
день для одиночних випадків 
в лікарні є все необхідне для 
перебування та лікування 
підозрілого на коронавірус. 
Ми запитали представника 
ЦРЛ, чому нікого з їх за-
кладу не було на засідан-
ні координаційного штабу?

— Ми минулого  тижня 
пропонували предс тавни -
кам міської  л ікарні  про -
вес ти щодо коронав ірусу 

спільні навчання. Вони не 
прийшли.  От вам сп ільн і 
ді ї  і  вся координація, –

 сказав  І гор Грубиляс .

У минулому номері ми писа-
ли про прикрий випадок. Хтось 
відбив голову скульптурі Бого-
матері на «Алеї мрій». Раніше 
цю статтю розміщали на нашому 
сайті https://kazatin.com/. Вона 
неабияк схвилювала козятинчан.

«Це не молодь, а підлітки, 
хто їх виховує, батьки зовсім 
за ними не слідкують, ростуть 
на вулиці, що в голову взбре-
де, те і роблять», – писала у 
коментарях Галина Трушевська 

«Варвары, а не люди», – за-
уважувала Наталія Даценко.

Багато козятинчан висловлюва-
ли думку, що такій скульптурі не 
місце було на алеї. «Статуя Божої 
Матері повинна стояти в святому 
місці, а не на смітнику!» – висло-
вила свою думку Галина Коломі-
єць. «Так чи інакше, але ніхто не 
мав права шкодити скульптуру», 
– писали люди і гадали, де могла 
подітися голова Божої Матері.

Минулого тижня у редак-
цію зателефонувала жінка, яка 

знайшла голову скульптури. 
– Я людина віруюча. Коли 

проїжджала повз скульптуру Бо-
гоматері, подумки спілкувалася 
з нею, – розповідає пані Олена.

У п’ятницю, 14 лютого, ввечері 
жінка їхала у машині і звично по-
вернула голову до Матері Божої. 
Але скульптура була без голови. 

– Попросила водія зупинитися. 
Нас було в машині четверо, всі 
вийшли і почали шукати голо-
ву. Знайшли її біля смітника, 
– каже Олена. – Ми дивилися, 
чи можна її якось приклеїти 
назад. Але скульптура бетон-
на і зробити це неможливо. 
Тому я забрала голову додому. 

За словами козятинчан-
ки, на той час рука скуль-
птури була ще неушкодже-
на. Коли вона приїхала через 
два дні, руки вже не було.

– Без сл із  на це ди -
витися не можу. Як так? У 
к о г о  р у к а  п і д н я л а с я ? 

Нагадаємо, майже рік тому 

біля залізничного мосту двоє 
місцевих меценатів Іван Бо-
ровський та Сергій Тарасюк 
облаштували «Алею мрій». На 
тій алеї поставили «Лавку за-
коханих», а на відкриття знаку 
любові автори проекту поста-
вили скульптуру Божої Матері. 

Нині покаліченої скульпту-
ри біля мосту вже немає. Іван 
Боровський розповів, що ї ї 
забрав минулої суботи і повідо-
мив, що вандалів таки знайшли.

– Правоохоронці прочитали 
в соцмережах про те, що ста-
лося, взялися шукати вандала і 
знайшли його. Питали мене, чи 
буду я писати заяву, аби можна 
було притягнути правопорушни-
ка до відповідальності. Звісно, 
я написав, – розповів меценат. 

– Більше нічого там ставити 
не буду. Все одно зламають. 
Міська влада закупила гіпсо-
вих голубів. Але вони стоять у 
мене в гаражі. Ставити їх немає 
сенсу. Довго вони не встоять.
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офіційна інформація КозятинсьКої районної ради

у вернигородКу говорили про 
утворення КозятинсьКої оБ’єднаної 
територіальної громади 

у Козятині затвердили план протиепі-
деміЧних заходів щодо Коронавірусу милі, Чарівні,

  найКращі 
КозятинЧанКи!

тренери КдюсШ 
отримуватимуть 
гідну зарплату!

у Козятині оБговорили аКтуальні 
проБлеми заБезпеЧення тимЧасовим 
житлом внутріШньо переміщених осіБ 

пристрасті за зниКлим телеБаЧенням, аБо Кодування не сКасовується

470798470797

      телефон 2-16-18

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

ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Кордишівського сільського голову БАЙДУ Івана Миколайовича (06.03)
директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Козятинської районної ради СУШКО Лілію Володимирівну (08.03)
голову Козятинської міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану ДРАМАРЕЦЬКУ Тетяну Петрівну (10.03)
Міцного вам здоров’я, великого щастя, сімейного благополуччя. Нехай кожен день буде світлим і сонячним, дарує лише приємні події – успіхи в роботі, 

душевний комфорт, шану та авторитет. А ваша невичерпна енергія та досвід і надалі служать людям та на благо нашого рідного краю!

Шановні жінки!
Прийміть найщиріші та найтепліші слова вітань з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру– 8 Березня!
В усі часи ви були і залишаєтеся символом щастя, миру й злагоди в сім’ї та суспільстві. Ніжність і краса, турбота й любов, надія та кохання – 

усе найпрекрасніше в житті притаманне жіноцтву. 
Сьогодні ви посідаєте провідні місця в інститутах влади, бізнесі, громадській та творчій діяльності, мудро і віддано оберігаєте родинне вогнище, 

додаєте наснаги чоловікам, всюди створюєте атмосферу тепла і затишку.
Дорогі берегині українського народу, нехай щодня вас оточують любов і гармонія, зігрівають увагою найдорожчі люди, для вас розквітають квіти.
Нехай же у ваших будинках оселиться благополуччя, у родинах неодмінно панує безхмарна погода, а в душі завжди квітнуть 

сади! Хай ваші діти і найдорожчі вам люди завжди будуть прихильні до вас і серцем, і душею, даруючи свою увагу, тепло і турботу не тільки в 
день 8 Березня, а щодня, щохвилини і щосекунди.

Хай завжди живе весна у щасливих посмішках. Щасливої вам долі, моря квітів, Віри, Надії й Любові!
Зі святом Вас!

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

новини

віКтор слоБодянюК привітав соціальних 
працівниць району зі святом 8 Березня

28 лютого голова район-
ної ради Віктор Слободянюк 
взяв участь у сесії Верни-
городоцької сільської ради. 
Також на сесійному засіданні 
були присутні білопільський 
сільський голова Віктор Яким-
чук, кашперівський сільський 
голова Костянтин Лівтвінчук, 
головний лікар районної лі-
карні  Олександр Кравчук .

Крім питань порядку ден-
ного, говорили про реформу 
децентралізації. Зокрема, го-
лова районної ради Віктор 
Слободянюк вніс пропозицію 
депутатському корпусу Вер-
нигородоцької сільської ради, 
присутнім керівникам терито-
ріальних громад обговорити 
на сходах сіл створення Козя-
тинської об’єднаної територі-
альної громади з центром у м. 
Козятині. Прозвучало чимало 
запитань, основні з яких сто-
сувались розвитку інфраструк-
тури, функціонування амбула-

торії, ФАПів, шкіл, садочків 
та сільських клубів, повно-
важення старости, на що була 
надана вичерпна відповідь. 
Віктор Миколайович наголо-
сив, що ініціює такий крок на 
основі проведених розрахунків 
щодо спроможності громади 
та побажань жителів району: 
«Ми знову повертаємось до 
того варіанту, який розгляда-
ли 2 роки тому – створення 
об’єднаної громади в межах 
району. Так як зараз існує 
Козятинський район з центром 
у м. Козятині, вноситься про-
позиція про створення відпо-
відної об'єднаної громади». 

Депутати Вернигородоцької 
с ільської ради підтримали 
дану пропозицію з подальшим 
обговоренням в громадах ра-
йону. Тож найближчим часом 
буду ть проведен і  громад-
ські слухання щодо створен-
ня Козятинської об’єднаної 
т е р и т о р і а л ь н о ї  г р ом а д и .

Напередодні Міжнародного 
жіночого дня голова районної 
ради Віктор Слободянюк та 
заступник голови Анатолій 
Задорожнюк привітали чи-
сельний колектив соціальних 
працівників району зі святом 
весни - святом 8 Березня.

Урочистості відбулись в ак-
товій залі КУ «Територіальний 
центр соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Козятинського району».

- Своєю ніжністю, посмішкою, 
оптимізмом ви, дорогі жінки, 
наповнюєте життя  теплом 

та радістю, даруєте хвилини 
щастя, запалюєте у серцях ко-
хання. Ви – тендітні берегині 
сімейного затишку, - зазначив 
у вітальному слові Віктор Сло-
бодянюк. - Я щиро бажаю вам 
поваги та вдячності від оточу-
ючих за вашу нелегку працю, 
добра від людей, радості від 
дітей, щирого кохання, міцного 
здоров'я та родинного затишку. 
Нехай ваші долі будуть щедро 
обдаровані теплом і любов'ю, 
а серця зігріті турботою й 
увагою рідних та близьких.

Після теплих слів вітань, за 
сумлінну працю, вагомий внесок 
у розвиток соціальної сфери, 
надання соціальних послуг на-
селенню Козятинського району 
та з нагоди відзначення Міжна-
родного дня прав жінок і миру 
голова районної ради відзначив 
кращих працівниць терцен-
тру Грамотами районної ради 
та грошовими винагородами.

Директор терцентру Василь 
Матвійчук висловив вдячність 

присутнім у залі жінкам за 
їх мудрість, самовіддачу на 
роботі і вдома, побажав міц-
ного здоров’я, жіночого щас-
тя, сімейного благополуччя.

Голова районної ради Віктор 
Слободянюк довів до відома 
присутніх актуальну інформа-
цію з питань децентралізації, 
розповів, що на даний час 
ініціюється створення Козя-
тинської об’єднаної територі-
альної громади з центром у 
м. Козятині. Також торкнувся 
питання реформування медич-
ної галузі, діяльності Козятин-
ської ЦРЛ, зокрема, рекон-
струкції відділення надання 
екстреної медичної допомоги.

У  Козя тин і  з а т в ердили 
план протиепідемічних за-
ход і в  щодо коронав ірус у 

У вівторок, 3 березня, під 
час засідання комісії  з питань 
ТЕБ і НС під керівництвом 
міського голови Олександра 
Пузира, було обговорено і 
затверджено  місцевий  план 
організаційних, профілактичних 
та протиепідемічних заходів 
щодо запобігання занесенню 
і поширенню «COVID -19» се-
ред населення міста Козятин. 
Також були присутні заступ-

ники міського голови Віталій 
Вечера та Євген Малащук, 
начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення 
Георгій Липовецький, головні 
лікарі міських медзакладів та 
відділення екстреної медич-
ної допомоги, представники 
управління ДПСС, відділів ла-
бораторних досліджень тощо.

П р о  а к т у а л ь н у  с и т у а -
цію у світі та Україні роз-
повіла завідувач сектору з 
питань  охорони здоров’я 
УСП  Окс а н а  З а б а з н о в а . 

Станом на ранок 3 берез-
ня від коронавірусу померли 
3118 осіб, зафіксовано понад 
91 тисячу випадків захворю-
вання, понад 48 тисяч осіб 
одужали. Сьогодні в Україні 
вже зафіксовано перший ви-
падок на коронавірус COVID-19. 

Та запропонувала створити 
єдиний матеріальний резерв-
ний фонд в одному місці. 

Говорили про створення 
низки превентивних, профі-
лактичних, роз’яснювальних 
заходів, а також  зміцнен-
н я  м а т е р і а л ь н о ї  б а з и .

Йшлося про  необхідний 
запас  медичних засобів та 
засобів індивідуального за-
хисту  працівників охорони 
здоров’я,  а також для де-
зінфекції  транспорту після 
госпіталізаці ї хворих, під-
озрюваних та контактних осіб.

Дискутуючи на тему першо-
чергових дій медперсоналу у 
випадку звернення пацієнта 
із можливим зараженням на 
коронавірусну інфекцію, члени 
комісії також намагались ви-
робити алгоритм дій медиків і 
у такій нестандартній ситуації.

3 березня 2020 року у міс-
ті Козятин відбувся круглий 
стіл на тему: «Формування у 
місті Козятині фонду житла 
для тимчасового проживання 
шляхом купівлі житла для вну-
трішньо переміщених осіб».

Захід був проведений за 
ініціативи внутрішньо пере-
міщених осіб м. Козятин  в 
партнерстві з ГО “Громадський 
Холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ” 
при співпраці з місцевою вла-
дою в межах гранту, наданого 
проектом Ради Європи «Вну-
трішнє переміщення в Україні: 
розробка тривалих рішень».

У заході прийняли участь 
міський голова Олександр 
Пузир, його заступники Ві-
талій Вечера та Євген Ма-
лащук, спеціалісти міської 
ради, відповідальні за реалі-
зацію у місті даного питання. 

Запрошені до участі у заході 
начальник відділу Міністерства 
у справах ветеранів, тимчасово 
окупованих територій та ВПО 
Владислав Закаблук, директор 
Департаменту соціальної по-
літики Житомирської міської 
ради Вікторія Краснопір, вико-
навча директорка ГО «Громад-
ський Холдинг «ГРУПА ВПЛИ-
ВУ» Тетяна Дурнєва поділилися 
своїм досвідом закупівлі житла 
для ВПО за допомогою держав-
ної субвенції згідно постанов 
КМУ №769 та №582, обгово-
рили важливість цього питання 
для громади міста, проблеми 
та алгоритм їх вирішення. 

Для закупівлі таких квартир 
держава надає  субвенцію у 
розмірі 70% вартості, але 30% 
вартості фінансує місцева  вла-
да. Квартири залишаються у 
комунальній власності громади 

для тимчасового проживання. 
Програма була започаткована 
у 2017 році, як пілотний проект 
для Донецької та Луганської 
областей. Восени 2018 року 
була поширена на територію 
всієї України. У цьому році 
заплановано витратити з дер-
жавного бюджету на реалізацію 
даної програми 20 млн.грн. 

М і с ь к а  в л а д а  в и р і -
ш и л а  п о ч а т и  ф о р м у в а -
ти фонд вказаного житла. 

Дозвольте від усього сер-
ця привітати вас зі святом 
весни, краси та гармонії – 
Міжнародним жіночим днем! 

Серед ус і х  свя т  8  Бе -
резня в ід значає ться сво -
єю особливою чар івн іс тю 
і неповторністю, є симво-
лом сердечності, доброти, 
кохання, радості і  тепла .

Кожна  ж інка  уо соблює 
Ве сну,  Любов  т а  Крас у.

Жінка одночасно може бути 
турботливою мамою, сильним 
керівником, лагідною дружи-
ною, надійним професіоналом 
та воїном, здатним захищати 
рідну землю. Сучасній жінці 
підвладно все. Проте, як і 
багато віків тому, більш за 
все їй потрібне кохання рідної 
людини, любов і повага ді-
тей, шана та турбота друзів.

Попри складну ситуацію в 
Україні ви наповнюєте будні 
яскравими фарбами, спонукає-
те до дій задля єдності, ціліс-
ності, миру в нашій державі.

Жінки Козятина, як і всієї 
України, соціально активні, 
не стороняться громадської 
і політичної роботи. У що-
денних клопотах дбають про 
своїх р ідних ,  займаються 
суспільно корисною працею, 

трудяться на виробництві, 
в освіті, культурі, медицині.

Шановн і  жінки,  вислов -
люю вам вдячність за працю 
на благо нашого міста, за 
підтримку та душевну ще-
дрість . Прийміть сердечні 
вітання з нагоди чудового 
свята! Нехай ваші турботи 
будуть приємними, а кожен 
день – зігрітий щастям, при-
сутністю рідних, близьких, 
коханих, наповнений новими 
відкриттями та здобутками! 

Нехай поруч з вами завжди 
будуть лише гідні люди, а вес-
на дарує вам радість, впевне-
ність, щастя і любов та мир!

Зі святом вас, дорогі 
жінки!

З найкращими поба-
жаннями, міський го-

лова Олександр Пузир

Ні для кого не є секретом, 
що останні роки в нашому 
місті посиленої уваги нада-
ється розвитку фізкультури та 
спорту. Недарма Комплексна 
дитячо -юнацька спортивна 
школа Козятина – одна з най-
кращих в області. Минулі роки 
було зроблено чимало для 
створення    сучасної трену-
вальної бази в школі: прове-
дено капітальний ремонт при-
міщень,  встановлено сучасну 
опалювальну систему, постій-
но поповнюється   матеріаль-
но-технічна база КДЮСШ.

Але, звичайно, найбільший 
скарб – це наші спортсмени 
та їхні викладачі-тренери. На 
жаль, викладачі спортивних 
шкіл завжди були обмежені 
у фінансуванні, їхні заробітні 
плати були мінімальними. На 
черговому засіданні викон-
кому міської ради, заслуха-
но інформацію  начальника 
управління освіти та спорту 
Олени Касаткіної «Про під-

вищення посадових окладів 
директору, заступнику ди-
ректора та тренерам-викла-
дачам Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи».   

 Прийнято  одноголосне 
рішення щодо підвищення з 
01.03.2020 року посадових 
окладів директору, заступ-
нику директора та трене -
рам-викладачам Комплексної 
дитячо-юнацької спортивної 
школи відповідно до Постано-
ви Кабінету Міністрів України   
№755. Це означає, що заро-
бітні плати будуть підвищені 
від 20% до 70% (залежно від 
категорії, яку має тренер).

 Це рішення доволі не -
просте, адже фінансування 
зарплат  тренерам «лягає на 
плечі» місцевого бюджету. Та 
наші викладачі дійсно достой-
ні належного матеріального 
забезпечення, адже увесь 
свій досвід,  своє життя від-
дають вихованню нового су-
часного здорового покоління. 

євгеній білоус

Кодування основних розва-
жальних телеканалів з супутника 
наприкінці січня викликало шквал 
обурення та невдоволення осно-
вної маси населення України.

Забезпечена частина населення, 
розміючи, де знаходиться без-
коштовний сир, і скільки коштує 
розважальний контент, звернулось 
до офіційних гравців розповсю-
дження телесигналу, придбала 
нове обладнання та продовжила 
споживання мильних опер та 
розважальних шоу, на яку вміло 
підсадили їх телевізійники. Інша 
частина, яка ледь зводить кінці 
з кінцями, залишилась при своїх 
бубнових інтересах, розуміючи, що 
неможливо осягнути ні головою, 
ні гаманцем пропонованний теле-
візійниками контент, залишилась на 

перегляді тих відкритих каналів, які 
не кодують свій сигнал. Ще одна 
частина громади направила свій 
гнів на бізнес медіа групи, не тільки 
в соцмережах та своїх сторінках, 
а й в Адміністрацію Президента 
Зеленського. Той не забарився та 
скликав керівників провідних медіа 
груп. Володимир Зеленський на-
голосив, що питання доступу до 
українських каналів стосується не 
лише їх бізнесу, а й стратегічного 
захисту інформаційної безпеки 
держави, особливо в тимчасово 
окупованих територіях та Криму.

“Ми приїхали туди, побачили, що 
і російське радіомовлення, і телеба-
чення є не лише на тимчасово оку-
пованих територіях. Воно має дуже 
потужний сигнал і на контрольова-
них територіях. Крім того, тоді вони 
«глушили» наш сигнал військовою 
апаратурою. А зараз, мені зда-

ється, навіть не потрібно викорис-
товувати технічні засоби та гроші, 
щоб глушити, – ви самі відклю-
чилися”, – заявив глава держави.

Розуміючи, що мораторій на 
кодування супутникових каналів не 
вирішить усіх проблем, домовились 
з провайдером цифрового телеві-
зійного сигналу “Зеонбуд” змінити 
модуляцію сигналу, який розшири-
тиь зони мовлення сигналу на тери-
торії України та полегшить доступ 
населення до телевізійного сигналу. 

Ця ж компанія має встанови-
ти додатково 47 передавачів у 
населених пунктах України та 
модернізувати існуючі антенно-
фідерні системи у прикордонних 
областях. Також президент дій-
шов згоди з керівництвом медіа 
груп забезпечити до 16 березня 
запуск на супутнику відкритих 
міжнародних версій своїх націо-

нальних каналів, зробивши їх до-
ступними для української громади.

Слід зазначити, що троє з чо-
тирьох гравців мають відкриті та 
умовно відкриті версії своїх каналів 
на супутнику, “Україна 24” та “1+1 
International”, “Інтер+”.  Не потріб-

но тішитися надіями на минуле, 
достатньо реалістично сприймати 
події, що відбуваються у медійному 
просторі. На дворі весна, суттєво 
збільшиться клопотів по госпо-
дарству і на зомбоящик часу не 
вистачить. Життя продовжується.

Весніють «Проліски надії»
Днями відбувся міський етап 

обласного фестивалю учнів-
ської та вчительської твор-
чості "Проліски надії -2020".

Цьогоріч у відбірковому етапі було 
представлено 26 різних за жанром 
та однакових за високим рівнем 
виконавської майстерності номерів.

Учасники продемонс тру -
вали високий професіона-

лізм, майстерність, творчість.
Журі на чолі з начальником 

управління освіти та спорту Оленою 
Касаткіною оцінили виступи усіх 
колективів, відмітили високий профе-
сіоналізм учасників відбіркового туру. 
Кращі виконавці, що будуть визначені 
за рішенням журі, представлятимуть 
місто Козятин у березні на облас-
ному етапі "Проліски надії - 2020".

Бажаємо всім успіхів та перемог.

До уваги громадян! 
Інформація щодо 

переміщення відді-
лу праці управління 
соціальної політики 
Козятинської міської 

ради
Управління соціальної по-

літики Козятинської міської 
ради доводить інформацію 
до громадян міста Козятина 
про переміщення відділу праці 
управління соціальної політики 
Козятинської міської ради за 
адресою: м. Козятин, вул. 
Пилипа Орлика, 19 А (вхід 
з вулиці Склярова, третій 
поверх, кабінети 32,33, тел. 
2-01-43)
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гроші вітання

деКларації депутатів. хто вже 
подав доКументи
обов’язок.Із 1 січня цього року почався черговий етап подання декларацій. На момент, коли ми 
верстали газету, у електронній системі було сім документів від депутатів Козятинської міської 
ради. Ми зазирнули у їх декларації та порівняли з минулорічними

олена удвуд

квартира у подарунок

Першим у новому році свою 
декларацію подав Олександр 
Гвелесіані, у минулому місь-
кий голова к ількох скли -
кань, нині депутат міськради. 
Документ з’явився у елек-
тронній системі 29 с ічня .

Згідно з декларацією, ко-
лишній очільник міста воло-
діє земельними ділянками 
у Сигналі та Кашперівці. А 
також має право власності 
на житловий будинок на 55 
квадратних метрів у Кашпе-
рівці і гараж, легковик Nissan, 
який придбав за 104 тисячі 
гривень у 2009 році та легко-
вих Volkswagen, куплений у 
2017-му за 48 тисяч. Ще одна 
земельна ділянка у Кашперівці 
та два нежитлових приміщення 
у Козятині належать дружині.

О л е к с а н д р  Гв е л е с і а -
н і  задекларував 75 тисяч 
134 гривні пенсії, а дружи-
на — 180 тисяч зарплати.

У декларації за 2018-ій рік, 
крім вищепереліченого не-
рухомого майна зазначена ще 
квартира у Козятині площею 
31 квадратний метр, яку при-
дбали 2013 року. Право влас-
ності належало Гвелесіані. У 
декларації за 2019-ий звітний 
рік квартири немає, але за-
значено, що 28 травня 2019 
року в ідбулося дарування 
нерухомого майна. Очевид-
но, це і є ця квартира, яка 
зникла зі свіжої декларації.

усе збігаєтьсЯ
Наступним декларацію подав 

Дмитро Бернатович — інженер 
на залізниці і за сумісництвом 
депутат міської ради. Згідно з 
документом, володіє полови-
ною житлового будинку на 98 
квадратних метрів у Козятині 
і половиною двох земельних 
ділянок, а також мотоциклом 
Yamaha 1993 року випуску, 

який придбав у 2012 році за 
5 тисяч. Ще одна земельна 
ділянка належить дружині.

Крім того, Дмитро Берна-
тович будує житловий буди-
нок у Сигналі. До докумен-
та він внесений як об’єкт 
незавершеного будівництва.

Задекларував 147 тисяч 
603 гривні заробітної пла-
ти, а дружина — 166 ти-
сяч 86 гривень зарплати .

Інформація про рухоме та 
нерухоме майно збігається з 
попередньою декларацією.

подала дві

Наступна у нашому списку 
Надія Якимова, що працює 
в управлінні освіти та спор-
ту. У новому році вона вже 
встигла подати дві декларації 
— щорічну і з виправлен-
нями. Згідно з документом, 
володіє житловим будинком 
на 50 квадратних метрів у Ко-
зятині, який придбала у 2015 
році за 50 тисяч і ще одним 
будинком на 78 квадратних 
метрів , також у Козятині, 
що придбаний у 2017 році 
за 30 тисяч. Ще має легко-
вик АЗЛК 1976 року випус-
ку, придбаний у 2003 році.

Задекларувала 50 тисяч 
652 гривні  зарплати і  39 
тисяч 899 гривень пенсі ї .

І н ф о р м а ц і я  п р о  р у -
хом е  т а  н е ру хом е  м а й -

но зб і гає ться з деклара-
ц і єю  з а  попер едн і й  р і к .

купив Машину

Наступний у списку — Пав-
ло Ясний, депутат міської 
ради, що працює в Міському 
терцентрі. Володіє житловим 
будинком на 154 квадратних 
метри у Козятині, який при-
дбав у 2004 році, і легковиком 
ВАЗ 2005 року випуску, який 
купив у 2019 році за 30 тисяч.

Задекларував 171 тисячу 
991 гривню заробітної плати.

У декларації за 2018 рік 
немає лише легковика ВАЗ, 
але це тому, що придбав його 
депутат вже у 2019-му, а саме 
11 вересня. Проте про свою 
покупку він сповістив НАЗК, 
повідомивши про придбан-
ня автомобіля 21 вересня.

куди зник гараж?

На черзі Людмила Гаврилюк, 
директорка дитячого садочка 
№ 6 і депутатка міської ради. 
Згідно з декларацією, володіє 
четвертиною квартири у Ко-
зятині площею 63 квадратних 
метри, придбаною у 2004 році. 
Ще четвертина належить чо-
ловікові і четвертина синові. 
Також має житловий будинок 
у Сестринівці на 44 квадратних 
метри, який Людмила Гаври-
люк придбала у 2018 році, та 
дві земельні ділянки, також у 

Сестринівці, куплені у 2019-му. 
Земельна ділянка у Козятині, 
придбана у 2014-му, та гараж 
належать синові. А чоловік 
— власник легковика Renault 
2015 року випуску, придба-
ного у 2019-му за 37 тисяч.

Задекларувала 139 тисяч 
776 гривень зарплати, 20 тисяч 
гривень благодійної допомоги 
від міської ради, а чоловік — 
168 тисяч 383 гривні зарплати.

У 2019 році Людмила Гаври-
люк продала будинок за 143 
тисячі 898 гривень, а чоловік 
у тому ж році продав автомо-
біль ВАЗ за 30 тисяч гривень. 
Про продаж будинку Людмила 
Гаврилюк сповістила НАЗК.

У декларації за 2018 рік є 
також житловий будинок у Ко-
зятині, площею 52 квадратних 
метри, куплений у 2014 році. А 
ще гараж. І будинок, і гараж 
були власністю Людмили Гав-
рилюк. Можна припустити, що 
будинок — це саме те майно, 
яке депутатка продала у 2019-
му. А от інформації про дохід 
від продажу гаража у новій 
декларації немає. Також у по-
передній декларації був авто-
мобіль ВАЗ 2006 року випуску, 
що належав чоловікові. На-
гадаємо, його продали у 2019 
році, тому він не задекларо-
ваний у новому документі.

нерухоМість в іншій об-
ласті

Наступна у нашому списку 
Ольга Дацюк, директорка 
Міського терцентру і депутат 
міської ради. Згідно з декла-
рацією за 2019 рік, володіє 
житловим будинком у Козяти-
ні, площею 67 квадратних ме-
трів, і квартирою у Черкасах, 
площею 34 квадратних метри. 
Будинок придбаний у 2002-
му, а квартира — у 2017-му. 
А чоловік Ольги Дацюк має 
легковик ЗАЗ 1984 року ви-
пуску, придбаний у 1986-му.

Ол ь г а  Д а цюк  з а д е к л а -
рувала 216 тисяч 127 гри-
вень зарплати,  а  чолов ік 
— 57  ти с я ч  572  гривн і .

Інформація про рухоме й не-
рухоме майно збігається з де-
кларацією за попередній рік.

нові покупки

Завершує наш список Сергій 
Матвіюк, підприємець і депутат 
міської ради. Згідно з декла-
рацією, володіє приміщенням 
цеху напоїв ,  приміщенням 
магазину та стоматологічного 
кабінету, житловим будинком 
у Козятині на 31 квадратний 
метр, трьома земельними ді-
лянками та двома квартирами 
— одна на 78 квадратних ме-
трів, друга на 38 квадратних 
метрів. Крім того, орендує 
п’ять земельних ділянок. Чо-
тири з них належать міській 
раді. Ще двома земельни-
ми ділянками користується.

Має об’єкт незавершеного 
будівництва — приміщення 
магазину та офісу. Також 
володіє вантажівкою MAN, 
причепом, легковиком ЗАЗ.

Задекларував 996 тисяч 800 
гривень доходу від підприєм-
ницької діяльності, а дружи-
на — 355 тисяч 314 гривень.

У декларації за попередній 
рік немає двох земельних ді-
лянок, якими користується 
Сергій Матвіюк цьогоріч, а 
також квартири на 78 ква-
дратних метрів. Придбав він 
її 20 вересня 2018 року. Тоді 
як минулорічну декларацію 
подав 19 березня 2019 року. 
Хоча про придбання кварти-
ри депутат повідомив НАЗК. 
Також у декларації за попе-
редній рік немає легковика 
ЗАЗ, бо куплений він у жовтні 
2019.  Об’єкта незаверше -
ного будівництва у попере-
дній декларації теж немає.

 Він мені пише: «Іра, 
що тобі подарувати на 
восьме березня? Ма-
шину чи квартиру?»

- А ти?
- А я - Світлана.

***
Немає нічого більш 

беззахисного, як му-
жик, що бродить вве-
чері сьомого березня 
парфумерним відділом.

***
Жінкам неможливо 

догодити. Ось, напри-
клад, минуле 8 Березня. 
Спати навіть не лягав, о 
шостій ранку привітав, 
подарував величезний 
букет з незабудок у 
формі серця, золоту 
обручку з діамантом, 
торт зі свічками у ви-
гляді вісімки. Так, по 
Вайберу. Так, з ри-
боловлі. Але хіба це 
привід для істерики?!

***
Восьмого березня всі 

жінки особливо ошатні 
і гарні. А якщо хтось 
не п'є в це свято, той 
сам і винен. Нехай ди-
виться на звичайних.

***
- Чоловіче, я можу 

вам чимось допомогти?
- Так, мені потрібен 

подарунок на 8 Березня!
- Вам треба щось 

дорожче, я вас пра-
вильно зрозуміла?

- Чому ви так вирі-
шили?

- Ну, це з урахуван-
ням того, що сьогод-
ні вже 24-е березня...
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історія наші люди

залізничники на фоні 
вокзалу. Дореволюційне 
фото

в очікуванні поїзда. Загальний вигляд вокзалу

Сьогодні через Козя-
тин курсує значно більше 
поїздів. Лише електро-
поїздів через наше місто 
ходить 60 в різних на-
прямках. Ними можна до-
їхати до Києва, Жмерин-
ки, Шепетівки, Бердичева.

А пасажирських поїздів 
ми нарахували більше п’яти 
десятків. Козятин має пряме 
сполучення з Тернополем, 
Дніпром, Трускавцем, Ужго-
родом, Харковом, Ізмаїлом. 
Через наше місто курсують 
і міжнародні поїзди. Напри-
клад, Мінськ-Пасажирський 
— Одеса-Головна.

поїздів стало більше

Загалом на виставці «Творчість, 
що в красу перероста» свої робо-
ти представили дев’ять вихованок 
гуртка рукоділля Університету 
третього віку. Виставку приурочи-
ли до Міжнародного дня жінок.

— Ця виставка саме для того, 
щоб і в інших людей, які прийдуть 
до музею, ота краса засвітилася 
зірочками у серці. Викликала ба-
жання творити, майструвати, щось 
плекати, любити свою неньку-
Україну, — каже Наталія Башто-
ва, науковий співробітник музею.

— Бракує слів думки висловити. 

Тому що почуття біжать перед ро-
зумом. Дуже добре в дорослому 
і навіть похилому віці зберегтися 
дитиною. Зберегти той дитячий 
свій настрій, дитячі пориви, — 
каже Петро Зарицький, журналіст.

Це вже друга виставка ви-
хованок Університету третього 
віку. Під час заходу майстринь 
нагородили грамотами. А Не-
лла Литвинова заспівала пісні.

Побачити роботи можна у Му-
зеї історії міста до 31 берез-
ня. Музей працює щодня, окрім 
суботи та неділі, з 9 до 18.

враження від робіт

одна з робіт світлани Мацюк. Тарілка прикрашена у 
техніці декупаж

«вишивка — це спокій». Ніна Маковчук (праворуч)

лариса казмірчук 
живописом почала 
захоплюватися ще у 
дев’яностих. А першу картину 
зробила на день народження 
чоловікові

яКі поїзди ходили Через 
Козятин у різні епохи?

майстрині руКоділля 
поКазали свої роБоти

погляд на минуле залізниці. Наше місто діє як залізнична станція вже 150 років. За цей період 
нашими коліями пройшла не одна сотня потягів. Ми вирішили зазирнути у історичні документи 
і дізнатися, куди можна було доїхати з Козятина у часи Російської імперії, СРСР та в перші роки 
незалежності

прекрасне. У Музеї історії міста відкрили виставку творчих робіт талановитих жінок Козятина. Усіх 
їх об’єднує те, що вони є студентками Університету третього віку. Ми поспілкувалися з жінками і 
дізналися більше про їх захоплення. А ще розповімо вам, що таке Університет третього віку і як туди 
потрапити

олена удвуд

Сьогодні ми знаємо Козятин як 
вузлову станцію Південно-Західної 
залізниці. Але так було не завжди. 
Коли у цих краях проклали колії, 
Козятин був станцією Києво-Балт-
ської залізниці. Так стверджує 
«Путівник по Російській залізниці і 
пароходному сполученню» за 1877 
рік. Нагадаємо, тоді землі Козятина 
були у складі Російської імперії.

Балта - це місто у Одеській 
області, розташоване за 200 кі-
лометрів від Одеси. Прокладати 
колію від нинішньої столиці Укра-
їни до Балти готовий був взятися 
німець на прізвище Леві спільно з 
директором лондонської компанії 
з виробництва металу Брауном 
та бельгійська компанія Де Врієр 
і К. Інформацію про це ми зна-
йшли у книзі «Південно-Західна 
казенна залізниця» за 1906 рік. 
Зрештою, будівництво залізнич-
ної гілки доручили «Де Врієр і 
К» наприкінці травня 1866 року.

«Товариство взяло на себе будів-
ництво і постачання усього необ-
хідного для залізниці від Києва 
до Балти. довжиною в 428 верст з 
гілками від Козятина до Берди-
чева в 27 верст і від Жмеринки 
до Волочиська 167 верст, всього 
622 версти із земляним полотном 
і мостами під дві колії на дільни-
ці від Жмеринки до Балти, а на 
інших ділянках - під одну колію», 
- йдеться в історичному джерелі.

Загальна вартість робіт за контр-
актом склала 14 мільйонів 83 
тисячі 370 рублів і 50 копійок і 
23 мільйони 167 тисяч 696 рублів 
кредитних. Будівництво цієї гілки 

просувалося дуже повільно, тому 
що робота найманих працівників не 
була впорядкована належним чи-
ном. До прикладу, на 1 листопада 
1867 року вже була готова значна 
частина дороги, але при перевірці 
виявили погрішності, тому більшість 
полотна довелося переробити.

Відкриття руху на Києво-Балт-
ській гілці відбулося 26 травня 
1870 року.

кінець хіх століттЯ

Завдяки копії «Путівника по 
Російській залізниці і паро-
ходному сполученню» за 1877 
рік, ми можемо дізнатися, які 
поїзди ходили через Козятин 
через 7 років після того, як 
тут почався залізничний рух.

Через наше місто ходив поїзд 
№7 сполученням Курськ-Київ-
Одеса і у зворотному напрямку 
№8 «Одеса-Київ-Курськ». Від 
Києва до Козятина ним можна 
було доїхати за 4 рублі 41 копій-
ку у вагоні першого класу, за 3 
рублі 31 копійку у вагоні другого 
та за 1 рубль 84 копійки у вагоні 
третього класу. А з Одеси до Ко-
зятина — за 13 рублів 97 копійок 
(вагон першого класу), 10 рублів 
48 копійок (другий клас) або 5 
рублів 82 копійки (третій клас).

Для порівняння наведемо такі 
цифри: у 1877 році у Санкт-
Петербурзі буханка пшеничного 
хліба вагою 450 грамів кошту-
вала 4 копійки, а слюсар за 
день роботи отримував рубль.

Швидкісний поїзд зупинявся 
тут о четвертій ранку, а по-
штовий — о четвертій вечора. 
Від Козятина до Вінниці тоді 
шлях тривав 2 години 18 хвилин.

Ходив через Козятин і поїзд 
№60 сполученням Брест-Київ. Кви-
ток з Бреста до Козятина коштував 
13 рублів 86 копійок у вагоні пер-
шого класу, 10 рублів 40 копійок у 
вагоні другого класу і 5 рублів 78 
копійок у вагоні третього класу.

Також курсував поїзд №63 «Ко-
зятин-Жмеринка» і у зворотному 
напрямку №64 «Жмеринка-Козя-
тин». До Вінниці можна було доїха-
ти за 1 рубль 80 копійок (перший 
клас), 1 рубль 5 копійок (другий 
клас) чи 75 копійок (третій клас).

два види квитків
Для проїзду між деякими стан-

ціями продавалися купонні книжки 
прямого сполучення, на всі інші 
маршрути треба було купувати 

картонні квитки. Якщо квиток діяв 
лише добу, то купонна книжка — 
чотири доби з моменту придбання.

Поїзди були кількох типів: ван-
тажні, де перевозили лише ван-
таж, кур’єрські та пасажирські. У 
кур’єрських були вагони першого 
і другого класу, у пасажирських 
— першого, другого і третього 
класу. Також були поштові, швид-
кісні, товаро-пасажирські поїзди.

Якщо пасажир придбав квиток 
у вагон третього класу, але хотів 
їхати з більшим комфортом, він 
міг доплатити кошти кондуктору і 
пересісти в інший вагон. Натомість 
«зайці» і ті, хто пересів у вагон 
іншого класу без доплати, платили 
штраф — подвійну вартість квитка.

Ціна проїзду залежала від класу 
та кількості подоланих верст. За 
кожну версту у вагоні першого 
класу пасажир платив 3 копій-
ки, а третього — 1,25 копійки.

Трьома ударами в дзвін паса-
жирам повідомляли про те, що 
час зайняти свої місця у вагонах. 
Якщо людина не встигла на по-
їзд, кошти їй не відшкодовували.

Були також поїзди для тих, 
хто палить. Там для куріння були 
спеціально відведені місця. В ін-
ших вагонах курити дозволялося 
лише з дозволу усіх пасажи-
рів. А у вагонах третього класу 
курити не забороняли зовсім.

був поїзд до уМані

Пізніше Російська імперія роз-
палася, але через деякий час землі 
України опинилися у складі нової 
держави — СРСР. Дізнатися, які 
поїзди тоді ходили через Козятин, 
нам допоможе Покажчик заліз-
ничних, пароходних та інших па-
сажирських сполучень за 1925 рік.

Через Козятин ходив поїзд 
Москва-Одеса. Доїхати до нас з 
Москви можна було за 8 рублів 80 
копійок.

Поїзд Київ-Волочиськ ходив 
щоденно. Квиток від столиці до 
Козятина коштував 2 рублі, 39 
копійок. Доїхати сюди можна було 
трохи більше, ніж за 4,5 години.

Ходив через Козятин по-
їзд «Харків-Шепетівка». Він 
також був щоденним. З Хар-
кова до Козятина квиток ко-
штував 6 рублів 80 копійок.

Курсував тоді і Київ-Оде-
са з пересадкою у Жмеринці.

І з  Козятина  ходив  по -
їзд до Оженина, що у Рівнен-
ській області за Шепетівкою. 

Поїзд курсував щочетверга.
А ще колись був поїзд Козя-

тин-Умань через Христинівку.

передвоєнні роки

Зазирнемо у Покажчик паса-
жирських сполучень за 1940 рік. 
Через Козятин курсував поїзд 
Ленінград-Одеса. Нині він би на-
зивався Санкт-Петербург-Одеса. 
Москва-Одеса, про який ми вже 
згадували раніше, теж курсував.

По їзд  сполу ченням Ко -
ростень-Козятин був швидкіс-
ний і поштовий. Тут були як 
тверді, так і м’які сидіння.

А поїзд Київ-Одеса робив пере-
садку або у Жмеринці, або в Кали-
нівці. Також був поїзд сполученням 
Козятин-Ковель. Поїзд Козятин-
Умань, про який ми вже згаду-
вали раніше, теж був. Тут були 
вагони з жорсткими сидіннями.

а Що у 90-их?
Останній період у нашій пу-

блікації — рубіж 80-90-их, коли 
розпався Радянський Союз і 
Україна здобула незалежність. У 
розкладі руху поїздів по станції 
Вінниця на 1988-89 роки є також 
розділ, що стосується деяких по-
їздів, що курсували через Козятин.

Зберігся поїзд №669 сполучен-
ням Київ-Ковель. Він курсував 
щоденно. А от Козятин-Умань 
уже зник з розкладу. Натомість 
курсував поїзд №609 сполучен-
ням Київ-Умань. Тобто з Козя-
тина все одно можна було до-
їхати залізницею до Умані без 
пересадок. Поїзд їздив щосуботи.

На Ковель курсували два 
поїзди, а не один, як раніше: 
з Москви та із Сімферополя. 
Обидва ходили через Козятин.

Також з Козятина щодня можна 
було поїхати до Хмельницького, 
Івано-Франківська та Христинівки. 
А поїзд Козятин-Жашків курсував 
двічі на добу. Можна було по-
їхати і до Житомира. Поїзд ходив 
у п’ятницю, суботу та неділю.

Що стосується електропоїз-
дів, то на Жмеринку їх ходило 
дев’ять. Більшість з них вирушала 
зі столиці, два були сполученням 
Козятин-Жмеринка, ще одним 
можна було доїхати з Погреби-
ща. Рівно стільки ж було елек-
тричок у зворотному напрямку.

Що с тос ує ть с я  початку 
дев’яностих, то до усіх переліче-
них вище поїздів можна додати 
Козятин-Кіровоград. Він курсував 
щоденно під номером 616. З’явився 
також у розкладі поїзд Козятин-
Погребище. Він теж курсував що-
дня. Поїздів Козятин-Жашків було 
два, проте один з них ходив лише 
у п’ятницю, суботу, неділю та у 
святкові й передсвяткові дні.

Що стосується електропоїздів, 
то після розпаду СРСР їх теж 
побільшало: з дев’яти до оди-
надцяти. Наприклад, у розкладі 
з’явилися електропоїзди Жме-
ринка-Здолбунів і Вінниця-Київ.

олена удвуд

Віра Вечера захоплюється ви-
шивкою бісером. На виставці 
вона представила кілька своїх 
робіт — триптих червоні маки, 
янгола у блакитних тонах. Також 
тут є вироби з джгуту і тарілоч-
ки, оформлені у техніці декупаж.

Вишиванням Віра почала ці-
кавитися ще в дитинстві. Її мама 
вишивала гладдю. Навчила і ма-
леньку Віру. Уже коли стала до-
рослою, часу на хобі не було, 
бо усю себе присвячувала ви-
хованню дітей та роботі. Віра 
має технічну освіту, працювала у 
сфері громадського харчування.

— Поки у мене була робо-
та, я більше в’язала, — зга-
дує наша співрозмовниця. — У 
мене діти були, то я їм в’язала 
кофточки, жилеточки, рукавички, 
шапочки, шкарпеточки. У мене 
на вишивку не вистачало часу.

Мріє зробити гердану

На пенсії Віра згадала про своє 
улюблене хобі. Купила карти-
ну, бісер і почала вишивати. До 
речі, бісер жінка використовує 
не лише для вишивки. Вона ще й 
робить прикраси. Своїм онукам 
до Святого Миколая поробила 
браслетики. Її мрія — сплести 
гердану. Це масивна жіноча при-
краса. Але для цього потрібен ста-
нок. Тож чекає на допомогу сина.

— А поки вишиваю бісером 
взимку. Вечори довгі. Що робити? 
— каже Віра. — Картини яскраві 
виходять, красиві. Я хрестиком 
теж вишивала раніше, але зараз 
почала бісером вишивати. Янгол 
мені цей подобається, але я рамку 
не встигла купити. Рамки зараз теж 
дорогі. Вишити картину виходить 

десь 300 гривень. Купиш картину, 
купиш бісер і дорого виходить. 
А робота — вже не рахуєш.

Вишивати насправді не так про-
сто. Часом треба вмикати фантазію.

— Буває, малюнок замазаний. 
Дивишся — там біля темного вже 
не може яскраве бути. Там уже 
підбираєш і дивишся, щоб воно 
йшло за кольором. Перший раз 
вишивати було не важко. Там все 
просто: картинка, бісер, голка 
спеціальна, ниточки спеціальні і 
вишиваєш, — розповідає жінка. — 
Це заспокоює. Думок немає ніяких 
поганих, лише хороші. Дивишся на 
цю красу, яка виходить, і хочеться 
бігом все зробити і сісти вишивати.

усі в роду вишивали
Козятинчанка Ніна Маковчук 

колись мріяла бути журналіс-
том, але пов’язала своє життя 
із залізницею. Жінка все жит-
тя пропрацювала диспетчером.

Потім так сталося, що Ніна за-
хворіла і потрапила до лікарні. 
Було це у 2007 році у квітні. Саме 
тоді вона взяла до рук голку з 
ниткою і почала вишивати різно-
кольоровими барвами картини.

— Вишивка — це спокій, — 
пояснює козятинчанка. — Я це 
дуже люблю. Я не лише вишиваю. 
Ще й троянди роблю з заліза.  
Декупаж роблю. Зараз бісером 
почала вишивати. Великі картини 
понадарювали, там по кілограму 
бісеру. Це моє хобі. Що читати, 
що вишивати, що в’язати, що з за-
ліза робити — я це дуже люблю.

Ніна Маковчук вишиває у різних 
техніках — і бісером, і хрести-
ком. Серед її робіт багато ікон. 
Частину цієї краси вона продала.

На виставці жінка предста-
вила вишиті картини і тарілку, 
прикрашену у техніці декупаж.

В и ш и в к а  —  р о д и н -
на справа у родині Ніни. Ви-
шивали і ї ї мама, і бабуся.

— У мене мама вишивала міста, 
любила осінь, весну, — розповідає 
Ніна. — Тільки нитками крупними. 
Але без скла, без рамочки, без 
нічого. То дочка забрала карти-
ни в Шепетівку на оформлення.

Розвивати свій талант жінці 
допомагає гурток рукоділля, що 
діє при Університеті третього 
віку в міському терцентрі. Там 
Ніна займається вже три місяці.

— Тут таке натхнення, — ді-
литься враженнями Маковчук. 
— Якби не Лариса (керівник 
гуртка — авт.), то ми може й 
не були б такі натхненні. У неї 
душа поета. Я пішла на декупаж 
робити ці пляшки. Мені дуже спо-
добалося. Вона така розумничка. 
Золота людина! Я ще не бачила 
таких золотих і щирих людей. Я 
говорю те, що є. Це чарівна жінка.

Займатися в Університеті тре-
тього віку можуть пенсіонери та 
люди з інвалідністю. Усі гуртки 
безкоштовні. Для того, щоб за-
писатися, достатньо прийти до 
міського терцентру з документами.

першу картину Малювала 
чоловіку

Сама керівниця гуртка Лариса 
Казмірчук не менш талановита. 
Вона постійно у пошуку чогось но-
вого, бо ніколи не сидить на місці.

Одна з робіт Лариси, пред-
ставлена на виставці — вазочка 
з мішковини і джгута. Для її ви-
готовлення жінці знадобилися 
лише матеріали, клей і кулька. 
Остання виконала функцію каркасу.

— Кульку лопнула і все, — 
розповідає Лариса Казмірчук. 
— Вона дуже легко відклею-
ється. Ось так фантазія працює.

Така техніка за-
звичай використо-
вується у пап’є-маше.

Серед численних за-
хоплень Лариси — ма-
лювання. Живописом 
вона почала цікавитися 
ще у дев’яностих. Тоді 
перемальовувала ко-
пії картин. Як сама 
каже, не пішла лег-
ким шляхом, взялася 
за складне. Хоча ху-
дожньої освіти не має.

— Ось моя перша ро-
бота, — Лариса показує 
картину, на якій зобра-
жена хата на подвір’ї, 

а під хатою — струмок. — Це 
я чоловікові малювала на день 
народження. Я пішла, купила по-
лотно, дорогі фарби і намалювала 
її за дві години. Потім фарбувала 
довго. Ми жили в Росії. Він мене 
попросив: «Намалюй мені білу 
хату». Я хочу сказати, у мене 
вода жива. Дерева не надто.

Деяк і  елементи Лари -
са змальовує. Дещо — витвір 
її фантазії. Хоча коли ство-
рювала картину для чолові-
ка, доводилося «піддивлятися».

— Для мене складно дала-
ся вода. Я вперше малюю і не 
знаю, як. Але вона жива вийшла. 
Я її змальовувала. Я розумію, 
що намалюю будинок, а воду 
— ні. А це я в сауну ходила. 
Там мені сподобалася картина 

і я її намалювала. Це теж олія 
і полотно, — каже Лариса і по-
казує другу свою картину. На 
ній пара серед пісків у пустелі.

Ще одна картина — кінь. 
Робота теж виконана олійни-
ми фарбами на полотн і .

— Коня я малювала на рік 
Коня. Мені захотілося ніч, — роз-
повідає Казмірчук. — Я коли 
малюю, мені стає добре на душі. 
Я заспокоююся. Мені хочеться 
щось робити. Не те, щоб я лі-
таю, але мені стає легко на душі.
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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 Ячмінь посівний "Командор" 
1 т.- 5 т. грн  067-789-97-76

Продам меблі для торгівлі: вітри-
ни, шафи, тумби. 063-616-83-08, 

098-267-01-61

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
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 300 - 450 грн./
доба + компенсація за харчування, м.Козятин 
вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-
34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 066-
151-19-12
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням пк день\
ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 з по-
датками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, помічник 
бухгалтера, водій ЗІЛ-130, різноробочий. Ми 
гарантуємо З/п 7500-10000 грн (з податка-
ми). Компенсація харчування. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується прибиральниця, працівник 
торговельного залу. Ми гарантуємо: з/п 5500 
грн (з податками). Компенсація харчування. 
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

47
05

80

47
07

34

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
Всі види ремонтних робіт. 098-928-29-29
Прибиремо в будинку, біля будинку, квартири, 
офіси. 097-844-70-03 Алёна
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
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    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 1 пов., центр,інд. опалення, без ремонту. 093-
704-31-57
1-кімн. кв., 2 пов., вул.Довженка 105. 097-766-99-97, 063-
257-35-08
 1-кімн. кв., 2/5 пов., вул.Довженка 103а м.Козятин, гараж, 
зем. діл-ка, погріб, сарай. 067-329-31-07, 067-658-48-16
1-кімн. кв., вул.Г.Майдану 33/35, 27 кв.м заг. площа, жила 
16.7. 096-722-86-10
1-кімн. кв., м.Козятин вул.Г.Майдану 6, зручне місце розта-
шування. 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. в центрі, без ремонту, 1 пов., вул.Вінніченка 60 
кв.1. 093-998-06-81, 097-881-29-03
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. опалення, 2-х контурний котел, 
є сарай, погріб, вул.Васьковського 21. 093-800-66-77, 095-
425-36-54
2-х кімн. кв., в центрі, 31 кв.м., кімнати прохідні, є душова 
кабіна, терміново. 063-345-74-60, 096-876-89-27
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 
опалення., сарай, підвал, 4 сот. городу, молодий сад, поруч 
автобусна зупинка, школа, дит. садок, зал. вокзал. 096-429-
87-28, 063-624-12-07
2-х кімн. кв., інд. опалення, 4 пов., вул.О.Кошового 52/14. 
093-230-53-24
2-х кімн. кв., м.Козятин вул.Сєдова 12, кв.18 біля 3 школи, 
54 кв.м., кімнати і санвузол роздільні, є підвал обладнаний 
полицями, балкон зашитий, інд. опалення (котел "Берета"), 
кухня 7.5 кв.м., 1 пов. 067-592-82-54 Сергій
2-х кімн. кв., ПРБ, 2 пов., 45 кв.м., вмонтована кухня 7.3 
кв.м., інд. опалення, євро-ремонт, новий балкон, м/п вікна, 
ламінат. 096-213-33-39, 063-131-86-02
2-х кімн. кв., р-н училища, 1 пов. 093-563-75-57
2-х кімн. кв., центр, 4 пов., гарне планування, середня, без 
ремонту. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 1 пов., центр, під ремонт. 093-704-31-57
3-х кімн. кв., 3/9, центр, ремонт, інд. опалення. 093-704-
31-57
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                             ПРОДАМ
2 телевізора Samsung великий та маленький на кухню.098-222-98-98, 
063-504-00-86
Барана Романівської породи, молодих баранів. 067-407-78-17
Батареї опалення б/у, котел газовий б/у, котел твердопалевний б/у, 
велосипеди б/у. 067-198-70-95
Бензопила Дружба, запчастини до неї, запчастини до важкого мото-
цикла, рельси 7 м., буряк та мілка картопля, дерево вільха на корню. 
063-383-47-63, 067-724-55-81
Бензопили "Гудлак", "МТД" Німеччина б/у, ел.пила 2.9 КвТ нова, 
центробіжний ел.насос 1.1 КвТ, компресор, 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
 Бролер Іспанка, Мастер грей, редбро, качки і індики суточні, підрощені. 
067-173-31-50, 063-604-26-79, 096-458-74-21
Вазони цикламен білий з бузковою серединою, форма для випікання 
вафель на газу. 093-109-83-83, 097-556-89-47
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
Весільна сукня нова терміново р.42-44 - 3 500 грн. 063-691-86-92
Вєтнамські поросята різного віку, кнур для злучки. 098-581-65-48 Інна
Вєтнамські поросята, кнур 2 роки, металевий кіоск 2 х 2 м. 098-928-
29-29
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 цегляний 4 х 5.40 в центрі за магазином "Господарочка", повний 
пакет документів. 093-772-56-14
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Гараж. 093-270-59-37
Голуби - павича різнокольорові. 097-756-75-89
Горіхи цілі, картопля дрібна. 097-436-56-60
 Дача на Талимонівці 5 сот., фундамент, погріб. 063-383-93-89
 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, дзеркало, музичний 
центр "Панасонік", столик 2-х ярусний під вазони. 096-312-42-90, 093-
892-12-44      ==П  Уголок 50, 150 мм, б\в, бетонні перемичкі, бетонні 
стовбчики по 2,7 м. 097-563-45-90
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
Деревообробний станок, багато функціональний, адаптор (бричка) до 
мотоблока. 093-375-06-61
Диван-малютка б/у, велосипеди різні, саджанці тонкошкурого 
горіха, насіння помідорів різні, з/ч до велосипеда, масло перероб. 
40 л., клітки кролячі, труба а/ц 4 м., ел.чайник, мідний провід 3-х 
жильний броньований, міні-причіп. 068-334-66-72, 099-675-67-79, 
093-940-96-11
Дитяче ліжко + матрац, автокрісло дитяче. 063-190-87-52
Дорожки нові, магнитофон непрацюючий, програвач з пластинками, 
аквариум, клітка для папуг, рами з стеклом, стінка кімнатна все б/у, 
спальня біла нова. 097-643-40-14, 063-393-02-59
Дошки дубові. 097-355-92-26
Дрова дубові (обрізки з пілорами), тирса дубова, дешево. 067-430-
79-37, 093-756-39-33
Дрова рубані, борона 500х500 мм. 250 грн., манеж дитячий 400 грн., 
шафа 3-х дверна 700 грн., відпарювач одягу 250 грн., ванна 1 000 
грн. 093-753-73-25
Електро генератор Хонда 2.5 Кв. 067-779-03-96
 Жесть 1.5 2 м 1 - 13 листів. 097-248-01-51
Жесть. 073-182-19-74
Зварювальний апарат, рейси 2 шт. по 4м20см., колесо з дисками 
265/70р, 195 Росія 143/141, швейна машинка "Сінгер", "Подолка" 
ножна, диван. 096-192-68-08
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 0.15 сот. на "Поле Чудес", вул.Володимирська 38, є фун-
дамент, криниця, залізна бочка. 098-479-19-16
Зем. діл-ка 10 сот. під забудову, вул.Фрунзе. 093-995-27-39
Зем. діл-ка 20 сот., вул.Подільська 109. 063-402-66-12
Зем. діл-ка 35 сот., центр с.Сестринівка. 067-587-91-62
Зем. діл-ка в Козятині 7 сот., вул.Виговського, від власника. 097-
523-09-50
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 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
Кабіна Райха, садові лавки, шпалери вінілові, полікарбонат, деревоо-

бробний верстак, насосна станція "Італія", ел.чайник 20 л., кастрюля 
алюм. 40 л., труби а/ц діам.150, смола. 096-467-88-03 
Капуста в сєтках, домашня. 096-124-95-62
Картопля насіньова 30 грн./відро. 097-324-11-50
Картопля недорого. 063-607-34-60
Килим 1.90 х 2.70 недорого. 098-102-68-62, 093-893-98-11
Килими 6 шт., біо-туалет, авто крісло для дітей, самовар, швейна ма-
шинка Зінгер, мотоцикол дитячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 стінки, 
шафа,холодильник. 097-147-84-88
Кобила 8 років. 096-732-18-05 Валерій
Коза кітна. 096-797-89-32
Козочка. 067-756-06-27
Комерційне приміщення, 60 кв.м., в центрі. 008-519-98-24
Контейнер 5 т. на ринку "Колгоспний". 063-068-37-53
Контейнер 5 тонний. 097-448-11-15, 093-885-18-76, 097-512-47-72
Контейнер 5т. 068-843-46-68
Коняка. 097-193-57-10 Маша
Кормовий буряк 3.00 грн./1 кг., с.Селище. 067-714-24-87
Кормовий буряк, картопля дрібна, с.Титусівка, можлива доставка. 
097-354-76-54
Кормовий буряк. 096-245-24-62, 063-829-57-07
Кормові буряки. 063-533-06-96
Корова добра, спокійна з 3 телям, тільна 6 міс., кролики на розвід. 
068-023-69-98
Корова коричнево - білої масті з 2 телям тільна, терміново. 096-
660-22-80
Корова чорно - ряба з 6 телям, тільна 8 міс., с.Білилівка Ружинський 
р-н. 097-193-57-10 Маша
Котел газовий, луганський. 063-406-22-74
Кролі простої, хорошої породи. 096-963-73-52
 Кукурудза 35 грн./відро, швейна машинка ножна Орша. 097-436-
73-95
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
Ліжко 2-х спальне в гарному стані, 2 крісло - ліжко, телевізор 
Samsung. 093-943-01-15
Меблі в спальню та вітальну кімнату, телевізор JVC, 2 килима 2.5 х 
1.80, диван - софа. 098-564-57-58
 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
Мінеральні добрива імпортні. 093-050-15-50
Місце під гараж вул.Довженка 105А, телевізор Самсунг 21" старого 
зразка. 097-691-24-53
Морських свинок, мясо нутрій. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 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

Носки вязані різні розміри 50 грн. 063-684-21-43
Пекінеси. 068-962-60-64
Плуг 2-х корпусний з передплужніком до малого трактора. 098-826-
20-26, 063-774-02-91
 Поросята 17-20 кг. 097-175-74-78
Поросята мясної породи 12-15 кг. Макстер + Петрен. 068-216-70-39, 
097-555-10-06
Поросята мясної породи Ландраси, порося 160 кг. 096-443-42-39
 Поросята Петрен м.Козятин. 068-334-37-86
Поросята Петрен, м.Козятин. 068-334-37-86
 Прихожа 280 х 210 х 45 у гарному стані, батарея опалення 50 х 60 
нова, дешево. 063-741-21-86, 098-542-94-77
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
 Пшениця, кукурудза. 097-398-10-98
Пшениця. 097-515-55-87
Системний блок (компютер) 2 000 грн., відеокамера "Panasonic" - 
мінікасета 650 грн., монітор "Samsung 17" 450 грн. 096-797-90-53
Сіно люцерни в тюках 2 грн./кг. 097-587-92-52
Сіно люцерни, картопля мілка. 068-762-82-81
Сіно люцерни, с.Козятин. 093-917-33-78
Сіно молодої люцерни, недорого, самовивіз. 068-547-90-22
Скляні торгівельні шафи. 063-280-18-73
Солома в тюках, автоклав. 067-745-69-92, 097-021-19-64
Сумка для ноутбука, пральна машинка автомат Ардо, меблі: тум-
бочка, тумба з дзеркалом, кухонний комбайн механічний 200 грн. 
068-044-24-68
Телевізор б/у в хорошому стані на стіну. 063-335-98-80, 096-152-82-97
 Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 093-631-89-49
 Телиця тільна 7 міс., червоно-ряба. 097-322-68-67
Теличка 2 міс. від хорошої  корови. 096-947-05-39
Транспортер до гноєрозкидача. 068-760-26-54
Тюки сіна та соломи. 068-759-80-17 Віталій
Тюки соломи ячмінки та пшениці. 098-587-31-69, 067-429-73-29
Тюки ячмінні, овес на посів, с.Махаринці. 098-222-24-04, 098-656-
92-41
 Тюки, морква, буряк столовий. 093-786-42-06, 067-929-72-46
Участок 15 сот. терміново, дерево на корню. 093-552-27-63
Форма провідника чол. р.48-50. 063-684-21-43
 Холодильна вітрина довж. 1.65, шир. 0.95 м. 097-656-56-02
Циркулярка с.Козятин. 067-665-32-21, 063-179-39-98
 Цуценята західно - сибірської лайки, народжені 23.11.19 р., привиті за 
віком, від робочих батьків. 067-801-66-93, 063-504-03-49
Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-83-82
 Шафа з дерева ручної роботи. 093-028-67-28
 Шифер б/у 6-ти хвильовий 40 грн./1 листок. 067-507-64-19
Шкіряна мебель на деревяному каркасі 3+2+1+1. 063-622-64-98
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-26-86
Ячмінь посівний. 067-6795-20-28
Ячмінь посівний. 067-795-20-28
Тюки ячмінні. 096-644-40-68
 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 

3-х кімн. кв., 60 кв.м., під магазин, офіс, центр. 093-704-
31-57
3-х кімн. 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. опа-
лення. 067-963-17-30
3-х кімн. кв., вул.Довженка. 099-792-75-16 Светлана
3-х кімн. кв., вул.Сковороди 40, 4 пов., лічильники на газ, 
воду. 096-555-73-71
3-х кімн. кв., заг. площа 75.5 кв.м. 093-781-66-46, 067-
506-17-00
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., 2 пов., центр, стан жилий, інд. опалення. 093-
704-31-57
 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/до-
рога, зупинка, пічка, 40 сот. землі. 098-551-29-46
Будинок 120 кв.м., р-н інтернату, без ремонту, 20 сот. землі. 
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 1-2-х кімн. кв. з доплатою. 
093-0186-181, 067-58-36-894   
Будинок 59.4 кв.м., с.Козятин, вул.Центральна, пічне опален-
ня, світло, вода, гараж, погріб, сарай, 15 сот. землі виходять 
до ставу. 096-215-55-79
 Будинок 60 кв.м., газ., госп. будівлі, опалення газ. та пічне, 
с.Козятин, зем. діл-ка 15 сот., терміново, недорого. 096-
192-68-08
Будинок 60 кв.м., р-н ПРБ, не газифікований, погріб, сарай, 
терміново, недорого. 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, гаряча 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 Козятині в гарному стані вул.Чехова, р.6 х 9 м., 
зем. діл-ка 7.5 сот., є криниця, гараж для авто, погріб, в 
будинку газ, вода, всі зручності, м/п вікна, від власника. 
097-523-09-50
Будинок в м.Козятин, з усіма зручностями, вода, газ, 57 
кв.м., 3 кімнати, веранда, 8.4 сот. землі, по периметру ого-
роджено бетонною огорожею, є плодові дерева, на околиці 
міста. 063-026-75-03
Будинок вул.Матросова 238, участок 15 сот., є газ, сарай, 
погріб. 096-394-91-37

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, веран-
да, 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., с.Козятин, 73 кв.м., 0.29 га землі, 4 кімнати, 
кухня, ванна, веранда, водопровід, пічне опалення, літня 
кухня, гараж, криниця, 2 погріба, госп. будівлі, 4 горіха, 
фруктові дерева та кущі. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 097-
056-19-78
Будинок газ., с.Махнівка, є також пічне опалення, криниця, 
гараж та госп. будівлі. 097-004-12-68
Будинок газ., сарай, погріб, город 1 га, с.Рубанка Козятинсь-
кий р-н. 067-391-47-14, 073-428-52-14
Будинок газ., цегляний, зем. діл-ка 40 сот. сад, город, 
підсобне приміщення (сарай), центр с.Білопілля. 098-394-
47-36
 Будинок газиф. сарай, літня кухня, погріб, криниця, р-н 
кругу. 093-024-03-31
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 Локомотивного депо, 
3 кімнати, кухня, комора, в дворі госп. будівлі, гараж, крини-
ця. 063-462-60-29, 063-646-35-22
Будинок з госп. будівлями, криниця, садиба 6 сот., вул.
Харківська. 063-875-33-04, 063-260-07-59
Будинок з ремонтом в центрі, зі всіма зручностями, є гараж, 
криниця. 093-596-41-56, 098-597-08-78
Будинок з ремонтом та меблями, 15 сот. землі, р-н 3 школи. 
093-704-31-57
Будинок з усіма зручностями, 83 кв.м., в центрі 
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           КУПЛЮ
Балони кислородні, вуглекислотні, газові, ел. двигуни. 
067-456-66-51
Від організацій та населення за нал. та без.нал. ме-
талобрухт чорних та кольорових металів, за самою 
вищою ціною, можливий самовивіз. 097-793-55-95
Відео-магнітофони електроника ВМ12, радіо-деталі, 
перини, подушки, авіацеонні прибори, плати від 
компютерів, технічне срібло. 068-503-76-30 Саша
Газові та кисневі балони, холодильники, пральні ма-
шинки, газові колонки, акумулятори, радіатори, чавунні 
батареї. 073-793-55-95
 Дорого закуповую зерно кукурудзи,пшениці та ячме-
ню. 067-430-02-80
 Контейнер дорого 5 си 3 т. 097-793-55-95
Культиватор з пружинними лапами для Т-40. 097-236-
62-80, 063-736-47-68
 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 мотокультиватора, резину R15 
185 х 65 літню або 185 х 70 х 14 літню. 068-216-34-20
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        АВТОМОТО
Ford Mondeo 2005 р.в., універсал, у гарному стані, 2.0 л. 
дизель, гова резина зимова, ходова нова, чистий і охайний 
салон, мульти-руль, повний ел. пакет, клімат, якісна аудіо 
система. 098-999-98-73
ВАЗ 2101 хороший стан, недорого, терміново. 096-804-
47-51
ВАЗ 2104 2007 р.в., газ. бензин, 103 тис.пробіг, ц/з, 

с.Вернигородок, з усіма госп. будівлями, земля приватиз. 
068-346-54-35
Будинок заг. площа 85 кв.м., газ, вода, центр вул.
Підгорбунського 34. 067-271-67-99
 Будинок затишний зі всіма зручностями, на 2 половини, 
с.Козятин, або обміняю на будинок в центрі, гарний варіант 
для великої родини, розгляну всі варіанти. 093-488-83-20
Будинок зі всіма зручностями в Козятині, площа 86.7 кв.м., 
ремонт, гараж, літня кухня, сарай, газ. котел + твердопалев-
ний. 098-111-08-19
Будинок літня кухня, сарай, погріб, криниця. 063-879-11-07
 Будинок м.Козятин  вул.Джерельна 116, газ, криниця, погріб, 
зем. діл-ка приватиз. 098-476-07-40, 063-069-64-68
Будинок м.Козятин (р-н швейної фабрики), з 2-х половин з 
одним входом, заг. площа 90 кв.м., госп. будівлі, зем. діл-ка 
15 сот. приватиз., ц/водопостачання в будинку, дорога до 
дому гарна, асфальтована або обміняю на квартиру. 093-
058-78-43
Будинок м.Козятин вул.Грибальова, 60 кв.м., м/п вікна, 
санвузол, 3 кімнати, госп. будівлі, 2 гаража, город 10 сот. 
097-196-79-35
Будинок м.Козятин вул.І.Мазепи, газ, всі зручності, сад, зем. 
діл-ка 0.06 га. 067-972-22-83, 063-606-61-24
Будинок м.Козятин пров.Лікувальний 6, город 7 сот., кладов-
ка, погріб, баня, газ, вода в будинку. 2-12-82
Будинок незакінчений, с.Махаринці ц/з, з білої цегли 10 х 15, 
25 сот. землі. 067-791-11-73
Будинок неподалік від центра, глинобитний, обкл. цеглою, 
інд. опалення, зручності. 093-704-31-57
Будинок приватиз., терміново, є всі зручності, гаряча - хо-
лодна вода, туалет в будинку, всі забудови, 10 сот. города, 
кругом загороджено, гараж, с.Козятин. 073-058-41-21, 097-
628-48-13
Будинок приватний вул.О.Кобилянської 4а, р-н газової конто-
ри. 095-813-35-48, 093-937-27-54
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-107-00-47
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.Верболози на два входа, є газ. + пічне опалення, 
ц/вода, літня кухня з погрібом, сарай. 096-334-88-14
 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.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.Іванківці вул.Шевченка 20. 067-152-78-63
Будинок с.Козятин 6 х 12, газ. опалення, 2 сарая, погріб, 

криниця, зем. діл-ка 35 сот. 067-103-90-58
Будинок с.Козятин вул.Водокачна, всі зручності, сарай, 
гараж, 10 сот. землі. 2-23-74, 067-368-56-14
Будинок с.Козятин вул.Подільська 107, зем. діл-ка 20 сот., 
пічне опалення. 063-402-66-12
==Н  Будинок с.Непедівка, з усіма зручностями, котел га-
зовий та твердопал., вода гаряча-холодна, туалет, ванна, 
каналізаційний насос, криниця на подвірї, госп. будівлі, 
частково меблі, близько центр, школа, садочок, церква. 
067-591-23-40, 097-856-56-70
Будинок с.Пляхова, зем. діл-ка 25 сот., в будинку газ, 
світло, всі лічильники, зроблена нова каналізація, вода зі 
скважини, газ. опалення, є літня кухня, погріб, хлів. 097-
302-85-55
Будинок с.Рубанка вул.Центральна 17, є прибудови 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.Ворошилова 4 (біля школи), вулиця 
асфальтована, по вулиці газ, 3 кімнати, комора, погріб, 
криниця, садок, город рівний, зем. діл-ка 40 сот. 068-692-
87-15, 095-919-71-67
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 цегляний, с.Козятин, вул.Пирогова 4, 75 кв.м., газ. 
та пічне опалення, 4 кімнати, госп. будівлі, 9 сот. городу,  
поруч зупинка автобуса №2, або обмін на квартиру, розгля-
ну всі варіанти. 093-753-73-25
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
Зем. діл-ка 10 сот. з підводом газу, світла, неподалік від 
центра. 093-704-31-57
Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є скважина. 
098-918-03-39
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, косметичний ремонт. 067-387-
27-20, 067-902-94-38, 063-615-71-78
Приміщення 120 кв.м., під магазин, офіс, аптеку, перукар-
ню, с.Козятин (сільрада). 093-704-31-57
Приміщення 60 кв.м., під офіс, магазин, р-н ПРБ. 093-
704-31-57

сигналізація в хорошому стані. 097-126-12-63
ВАЗ 2109 1988 р.в., червоний, 1.3 бензин - газ. 093-439-75-
63, 093-903-45-56
ВАЗ 2109 Балтика, 1.5 дв., інжектор, газ-4 пок., нова гума, 
титанові диски, гарний стан, вкладень не потребує. 093-995-
48-89, 097-156-88-43
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
ЗАЗ "Славута" в хорошому стані + ГБО вписане в тех.паспорт 
2004 р.в. 0098-650-14-53
Комбайн Енісей 1200, дискова борона БДТ-3. 097-515-55-87
Комбайн Класс Консул 3 м. жатка, з рапсова жатка. 097-577-
26-86
  Мотоблок 6 л.с., грунтозацепи, копачка, фреза, плуг. 098-
719-48-06, 098-651-43-32
Мото-трактор СКАУТ Т-25 + фреза, картоплесаджалка 2-х 
рядна, картоплекопалка грохотна 1-но рядна, підгортач 2-х 
рядний - 70 000 грн. 093-037-92-48
Рено Кенго 1999 р.в., 1.9, простий дизель. 063-950-02-46
Трактор ЮМЗ-6. 096-245-37-48
Фольцваген Гольф, Бора 2000 р.в., свіжопригнаний з 
Німеччини. 067-407-62-92
Форд транзин 2003 р.в., груз. пас, 5 дверний, 2л., дизель, 1 
власник. 097-431-61-00
Черри QQ, 2008 р.в., 58 тис. км., кондиціонер, ц/замок, 
сигналізація, добрий стан, гаражне зберігання. 067-430-51-
19 Сергій
Шкода Фабія 1.4, 2008 р.в., з Чехії, 25.01.2020 р. 
зареєстрована, 165 000 км. пробіг, в доброму стані. 097-
111-03-78
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

                РІЗНЕ
Віддаємо песика великої породи (до року) в добрі, 
дбайливі руки, гарно гавкає, слухняний, подібний до 
вівчарки, головне в люблячі, порядні руки і не на при-
вязь. 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 чоловіка, центр. 063-
694-97-19
Втрачений диплом кваліфікованного робітника серії А 
№ 402841 за професією "Електромонтер контактної 
мережі", виданий Середнім професійно - технічним 
училищем №17 ім. І.М.Бойка м.Козятин 29.04.1987 р. 
на ім'я Гуцал Микола Михайлович вважати недійсним
Гарного та люблячого господаря шукає 3-х мастна  
красуня - дівчинка, вік 4 міс., ніжна мазунка, грай-
лива, до лотка привчена, стерилізуємо за віком. 
063-784-17-02
Жінка терміново шукає роботу (доглядальниці, няні, 
прибиральниці і т.д.), розгляну варіанти. 067-192-
67-78
Здам 1-кімн. кв., без меблів. 096-513-56-85
Здам 2-х кімн. кв., сім'ї або 2-м хлопцям без 
шкідливих звичок, р-н 3 школи.  063-154-64-55
Здам 2-х кімн. кв., центр, без субсидій, інд. опалення, 
меблі частково 2 000 грн. + ком. послуги, порядним 
людям, на тривалий термін. 096-415-61-69
Здам в будинку 1 кімнату 21 кв.м., туалет, ванна, газ, 
вода, Wi-Fi. 063-065-45-94
Здам в оренду комерційне приміщення 60 кв.м., в 
центрі. 098-116-16-17
Здам в оренду приміщення під офіс, бізнес, 75 кв.м. 
та 35 кв.м., вул.Грушевського 61А. 096-555-73-71 
Здам газ. будинок, меблі, холодильник, відлив води. 
096-258-75-22, 073-052-93-37
Здам гараж вул.Космонавтів 56. 063-286035015, 097-
352-95-36 (Viber)
Здам квартиру р-н 3 школи. 096-425-93-48, 097-

654-92-54
Здам на прокат дитячі костюми на ранки (звірята, 
принци, принцеси та інше). 063-623-13-57
Здам частину будинку біля центра. 093-892-27-23, 
099-777-03-24
Здам частину будинку. 063-320-98-35
Зніму 3-х квартиру або будинок, неподалік 4 школи 
до 3 тис. грн. 063-103-77-89

Зніму терміново 1-кімн. кв., бажано ближче до цен-
тра, своєчасну  оплату гарантую. 096-597-61-30, 
093-612-25-08 Яна
Чоловік 59 р. добрий, спокійний, без ш/з зріст 
170, непоганий на вигляд, шукає жінку, згоден на 
переїзд. 068-627-54-61
Шукаємо доглядальницю для жінки м.Козятин. 097-
300-31-13

 Пір’я любе, подушки та перини, старі телевізори, 
магнітофони, електро двигуни, газові колонки. 068-
27-555-16
Пір'я, старі подушки, перини, радянські телевізори, 
холодильники. 097-529-10-20
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
Шини на Камаз 4310. 067-430-79-37, 093-756-39-33
Шкірки кролів та нутрій. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
Авто будь-яких марок, у будь якому стані. Дорого. 063-
585-23-50, 097-648-46-69
ВАЗ, ЗАЗ, Таврії-Славута, Москвич, Нива у будь якому 
стані. 098-682-50-85
Картоплю велику та насінневу. 096-952-68-21. Андрій 
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Розміщення 
Реклами

ГоРоСКоП
з 05.03 по 11.03
овен 
Овнам рекомендується прикласти мак-
симум зусиль на роботі, щоб отримати 
гідну похвалу від керівництва і нарешті 

самоствердитися в очах інших людей. Можливо, 
вам навіть виділять премію за виконану роботу.

тельці 
На Тельців очікує приємний cюрприз. 
Керівництво наділить вас премією і по-
хвалить. Ймовірно, ви зможете реалізувати 

те, про що так довго думали, але не наважувалися. 
Зірки радять вам частіше дослухатися до своєї 
інтуїції. 

близнюки 
У близнюків буде вразливою ендокринна 
система та спина. Рекомендується включи-
ти до розкладу дня фізичні навантаження. 

Вже після кількох днів занять спортом ви відчуєте 
прилив сил та бадьорості

рак 
Не відвертайтеся від проблем, які при-
йдуть у ваше життя. Докладіть всіх зусиль, 
щоб успішно їх вирішити. На роботі вас 

чекатимуть агресивні колеги. Щоб уникнути їхньої 
недоброзичливості – постарайтеся навіть не звер-
тати на них увагу. Не встрявайте з ними у словесну 
перепалку, адже це може погано закінчитися.

лев 
Не забувайте про своє здоров'я. Якщо 
у вас буде вільний час, обов’язково 
влаштуйте будь-яке фізичне навантажен-

ня. Це може бути похід в тренажерний зал або 
ж просто довга прогулянка. З алкоголем на ви-
хідних – будьте дуже обачними, адже це може 
принести негативні наслідки.

діва
Діви цього тижня перебуватимуть у гарно-
му настрої, на роботі знайдуться приводи 
для веселощів і розваг. Слідкуйте за своїм 

внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи 
смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку 
дуже цінуєте.

терези 
Тиждень буде сприятливим для зустрічей та 
планування майбутніх цілей. В особистому 
житті Терези нарешті вирішать важливі пи-

тання. Астрологи кажуть, що новий тиждень спри-
ятливий для переїздів. Це сприятливий час, щоб 
вийти за рамки буденності.

скорпіон 
Можливо, вам доведеться скорегувати 
свої плани. Недбалість і помилки керівни-
цтво вам не пробачить. Варто проявляти 

обачність і обережність як в словах, так і в діях. 
Не звертайте увагу на плітки у вашому колективі, 
є ризик потрапити у дуже незручне положення. 

стрілець 
Будьте обережні зі своїм здоров'ям. Ви 
досить легковажно одягаєтеся, а перепад 
температури на вулиці може призвести 

до застуди. Також приділіть час своїй поведінці. 
Постарайтеся налагодити своє життя.

козеріг 
Ваші особисті стосунки чекає пора онов-
лення почуттів. Це гарний час для пере-
гляду своїх поглядів на романтичний 

союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його 
більш гармонійним. Проявіть фантазію, піднесіть 
коханій людині подарунок або здивуйте її при-
ємним сюрпризом.

водолій
Астрологи рекомендують розпланувати 
свої фінансові надходження. Вам треба 
чітко записати яку суму на що ви будете ви-

трачати. Такий процес допоможе вам зекономити 
значну частину ваших коштів. 

риби 
Рибам рекомендується присвятити себе 
прибиранні в будинку. Викиньте усі старі 
речі, які ви давно не використовували, оно-

віть своє житло до приходу весни. Зміна інтер'єру 
подарує вам емоції та сили на нові справи. 

СереДА, 11 береЗНя

    + 4 0С    + 5 0С
    + 7 0С    + 10 0С

ВІВТороК, 10 береЗНя

   + 4 0С    + 5 0С
   + 7 0С     + 9 0С

ПоНеДІЛоК, 9 береЗНя

 + 4  0С       + 4 0С
 + 5 0С        + 8 0С

СубоТА, 7 береЗНя

  + 6  0С    + 6 0С
  + 1 0С     + 3 0С

П'яТНиця, 6 береЗНя

    + 5 0С    + 5 0С
    + 7 0С   + 10 0С

НеДІЛя, 8 береЗНя

   + 4 0С    + 5 0С
   + 6 0С   +  8 0С

чеТВер, 5 береЗНя

   + 6 0С      +  7 0С
  + 8 0С      +  9 0С

Погода у Козятині 

з ліва на право олена Яновська, юля 
чехівська, Марія черкас
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Молодець. Кожного року в останній зимовий місяць на шанувальників легкої атлетики чекає один 
з найголовніших стартів зимового легкоатлетичного сезону — Кубок України з легкої атлетики в 
закритих приміщеннях. Ці змагання розглядаються як один з етапів комплектації збірної України 
на міжнародних змаганнях. Для козятинських любителів легкої атлетики вони цікаві тим, що в них 
бере участь наша землячка Юлія Чехівська

4
7
0
7
3
7

юлія ЧехівсьКа з КуБКа 
уКраїни привезла золото

в’Ячеслав гончарук

Проходили змагання в сучас-
ному легкоатлетичному манежі 
КМШВСМ, що на Березняках. 
Змагалися спортсмени як у 
командній першості, так і в 
особистому заліку. В особис-
тому заліку «королеви спорту», 
як називають легку атлетику, 
спортсмени змагалися в бігу на 
60, 400, 800, 1500, 3000 метрів, 
60 метрів з бар’єрами та 2000 
метрів з перешкодами. Наша 
Юля виступала на своїй корон-
ній дистанції в бігу на 400 ме-
трів. Залишивши всіх спортсме-
нів позаду, здобула перемогу.

Поспілкувалися з дворазовою 
чемпіонкою України, вже як 
вона повернулася до Вінниці. 
Адже до моральних негативних 
накопичень, які впливають на 
стан спортсменів під час зма-
гань такого рівня, додаються 
ще й фізичні навантаження. По-
чалися змагання об 11 годині, а 
завершились, коли спортсмени 
відпрацювали в манежі повний 
восьмигодинний робочий день, 
без перерви на обід. Тобто 
тривали змагання до 19 години.

Вінницька козятинчанка, як 
завжди була небагатослівна. 

Каже: «Так, виграла. Приємно 
те, що друге та третє місце по-
сіли мої подруги по команді».

— Юлю, ви в чудовій спор-
тивній формі, чому ви не 
брали участі в чемпіонаті 
України, який проходив у 
Сумах тиждень тому?

— За день до старту чемпі-
онату я підвернула ногу. Я й в 
Київ приїхала з травмованою 
ногою. Навіть не надіялась, що 
візьму участь у Кубку. Завдяки 
тейпуванню, лікарі постави-
ли мене, як кажуть, на ноги.

— Тейпування? Розкажіть 
нам і всім любителям легкої 
атлетики, що це таке?

— За цим словом криється 
передова технологія реабілі-
тації після травми. На перший 
погляд, це всього лише само-
клеючі еластичні стрічки. Тей-
пування, це прикріплені стрічки 
на вражене місце, в даному ви-
падку спортсмена, спеціалістом.

— З травмованою ногою і 
перше місце на Кубку Укра-
їни?

—  Та к ,  л і к а р і  п о -
с т а в и л и  м е н е  н а  н о г и .

— Які у вас плани на спор-
тивне майбутнє?

— У спортивному житті плани 

будує мій тре-
нер В’ячеслав 
Жу к о в с ь к и й . 
А я  виконую 
програму, роз-
роблену ним .

— Юлю, ви 
майстер спор-
ту, викладач у 
В і н н и ц ь к о м у 
т о р г о в е л ь н о -
е коном і ч ному 
інституті КНТЕУ.  
П р о ч и т а в  у 
в ашому  бл о -
зі, що хочете 
стати виклада-
чем англійської 
мови. Не тісно 
буде  с п ор т с -
менц і  і  двом 
викладачам в 
одн і й  о со б і ?

— Я хочу до-
сконало вивчи-
ти  англ ійську 
мову. Щоб свій 
п р е дм е т  м о -
гла викладати 
а н гл і й с ь к о ю . 
Їхати за кор-
д о н  я  н е  з б и р а ю с я

— Козятинчанам щось хо-
чете передати?

— Я дякую всім, хто був і є 
причетний до мого спортивного 
життя.


