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Управління житлово-комунального господарства 
планує капітальний ремонт чотирьох доріг. 
Виконає їх один підрядник.  Це вінницька компанія 
«Шляхбудматеріали». Ця сама фірма минулого року 
проводила поточний ремонт вулиці Куликівського 
та капітальний ремонт частини вулиць Довженка та 
Ярослава Мудрого

Які шляхи відремонтують цьогоріч, скільки на це 
витратять коштів і чи потрапила до списку вулиця 
Підгорбунського? Та сама, на якій наприкінці 
минулого року поліцейські міряли вибоїни. Тоді 
виявили, що найбільша яма на цій вулиці довжиною 
три метри, шириною один метр, глибиною 20 
сантиметрів
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старшокласниці 
Змагалися За корону

легендарній яніні 
івановій - 90!

Ознайомившись зі 
статистикою захворювання 
і відсотком смертності 
від коронавірусу, ми 
поцікавилися у наших 
земляків, що вони думають 
про цю хворобу? 

 Про те, чи заплановані 
кадрові зміни, які 
враження від особового 
складу, як боротимуться 
з правопорушниками 
та чи будуть у Козятині 
камери спостереження

 масок вже немає, 
паніки – також

інтерв’ю З новим 
керівником поліції
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здоров'яновини

масок вже Немає, паНіки – також 

трагедія в самгородку: трирічНий 
хлопчик вдавився котлетою

Змагалися шахісти. перемогла 
комаНда З сокільця

справа часу. Медики та науковці об’єдналися для спільної боротьби з небезпечним вірусом. Вони 
кажуть, що випадків захворювання не уникнути, але обіцяють зробити все для того, щоб ці випадки були 
одиничними. Як ми готуємося зустрічати хворобу?

ми Запитали у коЗятинчан

марина (37), тимчасово 
непрацююча:-Правила 
профілактики на прак-
тиці можуть не спра-
цювати. Одна надія, 
що там, де коронавірус 
б’є рекорди, його в тих 
країнах приборкають. 

валерій (77), пенсіо-
нер:– Надіюсь, що 
пандемія не прийде і 
надіюсь, що українці 
першими знайдуть 
вакцину. 

настя (21), в декретній 
відпустці:–Чим краща 
імунна система, тим 
легше організму буде 
боротися з вірусами і 
короновірусом в тому 
числі. Буду вживати 
природні вітаміни. 

сергій (30), тимчасово не-
працюючий: –  Головне 
- треба мати хорошу 
імунну систему та не 
забувати про правила 
гігієни з вірусами

іван (60), муЗикант: –
Що буде, то буде. Я 
надіюсь на народну 
медицину і на Бога

катерина (19), підпри-
ємець: - Це небез-
печний вірус. Щоб 
уберегтися від нього, 
мало знати правила 
гігієни, мабуть ще 
треба мати частку 
везіння.  

як ви плануєте захищатися від коронавірусу?

КОРОТКО

конкурс 
талантів у ліцеї-
школі
 У ліцеї-школі відбув-

ся фінал конкурсу «Ліцей-
школа має таланти!». Про 
це адміністрація закладу 
повідомляє на своїй сто-
рінці у Фейсбук.

Свої здібності проде-
монстрували учасники 
різного віку: від наймолод-
ших, Каті Ковальової  з 2- 
І класу, – до найстарших, 
третьокурсників Катерини 
Довгань та Віктора Слобо-
дяника. Учасники радува-
ли та дивували своїми ви-
ступами гостей заходу. Усі 
отримали солодкі призи. 
Також відбувся розіграш 
безкоштовних квитків у 
цирк.

Переможців обрали 
шляхом глядацького го-
лосування. Ними стали 
гурт «Юнайтед-хардс» та 
Максим Маленівський, 
які отримали сертифікат 
на 1000 гривень.

Їхав з 
підробними 
документами
 Патрульні, які несли 
службу на стаціонарному 
посту «Махнівка», 9 
березня, близько опівдня, 
зупинили автомобіль 
Skoda Fabia. У легковика 
не працювали покажчики 
поворотів.
За кермом був 20-річний 
водій. Під час перевірки 
документів на машину 
патрульні виявили ознаки 
підробки.
“Під час перевірки 
документів 20-річний 
керманич пред'явив 
поліцейським свідоцтво 
про реєстрацію, що 
мало ознаки підробки: 
розмитий шрифт, 
відсутність захисних 
голограм, — йдеться у 
повідомленні Патрульної 
поліції Вінницької області 
у Фейсбук. — Інспектори 
вирішили перевірити 
номер кузова на автівці та 
виявили ознаки втручання 
у номери агрегатів”. Щоб 
встановити усі обставини 
справи, на місце події 
викликали слідчо-
оперативну групу

це фото зроблене в кінці лютого. Нині скульптури вже 
немає

голову скульптури божоЇ матері 
відбив 18-річНий хлопець З прб

«короНавірус у Нас буде, 
але Не треба паНікувати» 

Офіційно у Вінниці було 
зафіксовано два випадки під-
озри на коронавірус. Один 
з них у громадянина Китаю, 
який приїхав  на початку лю-
того. Протягом 14 днів він був 
на карантині. Уже 4 березня 
хлопець знову звернувся до 
медиків зі скаргами на тем-
пературу. Був проведений 
загальний аналіз крові, рент-

генологічні дослідження та 
зняли показники температури 
— іноземцю діагностували 
вірус грипу В. Лікарі кажуть, 
що висновок остаточний. Дру-
гий випадок запідозрили у 
дитини, яка разом з родиною 
нещодавно повернулася з-за 
кордону. З Києва прийшли 
результати досліджень — ко-
ронавірусу також не виявлено. 

підозри на коронавірус вже були

михайло курдюков 

Віднедавна українці почали 
менше говорити про Китай та 
пов'язаний з ним коронавірус, і 
перемкнули свою увагу на Італію, 
що розташована до нас значно 
ближче. Адже кількість випадків 
захворювання на COVID-19 в Іта-
лії вже більше 10 тисяч, кількість 
померлих - понад сто людей і 
вся територія країни в карантині. 
Крім того, більшість наших країн-
сусідів вже теж мають по кілька 
підтверджених випадків захво-
рювання. В Україні ж на сьогодні 
зареєстрований один лабораторно 
підтверджений випадок COVID-19. 
Ще 4 зразки перебувають на стадії 
дослідження. За весь період  Центр 
громадського здоров’я України 
отримав 40 підозр про хворобу.

«Знаємо, що робити»
За словами Лариси Мороз, завід-

увачки кафедри інфекційних хвороб 
Національного медичного універси-
тету, готовність до коронавірусу у 
Вінниці - одна з кращих в Україні. 

- У нас є кваліфікований пер-
сонал, є лікарі, які проходили 
міжнародні тренінги з протидії 
особливо небезпечним інфекціям. 
Ситуація під контролем, — гово-
рить Лариса Мороз. — Ми знаємо, 
що робити і маємо той макси-
мальний набір захисних засобів 
і засобів для лікування, що є на-
разі в розпорядженні нашої країни. 

Дорослі вінничани з підозрою 
на коронавірус або ті, які на нього 
хворіють, будуть госпіталізовани-
ми до спеціальних боксів на базі 
інфекційного відділення першої 
міської клінічної лікарні. Наразі 
боксів п’ять. До них облаштований 
окремий під’їзд машини швидкої 
допомоги та іншого спецтранспорту. 

чи дійде до нас коронавірус?
— Не можу запевняти, що у нас 

не буде випадків захворювання 
на коронавірус. Вони будуть. Але 
не піддавайтесь паніці та чуткам. 
Зараз ситуація під контролем, — 
розповідає Лариса Мороз. — Ми 
будемо докладати максимальних 
зусиль для того, щоб у Вінниці 

та області були лише поодинокі 
випадки захворювання, і щоб ці 
випадки мали добре закінчення.

Тест-системи та реагенти для 
підтвердження або спростування 
коронавірусу у пацієнтів вже є в 
Україні. Аналізи з регіонів відправ-
ляються спеціальними кур’єрами до 
Києва, де і проводиться тестування. 
З міського та обласного бюджетів 
вже виділені гроші на закупівлю 
відповідних систем для лікарень 
Вінниці та Вінницької області. 

діагностування вірусу у дітей
Відсоток дітей, які можуть за-

хворіти на коронавірус, за про-
гнозами медиків, невеликий. Од-
нак проблема може виникнути з 
правильним та вчасним діагнос-
туванням, оскільки клінічні про-
яви коронавірусу та, наприклад, 
грипу, доволі схожі: сухий ка-
шель, нежить, висока температура. 

— Дитячий організм вразливий 
до будь-яких вірусів, не тільки 
COVID-19. Тому радимо батькам, 
діти яких лікуються вдома, не від-
тягувати звернення до сімейних 
лікарів. Нехай лікар їх обстежить 
і встановить точний діагноз, — го-
ворить доцентка кафедри дитячих 
інфекційних хвороб Вінницького 
національного медичного універ-
ситету Олена Онофрійчук. — Ми 
вже відправляли зразки на пере-
вірку, але вони не підтвердилися. 

Бокси для перебування дітей 
з підозрою на коронавірус, або 
хворих на нього вже також  об-
лаштовані. Вони знаходяться на 
базі Вінницької обласної клініч-
ної дитячої інфекційної лікарні. 
Медики переконують, що весь 
персонал установи пройшов необ-

хідні тренінги та знає, як діяти у 
разі появи хворих на коронавірус. 

що Зробили в області?
У департаменті охорони 

здоров'я Вінницької ОДА запев-
нили, що й область готова до 
випадків занесення та поширен-
ня інфекційного захворювання. 

Усі пропускні пункти на кордоні 
з Молдовою оснащені засобами 
захисту, а також відведені спеці-
альні приміщення, куди зможуть 
тимчасово поміщати людей з ви-
сокою температурою. Звідти ж, 
у разі потреби, хворих будуть 
доставляти до інфекційних стаціо-
нарів районних лікарень. Зокрема, 
це Могилів-Подільська, Ямпільська 
та Крижопільська лікарні. Цен-
тральні лікарні інших районів, за 
словами чиновників, також забез-
печені усім необхідним для при-
йому людей з підозрою на вірус. 

є іЗолятор на дві особи

— У кожному інфекційному 
відділенні районних лікарень ство-
ренні спеціальні бокси, у яких, 
зокрема, розміщені палати інтен-
сивної терапії, — говорить за-
ступниця директора департаменту 
охорони здоров’я Вінницької ОДА 
Надія Марусяк. — Налагоджені 
комунікації між усіма лікарнями та 
екстреною медичною допомогою. 
Розписаний покроковий алгоритм 
робіт з пацієнтами. В області 
створено 122 інфекційні бригади. 

У козятинській центральній ра-
йонній лікарні до одиночних ви-
падків також підготувалися. Є 
ізолятор на дві особи. За словами 
заступника 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 ліку-
вання підозрілого на коронавірус.

в’ячеслав гончарук

Ознайомившись зі статистикою 
захворювання і відсотком смерт-
ності від коронавірусу, ми поці-
кавилися  у наших земляків, що 
вони думають про цю хворобу?

— Що буде, те буде. Я ду-
маю, що в Італії медицина не 
гірша, ніж в Україні. Коли там 
не можуть впоратись з хворо-
бою, то що вже нам казати? 
Головне, щоб паніки не було, 
щоб не спустошили в аптеках 
противірусні препарати, – каже 
козятинчанин Сергій. — Пре-
паратів немає, а чим тоді лікарі 
вилікували тисячі, які переболі-

ли коронавірусом? Скоріше за 
все, перехворіли в легкій формі.

Пані Тетяна каже, що при 
застуді та ГРВІ лікується на-
родними методами і сподіва-
ється, що вони можуть до-
помогти і при коронавірусі. 

– При застуді лікуюся часни-
ком, імбиром, цибулею, чаєм з 
липи, малини, смородини з ва-
ренням бузини чи кульбаби. Такі 
ліки може й не дієві при корона-
вірусі, – каже вона. – Але коли 
в людини хороший імунітет, то я 
думаю, що й коронавірус пройде 
як звичайна застуда. А таблет-
ки я тільки від серця приймаю.

Пані Оксана вважає, що ві-

рус з’явився не сам по собі. 
— На мою думку, цей вірус 

штучний. Він вирвався з лабо-
раторії чи його навмисно ви-
пустили, хто його знає, – каже 
жінка. – В аптеку я дуже рід-
ко ходжу. Думаю, що Господь 
змилується над Україною і не 
допустить епідемії. Якщо по-
чнеться пандемія, то виживуть 
ті, в кого імунітет хороший.

— Оксано, а ви чим імунну сис-
тему підтримуєте? — запитуємо 
співрозмовницю.

– У мене один рецепт для 
імунітету. Це імбір і лимони.

Ще ми запитали пенсіонер-
ку Галину, залізничника Вла-

д а ,  п і дпри ємц я  Ва лер і я . 
І серед них ми не знайшли 
прихильників лікування фар-
мацевтичними препаратами. 

Щоб з’ясувати, яка ситуація в 
місті з противірусними препара-
тами, ми пройшлись козятинськи-
ми аптеками. Почали з аптеки 
«Здорова родина», що біля АТБ. 

– Нових препаратів немає. Єди-
не, що змінилося, так це що мар-
леві маски розібрали. Ажіотажу з 
ліками немає, – каже фармацевт.

Така сама ситуація в аптеках 
№№ 32, 12, 17, 30. В аптеці № 94 
фармацевт Аня сказала, що люди 
частіше стали купувати проти-
вірусні ліки. Тільки це мабуть 

пов’язано не з панікою козятин-
чан, а тому, що саме ця аптека 
найближче знаходиться біля ЦРЛ.

Марлев і  маски ми зна -
йшли в аптеці, що в наро-
ді називають «Склярова». 
Ціна 9 гривень за пов’язку. 

У 82-й аптеці молоді дівча-
та в білих халатах показують 
на пам’ятку, що на скло по-
чепили. Кажуть, що  маска 
скоріше потрібна хворому, а 
здоровим – для профілактики.

Нагадувати про профілакти-
ку мабуть вже зайве. За три 
місяці, що шириться корона-
вірус світом, люди вивчили 
правила гігієни досконально. 

в’ячеслав гончарук

У середині лютого на «Алеї 
мрій» нашого міста відби-
ли голову Божій Матері, ми 
писали про це і на сайті, і в 
газеті. Цю подію активно об-
говорювали в соцмережах. 
Читав новини нашого міста 
начальник Козятинської поліції 
Роман Андрущак. Він поставив 
задачу співробітникам поліції 
знайти порушника. Взялися за 
справу дільничний інспектор 
Олександр Левчук та слідчий 
Олександр Горбатюк. Слід 
зазначити ,  що Олександр 
Горбатюк допомагав розслі-
дуванню за власної ініціативи. 
Обидва Олександри друзі не 
тільки по роботі. Тож спеці-
аліст кримінального прова-
дження вирішив допомогти в 
розслідуванні колезі по цеху.

Менше ніж за добу діль-
ничний зі слідчим знайшли 
вандала. На питання: “Як їм 
вдалося це так швидко?” - від-
повіли в стилі поліції: «Задіяли 
канал оперативної роботи».

— Про фігуранта справи 
щось можете сказати? – за-
питали ми у стражів порядку.

— Це 18-річний юнак, меш-
канець мікрорайону ПРБ, – 

кажуть вони. – За його вер-
сією, він посварився зі своєю 
дівчиною. Щоб розрядити свій 
гнів, хлопець хотів стукнути 
кулаком по дереву. Тільки, ма-
буть, під дією оковитої кулак 
полетів за іншої траєкторії, де 
стояла статуя Божої Матері. 
Від удару скульптура впала і 
розбилася. Юнак в скоєному 
глибоко розкаюється і готовий 
за нанесену шкоду понести 
фінансові витрати. Тільки Іван 
Боровський (меценат про -
екту «Алея мрій») пробачив 
хлопцеві матеріальний борг. 

Правоохоронці у версії хлоп-
ця сумніваються. Тільки така 
версія дає підстави думати, 
що 18-р ічний юнак решт-
ки совісті ще не втратив. У 
житті воно дійсно всього бу-
ває, тільки коли маєш звичку 
кікбоксера, тож не на ста-
туї Божої Матері тренуйся.

В и с л о в и в  с в о ю  т о ч к у 
зору автор проекту «Алеї 
м р і й »  І в а н  Б о р о в с ь к и й . 

– Правоохоронці самі до 
мене зателефонували. Спита-
ли, чи буду я писати заяву в 
поліцію. Кажу їм: «Звичайно 
буду. Що по вашій лінії, при-
тягайте до відповідальності. А 
я йому його витівку пробачаю. 

«Алея мрій», «Лавка закоха-
них» поставлена для людей. 
Я думаю, що його вже пока-
рано в людських судженнях.

Деякі читачі скажуть: «Тан-
цювали, танцювали і не вкло-
нилися. Знайшли порушника 
і не повідомляють, хто це». 
У цій історії порушник вже 

поніс моральне покарання. 
У його ситуації не погодився 
б бути, мабуть, ніхто. Голо-
вне не в тому, що ми не 
знаємо, хто звалив статую, 
а головне, що є громада, 
яка такий вчинок засудить. 
Знає він, що є стражі поряд-
ку, які порушника знайдуть.

Зоряна богуславська

Реанімаційні заходи про-
водили близько години, та, 
на жаль, врятувати малюка не 
вдалося.

У п’ятницю, 6 березня, в 
Самгородку стався нещасний 
випадок. В одній із сімей 
близько 15.00 трирічний хлоп-
чик подавився котлетою. Ма-
люк не вижив.

Як розповів начальник Ко-
зятинського відділення поліції 
Роман Андрущак, сім’я серед-

ніх достатків. Матір-одиначка 
проживає зі співмешканцем. 
Разом виховують четверо дітей 
— від 3 до 11 років.

— Дитина ходила в садочок, 
— каже Роман Андрущак, — а 
того дня не пішла. Сіли їсти 
і вона подавилася котлетою. 
Відразу викликали фельдшера, 
який почав надавати допо-
могу. Одночасно викликали і 
швидку невідкладну допомогу. 
Реанімаційні заходи проводили 
близько години. На жаль, дитя 
померло.

У Козятинському училищі за-
лізничного транспорту відбулись 
28-мі районні сільські спортив-
ні ігри з шахів. П’ять команд 
з Глуховецької, Махнівської, 
Пляхівської, Сестринівської та 
Сокілецької територіальних 
громад боролися за першість.

За результатами змагань в 
особистому заліку були визна-
чені переможці та призери. Се-
ред чоловіків переможцями на 
1-й і 2-й дошках стали Ілля По-
ліщук (Сокілець) та Іван Лазар-
чук (Махнівка). Другу сходинку 

п’єдесталу посіли Володимир 
Цимбалюк (Сестринівка) та Сер-
гій Семенюк (Глухівці), а брон-
зові медалі у Дмитра Шкрябія 
(Махнівка) та Володимира За-
корчевного (Сестринівка). Се-
ред жінок перемогла Софія По-
ліщук (Сокілець), срібна медаль 
у Л. Березюк (Сестринівка). 
Бронза у Людмили Жук (Мах-
нівка). У командному заліку 
Кубок за перше місце вибороли 
шахісти Сокільця, сестринівчани 
- на другій сходинці п'єдесталу 
і  на трет ій  – махн івчани
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З віННиці в коЗятиН: як працюється 
Новому керівНику поліціЇ 

За словами Євгенія Мала-
щука, начальника управління 
житлово-комунального гос-
подарства, поки капітальний 
ремонт на інших вулицях не 
планується. Кошти на сесії 
міської ради виділили на ка-
премонт частин вулиць Неза-

лежності, Куликівського, Героїв 
Майдану та Ярослава Мудрого. 
Що стосується вулиці Під-
горбунського, то тут планують 
провести поточний ремонт, 
оскільки кошти на капремонт 
виділили лише для чотирьох 
вищеперерахованих вулиць.

Нагадаємо, минулого року 
на вулиці Підгорбунського 
планувати провести капіталь-
ний ремонт дорожнього по-
криття та тротуару з влашту-
ванням велодоріжки. Але 
ремонт не зробили, тому 
що відмінили торги в елек-

тронній системі Prozorro.
Тож у 2019-му на Підгорбун-

ського зробили поточний ре-
монт на ділянці - від вулиці Ге-
роїв Майдану до Винниченка.

Також наприкінці минуло-
го року поліцейські робили 
заміри вибоїн на цій вулиці 

та склали акт обстеження і 
надіслали припис з вимогою 
провести необхідні роботи 
до управління ЖКГ. Тоді ви-
явили, що найбільша яма 
на цій вулиці довжиною три 
метри, шириною один метр, 
глибиною 20 сантиметрів .

чи буде капремонт на підгорбунського?

відверто. Вінничанин Роман Андрущак на посаді керівника козятинського відділення поліції 
трохи більше місяця. Про те, чи заплановані кадрові зміни, які враження від особового складу, як 
боротимуться з правопорушниками та чи будуть у Козятині камери спостереження — він розповів в 
ексклюзивному інтерв’ю

інтерв'ю

вулиця незалежності

вулиця героїв майдану вулиця ярослава мудрого

вулиця куликівського

роман андрущак з династії поліцейських

продовження. ПОЧАТОК» стор.1

Народився: Муровані Кури-
лівці

Вік: 42 роки
Діти: має дві доньки — 8 і 

16 років
Дружина: приватний підпри-

ємець
Стаж в органах: 23 роки
Особливість: з династії по-

ліцейських, був в АТО
Хобі: риболовля, активний 

вид відпочинку, заняття спор-
том (легка атлетика, штанга)

досьє

У цьому році Роман Андрущак декларації ще не по-
дав. Згідно з тією, що є на сайті (від 4 березня 2019 
року),  у його власності квартира в 52 квадратних метри 
та земельна ділянка у Малій Вулизі, Тиврівського райо-
ну. Також задекларований дружиною автомобіль Ford 
Мondeo 2010 року випуску. Заробітна плата за рік за 
основним місцем роботи — 173180 гривень, в дружини 
— 49462 гривень. Так як Роман Андрущак перебував в 
зоні АТО, задекларована допомога  — 1265 гривень. На 
банківських рахунках в «Укргазбанку» 90 тисяч гривень.

що задекларовано?

ірина шевчук

Наприкінці січня у Вінницькій 
області відбулося службове пе-
реміщення керівників районних 
відділів поліції. У нашому відді-
ленні тоді представили нового 
керівника — вінничанина Рома-
на Андрущака. Ми познайоми-
лися та поспілкувалися з голо-
вним поліцейським Козятина. 

— Які перші враження від 
Козятина. Бували тут рані-
ше?

— Був. Неодноразово в ба-
сейні плавали на змаганнях. 
Перші враження — серйозне 
місто, місто працівників, ба-
гато залізничників, сільгосп-
виробників .  Люди цінують 
свою роботу, працюють і по-
важають те, що вони мають.

— А звідки ви родом?
— З Мурованих Курилівців. 

Там народився. Мама — ма-
йор міліції. Батько покійний 
— старший прапорщик, брат 
старший теж майор міліції. 

— Розкажіть про своє 
кар'єрне зростання? З чого 
розпочинали?

— Закінчив Одеський інсти-
тут внутрішніх справ в 1998 
році. Пішов працювати у Ві-
нницю дільничним офіцером 
поліції. Потім — у Ленінський 
підрозділ міліції, саме в цен-
тральний. Був дізнавачем, на-
чальником дізнання ленінського 
підрозділу. У 2001 році працю-
вав в обласному управлінні на 
різних посадах. З березня 2009 
року по червень 2016 працював 
у Гнівані начальником відділен-
ня поліції по обслуговуванню. 
Невеличке містечко на 15 тисяч 
населення, крім цього, ще було 
5 сільських рад. Тоді ми успіш-

но пройшли атестацію. Після 
цього сказали, що заслуговую 
на підвищення. Бершадське 
відділення поліції було най-
більше в області — Бершадь, 
Ладижин, Тростянець, Піщанка, 
Чечельник, Крижопіль і Теплик. 
Пропрацював трохи більше 
півроку. Потім  робив деякі 
реорганізації, бо у Вінниці був 
один підрозділ і в нього були 
плани зменшити навантажен-
ня на керівника. Уявіть собі, 
майже півмільйонне місто і на 
одного керівника поліції вся ін-
формація. Зробили вінницький 
відділ поліції і Лівобережне 
відділення поліції. Мені запро-
понували очолити цю посаду, 
створити з нуля підрозділ, 
набрати людей і працювати.

— Важко змінювати місце 
роботи? Які відчуття тепер 
на посаді начальника ко-
зятинського відділення по-
ліції?

— Це не перший мій переїзд. 
Скрізь треба робити свою ро-
боту. Дружина до цього звикла 
і ставиться по-філософськи. 
В о н а  о ф і ц е р  п о л і ц і ї . 

— На роботу щодня їздите 
з Вінниці?

— Трохи залишаюся тут 
ночувати. Стараюся серед 
тижня, якщо якась нарада ви-
їхати і на вихідні їхати додому. 

— Як вам працівники? Чи 
будуть якісь кадрові зміни?

— У відділенні близько ста 
людей особового складу. Він 
сталий, люди на своєму місці, 
працюють, вміють, знають. Ва-
кансій немає, кадрових змін не 
буде ніяких. Вони зорієнтува-
лися до тих вимог сьогодення, 
які є. Що в дільничних офіцерів 
сильний колектив, що в карно-

го розшуку, що чергова час-
тина. Можу сказати тільки те, 
що люди цінують свою роботу.

— Що для вас найважче у 
вашій професії?

— Повідомити людям про 
горе. Коли скоєно серйозний 
злочин і потрібно пояснити 
родичам. Пам’ятаю випадок 
— 6 травня 2017 року вбили 
людину. Ми шукали злочин-
ця, знайшли. Поїхали додо-
му сказати дружині, що ї ї 
чоловіка вбили, а в дитини 
меншої мав бути випуск. Усі 
плакали. Ми розглядаємо це 
як об’єкт злочину.  Це наша 
робота, і повідомити рідним, 
допомогти в цій ситуації — наш 
обов'язок. Потім відчуваєш 
тривалий період якусь пустоту.

— А позитивні моменти?
— Звісно, це допомога гро-

мадянам. У Гнівані, наприклад, 
два рибалки тероризували 
бабусь — скоювали напади 
на одиноких громадян в се-
лах. І коли розкриваєш зло-
чин — отримуєш задоволення. 

— Козятин славиться дріб-
ним хуліганством, крадіж-
ками. Як будете боротися?

— Є великий досвід в пра-
воохоронній системі. Ми пре-
красно розуміємо, які злочини 
скоєні місцевими жителями. 
Будемо робити максимум. 
Працюючи в Козятині трохи 
більше місяця, вже є роз-
криття. Побили Діву Марію 
— знайшли хто. Також в цен-
трі Козятина один з місцевих 
мешканців в 7 автомобілях 
порізав колеса. Теж знайшли. 

— У порівнянні з Вінни-
цею, у Козятині немає камер 
спостереження. У цьому пла-
ні буде важче. Що скажете?

— Завдяки системі «Безпеч-

не місто» у Вінниці ті самі 
ДТП, інші правопорушення 
та злочини ми розкривали. 
Ми спілкувались з міським 
головою Козятина, з його 
боку є підтримка. Хочемо 
запустити такий проект тут, 
у Козятині. Мер виділяє 500 
тисяч гривень, щоб провести 
оптоволокно. Перший етап 
— встановлення невеликої 
кількості (5-6) камер в місцях 
скупчення людей. З кожним 
роком збільшити до 40 віде-
окамер, щоб відслідковувати 
фіксацію номерів, облич. 

ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР
ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ!
ТВОЄ МАЙБУТНЄ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ!

МВС України запрошує на навчання цивільних осіб до відомчих закладів вищої освіти на денну форму на-
вчання та пропонує:

- Безкоштовне навчання (для курсантів);
- Здобуття вищої освіти за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Кібербезпека», «Психологія»;
- Професійний викладацький склад; Підготовка за міжнародними стандартами;
- Можливість безоплатного харчування та проживання в гуртожитках навчального закладу;
- Отримання стипендії; Забезпечення форменим одягом; 100% працевлаштування по закінченню навчання.
Оголошення про набір до ЗВО МВС України розміщено на сайті osvita.np.gov.ua
Для отримання детальної інформації щодо вступної кампанії ЗВО МВС, звертайтеся до  Козятинського відді-

лення поліції  ГУНП у Вінницькій області  за адресою: м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 30, каб.30
Крім того на сьогодні Головним управлінням  Національної поліції у Вінницькій області оголошується ряд 

конкурсів про набір до підрозділів поліції. Бажаючих проходити службу  в НПУ просимо звертатись до Козя-
тинського відділення поліції для інформування про їх проведення, порядок реєстрації кандидатів на сайті та 
вчасного збору необхідних документів.

Прийом у поліції
У козятинському відділенні поліції прийматиме заступник начальника 

Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, полковник 
поліції Ігор Мандрикович. Прийом громадян відбудеться 24 березня з 
11.00 год. по 13.00 год. у приміщенні Козятинського відділення поліції

На яких вулицях робитимуть капремоНт
олена удвуд

Цьогоріч на поточний ремонт 
та утримання доріг міста із за-
гального фонду бюджету міста 
виділили 6 мільйонів 830 тисяч 
гривень, а на капітальний ре-
монт — 3 мільйони 958 тисяч 
917 гривень із загального фонду. 
Управління житлово-комунально-
го господарства вже замовило 
на Prozorro послуги з капремон-
ту чотирьох автомобільних доріг.

Перша у нашому списку вули-
ця Куликівського. Тут планують 

зробити капітальний ремонт 
на частині - від вулиці До-
вженка до будинку №68. Це 
дорога, що йде від тунелю.

На Гугл-карті ми пораху-
вали, що ця ділянка довжи-
ною приблизно 229 метрів.

Загалом капремонт цієї вули-
ці коштуватиме 1 мільйон 549 
тисяч 791 гривню і 60 копійок.

Наступна у списку вулиця Ге-
роїв Майдану, колишня вулиця 
Леніна. Тут зроблять капіталь-
ний ремонт на ділянці - від ву-
лиці Куликівського до будинку 

№6. Це п’ятиповерхівка, що 
розташована праворуч від по-
ліклініки ЦРЛ (раніше примі-
щення поліклініки Відділкової 
лікарні). На Гугл-карті ми по-
рахували приблизну довжину 
шматка вулиці — 331 метр.

За галом ремонт  кошт у -
ватиме 1 мільйон 551 тися-
чу 758 гривень і 40 копійок.

На черзі вулиця Незалежності, 
колишня Червоноармійська. Тут 
планують зробити капітальний 
ремонт на ділянці - від вулиці 
Стуса до провулку Лікарняно-

го. На Гугл-карті ми пораху-
вали приблизну довжину цієї 
частини вулиці - 327 метрів.

За га лом капремонт  ко -
ш т у в а т и м е  1  м і л ь й о н 
551  тис я чу  528  гривень .

Наступна у нашому списку 
вулиця Ярослава Мудрого. Ми-
нулого року Управління житло-
во-комунального господарства 
вже відремонтувало ділянку від 
перехрестя з вулицею Григорія 
Сковороди до Білоцерківської.

Цьогоріч дорожнє покриття 
полагодять на ділянці - від ву-

лиці Сковороди до 1-го Травня. 
На Гугл-карті ця ділянка до-
вжиною приблизно 255 метрів.

За га лом ремонт  кошт у -
ватиме 1 мільйон 550 тисяч 
517 гривень і 60 копійок.

Капремонт на усіх чотирьох 
вулицях виконає один підрядник. 
Це вінницька компанія «Шлях-
будматеріали». Керівник Петро 
Рибак. Ця сама фірма минулого 
року проводила поточний ремонт 
вулиці Куликівського та капі-
тальний ремонт частини вулиць 
Довженка та Ярослава Мудрого.

Технічний нагляд за ремонтом проведе Служба технічного нагляду за об’єктами жит-
лово-комунального господарства за 22 тисячі 374 гривні.

Авторський нагляд виконає Валентина Васильківська за 3,5 тисячі. 
Проектні робіти замовили Валентині Васильковській за 23 тисячі 536 гривень.
Експертизу проектної документації проведе Служба технічного нагляду за 3 тисячі 

240 гривень.
Власне капремонт коштуватиме 1 мільйон 498 тисяч 878 гривень.

Технічний нагляд за капітальним ремонтом замовили Службі технічного нагляду за 
22 тисячі 380 гривень.

Авторський нагляд за 3,5 тисячі замовили підприємиці Валентині Васильковській.
Також Валентина Васильковська виконає проектні роботи за 23 тисячі 536 гривень.
Експертизу проектної документації замовили Службі технічного нагляду за 3 тисячі 

240 гривень.
Сам капітальний ремонт 1 мільйон 497 тисяч 135 гривень і 60 копійок.

Технічний нагляд замовили Службі технічного нагляду за 22 тисячі 243 гривні і 20 
копійок.

Авторський нагляд замовили Валентині Васильковській за 3,5 тисячі.
Ця ж підприємиця проведе проектні роботи за 23 тисячі 536 гривень.
Експертизу проектної документації замовили службі технічного нагляду за 3 тисячі 

240 гривень.
Капітальний ремонт коштуватиме 1 мільйон 499 тисяч 239 гривень і 20 копійок.

Технічний нагляд за ремонтом цієї ділянки замовили Службі технічного нагляду. 
Коштуватиме він 22 тисячі 404 гривні.

Авторський нагляд теж виконає Валентина Васильковська також за 3,5 тисячі гри-
вень.

Проектні роботи замовили Валентині Васильковській за 23 тисячі 536 гривень.
Експертизу проектної документації замовили Службі технічного нагляду за 3 тисячі 

240 гривень.
Капітальний ремонт цієї ділянки теж виконають «Шляхбудматеріали». Коштуватиме 

він 1 мільйон 497 тисяч 837 гривень і 60 копійок.
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жіНка – Завжди весНа! 

"брехНя встигає обійти півсвіту, поки правда вдягає штаНи"

шаНовНі працівНики житлово-
комуНальНого господарства 
та побутового обслуговуваННя 
НаселеННя! Щиро вітаю вас іЗ 
професійНим святом!

як свято жіНок відмічали коЗятиНчаНи

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 зі славним 90-річним ювілеєм
Героя Соціалістичної праці ІВАНОВУ Яніну Григорівну (17.03)
Дякуємо за Вашу самовіддану працю. Бажаємо Вам гарного самопочуття, благополуччя і радості. Хай кожен новий день Вашого життя 

приносить Вам лише добро, а людська повага та вдячність зігрівають Ваше серце!
ЩИРО ВІТАЄМО з днем народження

голову правління СФГ «Маяк» смт. Глухівці РИБАКА Миколу Станіславовича (12.03), начальника Козятинського центру обслуговування клієнтів АТ «Вінницягаз» 
КУЛЕНЮК Вікторію Володимирівну (13.03), державного реєстратора  ГОЛОДНЯК Світлану Олександрівну (17.03), начальника центрального відділення пошто-
вого зв’язку Козятинського району та м. Козятин ГУЗЬ Тетяну Олександрівну (17.03), секретаря Вівсяницької сільської ради КОБИЛІНСЬКУ Людмилу Анатоліївну 
(18.03), секретаря Дубовомахаринецької сільської ради ДЖЕРУК Тетяну Василівну (18.03).

Зичимо Вам міцного здоров’я та енергії, бути на хвилі успіху, плідно втілювати в життя ідеї та плани. Хай у душі розкві-
тає калиновий цвіт радості, а в домівках панують радість та добробут, завжди будуть дорідний хліб і славна пісня.

14 березня – День українського добровольця
У цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. 

Вшановуючи мужність та героїв, які за покликом серця стали на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, бажаємо миру та злагоди, 
здоров’я та сил, непохитної віри в щасливе майбутнє.  І схилімо голову перед пам’яттю тих героїв-добровольців, які віддали своє життя за Україну.    

Слава Вам і слава Україні!   
                                                                        14 березня – День землевпорядника
Ви берете  у час ть  у  формуванн і  т а  реа л і з ац і ї  державно ї  пол і тики  у  сфер і  р е г улювання  земельних  в ідносин .  В ід  в ашо ї  с умл ін -

ної і точної роботи значною мірою залежить раціональне використання найкращих у світі в ітчизняних чорноземів, надійний захист прав 
землевласників і  землекористувач ів .  Мудрості  вам, сил і  наснаги, закв ітчаних весен, погожого літа , щедрих осеней та  снігових зим!          

15 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
Високі вимоги стоять перед вами – при економних витратах матеріальних ресурсів максимально задовольнити потреби населення у побутовому обслуговуванні, за-

безпечити якісну роботу житлово-комунального господарства, виявляючи при цьому професіоналізм, оперативність, відповідальність і тактовність. 
У святковий день зичимо вам енергії та терпіння, доброзичливих клієнтів, здоров'я і достатку, гарної вдачі! 

18 березня – День працівника податкової та митної справи України
Ви дбаєте про зміцнення економіки держави, наповнення її скарбниці, без чого неможливе фінансове забезпечення соціальних потреб, по-

водите велику роботу з формування в суспільстві свідомого ставлення до сплати податків, додержанню законодавства у сфері податкової та 
зовнішньоекономічної діяльності.

Щиро зичимо вам професійних успіхів і особистого щастя, взаєморозуміння, добробуту, міцного здоров’я! 
З повагою, голова районної ради                       Віктор СЛОБОДЯНЮК
заступник голови райдержадміністрації                  Ігор БУЛАВСЬКИЙ

новини

сестри емма, ларіса та вікторія при 
зустрічі привітали одна одну зі святом

Зі святом 8 береЗНя привітали жіНок коЗятиНЩиНи
Великим і запашним букетом 

весняних квітів, творчими ви-
ступами й щирими побажаннями 
вітали сьогодні, у переддень 
Міжнародного дня прав жінок і 
миру – свята   8 Березня, най-
прекрасніших та найчарівніших 
- жінок Козятинського району. 

Багато теплих і ніжних слів 
адресували жіноцтву районні 
очільники – голова районної 
ради Віктор Слободянюк та 
заступник голови райдержадмі-
ністрації Ігор Булавський. Вони 
відзначили постійну допомогу 
та підтримку жіночої половини 
у питаннях соціально-економіч-
ного та культурно-громадського 
розвитку району. Побажали 
жінкам міцного здоров’я, не-
вичерпної творчої енергії, до-
бра, розуміння, жіночого щастя.

- Жінка уособлює в собі надію 
і віру в красу та відродження. В 
усі часи ви були і залишаєтеся 
символом щастя, миру й злагоди 
в сім’ї та суспільстві. Нерідко ре-

алії життя змушують вас виявляти 
не тільки слабкість та ніжність, а 
й мужність та стійкість, але при 
цьому завжди ви маєте щедре 
материнське серце, лагідні руки, 
прекрасну та ніжну душу, - за-
значив голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк. - Я щиро зичу 
вам кохання та радості, теплих 
весняних днів,  здійснення усіх 
заповітних мрій! Нехай у ваших 
родинах завжди панує добро-
бут, злагода та благополуччя! 
Хай ваші діти і найдорожчі вам 
люди завжди будуть прихильні 
до вас і серцем, і душею, дарую-
чи   свою увагу, тепло і турботу 
не тільки в день 8 Березня, а 
щодня, щохвилини і щосекунди!

У ході урочистостей за ма-
теринську самовідданість, на-
родження і зразкове виховання 
дітей, забезпечення умов для 
всебічного їх розвитку поса-
довці вручили нагрудний знак 
та почесне посвідчення «Мати-
героїня» жительці с. Малишівка, 

матері шести дітей - Маківчук 
Ірині Леонідівні та жительці с. 
Кашперівка - Савчук Людмилі 
Василівні, яка виховує п’ять 
дітей. Також почесне звання 
«Мати-героїня» присвоєно Бон-
дзюх Галині Іванівні – жительці 
с. Пузирки, матері шести дітей.

Від імені народного депутата 
Петра Юрчишина та його дру-
жини – Любові Ярославівни 
привітав жінок Козятинщини 
зі святом помічник депутата 
Микола Максимчук та спільно 
з головою районної ради як 
подарунок презентував при-
сутнім корзину квітів. Віктор 
Слободянюк передав найщиріші 
вітання Любові Ярославівні, по-
бажав міцного здоров’я, неви-
черпної творчої енергії, добра, 
миру та весняного настрою.

Чудовим подарунком для всіх 
жінок стала вистава народно-
го аматорського театрального 
колективу «Smagron» Самго-
родоцького Будинку культури.

Сер Уінстон Черчіль
Адміністрація та більша частина 

трудового колективу Козятинської 
міської лікарні ознайомилась із 
надрукованою статтею у виданні 
"Козятинський експрес", де ґрунту-
ється думка депутата Козятинської 
міської ради Сергія Матвіюка під 
символічною назвою матеріалу 
щодо "третього дзвінка", до якого 
залишається лише один місяць. 
Виникає бажання зазначити од-
разу про актуальність проблема-
тики, яка дійсно існує, про досить 
цікавий перебіг подій на думку 
автора, а також про висвітлення 
подій, до яких автор має безпо-
середнє відношення, проте чомусь 
забув сказати у тих "дзвонах", 
мабуть. Тепер коротко і по суті.

Так, то є правда про історичне 
співіснування двох лікарень, які 
працювали пліч-о-пліч довгий 
час, виконуючи спільне завдання 
- надавати допомогу та лікувати 
людей. Так склалось, що відділ-
кова лікарня станції Козятин була 
ліквідована у 2016 році – це був 
перший дзвоник, за словами авто-
ра, на теренах якої була утворена 
Козятинська лікарня відновного 
лікування. У найкоротший термін 
певні зацікавлені особи, за під-
тримки та "змістовними" обіцян-
ками владних мужів, сприяють 
переміщенню колективів між май-
новими комплексами і приклада-
ють максимум зусиль до "плідної" 
та "порядної" співпраці виключно 
на засадах "колегіальності". Чого 
варто згадати тільки одне перемі-
щення колективів з якого реготіло 
все місто, грабіжницький переділ 
майна та величезний борговий 
спадок за півмільйона гривень за 
спожиті енергоресурси,  який за-
лишився від Козятинської ЦРЛ на-
шій лікарні. Про це було зазначено 
неодноразово у минулому році в 
мережі на сторінці міської лікарні. 
Автор стверджує, що при попере-
дній місцевій владі було погодже-
но рішення, відповідно до якого 
районна лікарня перемістилась 

у будівлю залізничної, а на базі 
ЦРЛ утворили лікарню відновного 
лікування. Виникає запитання - не-
вже автор не орієнтується у дав-
нині подій, коли вже у наступному 
реченні, продовжуючи тематику, 
говориться про новообране у 2015 
році міське керівництво, якому ви-
никла потреба створити повністю 
відокремлену лікарню? Про яке 
керівництво міста йдеться мова і 
до чого тут теперішній колектив 
міської лікарні, який буквально 
викинули без засобів існування у 
2017 році? Варто було б порадити 
автору поцікавитись більш ретель-
ніше про ідею виникнення тематики 
утворення міської лікарні, хто був 
до того причетний, в якому році і 
саме головне – хто був категорич-
но проти цього у той час і чому. 
Повірте,там є багато цікавих по-
дій і персонажів, які добре відомі 
громадськості, які кожного разу 
брехали і продовжують ці брехні 
на свій лад, маніпулюючи колек-
тивами як розмінною монетою за-
ради власних інтересів залишатись 
вічно при кермі. Теперішня міська 
влада немає жодного відношення 
до подій того часу і не потрібно 
Вам грати роль захисника інтер-
есів міста, вивертаючи події на 
власний лад. Саме теперішня 
міська влада та більша частина 
депутатів захистила та зберегла 
колектив теперішньої міської лі-
карні, де Ваша допомога теж має 
історичне місце, як діючого депу-
тата Козятинської міської ради.

Звичайним продовженням є фі-
нансова частина, тобто джерела 
фінансування міської лікарні з 
дипломатичним натяком про "до-
бре" і "погано", коли автор має 
сумнів  щодо контрольованого 
розподілу державної субвенції, де 
сигналом припинення цієї вакхана-
лії має стати "другий дзвінок" -  це 
початок фінансування за новими 
правилами з 01 квітня поточного 
року. Наведені у подальшому 
продовженні матеріалу мільйонні  
суми, потужності обох лікарень, 

прозорі ствердження про "живлен-
ня" з міського бюджету будь яких 
"паразитів" та "трутнів", яким тільки 
подавай бюджетні кошти, а вони, 
разом зі своїм "недолугим" міським 
головою тільки і мріють, якби уві-
рвати більше і нічого при цьому не 
робити, на відміну від колег з ЦРЛ, 
які варті більшої уваги і таке інше. 
Так от, перше, що хочеться сказати 
автору, що через такі заяви і від-
верті викривлення інформації ми 
маємо те, що маємо. Таке штучне 
"зіткнення лобами" нічого добро-
го не зробить. Так, не все так 
просто, як здається, проте дуже 
просто обіцяти і не робити, або 
навпаки робити і мати певний сенс 
в конкретних діях, от наприклад 
бордюри  міряти по місту, шука-
ти винних у завищених тарифах 
на воду разом з однодумцями, а 
також правду на дні картонної ко-
робки вночі із сірником або звер-
татись до силових органів. Дуже 
прикро, що автор має коротку 
пам'ять, коли сам відверто підтри-
мав прийняття Козятинської лікарні 
відновного лікування на баланс 
міста з наступним створенням Ко-
зятинської міської лікарні, де було 
завчасно відомо про кількість від-
ділень і що в майбутньому лікарня 
має бути одна – МІСЬКА і крапка. 
Крім того, викликає здивування, за 
браком пам'яті автора, щодо нео-
дноразової підтримки розподілу 
субвенції і спрямування більшої її 
частини на розвиток саме міської 
медицини. Про який йдеться "ка-
мінь спотикання", якого не існує? 
Ви говорите про неможливість 
якісного обслуговування мешканців 
міста у разі відсутності укладеної 
угоди між міською радою та ЦРЛ, 
а звідси жителі міста наражаються 
на небезпеку відсутності змоги 
отримати лікування у своїй міській 
лікарні через обмежений спектр 
надання допомоги і будуть змушені 
звертатись в інші районні лікарні, 
"хоч круть, хоч верть" … чи не так? 
Автор забуває про минулорічне 
звернення міського голови з про-

позицією створення однієї потуж-
ної лікарні в контексті утворення 
Козятинської ОТГ, також забув про 
звісний трибічний меморандум, де 
жодного пункту не було виконано, 
про прийняття рішення господарів 
Козятинської районної ради здира-
ти гроші з міських жителів у 2020 
році за надання медичних послуг, 
де автори цього "шедевру" забули 
подивитись у власні паспорти у 
розділ місця проживання, коли в 
міській лікарні за рік пролікову-
ється не менше третини районних 
жителів і нікому з представників 
міської влади в голову не прихо-
дить змушувати  людей за це роз-
раховуватись – чому Ви тоді мов-
чали, коли Вас так болить за долі 
козятинців, про грабіжницький роз-
поділ обладнання та техніки між 
лікарнями, про відверті погрози та 
наклепи, про бажання працювати 
колективу в кількості 180 праців-
ників, яких відверто викинули як 
кошенят і намагаються паплюжити 
вчорашні колеги та однодумці?Така 
аргументація "палкої турботи" за 
якість медичних послуг і здоров'я 
козятинців нічого спільного не-
має зі здоровим глуздом, бо якби 
автор хоч трішечки пам'ятав про 
основні принципи фінансування 
медичних установ з того 01 квітня, 
то один з них говорить про гроші, 
які йдуть за пацієнтом, а звідси, 
кожна людина має право звернен-
ня у будь яку лікарню і обирати 
лікаря, де і буде профінансована 
така послуга. Тому кожен керівник, 
кожен лікар в цьому зацікавлений 
і навпаки, повинен створити такі 
умови перебування пацієнта, які 
справді називатись конкурентними 
і радіти кожному відвідуванню. Ви 
абсолютно далекий від реальності. 
Невже Ви нічого доброго не по-
мітили відвідавши міську лікарню? 
Невже ми нічого путнього не 
зробили для нашого міста і його 
жителів за майже трійку коротких 
років?  Не там Ви "дзвоните",  коли 
чуєте дзвін і думаєте, що зна-
єте звідки він. А щодо підготовки 

закладу до укладання угоди з 
НСЗУ, ми готові та забезпечені 
всім необхідним для цього. Спо-
діваємось, що це приємна новина 
для розуміння кожного жителя на-
шого міста, з якими Ви мали змогу 
поспілкуватись неодноразово.

На останнє, ми хочемо зверну-
тись до автора перелічених "дзво-
нів" з проханням, пригадати, що Ви 
є житель нашого міста, який наро-
дився в Козятині, навчався в Лон-
доні,  який  " … чув у своїх снах як 
свистить вночі маневровий поїзд 
та вилітає башмак з вагона…" – це 
Ваші слова, як кандидата в депу-
тати Верховної ради України, який 
у своєму передвиборчому виступі 
на Дні міста сказав про лікарню 
яку в нас вкрали та посварили 
лікарів, який повинен на хвилинку 
пригадати про відмітку в паспорті 
на сторінці місця проживання, на 
відміну від новоспечених псевдопа-
тріотів. Хороший господарник той, 
який не зазіхає на чуже, а свого не 
віддасть – цей принцип має стосу-
ватись кожного керівника, кожного 
патріота міста, кожного захисника 
Козятинської землі, тим більше 
кандидата на посаду міського го-
лови, яким Ви так прагнете стати. 
Припиніть цей піар на медицині, на 
тих змонтованих відео, де Ви не 
дотримались жодної домовленості 
про порядність взаємовідносин, 
на цих дивних "дзвонах", на тих 
безглуздих "Казино по - Козятин-
ськи". Пригадайте щось приємне 
і миле Вашим спогадам, коли ми 
пам'ятаємо один одного змалку 
і коли нам не було що ділити, 
крім стиглого яблука, чи жмені 
смажених зернят. Я козятинець – 
звучить гордо, а тому пам'ятайте, 
ті підлабузники які Вас оточили 
і намагаються використати, ні-
коли земляками Вам не стануть, 
а тоді лунатимуть не дзвони, а 
набат,тільки буде пізно. Думай. Те.

З повагою, 
адміністрація та колектив 

Козятинської міської лікарні

5 березня у Козятині з при-
йдешнім святом Весни вітали жінок 
міста. Міський голова Олександр 
Пузир разом із секретарем міської 
ради Костянтином Марченком, ви-
йшли на сцену міського Будинку 
культури, щоб подарувати приві-
тання кращій половині людства.

Концертна зала МБК бачила 
безмежну кількість чудових ар-
тистів і глядачів. Але сьогодні 
святково, урочисто і по-весняному 
тепло тут було тому, що зібра-
лися козятинчанки: успішні, та-
лановиті, зворушливі та непере-
вершені. Першим з вітальним 
словом до учасниць урочистостей 
звернувся  Олександр Пузир.

- Найкращі жінки живуть у на-
шому місті – я це повторюватиму 
завжди! Ви оберігаєте сім’ї, ви 
навчаєте, лікуєте, прибираєте наше 
місто. Ви стали волонтерами, ви 

служите в Збройних Силах і допо-
магаєте армії. Немає меж вашому 
таланту і доброму серцю, - ві-
таючи, відзначив міський голова. 
- Спасибі вам за великий жіночий 
труд. Його важко оцінити словами. 
Я щиро вітаю всіх жінок нашого 
міста з весняним святом! Будьте 
здоровими і щасливими. Миру нам 
всім і світлого сонячного настрою

Привітав козятинчанок зі святом 
і секретар міської ради Костянтин 
Марченко.

- Любі жінки! Напередодні чудо-
вого весняного свята - 8-го Берез-
ня, хочу побажати вам чарівного 
настрою, ніжних чоловічих обіймів 
та щасливих посмішок! Нехай не 
тільки сьогодні, але й кожного дня, 
на вас дивляться із захопленням! 
І, яка б не була погода за вікном, 
хай у вашому серці буде тепло та 
ясно від уваги й любові друзів, 

рідних і коханих. Вітаю вас зі 
святом весни, чарівності й краси!

Посадовці вручили наго-
родженим Грамоти міської 
ради, цінні подарунки та квіти.

Святковий настрій учасницям 
урочистостей сьогодні створили 
справжні майстри своєї спра-
ви – співак Роман Скорпіон, 
вокальний колектив «Cossack 
cried», ансамбль скрипалів та не-
перевершена Тетяна Фабіцька.

Немає іншої галузі, настіль-
ки тісно пов'язаною із забез-
печенням комфортного прожи-
вання людей. Благоустрій міста 
значною мірою залежить від 
професіоналізму, самовідданос-
ті і відповідальності саме вас, 
невтомні творці благоустрою!

Комунальні послуги стали на-
стільки звичними для кожного, 
що часто ми не замислюємося 
над тим, яка тяжка ваша праця. 
Свою нелегку, але вкрай важли-
ву роботу ви розпочинаєте рано 
вранці і закінчуєте пізно ввечері, 
а почасти навіть і вночі. Ви не-

втомно піклуєтесь над тим, аби у 
домівках наших було тепло, аби 
тішили око ошатні парки і сквери, 
доглянутими були двори і під'їзди.

Упевнений, тільки разом ми 
зможемо зробити Козятин ще 
більш кращим містом, комфорт-
нішим та привітним для кожного!

Зичу вам міцного здоров'я, 
наснаги, великих та маленьких 
успіхів. Нехай злагода та лю-
бов панує у ваших родинах. Не-
хай квітує наш рідний Козятин!

З повагою, міський голова 
Олександр ПУЗИР

в’ячеслав гончарук

Подарунки для жінок лежать на 
полицях магазинів цілий рік. Тож 
берегині сімейного затишку і само-
тні жінки підбирали собі подарунки 
заздалегідь. Ближче до свята 
відвідувачами магазинів стали ще 
й чоловіки. Правда, приходили 
вони туди не самі, а з дружинами. 

З 6-го березня почався квітко-
вий бум. Ціна на деякі екземп-
ляри навіть «кусалася». Але, як 
зауважували самі продавчині 
квіткових точок: «Це не квіти до-
рогі, це життя подорожчало»,  і 

скаржилися, що в цьому році 
купувати квіти люди стали менше.  

У день свята ринок «Хлібодар» 
зі сторони вулиці Грушевського був 
схожий на відкриту оранжерею. 
Чоловіки й жінки, щоб отримати 
обраний букет чи квіткову ком-
позицію, стояли в черзі. У кож-
ної квітки чи суцвіття була своя 
ціна. Наприклад, букет тюльпанів 
коштував 40–75 гривень, букет 
троянд тягнув на 100-120 гривень. 
Корзинки з квітами в середньо-
му сягали до 350 гривень були й 
дорожчі, тільки брали їх одиниці. 

Найбільше дарували квіти ма-

терям, дружинам, як не дивно, 
тещам та свекрухам. 44-річна На-
талія була навіть здивована, що 
мама її чоловіка зробила такий 
собі жест доброї волі вперше. 

Слід відзначити, що великий 
інтерес у козятинчан викликали 
букети з мила. Аромат парфу-
му, як казали жінки, «на лю-
бителя», а щодо оформлення, 
то представниці слабкої статі 
казали: «Така робота, що очі 
вбирає».Те, що жінкам очі вби-
рало, коштувало 450 гривень.

Сподобалася нам робоча атмос-
фера біля квіткового кіоска «Ка-

мелія». Працівники 
кожних 20-30 хвилин 
робили прибирання 
своєї території. Хто 
жартував, тому  від-
повідали «Чистота 
— запорука успіху».

Ближче до обіду 
квітковий ажіотаж 
спав. Тільки це не 
означало, що інтер-
ес до квітів втра-
тив силу. Продавчи-
ням квіткових точок 
вистачило роботи, 
поки не смеркло.
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Кожен виступ та дефіле 
оцінювало журі. Це — Оле-
на Касаткіна, Зоя Голубо-
вська, Ігор Мельничук, Віталій 
Костюк та Марія Мудра. А 
секретар журі Марина Ясін-
ська підраховувала бали.

Поки судді оцінювали кон-
курсанток, глядачів своїми 
виступами розважали вихо-
ванці студії народного танцю 
«Зорянка» та студії сучас-
ного танцю «Dream Dance».

Нарешті настав час оголоси-
ти переможниць. Міс глядаць-
ких симпатій стала Анастасія 
Коваль. Ірина Приболовець ви-
борола титул «Міс посмішка». 
«Міс ніжність» стала Ельвіра 
Шкрабій. Вероніку Грабецьку 
визнали «Міс дефіле». «Міс 
артистичність» стала Вікторія 
Оліярська. Світлана Фат вибо-
рола титул «Міс грація». «Міс 
інтелект» визнали Владиславу 
Павловську. «Міс оригіналь-
ність» стала Анастасія Кар-
даш. Друга віце-міс — Марі-
анна Шевчук. За крок до пе-
ремоги опинилася володарка 
титулу «Перша віце-міс» Діана 

Лопатіна. Корону переможниці 
одягнула Анастасія Коваль.

Як розповіла газеті Ма-
рія Мудра, яка виступила 
головним спонсором кон-
курсу,  цьогор і чна «Міс-
старшокласниця» була як ні-
коли грандіозною та пройшла 
на високому рівні — шикарні 
костюми, дороговартісні ко-
рони переможницям, красива 
фотозона. Глядацький зал 
міського будинку культури 
був переповнений. Козятинці 
не шкодували аплодисментів.

Кожній учасниці вручили 
подарунки. А перших трьох 
нагородили грошовими пре-
міями. За перше місце — 
три тисячі гривень, за друге 
— дві і за третє — тисячу. 

Под ібн і  конкурси ,  як і 
з а л у ч аю т ь  м ол од ь  б у -
дуть проводись і надалі. 

Також всі учасниці отримали 
подарунки від Олени Касаткі-
ної, начальника відділу освіти 
та спорту. А Міс глядацьких 
симпатій одержала подару-
нок від Зої Голубовської, на-
чальника відділу економіки.

хто переміг?

репортаж вітання

перший образ анастасії 
коваль — лялька барбі. 
Вона вийшла з величезної 
коробки

світлана Фат має багато 
талантів. А для конкурсу 
підготувала поему про 
життя

організатор аліса машевська (ліворуч), генеральний 
спонсор марія мудра, міс-старшокласниця анастасія 
коваль (у центрі) та організатор антон машевський 
(праворуч). Анастасія Коваль також стала «Міс 
глядацьких симпатій»

діана лопатіна на конкурсі 
«мій талант» малювала. 
Вона, до речі, стала 
першою Віце-міс

старшокласНиці Змагалися За 
короНу НайкраЩоЇ
конкурс краси. У п’ятницю, 6 березня, відбувся конкурс «Міс старшокласниця-2020». За 
перемогу боролося десять претенденток. Ми поспілкувалися з деякими конкурсантками. Що 
вони нам розповіли і хто здобув бажану перемогу — читайте у нашому матеріалі

олена удвуд

Одинадцятикласниця школи 
№ 1 Світлана Фат виступає під 
номером 2. Дівчині майже 17 
років. До цього брала участь 
у конкурсах талантів. А їх у 
Світлани багато. Вона закінчи-
ла художню школу, понад 10 
років займалася танцями. А ще 
любить співати. Проте на кон-
курсі демонструє зовсім інший 
талант — читає уривок з поеми.

— На цьому конкурсі я буду 
презентувати уривок з поеми, 
— розповідає Світлана. — Буду 
розказувати про життя. Воно 
буде в літературному порівнянні 
з порами року. Як на мене, це 
дуже цікаво, тому що дійсно 
життя ділиться на цикли, так 
само, як і пори року. Поема 
маловідома, але дуже гарна.

Останні два тижні Світла-
на провела у напруженому 
графіку,  адже гот увалася 
разом з іншими учасниця-
ми. Щодня проходили ре -
петиці ї  по чотири години.

— Це було складно. Іно-
ді хотілося відпочити, просто 
піти додому, — зізнається 
дівчина. — Але мені здаєть-

ся, що ті емоції, які я пере-
живу тут, будуть цього варті.

сукня Зі шпалер
Світлана підготувала чоти-

ри різних образи. Один з них 
пошила власноруч. Це сукня 
зі шпалер, яку дівчина ви-
готовила спеціально для кон-
курсу «Шалений модельєр».

— Шпалери і фольга — 
більше нічого, — розповідає 
Світлана. — Я шукала довго 
в мережі, яку можна зробити 
сукню. З пакетів було дуже ба-
гато варіантів. Але, як на мене, 
якщо є матеріал, треба його ви-
користовувати. Тому я вирішила 
зробити зі шпалер. Тим більше, 
що вони вже мають гарний 
візерунок і їм не потрібне до-
повнення. Мені у всіх образах 
дуже комфортно, але я пере-
живаю за свою сукню, тому що 
вона може порватися. Повністю 
її не вдягала жодного разу.

А на перший конкурс-ві-
зитівку Світлана вийшла в 
образі Мері Поппінс. Коли 
вона розкрила парасольку, 
посипався дощ із блискі -
ток. Глядачі були в захваті.

— Чи готувала ти промо-

ву на випадок, якщо вигра-
єш? — запитуємо дівчину.

— Не готувала, — відпо-
відає вона. — Мені здається, 
що коли будуть переповнюва-
ти емоції, вилетить будь-яка 
промова з голови. Просто 
буду говорити експромтом.

Світлану прийшли підтри-
мати батьки, бабуся, друзі, 
однокласники та класний ке-
рівник. А ще найкраща по-
друга Наталя, яка допомагає 
їй перевдягатися. Попри по-
тужну моральну підтримку, 
дівчина все одно хвилюється.

— Хвилююся, тому що це 
стільки праці! — каже Світлана. 
— Так хочеться себе показати 
з найкращого боку! Але спо-
діваюся, що все буде добре.

вихід в обраЗі барбі

Анастасія Коваль виступає під 
номером 10. П’ятнадцятирічна 
дівчина навчається у 10 кла-
сі школи № 1. Цей конкурс 
краси для неї теж перший.

— Це вперше і дуже хвилюю-
че, — ділиться емоціями Анас-
тасія. — Я хвилююся, але буду 
поводитися впевнено. Мене 
підтримують і я дякую своїм 
друзям і рідним за підтримку.

Підтримати дівчину прийшли 
батьки та друзі. А ще одно-
класниці Маша та Віка. Саме 
вони допомагають Анаста-
сії готуватися до конкурсів.

Уже понад 10 років дівчина 
займається у «Зорянці-Арт». 
Прийшла ще маленькою на 
народні танці. Нині у колек-
тиві сучасного танцю «Dream 
Dance». Тож не важко здо-
гадатися, який талант Настя 
показуватиме на конкурсі .

— Я відчуваю себе легко, 
комфортно, — розповідає 
про своє захоплення дівчи-
на. — Це спосіб перестати 
хвилюватися. Якщо мені по-
гано, я починаю танцювати 
і мені відразу стає легше. 

Для конкурсу Анастасія теж 
підготувала кілька образів. 
Перший — лялька Барбі. Ді-
вчина вийшла з великої короб-
ки, наче справжня лялька. Ще 
один образ — диско. Це сукня, 
яку Настя виготовила сама.

— Я використовувала зви-
чайні диски комп’ютерні і па-
пір, — розповідає дівчина. 
— Кожен диск я пришивала до 
сукні, там, де спідниця. І верх 

у мене виконаний з паперу.

чим дивували учасниці

Св і тл а н а  т а  А н а с т а с і я 
— двоє з десяти учасниць 
конкурсу «Міс старшоклас-
ниця-2020». Його влаштува-
ли керівники «Зорянки-Арт» 
Антон та Аліса Машевські.

У залі також встановили дві 
скриньки для збору коштів 
Емілії Полончук та Мілані Мо-
настирській. Це дві маленьких 
козятинчанки, які лікуються за 
кордоном від онкозахворювань.

Конкурс проходив у кілька 
етапів. Перший — «Маскарадна 
візитка». Дівчата перевтілюва-
лися в образи казкових пер-
сонажів та героїв фільмів. Тут 
були Покахонтас, Лісова кра-
суня, Фея, Білосніжка, Белла з 
«Сутінок», Пеппі Довгапанчоха, 
Оксана з «Вечорів на хуторі 
поблизу Диканьки», Рапун-
цель, Барбі та Мері Поппінс.

Наступний конкурс — «Мій 
та лант».  Д івчата  сп і в а ли , 
танцювали, декламували ві-
рші, а дехто навіть малював.

На черзі конкурс «Шалений 
модельєр». Учасниці дефілю-
вали у сукнях, пошитих власно-
руч. Тут були вбрання з газет, 
гральних карт, компакт-дисків.

Після дефіле у саморобних 
костюмах конкурсантки від-
повідали на питання від журі 
без підготовки. Їх запитували, 
у який момент з життя вони 
хотіли б повернутися, якби 
була машина часу, чи справді 
кращі друзі дівчат — діаман-
ти, яких три бажання вони 
б загадали золотій рибці.

Останній конкурс — вальс.
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сергій бенедичук планує 
засіяти 500 га землі

патріотиЗм справами: міська влада-райоННий 
військкомат – гарНий приклад плідНоЇ співпраціяк фаховий військовий став успішНим фермером

оксанка з тарасом. Образ Оксани втілила Діана 
Шевчук, Тараса зіграв Олег Маслюк

олеса кашперовецька (ліворуч) та ростислав щербатюк. 
Олеся зіграла маму, а Ростислав — Тараса Шевченка

покаЗували сцеНки З життя шевчеНкалегеНдарНій яНіНі іваНовій 90!
ювілей! У наступний вівторок, 17 березня, в колі своїх рідних, молодшої сестри Надії та племінниці 
Ірини зустріне дев’яносто першу весну Герой Соціалістичної праці, депутат Верховної Ради України 
трьох скликань, заслужений працівник сільського господарства Яніна Іванова. За тиждень до ювілею 
кавалер Золотої зірки поділилася спогадами про свій життєвий шлях на 50-річній трудовій ниві

яніна григорівна 35 років на 
заслуженому відпочинку, а за свою 
роботу згадує майже щоденно

в’ячеслав гончарук

Народилася наша героїня в сім’ї 
колгоспників. Крім неї в батьків 
були ще дві доньки. Старша се-
стричка, на жаль, не пережила 
30-ті. У 33-му з харчами допомагав 
материн брат. Дядько трирічної 
Яніни працював в радгоспі тракто-
ристом. Кожен день він отримував 
як плату за трудодень пляшку мо-
лока. Її він ділив між племінницями.

Коли почалася Друга світова 
війна, батька, який працював на 
фермі, евакуювали в Тамбов-
ську область, село Васищево.

— Чотири місяці туди йшли. 
Вийшли ще влітку, а на місце при-
значення прийшли, коли брали 
перші заморозки, — згадує юві-
лярка. — Батька звідти забрали на 
фронт. Дійшов до Курської дуги і 
додому з війни вже не повернувся.

— У 44-му, коли мені було 14-
ть, ми повернулися в рідні краї, 
— продовжує свою розповідь 

Яніна Іванівна. — З тої пори я й 
розпочала свою трудову діяль-
ність. Стала працювати на фермі 
телятницею. Наше господарство 
спеціалізувалося на вирощуванні 
племінного стада. У мене було 
120 телят і я єдина на область 
мала приплод більше кілограма 
щодоби на кожне теля. У наше 
господарство стали з’їжджатися 
тваринники з усіх куточків Ра-
дянського Союзу за досвідом.

За високі показники привісу 
молодняка Яніну Іванову нагоро-
джують Орденом Леніна і Зо-
лотою зіркою Героя Соціаліс-
тичної праці. За поданням керів-
ництва радгоспу «Самгородоць-
кий» нашу ювілярку обирають 
депутатом українського парламенту.

— Та Верховна Рада була не 
такою як теперішня, де тиждень 
працюють і місяцями відпочива-
ють, — розповідає Яніна Григо-
рівна. — Тоді депутати на з’їзд 
приїхали, себе показали, завдання 

отримали і назад до телят на 
ферму. Я все встигала: доглядати 
за телятами, передавати досвід, 
сама проходила курси підвищення 
кваліфікації. Коли була молодою, 
навіть не знаю, звідки брався той 
досвід. Скоріше то був не досвід, 
а любов до теляток. А вони відпо-
відали мені тим, що набирали вагу.

За видатні здобутки в тварин-
ництві нашу співрозмовницю в 
1968 році призначили бригадиром 
молочно-товарної ферми. На цій 
посаді працювала до виходу на 
заслужений відпочинок. Пара-
лельно ще двічі обирали її депу-
татом українського парламенту.

— Яніно Григорівно, чим ви 
тепер займаєтесь? За вас не 
забули?

— Мене запрошують на свята чи 
урочисті заходи. Тільки я вже ніку-
ди не йду. Хіба що на дворі про-
гулятись. Іноді до мене приходять.

— А яке здоров’я маєте? Не 
підводить? — запитуємо ювілярку.

До розмови підключи-
лася племінниця Ірина.

— На її вік вона вигля-
дає героєм. Навіть щось 
робити береться. То та-
рілки їй хочеться мити, то 
пил витирати, де вже вона 
витерла пил. Ходить на 
прогулянку регулярно. А 
за свою роботу за телят та 
за ферму тільки й розмови 
кожен день. Змалечку зви-
кла працювати. Очима все 
зробила б, тільки роки таки 
беруть своє, — каже Ірина.

Про життєвий шлях де-
путата парламенту трьох 
скликань можна написа-
ти не одну книгу. Тільки 
відчуваємо, що ювілярка 
вже трохи втомилася, але 
чекаємо, коли розповість, 
як її Володимир Щер-
бицький в президію за-
просив. Цей епізод вона 
на все життя запам’ятала.

в’ячеслав гончарук

Сергій Бенедичук – військовий 
ветеран АТО успішний підпри-
ємець. За його плечима служба в 
миротворчих місіях ООН, навчання 
в одному з кращих військових 
центрів США Вест-Пойнт, нині – 
фермер «ТОВ Махаринецьке Агро»

У роки дитинства Сергій мрі-
яв стати кадровим військовим. 
Після закінчення школи він 
стає курсантом аеромобільного 
факультету Одеського інститу-
ту сухопутних військ. Завершив 
кар’єру військового в званні ма-
йора запасу. Він став цивільним 
тому, що зрозумів, найпотужніша 
зброя 21 століття — економіка.

Наразі він займається фер-
мерством, орендує сотні гектарів 
землі в Козятинському районі. 
Власникам паїв відраховує 13 
відсотків, хоча в середньому по 
області селяни отримують дев’ять. 

Чому він такий щирий, ми запи-
тали в самого Сергія, а він відповів, 
що й бізнес повинен бути чесним. 

– А звідки у колишнього 
військового любов до землі 
взялася? 

– Я виріс біля землі в селі Маха-
ринці. В юності вирішив стати вій-
ськовим. А коли побачив справжню 
війну, яка приносить тільки голод і 
холод, а слідом приходить маро-
дерство і насилля, тоді виходить 
вже інша реальність і абсолютно 
ніякої гордості, що ти чийсь захис-

ник. Після гарячих точок служби 
в миротворчих контингентах і 
служби в АТО прийшов до висно-
вку, що ніхто не нападе на силь-
ного. Сильна країна — це сильна 
економіка. І складова економіки 
якраз в родючості української 
землі та умілого її використання. 

— Але спочатку ви не до зем-
лі подалися, а добровольцем в 
АТО. Розкажіть, як це було?

– Саме з початком війни відбу-
лися зміни у моїй свідомості і жит-
ті. Коли в 2014 році почалася війна, 
я звернувся до свого керівництва з 
проханням направити мене в зону 
проведення Антитерористичної 
операції. Невдовзі я був направле-
ний у зону діяльності сектору «Д». 
Основною задачею нашої служби 
було забезпечення порядку в зоні 
бойових дій. Адже в умовах, які 
там були, ніяка поліція ситуацію 
в цих населених пунктах не могла 
контролювати. А я мав досвід 
роботи саме в таких умовах, коли 
виконував задачі у складі мирот-
ворчої місії KFOR в Югославії. 
Маючи за плечима югославський 
досвід, я розумів, що головна за-
дача ворога на цьому етапі – це 
організація хаосу на нашій терито-
рії. Ворог хотів переконати місцеве 
населення, що мир на цій території 
може бути тільки за умови – 
якщо він буде «русским миром».

— Сергію, з чого ви почали 
свій бізнес?

— Для накопичення стартового 

капіталу я подав свій бізнес-план 
на конкурс в Центр зайнятості та 
отримав на його реалізацію 60 
тисяч гривень. Умовою отриман-
ня цих коштів стала реєстрація 
мене як фізичної особи-підпри-
ємця. Крім того, я вклав у майбут-
ній агробізнес 50 тисяч гривень 
власних грошей, які отримав як 
вихідну допомогу за службу в 
армії. Отже почав я бізнес-проект 
зі 110 тисяч гривень, 2 га землі, 
плюс життєвий та армійський 
досвід і підтримка від держави.

— Сергію, нам відомо, що коли 
у вас було 30 га землі, ви влас-
никам паїв платили більше, ніж 
орендар, який прийшов в агро-
бізнес раніше за вас. Вам стали 
ставити палки в колеса. Навіть 
чимось заохотили ваших партнерів 
по бізнесу, з допомогою яких роз-
валилося ваше перше підприємство 
«Сан АгроСід». Зараз ваше нове 
підприємство «ТОВ Махаринець-
ке Агро» процвітає. Але у вас 
з’явився природний ворог  – обез-
воднення земель. Як ви маєте 
воювати з викликами природи? 

— Так, відрами носити воду на 
поля ніхто не буде. У першу чергу 
потрібна сівозміна — чергування 
культур з глибокою кореневою 
системою з культурами, корене-
ва система яких витягує вологу 
зверху. Друге — дисковка та чи-
зельний обробіток грунту. Задача 
фермера вологу в грунті не тільки 
зберегти, а й її накопичити. Третє 

— ранній посів ярих зернових 
і технічних культур, щоб мізер 
вологи, яка є в грунті, охопити 
та отримати якісні сходи. Для 
цього на сьогоднішній день є 
рідкі стартові добрива, які сти-
мулюють розвиток кореневої 
системи на початкових етапах.

— А які ви будете в цьому 
році сіяти культури?

 Це — озима пшениця, яка 
була посіяна з осені і вже росте 
на полях.  Буде посіяна соя, ярий 
ячмінь, соняшник та кукурудза. 
Без двох останніх культур куку-
рудзи і соняшника вже не можна 
обійтися. Саме вони забезпе-
чують економіку фермерських 
господарств. Ціна пшениці на 
сьогоднішній день не може за-
безпечити життєдіяльність госпо-
дарства. Але ми майже в збиток 
будемо сіяти її. Тому що хліб, в 
основному, випікають з пшенич-
ного борошна. Ячмінь будемо 
сіяти, для того щоб забезпечити 
пайовиків зерном. Соя стає куль-
турою власної переробки і вона 
починає користуватися попитом.

— Що, на вашу думку, буде 
з українською землею, якщо 
її продадуть іноземцям, хто її 
буде обробляти?

— Обробляти землю будуть 
українці, які з господарів зем-
лі можуть стати батраками. Не 
думаю, що власники землі при-
їдуть сюди. Вони будуть сидіти за 
кордоном, а український селянин 

буде наймитом. Думаю, що якщо 
землю куплять представники іно-
земного капіталу, то з землею 
буде те, що з заводами. Пові-
ривши, що кучеряво будем жити, 
українці стали батрачити на них.

– Які плани на майбутнє?
– Планів є багато. Тіль-

ки іноді бажання не завжди 
співпадають з можливостями. 
Планую засіяти в недалекому 
майбутньому півтисячі гектарів. 

олена удвуд

У Районній бібліотеці для ді-
тей літературний клуб «Дев'ять 
муз» спільно з завідувачкою 
Людмилою Фещук провели 
захід, приурочений 180-тій 
річниці з дня виходу першого 
«Кобзаря». До нього долучи-
лися учні ліцею-школи, шкіл 
№1 та №2. А глядачами за-
просили 5-А клас школи №2.

Учасники літературного клу-
бу «Дев’ять муз» познайомили 
глядачів з творчістю Шевчен-
ка. Діти не просто читали біо-
графію поета, а й розігрували 
сценки. Роль Тараса виконали 
два хлопчики — Олег Мас-
люк та Ростислав Щербатюк.

Оле г  Мас люк  — у ч ень 
школи №2. Вист упає вже 
не вперше. Раніше він був 
учасником лялькового те -
атру. Але як актор висту-
пає перед публікою вперше.

— Хвилююся, — каже хлоп-
чик. — У ляльковому театрі 
за сценою стоїш і одними 
іграшками рухаєш і чита-

єш текст. А тут треба роз-
казати ,  як в  жит т і .  Мен і 
легше було б за ширмою.

Олег зіграв у сценці, де Та-
рас Шевченко розмовляє зі 
своєю подругою Оксанкою. Її 
образ втілила Діана Шевчук.

Олеся Кашперовецька з лі-
цею-школи зіграла дві ролі. 
Вона втілила маму та мачу-
ху Тараса. Для виступу ді-
вчинка вбралася у стару со-

рочку, якій понад сто років.
Ц е  п е р ш и й  д о -

с в і д  Ол е с і  я к  а к т о р к и .
— Трішки хвилююся, мені 

незвично, — ділиться пере-
живаннями дівчинка . — В 
одній сценці ми будемо роз-
мовляти про те, чому зіро-
чок так багато на небі, а в 
другій ми будемо розігрувати 
діалог. Тарас буде запитува-
ти, я буду йому відповідати.

Захід пройшов у рамках 
всеукраїнського марафону 
«Єднаймо душі словом Коб-
заря». Він стартував у ди-
тячих бібліотеках України 9 
березня, у день народження 
Тараса Шевченка. Започат-
кувала марафон Національна 
бібліотека України для дітей 
з нагоди 180-річчя видання 
першого «Кобзаря». Тривати-
ме він до 26 квітня. У різних 

куточках країни діти читати-
муть твори Тараса Шевченка.

— Мета заходу вшанувати 
Тараса Шевченка, — каже 
Людмила Фещук, організатор 
заходу. — І взагалі я хочу 
сказати слава Тарасу! Це най-
головніше. Хоча 206-та річни-
ця від його дня народження, 
але 180 р ічниця першого 
видання «Кобзаря». Ми що-
року проводимо такі заходи.

11 березня міський голова 
Олександр Пузир та керуючий 
справами виконкому, голова місь-
кої призовної комісії Сергій Заїчко 
взяли участь у інструкторсько-
методичному зборі щодо порядку 
організації та проведення призову 
громадян України на строкову 
військову службу у квітні-черв-
ні 2020 року, який відбувся на 
базі обласного збірного пункту 
Вінницького ОВК (м.Козятин).

З аналізом щодо призову грома-
дян України на строкову військову 
службу та підготовку до проведен-
ня чергового призову до Збройних 
Сил України та інших військових 
формувань йшлося в інформаціях 
військового комісара Вінницького 
обласного військового комісаріату, 
полковника Олега Вінницького 
та голови обласної призовної 
комісії Сергія Здітовецького.   

Керівник міста Олександр 
Пузир, у свою чергу, розпо-
вів учасникам наради про 
формат та результати співп-
раці між міською владою та 
р айонним  в і й с ь ккоматом . 

Протягом 2016-2019 рр. Козя-
тинською міською радою спіль-
но з Козятинським районним 
комісаріатом було вжито ряд 
заходів спрямованих на  ство-
рення умов для забезпечення 
надійного захисту території міста 
від зовнішньої агресії, забез-
печення виконання завдань з 
мобілізації людських та транспорт-

них ресурсів, а також удоскона-
лення територіальної оборони.

- Так, відповідно до про-
грами Комплексної оборонно-
правоохоронної програми міста 
Козятина на 2016-2020 роки “Без-
печний Козятин – взаємна від-
повідальність влади та громади” 
міською радою профінансовано 
проведення ремонтних робіт при-
міщення військкомату та на інші 
потреби 204 тисячі гривень, - за-
значив Олександр Дмитрович. 
- Порядку 75 тисяч коштів було ви-
трачено на автобусне перевезення 
військовослужбовців та призовни-
ків строкової військової служби. 

За ці  роки міською радою було 
виділено кошти на проведення 
комплексу заходів, спрямованих 
на формування окремої бригади 
№ 4 територіальної оборони на 
базі Глуховецької ОТГ (ремонт 
приміщення дислокації брига-
ди  № 4 – 85 тисяч гривень та 
15 тис. – на паливно-мастиль-
ні матеріали та харчування). 

На виконання вимог розпоря-
дження голови Вінницької облас-
ної державної адміністрації від 26 
лютого 2016 року №110 «Про здій-
снення шефства над військовими 
частинами Збройних Сил України, 
Національної гвардії України та 
Державної прикордонної служби 
України», профінансовано 150 ти-
сяч гривень на потреби військової 
частини А 1329  міста Козятин.

Спільно проводяться заходи 

під час чергового призову та при-
писки громадян до призовних 
дільниць Козятинського районного 
комісаріату, а також оповіщення 
офіцерів запасу. В міській раді 
утворена група з оповіщення 
призовників з числа посадових 
працівників міської ради, депу-
татів міської ради, співробітників 
поліції, райвійськкомату. Також 
надається транспорт для роботи 
групи оповіщення. Міською радою 
разом у тісній співпраці з Козятин-
ським райвійськкоматом завжди 
виконуються поставлені плани 
Вінницьким обласним військовим 
комісаріатом щодо  організації та 
проведення весняно-осінніх призо-
вів на строкову військову службу. 

Виконавчими органами місь-
кої ради приділяється значна 
увага роботі з сімґями загиблих 
учасників антитерористичної опе-
рації/операції об’єднаних сил. 

Протягом 2016-2020 років два 
члена сім'ї загиблого учасника 
АТО отримали грошову компен-
сацію та трьом членам сімей по-
мерлих військовослужбовців на-
дано погодження про призначення 
грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення. 

До новорічних та різдвяних 
свят, Великодня, Міжнародного 
жіночого дня, Дня Матері, Дня 
Захисника України, Дня Не-
залежності родини загиблих 
військовослужбовців отримують 
подарунки від міської влади, а 

також мають сприяння для участі 
у тематичних заходах вшану-
вання пам’яті та урочистостях.

В 2016 році в структурі ви-
конавчих органів міської ради 
був утворений сектор по робо-
ті та соціальній підтримці во-
їнів АТО та членів їх сімей. 

Станом на 10.03.20 у місті Ко-
зятин зареєстровано  8 членів 
сімей загиблих учасників анти-
терористичної операції. П’ятьом 
родинам загиблих учасників АТО 
з міського бюджету виділено по 
10 000  грн.  на відшкодування ви-
трат на встановлення пам’ятників.

Проводить відповідну роботу, 
направлену на  реалізації вій-
ськово-патріотичного виховання в 
закладах освіти міста Козятина, і 

управління освіти та спорту. Мета 
військово-патріотичного виховання 
конкретизується через систему 
виховних заходів, спрямованих 
на утвердження в свідомості і по-
чуттях дітей та учнівської молоді 
патріотичних цінностей, пере-
конань і поваги до культурного 
та історичного минулого України, 
вироблення високого ідеалу слу-
жіння народові, готовність до 
трудового та героїчного подвигу 
в ім'я процвітання рідної країни.

За результатами обговорення 
узгоджено алгоритм дій щодо на-
лежного виконання вимог законо-
давства України з питань захисту 
незалежності та безпеки України, 
проведення призову громадян 
на строкову військову службу.

офіційна інформація від КозятинсьКої місьКої ради
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Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здається в оренду офісне приміщення 
площею 10 кв.м. в приміщенні авто-

станції. 063-818-09-84

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 ВАЗ 2115 2007 р.в., газ-
бензин, ц/замок, колір сірий мета-
лік, в доброму стані. 073-407-68-40, 

066-673-50-18

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

067-442-17-71
Шукаю репетитора з математи-

ки, для дитини 6 років, на постійній 
основі. 097-830-01-77

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

інтернет. 093 766-78-49

робота
Запрошую на роботу Автослюсаря. 063-145-
76-77
На роботу потрібен перукар - універсал. 097-
560-54-33
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується 
кухар, продавець. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК, ку-
хар. День ніч 48 год. Заробітня плата 7500-
8000 з податками. 067-430-02-80
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується оператор-касир, продавець, 
різноробочий, працівник торговельного залу. 
Ми гарантуємо: З/п 5500-9000 грн (з тками). 
Компенсація харчування. 067-430-02-80 
На роботу запрошується водій, монтажни-
ки та будівельники. Звертайтеся за тел. 
0985865868
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                             ПРОДАМ
Велосипеди різні б/у, диван-малютка б/у, саджанці 
тонкошкурого горіха, насіння помідорів, з/ч 
до велосипеда, масло перероб. 40 л., клітки 
кролячі, труба а/ц, мідний провід 3-х жильний 
броньований 25 м. 068-334-66-72, 093-940-
96-11
2 телевізора Samsung великий та маленький на 
кухню.098-222-98-98, 063-504-00-86
Бензопила Дружба, запчастини до неї, запча-
стини до важкого мотоцикла, 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
Босоніжки шкіряні р.40-41 нарядні, красиві, 
одягнуті 1 різ. 068-519-07-04
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
Вєтнамські поросята різного віку, кнур для злуч-
ки. 098-581-65-48 Інна
Вєтнамські поросята, кнур 2 роки, металевий 
кіоск 2 х 2 м. 098-928-29-29
Віз, косілка кінна. 096-226-10-97
Вулики багатокорпусні, медогонка, труба 2 
дюйма. 097-0018-58-48
Газова плита, електро духовну, швейна машин-
ка. 093-677-47-25
Гараж в кооп.Жигулі, розташований в зручно-
му 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 вул.О.Кошового. 063-064-05-28
Гараж цегляний 4 х 5.40 в центрі за магазином 
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"Господарочка", повний пакет документів. 093-
772-56-14
Гараж. 093-270-59-37
Голуби - павича різнокольорові. 097-756-75-89
Двері міжкімнатні дерев’яні та ДВП, люстри і 
бра, дзеркало, музичний центр "Панасонік", 
столик 2-х ярусний під вазони. 096-312-42-90, 
093-892-12-44     ==П  Уголок 50, 150 мм, б\в, 
бетонні перемичкі, бетонні стовбчики по 2,7 м. 
097-563-45-90
Двигун Д-21 до трактора Т-16, Т-25. 068-704-
95-73
Дерева на корню (ясен), у селі. 093-425-28-14
Деревообробний верстат, садові лавки, шпа-
лери вінілові, полікарбонат, насосна станція 
Італія, ел.чайник 20 л., ьруба а/ц діам.150, 
кастрюля алюм. 40 л., смола. 096-467-88-03
Д е р е в о о б р о б н и й  с т а н о к ,  б а г а т о 
функціональний, адаптор (бричка) до мото-
блока. 093-375-06-61
Дорожки нові, магнитофон непрацюючий, про-
гравач 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
Дрова твердопалевні. 063-398-67-27
Електро бойлер б/у на 80 л. недорого в добро-
му стані. 063-268-23-01
Зем. діл-ка 0.06 сот. в центрі, пров.Грушевсь-
кого 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 фундамент, криниця, 
залізна бочка. 098-479-19-16
Зем. діл-ка 10 сот. під забудову, вул.Фрунзе. 
093-995-27-39
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
Капуста в сєтках, домашня. 096-124-95-62
Картопля велика та мала. 096-963-48-13
Картопля велика. 063-313-18-74
Картопля мілка недорого. 2-10-72, 096-801-
91-57
Килими 6 шт., біо-туалет, авто крісло для 
дітей, самовар, швейна машинка Зінгер, мо-
тоцикол дитячий, два пилососа, мебіль б/у: 2 
стінки, шафа,холодильник. 097-147-84-88

Коза шута породи Ламанща, кітна термін 
окоту 19 березня, с.Михайлин вул.Миру 65. 
063-398-53-34
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
Коняка. 097-193-57-10 Маша
Кормовий буряк,  можлива доставка 
с.Титусівка. 097-354-76-54
Кормовий буряк. с.Козятин. 093-090-97-13
Корова коричнево - білої масті з 2 телям 
тільна, терміново. 096-660-22-80
Корова тільна 2 телям. 063-174-01-32, 097-
693-09-24
Корова чорно - ряба з 6 телям, тільна 8 міс., 
с.Білилівка Ружинський р-н. 097-193-57-10 
Маша
Кроватка дитяча, коляска з/л, качелька - шез-
лонг, тумбочка під телевізор, душева нова 
запакована углова, швейна машинка. 063-625-

64-76, 098-298-45-97
Кролиця вагітна, кріль 8 міс. на розвід. 096-
963-73-52
Кукурудза 35 грн./відро, швейна машинка нож-
на Орша. 097-436-73-95
Кухня нова 4 м., класика, кремового кольору з 
чорною патиною. 067-106-32-41
Мангал, баржуйка, лавочки, газ. балони, ящики 
деревяні, драбина деревяна та металева. 067-
137-87-38, 063-346-24-22
Машинка для стрижки електрична, Німецька, 
професійна б/у JAGUAR для домашнього ви-
користання, недорого, пароварка б/у BRAUN 
в хорошому стані, недорого. 093-831-77-40, 
097-900-04-23
Меблі б/у недорого: шафа в гарному стані та 
письмовий стілю 063-736-46-77
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, компю-
терний 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
Насіння ярої пшениці, насіння ультра ранньої 
сої. 096-303-62-23
Нові парики, швейна машинка ножна, банки 0.5 
л., вазони Алоє. 2-12-24, 093-884-86-66
Пекінеси. 068-962-60-64
Плитка глазурована 15 х 15 різнокольорова. 
097-307-52-09, 073-060-52-42
Плуг 2-х корпусний з передплужніком до мало-
го трактора. 098-826-20-26, 063-774-02-91
Поросята 17-20 кг. 097-175-74-78
Поросята 25-30 кг. та здорового кнура. 097-
661-80-42
Поросята мясної породи Ландраси, порося 160 
кг. 096-443-42-39
Поросята Петрен м.Козятин. 068-334-37-86
Причіп авто ММЗ-81021 б/у, панелі перекриття 
6 х 1.2 м. - 6 шт. 093-998-01-22
Пшениця фуражна на муку. 097-577-26-86
Пшениця, буряки, можлива доставка. 097-
843-01-38
Пшениця. 097-515-55-87
Сіно люцерни в тюках, с.Кашперівка. 067-339-
41-22
Смартфон LG NEXUS 5x повна комплектація 
+ бампер + чехол книжка, смартфону 6 міс. 
068-044-24-68
Солома в тюках, автоклав. 067-745-69-92, 
097-021-19-64
Стіл компютерно - письмовий в ідеальному 
стані, брус хв. 10 х 10 4 м. 20 шт., недорого, 
щити із жесті в 40 уголку 2.9 х 1.40 2 шт., ка-
стрюля алюм. 20 л. 063-736-47-19

Телевізор, стінка, спальня б/у в доброму стані. 
093-631-89-49
Телиці тільні 2 шт. від доброї корови. 096-772-
01-94
Теличка від дуже доброї корови 1 міс., кормові 
буряки недорого. 097-873-36-62
Транспортер до гноєрозкидача. 068-760-26-54
Труба н/ж діам.33 х 1.5 - 50 м., труба н/ж діам. 
65 х 5 - 8 м.. 098-832-23-56
Тюки малі ячмінної соломи. 096-762-82-24
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 0.6 га біля водойми р.Десенка, газ, 
електроенергія, вода, с.Самгородок. 097-
0018-58-48
Холодильна вітрина довж. 1.65, шир. 0.95 м. 
097-656-56-02
Холодильник Альпарі, двері з ДСП 2 х 60, клітка 
для папуги все в ідеальному стані, недорого. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
Холодильник Німецький Simens 2-х камерний 
3 500 грн. в ідеал. стані, 2 деревяні дивана і 
столик, меблі для саду 850 грн., бочки харчові 
пластикові 270 л. нові по 650 грн. 073-424-
19-43
Цапок. 098-388-10-71
Циркулярка с.Козятин. 067-665-32-21, 063-
179-39-98
Чайний гриб. 097-556-89-47, 093-109-83-82
Ячмінні тюки малі, недорого. 067-165-14-91
Ячмінь насіньовий І-ІІ репродукції. 097-577-
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           КУПЛЮ
3-х кімн. або 4-х кімн. кв., в центрі. 098-586-58-68
Автопричіп Волга б/у документами. 098-832-23-56
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
Газові та кисневі балони, холодильники, пральні 
машинки, газові колонки, акумулятори, радіатори, 
чавунні батареї. 073-793-55-95
Дорого закуповую зерно кукурудзи, пшениці та ячме-
ню. 067-430-02-80
Зем. діл-ку під забудову. 063-366-49-50
Картоплю насіневу. 067-159-28-54
Контейнер дорого 5 си 3 т. 097-793-55-95
Макулатуру та картон, поліетеленову плівку та бутил-
ки пластикові, можливий самовивіз. 097-793-55-95

                МІНЯЮ
3-х кімн. кв. р-н ПТУ-17 на будинок, всі варіанти. 
068-519-07-04
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        АВТОМОТО
Ford Mondeo 2005 р.в., універсал, у гарному стані, 
2.0 л. дизель, гова резина зимова, ходова нова, чи-
стий і охайний салон, мульти-руль, повний ел. пакет, 
клімат, якісна аудіо система. 098-999-98-73
RENO-25 1986 р.в., терміново. 063-776-65-12
ВАЗ 2106, газ\бензин 09785-94-537
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 2109 заз\бензин в чудовому стані вкладень не 
потребує. 096-417-99-52
ВАЗ 21099 добрий стан, 2002 р.в., колір синій, тита-
ни, нова резина, недорого. 096-264-75-92
ВАЗ 21099, 2006 р.в. терміново. 073-07-88-279
ВАЗ 2110 2006 р.в., бензин, 1.6 л., в хорошому стані. 
093-279-47-80 Саша
ВАЗ 2115  2010 р.в. газ-бензин в доброму стані. 
097-85-94-537
ВАЗ 2115 2007 р.в., газ-бензин, ц/замок, колір сірий 
металік, в доброму стані. 073-407-68-40, 066-673-
50-18
ГАЗ-52. 067-588-32-13
Джилі СК 2007 р.в., 1.5 дв., газ.бензин, чорна, 
титанові диски, недорого. 093-095-17-57, 096-737-
40-40
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
Мотоблок Кентавр, новий, 10 л.с., воздушне охо-
лодження з ел.стартером, шир. фрези 1м40см. 
093-925-93-80
Мото-трактор СКАУТ Т-25 + фреза, картоплесаджал-
ка 2-х рядна, картоплекопалка грохотна 1-но рядна, 
підгортач 2-х рядний - 70 000 грн. 093-037-92-48
Рено Кенго 2004 р.в., білий. 093-146-28-42 Віктор
Трактор Т-40 АМ 1981 р.в., в робочому стані, все 
працює без нарікань, до трактора йде 2-х корпусний 
плуг та ковш на задню навісну 90 000 грн. 097-684-
00-86
Форд транзин 2003 р.в., груз. пас, 5 дверний, 2л., 
дизель, 1 власник. 097-431-61-00
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, по-
душки 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 дві дівчини, 063-523-80-94 Галина 
Петрівна
Здам 2-х кімн. кв., 1 пов., меблі частково, 
вул.В.Великого 7. 067-772-36-78
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 будинок гаряча вода, туалет, ванна. 063-065-
45-94
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-

    НЕРУХОМІСТЬ
1-кімн. кв., 1 пов., 38 кв.м., центр, інд. опалення. 
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., в центрі, 1 пов. в хорошому стані, поряд 
аптека цілодобова, автобусна зупинка, торг.центр, 
можливо під офіс, є застіклений балкон, простора 
кладовка. 093-905-47-32, 067-581-77-73
1-кімн. кв., вул.Грушевського 30, 1 пов. 067-772-
36-78
1-кімн. кв., м.Козятин вул.Г.Майдану 6, зручне 
місце розташування. 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. р-н 4 школи, 6 пов. без ремонту і опа-
лення, недорого. 093-704-31-57
2-х кімн. кв., 2 пов., центр, 45 кв.м. 073-003-80-10, 
067-843-59-16
2-х кімн. кв., 3 пов., 45 кв.м., центр. 063-359-40-07
2-х кімн. кв., 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, 5/9, хороший жилий стан. 093-
704-31-57
3-х кімн. кв., 3/9, центр, ремонт, меблі. 093-704-
31-57
3-х кімн. кв., в центрі вул.Грушевського 30, 60 кв.м., 
тепла, не кутова, інд. опалення, косметичний ре-
монт, 2 балкона, є підвальне приміщення. 063-255-
21-63, 096-451-95-94
3-х кімн. кв., вул.Г.Майдану 15, 8 пов., інд. опалення. 
067-940-41-22, 063-675-93-04
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, 1 пов., під офіс, магазин. 093-
704-31-57
3-х кімн. кв., центр, вул.Г.Майдану 33,  5/5, інд. опа-
лення, з ремонтом, вбудована кухня. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
4-х кімн. кв., 2 пов., центр, стан жилий. 093-704-
31-57
4-х кімн. кв., в центрі, можна під магазин, офіс. 096-
204-93-77, 096-821-92-88
Будинок 100 кв.м., с.Білопілля, газ + пічне опалення, 
город, підсобне приміщення, сарай, поріб, криниця, 
поряд ц/дорога, зупинка, пічка, 40 сот. землі. 098-
551-29-46
Будинок 120 кв. м. р-н інтернату, потребує ремонту. 
093-704-31-57
Будинок 2-х пов. с.Козятин з усіма будівлями та 
меблями. 063-879-11-07
Будинок 2-х пов., вул. Одеська, 25, заг. площа 209 
кв..м. житлова 101.6 кв.м. земельна діл-ка 16,6 сот. 
з госп. будівлями, 2 гаража чи обмін на 1-2-х кімн. 
кв. з доплатою. 093-0186-181, 067-58-36-894   
Будинок 59.4 кв.м., с.Козятин, вул.Центральна, пічне 
опалення, світло, вода, гараж, погріб, сарай, 15 сот. 
землі виходять до ставу. 096-215-55-79
Будинок 60 кв.м., газ., госп. будівлі, опалення газ. 

та пічне, с.Козятин, зем. діл-ка 15 сот., терміново, не-
дорого. 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 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 периме-
тру огороджено бетонною огорожею, є плодові дерева, 
на околиці міста. 063-026-75-03
Будинок в р-ні 3 школи з ремонтом, меблями, 15 сот. 
зем. діл-ка. 093-704-31-57
Будинок вул.Гончарова, зі всіма зручностями, у 
відмінному стані, заг. площа 110 кв.м., зем. діл-ка 16 
сот., є гараж, сарай, 2 криниці, поруч школа, магазин 
та автобусна зупинка. 096-932-45-12, 097-753-65-54
Будинок вул.Матросова 238, участок 15 сот., є газ, 
сарай, погріб. 096-394-91-37
Будинок вул.Пролетарська 98, газ, вода, асфальт. 
067-772-36-78
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. 3 кімнати, котел Вайлант, зроблено євро-
ремонт, проведена вода, ванна, госп. будівлі, криниця, 
гараж, жесть забор. 093-937-65-00, 093-153-91-14
Будинок пров. Джерельна, 8 (Кірова). 096-107-00-47
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. с.Пиковець, земля приватиз. 068-645-
76-34
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., 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, кри-
ниця, гараж та госп. будівлі. 097-004-12-68
Будинок газ., сарай, погріб, город 1 га, с.Рубанка Ко-
зятинський р-н. 067-391-47-14, 073-428-52-14
Будинок газ., старі госп. будівлі, криниця, землі 0.32 
га, с.Козятин. 097-323-73-72, 063-299-33-18
Будинок газиф. сарай, літня кухня, погріб, криниця, р-н 
кругу. 093-024-03-31
Будинок добротний терміново в с. Махнівка (Ком-
сомольське). В будинку є газ, вода, санвузол, пічне 
отоплення. Реальному покупцю реальний торг. 097-
60-57-822

Будинок житловий с.Журбинці 64 кв.м., сарай, погріб, 
літня кухня, гараж, є газ, водопровід, каналізація, 60 
сот. 096-721-87-38
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, госп. будівлі, ділянка, м.Козятин 
вул.Матросова, або обмін на квартиру. 097-186-99-34   
Будинок з ремонтом, меблі, 15 сот. зем. діл-ка, р-н 
НОДа. 093-704-31-57
Будинок з усіма зручностями, 83 кв.м., в центрі 
с.Вернигородок, з усіма госп. будівлями, земля при-
ватиз. 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 по-
ловини, 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 + 
твердопалевний. 098-111-08-19
Будинок літня кухня, сарай, погріб, криниця. 063-
879-11-07
Будинок м.Козятин  вул.Джерельна 116, газ, кри-
ниця, 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/водопоста-
чання в будинку, дорога до дому гарна, асфальтована 
або обміняю на квартиру. 093-058-78-43
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., 
кладовка, погріб, баня, газ, вода в будинку. 2-12-82
Будинок неподалік центру. 093-704-31-57
Будинок приватиз., терміново, є всі зручності, гаряча 
- холодна вода, туалет в будинку, всі забудови, 10 
сот. города, кругом загороджено, гараж, с.Козятин. 
073-058-41-21, 097-628-48-13
Будинок р-н 4 школи. 093-892-26-45, 096-454-08-60
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.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 централь-
на, 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 (р-н Царське село), з усіма 
зручностями, зем. діл-ка 24 сот. 063-892-52-68
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.Рубанка вул.Центральна 17, є прибудови 
2 сарая, погріб, садок молодий, город 60 сот тяг-
неться 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, туа-
лет, ванна, біля ставка. 098-254-37-48
Будинок старий центр, зем. діл-ка 15 сот. 093-153-
21-77, 093-153-21-72
Будинок цегляний 90 кв.м., зі всіма зручностя-
ми, зем. діл-ка 4 сот. приватиз., гараж, сарай, 
водопровід, каналізація, ванна, туалет государсвт. 
068-271-40-31, 2-85-33
Будинок цегляний, 4 кімнати, кухня, вікна 
енергозберігаючі, в будинку вода, газ. опалення, 
туалет, гараж цегляний, сарай, літня кухня, погріб, 
12 сот., садок, огорожа. 067-409-35-37
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, розгляну всі варіанти. 
093-753-73-25 
Будинок, госп. будівлями, м.Козятин вул. Матро-
сова, або обмін на 2-х кімн. кв. 098-702-68-18, 
068-898-10-84 
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
Дачна ділянка з будинком на Плановому. 097-307-
52-09, 073-060-52-42
Зем. діл-ка 10 сот., неподалік від центра. 093-
704-31-57
Картопля нас іннєва 2- ї  репродукц і ї  і з 
спеціалізованого господарства німецької та 
голландської селекції нових ранніх, середньо-ранніх 
та середніх сортів. 093-411-27-92, 098-026-42-45
Магазин центр, 114 кв.м. 093-704-31-57
Невеличкий будинок в місті. Газ, вода, світло. Ціна 
- 10 000 доларів. Тел. 0632985060
Незакінчена коробка 15 сот., Поле Чудес, є сква-
жина. 098-918-03-39
Пів будинку цегляний, м.Козятин, вул. Сікорського 
(Чапаєва), площа 55 кв.м., 2 кімнати, кухня, ве-
ранда, газ. + пічне, ц/водопостачання в будинку, 
без ремонту, сарай, погріб. 093-249-92-50, 068-
712-35-52
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 60 кв.м. під офіс, магазин, р-н ПРБ. 
093-704-31-57
Усадьба 71 сот., будинок, пічне опалення, криниця, 
садок, недорого. 095-808-54-65
Частина будинку заг. площа 72 кв.м., 3 кімнати, 
газ, ц/водопостачання, кухня, санвузол сумісний, 4 
сот. города, сарай, підвал, поруч школа, автобусна 
зупинка. 096-429-87-28, 063-624-12-07

26-86
Ячмінь посівний. 067-795-20-28
Шифер плоский, хвильовий, кут мелатерий 
50 мм, цегла. 097-563-45-90
Шифер плоский, хвильовий, цегла червона, 
б\в. 097-563-45-90  
Тюки ячмінні. 096-644-40-68

Неробочі бензокоси, бензопили, мотоблоки , мли-
ни (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
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
Тех. срібло, перини - подушки, радіо-деталі, відео-
магнітофони ВМ-12 електроника. 068-503-76-30
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

352-95-36 (Viber)
Здам кімнату в будинку 21 кв.м., туалет, ванна, 
гаряча вода. 096-935-12-47
Здам на прокат дитячі речі, тематичні костюми на 
ранки (різні). 063-623-13-57
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 частину будинку, кімнату, 1 кімн. кв. 099-
530-88-63 
Чоловік  познайомиться з жінкою до 50 років не 
схильною до повноти, забезпечений вдівець, бажа-
но до себе, не пю, не палю. 098-651-42-66
Шукаємо доглядальницю для жінки м.Козятин. 097-
300-31-13
Шукаю жінку по догляду за хворою людиною. 093-
427-67-40, 096-037-00-67 Таня

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

067-442-17-71

Шукаю репетитора з математи-
ки, для дитини 6 років, на постійній 

основі. 097-830-01-77

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

інтернет. 093 766-78-49

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

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

Продам Ячмінь посівний "Командор" 
1 т.- 5 т. грн  067-789-97-76
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ГоРоСКоП
з 12.03 по 18.03
овен 
Очікується емоційний тиждень і зірки 
вказують на те, що не варто сильно засму-
чуватися з приводу турбот і негараздів. Не 

варто перевантажувати свідомість негативними 
думками, а направити свою енергію на позитивне 
спілкування з близькими.

тельці 
 Зірки обіцяють творчий і спокійний тиж-
день. Варто позбутися від образ, а сві-
домість – від непотрібного. Можливі 

клопоти та негаразди на роботі, які швидко будуть 
вирішуватися. Тиждень прекрасно підходить для 
відпочинку і роботи, любові й насолоди. 

блиЗнюки 
Зірки обіцяють успіх в любові, а справи 
зрушаться з мертвої точки. Всі важкі за-
вдання почнуть вирішуватися, а успіх у 

бізнесі гарантований. Астрологи радять не від-
кладати важливе на потім

рак 
 Наприкінці тижня можливо прозріння, а 
зірки знову повернуться в позитивне по-
ложення. На вихідних є шанс кардинально 

змінити своє життя, але астрологи попереджають, 
що про свої плани краще мовчати

лев 
Доведеться прийняти важливе рішення, 
від якого залежить майбутнє. Наприкінці 
тижня варто приділити час собі: купити 

обновку, змінити зачіску або повеселитися в 
компанії друзів. Зірки радять не впадати у від-
чай, що б не відбувалося.

діва
Тиждень буде ідеальним для покупок, 
великих капіталовкладень, інвестицій в 
освіту, розвиток або в зовнішність. Дівам 

доведеться на цьому тижні від чогось відмовитися, 
але в результаті це зробить їх щасливішими. Варто 
бути терпиміше з близькими людьми, оскільки 
можуть виникнути конфлікти.

тереЗи 
Астрологи рекомендують подбати про 
близьких людей. Їм на цьому тижні знадо-
битися тепло і підтримка. На цьому тижні 

можливі проблеми з фінансами. Не варто давати в 
борг, оформляти кредити або здійснювати дорогі 
покупки. Вихідні варто присвятити прогулянці на 
свіжому повітрі.

скорпіон 
Тиждень буде наповнений спілкуванням, 
чуттєвістю і любов'ю. Можливо, несподі-
ване знайомство змінить життя Скорпіона 

до невпізнання. Астрологи радять стримувати 
ревнощі, особливо на вихідних. Щоб не тримати 
негатив у собі, та не псувати нерви близьким – 
варто зайнятися  роботою по будинку. 

стрілець 
Не варто ризикувати даремно і конфлік-
тувати з чужими людьми. Всі сварки 
можуть позначитися не тільки на настрої, 

але і на удачі. Тиждень варто присвятити роботі, 
яка вимагає великого обсягу сил та енергії, при 
чому астрологи радять справлятися зі справами 
самостійно.

коЗеріг 
Час серйозних змін. Астрологи рекомен-
дують не проявляти зайву вимогливість 
до близьких людей, а проявити взаємо-

розуміння, доброту і чуйність. Тиждень добре 
підходить для творчої діяльності, саморозвитку і 
зміни навколишнього середовища.

водолій
Тиждень варто присвятити повноцінному 
відпочинку, відправитися в подорож або 
відвідати батьків. Астрологи рекомендують 

починати нові проєкти, шукати нові знайомства і 
розширювати кругозір. 

риби 
Негаразди майже не торкнуться Риб, хоча 
можливі невеликі стреси. На цьому тижні 
доведеться приймати важливі рішення, а 

справи зрушаться з мертвої точки 

СеРеДА, 18 БеРеЗНя

    + 1 0С    + 2 0С
    + 4 0С    + 7 0С

вівторок, 17 березня

   + 2 0С    + 2 0С
   + 3 0С     + 6 0С

понеділок, 16 березня

  0  0С        - 1 0С
 - 3 0С        - 3 0С

СуБОТА, 14 БеРеЗНя

  + 2  0С    + 4 0С
  + 5 0С     + 5 0С

П'яТНиця, 13 БеРеЗНя

    + 5 0С    + 6 0С
    + 9 0С   + 10 0С

неділя, 15 БеРеЗНя

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

чеТВеР, 12 БеРеЗНя

   + 4 0С      +  4 0С
  + 12 0С    + 12 0С

Погода у Козятині 
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Минулої суботи, 7 березня, в спортивному залі Козятинського 
залізничного училища проходила першість Козятинського району з 
футзалу серед жіночих команд. Присвячений турнір був до 70-річчя 
утворення фізкультурно-спортивного товариства «Колос». 

молоді футболістки Не 
витримали коНкуреНціЇ 

коЗятиНЩиНу прославляють 
легкоатлети висотНики
дмитро артемчук

Минулого тижня у Вінницькому 
легкоатлетичному манежі про-
ходила першість області серед 
юнаків та дівчат 2007-2008 р. н. 
Змагалися спортсмени як в ко-
мандній першості, так і в особис-
тому заліку. Паралельно спортивна 
організація «Вінниця спорт» про-
водила відкриту першість області 
серед спортсменів 2009 та 2010 
р. н. Ці змагання виявилися най-
більш представницькими. Тільки 
на дистанції 60 метрів в змаганнях 
взяли участь до 200 учасників.

Козятинські легкоатлети виступали 
двома складами — районна коман-
да і комплексна ДЮСШ. Спортсмени 
Козятинщини в основному брали 

участь у стрибках у висоту. Так чем-
піонкою області з результатом 145 
см стала спортсменка Козятинської 
ДЮСШ Уляна Лакійчук. Друге місце 
- в її подруги по команді з результа-
том 140 см Вероніки Канюки. А Ве-
роніка Шевчук та Софія Киричиши-
на, подолавши планку на висоті 130 
см, стали бронзовими призерами.

Серед хлопців переміг Олексій 
Лясковець. З результатом 150 
см він виборов золоту нагороду, 
в Юрія Хилюка результат 135 і 
срібна медаль. Дмитро Ярош став 
володарем бронзової нагороди. Він 
подолав планку на висоті 130 см.

У молодших дівчат срібною 
призеркою стала Анна Шарун. 
Анастасія Діденко виборола брон-
зову нагороду в бігу на 600 м.

в’ячеслав гончарук

У змаганнях взяли участь 
жінки та дівчата Глуховець-
кої,  Дубовомахаринецької, 
Махнівської та Михайлинської 
територіальних громад. Вони 
провели турнір за коловою сис-

темою, тобто команди зустрі-
чалися з кожним суперником. 

Поза конкуренцією були 
спортсменки команди Глу-
ховець. Вони, підсилившись 
виконавцями високого рівня, 
наколотили у ворота своїх су-
перниць 23 м’ячі, пропустивши в 

свої ворота тільки один гол. Гра 
Вікторії Федоренко та Наталії 
Чурікової були окрасою всього 
турніру. Вікторія виступає за 
основу Махнівського «Коло-
са Мрії». А Наташа є грав-
цем вищолігівського дивізіону. 
Тому конкурувати школяркам 
футболу зі зрілими спортс-
менками не вдалося. Звідси й 
результати. Глухівці-Махнівка 
4:1, Глухівці-Михайлин 7:0, Глу-
хівці-Дубові Махаринці 12:0.

Команди Махнівки, Дубових 
Махаринець та Михайлина 
розіграли срібні та бронзові 
нагороди. Дівчата Дубових 
Махаринець виграли у школя-
рок Михайлина з рахунком 5:3. 
Футболістки «Колоса» виграли 
в команди Дубових Махари-
нець з рахунком 3:1. А дівчата 
команди Михайлина перемогли 
махнівчанок з рахунком 3:2. 
Таким чином у кожної з цих 
трьох команд було в активі по 
три залікових очки. За регла-
ментом турніру, стали раху-
вати забиті і пропущені м’ячі. 

За цим показником 
молоді гравці «Коло-
са» стали срібними 
призерами. Молодь 
команди Дубовома-
харинецької футболь-
ної школи отримали 
бронзові нагороди, а 
дівчата Михайлинської 
територіальної грома-
ди стали четвертими.

Після гри ми запитали тре-
нера Махнівського «Коло-
са» Миколи Бабюка, чому на 
турнірі грали тільки молоді 
гравці. Тренер сказав, що на 
цих змаганнях вони не стави-
ли задачу вигравати турнір. 

– Ми розглядаємо ці змаган-
ня як  можливість подивитися 
перспективних гравців, якими 
можна буде підсилити основу 
команди до другого кола чем-
піонату України. Коли молодь 
не буде грати і показувати 
результат, то дівчата так і 
залишаються перспективни-
ми, а їм треба рости, – під-
сумував досвідчений тренер. 


