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• Як козЯтин і 13 округ за зеленського проголосували
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У сім’ї 13 дітей і всі свої! 
Про великУ родинУ і їх життя
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Що читають 
козЯтинчани?

ДіД напав на Дівчину? про 
сканДал у великому

 У селі Сошанське Тетяна та Леонід Буренки 
виховують 13 дітей. Думок про переривання вагітності в 
цій родині ніколи не допускали. 

 Ми вирішили завітати до родини Буренків і подивитися, 
як дружно живе справжня футбольна команда. Як 
виявилось —  недаремно. Їм дуже потрібна наша допомога.
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вся родина Буренків на випускному балу
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лесЯ кесарчук

Одне, двоє дітей – ось  така 
тенденція сучасних молодих родин. 
Рідко хто зважується на більше. 
Мовляв, це важко і дорого.  Що-
правда, у Козятинському районі 
чимало багатодітних родин. І ми 
вирішили подивитись на побут і 
життя родини, де 13 дітей і всі свої, 
ріднесенькі. 

Мешкає родина у селі Сошан-
ське. Це за 29 кілометрів від Ко-
зятина. Коли журналіст приїхала у 
село і запитала, де живуть Буренки, 
місцеві сказали: “Ваш орієнтир 
білий будинок і став”. 

про роДину і Дітей
Родинне гніздечко Буренків має 

досить гарний вигляд.  Всередині 
теж затишно. Простора кухня, де 
поміщаються всі 15 членів родини. 
Окремі кімнати. Хлопців у родині 
п’ятеро: Андрій, Павло, Михайло, 
Леонід, Дмитро. Дівчат восьмеро: 
Роксолана, Юліана, Оля, Маша, Іло-
на, Дарина, Діна, Аліна. У кожного 
члена родини є свої обов’язки, і всі 
дружно допомагають батькам. У 
будинку охайно, сучасний ремонт. 
Опалюють дім газом, але субсидії 
їм не надали. Лише мають пільги, 
цим і раді. На майбутнє замовили 
твердопаливний котел. Але коштів 
на його встановлення немає. Ще 
Буренки мріють завершити об-
лаштування великої кімнати. Нині 
родина там складує різні речі. Три-
мають господарі пасіку, городи та 

велике господарство. 
– Ми тримали і по 20 свиней і 

курей багато, зараз трішки менше. 
Нещодавно корова впала, то тепер 
чекаємо, поки теличка підросте. 
Довгий час ми жили в маленькому 
будинку моєї свекрухи, у двох кім-
натах виросли всі 12 дітей. Новий 
будинок ми будували самостійно. 
Взяли кредит безвідсотковий, так 
як ми багатодітна родина. Деяку 
допомогу нам пообіцяв президент. 
Проте довго поневірялися по 
чиновницьких кабінетах, аби нам 
виплатили бодай щось з того, що 
пообіцяли. Так ми отримали до-
датково від держави 50 тис. грн.  
Разом з тим, кредит віддавали 10 
років. Ще в 2004-2005 роках до 
нас часто приїздили з адміністрації, 
дарували подарунки, не обділяли 
увагою, дітям на свята завжди со-
лодощі, зараз ніхто з представників 
влади не приїздить, -  розповідає 
мама-героїня. 

Сама пані Тетяна за освітою мед-
сестра, зараз досі вважається у де-
креті. У місцевому ФАПі персонал 
скоротили, а виїжджати за межі 
села та покидати дітей жінка не 
може. Каже, й уявити не могла, що 
колись стане багатодітною матір’ю. 
Сама вона родом із Чернігова. 

– Познайомилась із Льонею в 
Сошанському. Тут моя подруга ви-
йшла заміж, а я до неї в гості приїз-
дила, і так знайшла свого чоловіка. 
Він забрав мене до себе в село. 
Я спершу не могла звикнути. Нині 
рада, що так все склалося, бо за-

раз можу себе вважати найщасли-
вішою. Маю велику і гарну родину. 
Діти всі дружні – це найголовніше. 

 Представників чоловічої статі ми 
вдома не застали. Більшість з них 
вже дорослі. Батько родини теж 
був на роботі. 

Пані Тетяна показує світлини 
братів-близнюків. Зовні схожі один 
на одного, проте їх відразу можна 
відрізнити. 

–  Змалечку я називала їх вина-
хідникам, бо вони кругом встигали 
наробити бешкету. Бували різні 
історії: то в піску курку закопали, 
бо м’яса хотіли, пробували і пісок, і 
глину на смак, навіть грудки землі. 
Ще всі завжди хотіли бути сильни-
ми, як батько і рівнялися на нього. 
Ходили разом із батьком на по-
лювання в ліс, на рибалку. Хлопці в 
мене все вміють: рибалять, тараньку 
сушать, куховарять і прибирають, 
ще люблять теніс грати, – захопле-
но розповідає пані Тетяна.

захопленнЯ та мрії
Дівчата теж тяжіють до спорту 

за прикладом старших братів. З 
початком весни щодня на стадіоні. 

– І на футбол ходимо, волей-
бол, і легкою атлетикою займає-
мося, бігаємо, на змагання їзди-
мо, навіть займали призові місця в 
області, - підхоплює Дарина. 

Особливо шанують у родині 
релігійні свята. На Великдень жін-
ка сама випікає паски. Зазвичай 
пече їх щонайменше 20, а то й 
30 пасок. Ще дітвора полюбляє 
найбільше березень. Авжеж цьо-
го місяця в багатодітній родині 
найбільше днів народжень. Брати 
та сестри за традицією малюють 
плакати та дарують шоколадки. 
Печуть курку, випікають торт. Осо-
бливо полюбляють готувати піцу і 
чебуреки. Живе родина скромно. 
Менші сестрички мріють про мо-
більні телефони, а старші дівчата 
бодай колись звозити маму на 
море.  

Найменша Оля, якій лише 5 ро-
ків, така ніжна, як квіточка, любить 
мамині пестощі. Навіть вранці не 
прокидається, поки мама не обніме 
та не поцілує. Роксолана веде свій 
блог у інстаграмі і вже має понад 
2000 підписників. Дуже комуніка-
бельна та весела, навіть зовні не 
скажеш, що в дівчинки «білий по-
рок» серця. Родина нині збирає 
кошти на операцію. То ж давайте 
допоможемо родині!

наші людиновини

тут живе любов. У селі Сошанське Тетяна та Леонід Буренки виховують 13 дітей. Думок про переривання 
вагітності в цій родині навіть не допускали. Тепер усі тішаться - у батьків виростають справжні помічники 
та помічниці. Ми вирішили також завітати до родини Буренків і подивитися, як живе справжня 
футбольна команда  

про проценти. У неділю, 31 березня, мешканці нашого міста обирали Президента 
України. За кого найбільше проголосували? Чи були якісь порушення? Журналіст RIA 
спостерігав за виборами

– Вроджену ваду серця у Рок-
солани виявили випадково два 
роки тому – під час проходжен-
ня комісії перед першим класом. 
Проте я нічого не помічала, лише 
шум у серці чули і все. Те, що сер-
дечко дитини працює не так як 
слід, помітила сімейний лікар, 
яка направила на консультацію 
до обласних фахівців. Останні 
встановили, що в дитини – від-
крита артеріальна протока, яка 
зазвичай закривається на третій 
день після народження. Лікарі 
порекомендували зачекати два 
роки, оскільки траплялися ви-
падки, коли вона закривалася 
самостійно. Але дива, на жаль, 
не сталося. При останньому огля-
ді лікарі встановили, що протока 
збільшилася удвічі.
Фахівці столичного центру дитя-
чої кардіології та кардіохірургії, 
куди дівчинку було направлено 
на консультацію, як єдиний по-
рятунок життя дитини порадили 

проведення ендоваскулярної 
операції із застосуванням оклю-
дера. Операція безкоштовна, 
а ось оклюдер, вартість якого 
близько 100 тис. грн, батьки ма-
ють придбати власним коштом, 
або ж чекати в черзі безкоштов-
ного, а це втрачених щонаймен-
ше 2 роки.
 На прохання багатодітної родини 
відразу відгукнулися односель-
чани, не стали байдужими у ра-
йонній адміністрації, чималу суму 
коштів вже вдалося зібрати, проте 
сума ще не вся. 
– Мене це дуже шкребе по серцю, 
що доводиться в людей просити 
грошей. Але для нас це справді 
непосильна сума, – додає Тетяна 
Буренко. 
То ж давайте їм допоможемо. 
Реквізити, за якими можна пере-
раховувати допомогу: картковий 
рахунок у ПриватБанку: 5168 7573 
9690 3827 на ім’я Буренко Тетяна 
Гаврилівна.

збирають гроші на операцію

У сім’ї 13 дітей і всі свої! 
Про великУ родинУ і їх життя

вибори Президента: Про 
голосУвання і резУльтати 

КОРОТКО

реєструємо 
шлюб у ЦнаПі
 Для реєстрації 

шлюбу козятинчани 
можуть звертатися до 
міського ЦНАПу. Нову 
послугу ввели в дію 26 
березня.

Адміністратори допо-
можуть зареєструвати 
шлюб, новонародже-
ного малюка чи смерть 
родича, розірвати шлюб 
за обопільною заявою 
подружжя, якщо немає 
дітей, змінити ім’я та 
внести зміни до актових 
записів цивільного стану.

У аварії 
постраждала 
жінка
 На трасі Могилів-

Подільський - Виступо-
вичі, що проходить через 
Козятинський район, 27 
березня зіткнулося два 
“ВАЗи”. Водій автомо-
біля повертав ліворуч та 
наїхав на “ВАЗ 2107”, в 
салоні якого була 35-річ-
на бердичівлянка.

«У результаті аварії 
пасажирка «ВАЗ 2106» з 
закритою черепно-моз-
ковою травмою, струсом 
головного мозку та трав-
мою гомілки госпіталізо-
вана у травматологічне 
відділення Козятинської 
лікарні», — зазначають 
на офіційному сайті На-
ціональної поліції.

За фактом дорожньо-
транспортної пригоди 
відкрито кримінальне 
провадження. Якщо чо-
ловіка визнають винним 
в аварії, йому загрожує 
до трьох років обмежен-
ня волі.

Фестиваль 
юних 
пожежників
 Всеукраїнський 

фестиваль юних пожеж-
ників “Шкільна ліга 
безпеки” відбудеться 8 
квітня об 11.00 у Місь-
кому будинку культури. 
У заході візьмуть участь 
команди Козятинсько-
го, Погребищенського, 
Літинського, Калинів-
ського та Хмільницького 
районів. Юні рятуваль-
ники змагатимуться у 
дотепності та вправності. 8-річна роксолана показує свої малюнкисестри Буренко збираються на стадіон

Дмитро артемчук

Усі виборчі дільниці відкрилися вчасно. 
З восьмої години біля столиків з бюлете-
нями спостерігалися черги. Адже Козятин 
- місто залізничників і деякі козятинчани 
в цей день поспішали на роботу. Іншими 
словами, хотіли проголосувати ще до 
початку робочого дня на виробництві. 
Для зручності козятинчан, ми не будемо 
називати номер дільниці, в якій побували, 
а будемо вказувати дільницю за місцем 
установи, де вона знаходиться.

Десь з 10-ої години на дільницях ви-
борчих комісій настав рваний ритм ро-
боти. То виборців було мало на дільниці, 
то прибували в ДВК в значній кількості. 
Винятком була дільниця, що в приміщенні 
залізничного училища. На ній потік ви-
борців був по принципу відлагодженого 
конвеєра. Схожа ситуація була в школі 
№ 5.

У школі № 3, завдячуючи виборам, 
зустрілися однокласники 1956 року ви-
пуску — Галина Симончук (дівоче при-
звіще Долінська) з 80-річним Анатолієм 
Сумом. Яка ж то була щира зустріч друзів 
по класу! 

На деяких дільницях портрети канди-
датів у президенти та їхні програми були 
розміщені, перекриваючи одна одну. У 
деякій мірі такому явищу є й пояснен-
ня— багато кандидатів на пост номер 
один. Розмістити 39 плакатів у розгор-
нутому вигляді не на кожній дільниці є 
можливим.

На 12 годину виборчого процесу в на-
шому місті явка виборців складала тре-
тину від кількості громадян, що включені 
в реєстр виборців.

На 16 годину наші земляки перевищили 
середній показник по Україні 45 відсотків 
до 51-го в нашому місті.

На 20-ту годину явка виборців в місті 
Козятині на дільницях складала на окре-
мих дільницях від 61,5 до 64-ох відсотків.

За кого найбільше проголосували на 
виборах у Козятині? 

Журналіст обрав одну із бага-
толюдних дільниць, що в при-
міщенні школи № 1.
Спочатку члени ДВК провели 
всі процедурні питання з підра-
хунком корінців використаних 
бюлетенів. Підбили баланс ви-
користаних та невикористаних 
виборчих бланків. При потрій-
ному перерахунку виборчої до-
кументації був відсутній один 
корінець використаного блан-
ку. На що виборчою комісією був 
складений відповідний акт. У не 

використаних бланках зробили 
зріз у верхньому куті і запакува-
ли їх для здачі в ОВК.
Скриньки з виборчою докумен-
тацією відкривали почергово, 
починаючи з переносних. Великі 
скриньки почали відкривати, по-
чинаючи з першої. Бюлетені всіх 
скриньок були складені в одну 
стопку і представник виборчої 
дільниці з голосом хорошого 
оратора називав прізвище кан-
дидата, проти якого виборець 
робив відмітку. У цілому резуль-

тати виборів в нашому місті були 
майже копією оприлюднених 
екзит-полів соціологів після за-
криття всіх дільниць по Україні.
Найбільшу підтримку по 13 ви-
борчому округу Калинівка, Ко-
зятин, Хмільник здобув Володи-
мир Зеленський. Проголосувало 
за нього — 22164 виборці, що 
становить 23 відсотки. На дру-
гому місці Петро Порошенко. 
За нього віддали голоси 20400 
виборців. У відсотках це 21,23 
відсотка. На третьому місці Юлія 

Тимошенко. За неї проголосува-
ли 20141 особа, в процентному 
відношенні це майже 21 відсоток. 
Далі вже колишні кандидати в 
президенти мають такі показни-
ки: Олег Ляшко — 8848 голосів, 
Ігор Смешко — 7991, Анатолій 
Гриценко — 5362, Юрій Бойко 
— 3591.
У місті Козятині лідер президент-
ських перегонів Володимир Зе-
ленський заручився підтримкою 
більше чотирьох тисяч наших 
земляків.

Як проводили підрахунок голосів



4 RIA-К, Четвер, 4 квітня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03 5 RIA-К, Четвер, 4 квітня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-38-03 

наталіЯ гончарук
 
Дівчину з розумовою від-

сталістю розшукували днями 
в селі Велике. Викликали по-
ліцію, і службова собака при-
вела шукачів до хати 80-річ-
ного дідуся. Зникла Люба 
дійсно була там. Як розказала 
потім ї ї мати журналістам, 
дід випхав дочку за двері зі 
словами: «Забери своє чмо». 
Дівчина була в штанах задом-
наперед, брудна і з подряпи-
нами на обличчі та шиї. Родичі 
переконані: діда покриває 
поліція, бо не ізолювала «збо-
ченця».

Маніяком, який викрутився 
в ситуації з Любою, а тепер 
нібито підстерігає інших дітей, 
назвали 80-річного жителя Ве-
ликого врешті в публікації на 
сайті «РБК-Украина». Ось ко-
ментарі родичів дівчини звідти:

«На наступний день з’явилися 
синьо-червоні плями, ймовірно, 
Любу намагалися душити. До-
чечка була налякана, трусилися 
руки. Ясно, що у мене виникли 
підозри, що дитину пенсіонер 
зґвалтував і поглумився над 
нею, - каже матір Олена Ле-
вицька. – Але чомусь поліція 
після допиту його відпустила і 
не затримала…»

«Може, тому, що в діда є 
впливові родичі, - додає бабу-
ся дівчини і підкреслює: - Цю 
справу ми так просто не за-
лишимо!»

Люба хворіє на генетичне 
захворювання, яке викликало 
розумову відсталість. У свої 22 
роки вона виглядає на 10-12 й 
має поведінку 3-річної дитини. 
Як дізналася редакція, дочку 
Олени доглядають її матір зі 
свекрухою. Обидві бабусі вже 
похилого віку, й того дня вони 
не помітили, як дід Іван, що 
мешкає неподалік, повів дитину 
за собою.

Як розказав голова Верни-
городоцької сільради, у складі 
якої знаходиться Велике, Воло-
димир Гуп’як, зниклої дівчини 
швидко кинулися і викликали 
поліцію. Правоохоронці приїха-
ли буквально за хвилини разом 
з кінологом.

- Дуже швидко зреагували, 
- говорить Володимир Гуп’як. 
– Привезли собаку, дали поню-
хати речі дитини, собака взяла 
слід, за лічені хвилини знайшли 

цю дитину і тепер ведеться 
слідство. Там нічого такого 
серйозного не було виявлено. 
Цей дід роздягав її, щоб поди-
вився, а вона пручалася чи що, 
бо був синець на руці. Нічого 
більше не сталось. Сказати, 
що цього діда тепер треба за-
крити, бо він маніяк чи вбивця, 
не можна. Випадок «роздули» 
батьки цієї дівчини.

 
ДіДу «світить» три роки

Як дізналася RIA з публіка-
цій в інших виданнях, родичі 
Люби збирають підписи селян 
для звернення в прокуратуру 
та інші контролюючі структу-
ри. Вони вважають, що по-
ліція приховує злочин. Нібито 
йдеться навіть про протест з 
перекриттям дороги. Усе тому, 
що офіційно не підтвердився 
факт зґвалтування, а вину-
ватця цієї непристойної іс-
торії навіть не арештували до 
з’ясування усіх обставин.   

- Поліція зробила все, як 
положено, - каже на це сіль-
ський голова. - Відкрили про-
вадження, зняли побої, взяли 
на аналіз цю дитину, чи було 
над нею фізичне це насиль-
ство. Йде ще розслідування. 
Далі суд буде вирішувати, як 
покарати. Але щоб там сьо-
годні була така ситуація, аби 
трасу перекривати і цього діда 
закривати, то немає такого. 
У нього сім’я нормальна. По-
вірте. Не захищаю нікого і 
сказав його дітям: візьміть 
під контроль свого батька, 
раз уже в його голові щось 
перемкнуло, що він з дити-
ною влаштував роздягання. 
Згадував молодість, може, на 
старості років. Але говорити 
тепер, що дід бігає по селі зі 
своїм чоловічим достоїнством 
і всіх насилує, то такого ж 
немає. Просто один прикрий 
випадок.

У відділі комунікацій облас-
ної поліції редакції підтвер-
дили: зґвалтування дівчини 
не було. Такі результати вже 
має слідство. Правоохоронці 
чекають ще однієї експерти-
зи. Далі планують 80-річному 
фігуранту скандалу у Велико-
му висунути звинувачення за 
статтею «незаконне позбав-
лення волі або викрадення 
людини». За це загрожує до 
трьох років обмеження волі.

оБіцЯв Більше не ганьБи-
ти

А Володимир Гуп’як роз-
казав, що дід Іван має дочок. 
Обидві вчителюють у Козятині 
й вже приїздили в село після 
інциденту говорити з батьком 
про ганебний вчинок. Той дав 
дітям-педагогам слово, що 
таке не повториться.    

- Нічого такого він раніше не 
робив, - каже сільський голо-
ва. - Звісно, діда на суд треба 
завести, щоб дали якесь адмі-
ністративне стягнення на ко-
ристь цієї дитини. Але зсадити 
його буде неправильно. За ним 
просто треба дивитися тепер. 
Добре, що нічого такого не 
сталося зараз, але хто його 
знає, що він витворить завтра. 
Може, пройде ще рік, і він 
створить ще гіршу ситуацію?

Говорить Володимир Гіп’як, 
що варто краще доглядати і за 
хворою Любою. Він розказав, 
що батьки дівчини працюють у 
столиці, бо погашають кредит 
на придбане там житло, тому 
дівчиною займалися бабці. Іс-
торія зі зникненням показала, 
що бабці вже не справляють-
ся. 

- Ну, раз настільки старі ті 
бабки, що не можуть за дівчи-
ною вгледіти, то треба комусь 
із сім’ї все-таки покинути ту 
роботу, прийти, сісти і до-
глядати дитину. Не можете? 
Ну, то треба цю дитину десь 
влаштувати, є ж для цього 
заклади, а не так: на бабів 
скинули і поїхали. Я їм це по-
яснив, - каже сільський голо-
ва. – Обидні ці сім’ї нормальні 
і хороші. Просто одній треба 
дивитися за своєю хворою 
дитиною, а другій – за старим 
батьком.

Найбільшим попитом у нашо-
му місті користується дитяча та 
художня література. До книгарні 
йдуть переважно для того, щоб 
придбати книжку в подарунок. У 
бібліотеці найчастіше замовляють 
пригодницькі та любовні романи.

Каріна Тупчій з села Козятина 
за книгами проводить більшість 
вільного часу. Дівчинка займа-
ється художньою гімнастикою, 
малюванням та вивчає іноземні 
мови. Попри щільний графік, за-
вжди знаходить вільну хвилинку, 
аби зазирнути до книжки. На її 
думку, читати значно цікавіше, 
ніж дивитися фільм.

читають українською і не 
тільки

- Коли читаєш, то можеш усе 
уявити, так розвивається фанта-
зія, - каже Каріна. – Найбільше 
мені подобаються детективи та 
романи. Люблю твори Аніки Хар-
пер та Туве Янсон. З українських 
авторів - Всеволода Нестайко. 
Останнє, що я прочитала - «Кор-
ноульський коледж». Це історія 
про підлітків, початок нового 
життя та навчання в коледжі. У 
книжці розповідається про ді-
вчинку, яка дуже рано втратила 
батьків. Вона успадкувала бізнес 
батька.

Для того, аби покращити мовні 
навички, Каріна зацікавилася 
книжками, написаними англій-
ською. Уже пробувала читати 
«Поліанну» Елеонор Портер мо-
вою оригіналу. Каже, було важко, 
але допомогло те, що знає текст 
українською.

- Більшість книжок я купую, 
але бібліотеку також відвідую, - 
додає Каріна.

купують у поДарунок
Пані Галина, продавчиня книж-

кового магазину, каже, що книж-
ки купують одиниці. Переважно 
не собі, а у подарунок. Книгарня 
не може забезпечити асортимент 

у повній мірі, бо навіть 
якщо книжка стоїть на по-
лиці «без руху», за неї все 
одно потрібно розрахува-
тися з постачальником.

- Найкраще продається 
дитяча та навчальна літе-
ратура, - розповідає пані 
Галина. - Трохи гірше – 
художня. Найбільшим по-
питом користуються книж-
ки для дітей молодшого 
та середнього шкільного 
віку. Купують технічну лі-
тературу, правила дорож-
нього руху, книжки про 
автотранспорт та здоров’я. 
Популярні зараз сучасні 
українські письменники, 
такі, як Люко Дашвар та 
Світлана Талан. Часто купу-
ють україномовну класику 
та сучасних закордонних 
письменників в перекладі 
рідною мовою. Молодь за-
раз читає більше. Можли-
во, через те, що у пенсіо-
нерів недостатньо грошей. 
Але навіть вони, буває, 
запитують довідники про 
комп’ютери, хоча їх зараз 
ніхто не друкує.

За словами пані Галини, 
обсяги продажів навчаль-
ної літератури скоротилися 
приблизно в десять разів. 
Якщо раніше магазин за-
мовляв упаковку, в якій 
8-12 примірників, то зараз беруть 
на реалізацію лише одну книжку.

- А ще часом приходять, про-
сять дати подивитися книжку, 
фотографують на телефон назву 
й автора, але не купують, - до-
дає пані Галина. – Певно, потім 
шукають в інтернеті.

у різний періоД читають 
різне

У бібліотеці теж кажуть, що 
з інтернетом та ґаджетами кон-
курувати досить складно. Але 
послугами бібліотеки активно ко-

ристуються як діти, так і дорослі. 
Наразі книжковий фонд відділу 
для дорослих налічує більше 50 
тисяч примірників, а для дітей – 
більше 30 тисяч. Минулого року 
до двох бібліотек надійшло 580 
нових книжок.

- Дорослого і дитячого читача 
порівнювати не можна, бо люди 
різних вікових категорій у різні 
періоди читають по-різному, - 
каже Анна Мочарська, директор 
Козятинської централізованої 
бібліотечної системи. – Напри-
клад, школярі можуть більше 

брати книжки шкільної програми, 
а на канікулах – казки та приго-
ди. Дорослі замовляють книжки 
з історії, сучасних авторів, при-
годницьку літературу та романи 
про кохання. Коли з’являються 
новинки, їх одразу розбирають, 
бо нова книжка – це цікаво. Є 
любителі наукової літератури, але 
такі надходження мізерні.

Поповнюють бібліотечні за-
паси і самі читачі. У рамках акції 
«Подаруй бібліотеці книгу» ко-
зятинчани приносять літературу 
з власних домашніх бібліотек. 

Аби привертати увагу читачів, в 
бібліотеці регулярно проводяться 
тематичні заходи, приурочені до 
пам’ятних дат, державних свят та 
днів народжень письменників.

- Також ми співпрацюємо зі 
школами міста, - додає пані 
Анна. – Працівники дитячої біблі-
отеки регулярно навідуються до 
першачків та міняють їм книжки. 
Бо ці діти дуже маленькі і без 
батьків до бібліотеки прийти не 
можуть. Наша бібліотека за всі-
ма показниками одна з кращих 
в області.

життя Козятинщини сКандал

«перемкнуло». Мешканці села Велике Козятинського району збирають підписи під листом до силових 
структур. Просять втрутитися в ситуацію, бо поліція не карає діда, спійманого на спробі зґвалтування хворої 
дівчини. Інформацію про це редакція знайшла в соцмережах та розпитала про інцидент у сільського голови. 
Він каже: нічого сенсаційного у них не сталося, але декому тепер дуже соромно

дроти електролінії тримають аварійний стовП У ставкУ

тринадцятирічна каріна тупчій не уявляє свого життя без книжок. На її думку, читати корисно

стовп електроліній тримається на дротах

любі 22 роки, але вона має поведінку 3-річної дитини. 
Дівчину-інваліда заманив до себе додому 80-річний дід

ЧомУ діда з села Під козятином 
охрестили маніяком

Що Читають козятинЧани?

в’Ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» зателефонували меш-
канці села Кордишівка. Вони 
повідомили, що стовп електро-
ліній у їхньому селі знаходить-
ся в водоймі місцевого ставка. 
Опора електромережі має 
сильний нахил до води. Стовп 
давно вже впав би у воду та 
його тримають дроти, йшлося в 
повідомленні.

Вислухавши с т урбованих 
кордишівчан, ми зібралися в 
дорогу.

Прибувши на місце події, по-
мітили стовп, за який йшлося 
в повідомленні. Його дійсно 
тримають дроти. Небезпека 

полягає в тому, що обрив про-
водів у воду може призвести 
до непередбачуваних наслідків. 
Адже вода є відмінним провід-
ником електричного струму.

Поруч з аварійним стов-
пом поставили РЕМівці залі-
зо-бетонну опору. Поставити 
електричну споруду РЕМівці 
поставили, тільки дроти на 
новий стовп енергетики не 
перекинули. Як стверджують 
місцеві жителі, заважає вода. 
У Козятинському РЕМі за про-
блему знають, тільки не знають 
час, коли жителям Кордишівки 
вони зможуть допомогти.

Після приїзду в Козятин ми 
звернулися до начальника Ко-
зятинського РЕМу Ігоря Муль-

ського. У телефонній розмові 
пан Мульський пообіцяв, що в 
Кордишівку направить бригаду 
електриків. Разом з тим, голо-
вний козятинський енергетик 
зауважив, що районні електро-
лінії мають в обслузі 30 тисяч 
стовпів. І шукати в Кордишівці 
греблю Млинського ставу не 
так-то й просто. Потрібна кон-
кретна адреса. Зауваження 
слушне. Тільки, що в Корди-
шівці шукати простіше? Вулицю 
Косюка чи греблю центрально-
го ставу - питання дискусійне. 
Наприклад, ми шукали аварій-
ний стовп через назву водо-
йми. Іншу адресу проблемної 
опори ми дізналися на вимогу 
енергетиків.

Сільський голова каже, що в них 
цього року самі неприємності. 
Нещодавно був інший скандал 
– мачуху викрили в побитті па-
синка. 
- Так трапилося, що хлопчика 
взяли вперше на канікули в це 
село і трапилося з мачухою таке, 

що вона його набила, - розказує Володимир Гуп’як 
про останній привід цікавості преси до їхньої 
громади. – Після цього певна категорія наших 
людей поїхала в Київ на один канал, на другий. 
Там їх гарно приймали, добре годували і ще й на 
дорогу дали. От вони вважають, що зірки, що їм 

треба знову поїхати. Уже писали на канали, і в 
нас були телевізійники. Приїхали, подивилися, 
що нічого немає такого, нормальний один (дід, 
- авт.) і нормальна друга сім’я (родина Люби, 
- авт.). Нормальні обидві сім’ї! Ну так склало-
ся, що ці батьки не можуть займатися доглядом 
дитини, бо висять кредити, а ті діти, що вчителі, 
теж не кинуть свою роботу, щоб доглядати за 
батьком. Розвернулися журналісти і поїхали. Ну, 
був у нас цей некрасивий інцидент. Але не було ж 
насильства. Не було зґвалтування. Нічого такого 
не було. Звісно, неприємно тепер. Цей факт нашу 
територіальну громаду не красить. Але що ж ми 
зробимо? До кожного в душу і в голову не влізеш.

Дві неприємності одного села

Фото з сайту styler.rbc.ua
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віДБулась 28 сесіЯ район-
ної раДи

Минулої п’ятниці в сесійній 
залі районної ради відбулось 

засідання 28 чергової сесії, яку 
провів голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк.

Перед розглядом питань порядку денного 
голова районної ради Віктор Слободянюк 
поінформував, що у міжсесійний період 
депутат районної ради Голомиз Лідія Ан-
дріївна склала депутатські повноваження та 
запросив до слова голову районної виборчої 
комісії Олександру Пилип’юк, яка повідо-
мила про обрання до Козятинської районної 
ради наступного за черговістю кандидата у 
депутати від політичної партії «Всеукраїнське 
об’єднання БАТЬКІВЩИНА» - Дудника Ми-
хайла Григоровича.

Керівники району виконали приємну місію 
та привітали з 55-річним ювілеєм Йосипів-
ського сільського голову Віктора Свинар-
чука, вручивши Почесну грамоту районної 
ради та грошову винагороду.

Віктор Слободянюк довів до відома при-
сутніх новину, що нарешті Самгородоцьке 
та Махнівське медико-соціальні відділення 
отримали ліцензію на надання медичних 
послуг. Дані ліцензії було передані дирек-
тору Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Козятинського району Василю Матвійчуку.

Перейшовши до роботи, депутати заслу-
хали інформацію заступника керівника Ка-
линівської місцевої прокуратури Вінницької 
області Сергія Півнюка Про стан законності 
та діяльність Калинівської місцевої проку-
ратури на території Козятинського району.

Затверджено звіт райдержадміністрації 
про виконання районного бюджету за 2018 
рік по доходах в сумі 442 214 539,78 грн., 
в тому числі по загальному фонду 437 206 
429,95 грн.,  спеціальному фонду 5 008 

109,83 грн. та по видатках в сумі 446 944 
792,76 грн., в тому числі по загальному фон-
ду в сумі 431 933 519,67 грн. спеціальному 15 
011 273,09 грн.

Депутати заслухали інформацію началь-
ника управління регіонального розвитку 
райдержадміністрації Олени Дейнеки про ви-
конання програми економічного і соціально-
го розвитку району за 2018 рік та затвердили 
Програму на 2019 рік.

Головний лікар Козятинської ЦРЛ Олек-
сандр Кравчук поінформував, що в по-
ліклінічне відділення  КП «Козятинська 
ЦРЛ» в 2018 р. населенням зроблено 211228 
відвідувань, періодичними медичними огля-
дами було охоплено 9676 осіб, в кабінетах 
поліклініки хірургічного профілю виконано 
2940 амбулаторних оперативних втручань, 
в стаціонарах – 2399. За звітний рік гос-
піталізовано 11242 пацієнти, в акушерсько-
гінекологічному відділенні прийнято 355 
пологів. Олександр Миколайович наголосив, 
що гострим питанням в 2018 році було, і за-
лишається в 2019 році – передача медичної 
субвенції на обслуговування жителів міста  
Козятина.  Серед найближчих завдань - за-
безпечення робочих місць поліклінічного від-
ділення, діагностичних служб комп’ютерною 
технікою з  підключенням до мережі Іnternet 
(28 робочих місць), встановленням медико-
інформаційної системи та отримати елек-
тронні цифрові підписи для працівників, які 
будуть працювати з медико-інформаційною 
системою. Звернувся із запрошенням до 
голів районної ради та райдержадміністрації 
провести нараду з колективом ЦРЛ з метою 
обговорення нагальних питань.

Валентина Лобченко – головний лікар 
Козятинського РМЦ ЦПМСД зазначила, що 
лікарями Центру підписано 26474 декларацій 
(78,3%). Близько 8 тис. населення ще не 
підписало декларації. Вся медична докумен-
тація протягом 2019 р. буде переведена в 

електронний вигляд.
Головний лікар районної стоматологічної 

поліклініки Андрій Пірожок, інформуючи про 
роботу очолюваного закладу зазначив, що 
станом на 1 січня 2019 року прийнято 28677 
жителів району, з них 9967 – діти. Ургентну 
допомогу в нічний та святковий час надано 
272 громадянам.

Директор Козятинської  РДЮСШ «Колос» 
Сергій Перенчук інформував по питанню 
розвитку матеріально-навчальної бази 
Козятинської районної дитячо-юнацької 
спортивної школи «Колос» та стан вико-
нання інвестиційного проекту Реконструкція 
незавершеного будівництва «Районного 
спортивного комплексу» в м. Козятин по 
вул. Довженка,107». Сергій Степанович за-
значив, що будівництво спорткомплексу 
триває вже близько 11 років. Вартість про-
ектно-кошторисної документації станом на 
2008 рік становила 3 млн.580 тис.грн. У 2015 
році проект було відкореговано у зв’язку 
з інфляційними процесами і його вартість 
склала 6 млн. 689 тис.грн. У 2017 році про-
ект реконструкції даного об’єкту переміг у 
конкурсі фонду регіонального розвитку та 
було залучено 3 млн. грн., після чого оголо-
шено тендер, процедура якого затягнулась. 
І до кінця року вдалось використати лише 
1 млн. 159 тис. грн., решту коштів довелось 
повернути, однак у 2018 році завдяки по-
вторній участі у конкурсі на завершення 
реконструкції комплексу знову надійшло 2 
млн.грн.,  також з районного бюджету для 
співфінансування проекту виділено 1 млн. 
600 тис.грн. Загалом починаючи з 2008 року 
на будівельні роботи витрачено біля 6 млн.
грн. Готовність споруди Сергій Перенчук 
оцінює на 90 %,однак ще не облаштовано 
прилеглу територію. По питанню також ін-
формувала розпорядник коштів по даному 
об’єкту Аліна Діденко (спортивний комплекс 
та школа РДЮСШ «Колос» були передані до 

відділу освіти у 2017 році). Роботи з рекон-
струкції проводяться по проекту 2015 року 
з експертизою 2017 року. Відділом освіти 
оголошувався тендер, перераховувались 
кошти підрядній організації, з якою  в одно-
сторонньому порядку було розторгнуто до-
говір. В результаті такого негосподарського 
підходу значно підвищилась вартість робіт, 
адже час йде, а матеріали та енергоносії до-
рожчають. На питання голови районної ради 
Віктора Слободянюка про те, з якою метою 
було розторгнуто договір з підрядником, на-
чальник відділу освіти не змогла відповісти.

Депутатами підтримано рішення про при-
значення Василя Матвійчука директором  
комунальної установи «Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Козятинського району 
Вінницької області» Козятинської районної 
ради», затверджено план роботи районної 
ради  на 2019 рік, затверджено районні про-
грами, 0прийнято рішення по питаннях, що 
стосуються комунальної власності.

Не знайшли підтримки у районних об-
ранців лише 2 кадрових питання - Про 
переукладення контракту з директором  
Козятинського районного комунального 
позаміського закладу оздоровлення та 
відпочинку «Пролісок», Про призначення 
завідувача комунального підприємства  
«Козятинська районна аптека «НАДІЯ» 
Козятинської районної ради». На диво 
синхронно голосували фракції «Солідар-
ність» та «Європейська партія України», не 
підтримавши дані питання, що наштовхує на 
думки про певні домовленості. Нагадаємо, 
що з результатами поіменного голосування 
можна ознайомитись на офіційному сайті 
Козятинської районної ради.

На завершення депутати затвердили 
проекти землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж населеного пункту с. Пляхова, 
смт. Глухівці, с.Непедівка та с.Гурівці.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владинаші люди

Проводжали в армію: 24 козятинЧанина Приєднаються до 
захистУ батьківЩини

ПетрУ давидовиЧУ сверделУ скоро 90!
Довгожитель. Народився він в далекому 1929 році в селянській сім’ї у Вернигородку Козятинського 
району. Там він ріс, пас худобу, ловив рибу. На березі річки Гуйви пройшло його дитинство і юність. У селі 
він зустрів своє перше, єдине і вічне кохання

ЩИРО ВІТАЄМОслужБа в армії,   це шко-
ла мужності, стійкості, 
хороБрості, осоБливого 
гартуваннЯ волі та ха-

рактеру, Які залишаютьсЯ 
у люДини на все життЯ

Проводи в армію – це важлива подія в 
житті людини, яка залишається в пам’яті на 
все життя.  Урочиста мить для батьків, яка 
викликає почуття гордості і радості за своїх 
синів, за те, що виростили їх, і сьогодні Бать-
ківщина довіряє їм найдорожче – берегти 
мир і спокій рідної землі.

    Сьогодні в актовій залі райдержадміні-
страції відбулася церемонія урочистого про-
воду юнаків весняного призову 2019 року до 
лав Збройних сил України. У нашому районі 
вже давно стало доброю традицією влашто-
вувати святкові заходи з нагоди відправки 
призовників до армії. Привітати юнаків при-
йшли представники районної та міської вла-
ди, командування, а також рідні та близькі. 

 Присутні хвилиною мовчання  вшанували 
світлу пам'ять всіх тих,  хто віддав своє життя, 
захищаючи свободу та незалежність України.

 Відкриваючи захід, заступник районного  
військового комісара, майор  Григорій Липо-
вецький подякував батькам за гідне вихован-
ня синів, а також висловив переконання, що 
служба в армії завжди вважалася школою 
життя для справжніх чоловіків та побажав 
майбутнім військовослужбовцям гідно вико-
нувати свій конституційний обов’язок. Батьків 
же закликав набратися терпіння і чекати 

швидкого повернення змужнілих синів. Григо-
рій Іванович також наголосив, що строковики 
не служитимуть у військових підрозділах, які 
залучені до проведення антитерористичної 
операції на сході України, а перебуватимуть 
виключно в пунктах постійної дислокації своїх 
військових частин.

З вітальними словами звернулись до ново-
бранців представники районної та міської 
влади.

Зі знаменною подією призовників приві-
тав заступник голови райдержадміністрації 
Ігор Булавський, відзначивши, що строкова 
служба – це сувора школа життя, але тому, 
хто її пройшов, буде значно легше у житті.

   - Пройде небагато часу  і ви успішно 
оволодієте знаннями і навичками необхід-
ними для проходження служби у Збройних 
сил України, станете справжніми захисни-
ками миру та спокою свого народу, неза-
лежності та краси рідної землі. У  присязі, 
яку приймають  воїни Збройних сил України 
є  слова, що переконливо визначають роль 
і призначення національного війська – слу-
жити українському народові. Це найвища 
честь, покликання й обов’язок кожного 
чоловіка захищати свою землю. Вам є з 
кого брати приклад. Це  сучасні герої, які  
сьогодні на сході України мужньо, героїчно, 
відповідально виконують свій військовий 
обов’язок перед Батьківщиною, - зазначив 
Ігор Олександрович.

    Долучилися  до вітальних слів керівник 
апарату районної ради Анатолій Колісний 
та  голова міської призовної комісії Сергій 

Заїчко, зауваживши, що бути Захисником 
Вітчизни – це почесна місія кожного і по-
бажали майбутнім солдатам незламної волі 
в подоланні труднощів військового буття, 
надійного родинного тилу, богатирського 
здоров’я та звершення всіх мрій і побажань.

Напутні слова призовникам прозвучали 
із вуст матері одного з них – Людмили 
Гижі, яка закликала юнаків достойно нести 
військову службу і за гарним звичаєм, при-
гостила всіх запашним короваєм. У свою 
чергу, за всіх майбутніх військовослужбовців 
Дмитро Плотницький пообіцяв гордо нести 
їхній священний обов’язок і не зганьбити 
честь Козятинського краю.

Цієї весни 24 юнаки Козятинського 
району та міста Козятина поповнять лави 
Збройних сил України та інших військових 
формувань. На них чекають суворі та нелег-
кі будні військової служби, які вимагатимуть 
від них самостійності та дисциплінованості, 
сумлінного виконання почесного обов’язку 
громадянина України.

Протоієрей Української православної 
церкви Св. Пророка Іллі Роман Масира 
благословив новобранців на подальшу 
службу, окропив хлопців свяченою водою 
та подарував ікони–обереги.   Святковий 
настрій призовникам дарували аматори 
Козятинщини.

 
Музичним дарунком для усіх присутніх 

стали виступи учасників художньої само-
діяльності районного Будинку культури і 
талановитих аматорів краю.

прес-центр 
рДа

з ювілеЄм!
Махаринецького сільського голову
Наталію Вікторівну ВАСИЛЮК 

(09.04)
 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
зав. хірургічним відділенням Козятин-

ської ЦРЛ, депутата районної ради
Володимира Михайловича ШАВЛЮ-

КА (08.04),
нач.відділу держнагляду за дотриманням 

саніт. законодавства
Козятинського районного управління
ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій 

області
Інну Анатоліївну ПРОЦЬ (10.04)

 Прийміть найщиріші вітання та поба-
жання міцного здоров’я, родинного бла-
гополуччя, достатку, злагоди, здійснення 
всіх ваших задумів. Нехай кожен новий 
день буде щедрим на успіхи та перемоги, 
багатим на радісні звістки, приємні події, 
особисті досягнення і благородні справи! 
Хай завжди Вас супроводжує щаслива 
зоря удачі, Боже благословення, а у 
вашому домі панують любов, злагода та 
добробут! Бажаємо вам нових плідних 
успіхів і звершень на благо рідного краю 
та його жителів.

З повагою, голова районної ради 
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації  

Юрій СЛАБЧУК

в’Ячеслав гончарук

З Петром Давидовичем ми 
знайомі вже декілька років. Як 
співрозмовник він дуже цікавий 
і розумний чоловік. Зустрів-
шись перед його ювілеєм, ми 
запитали в нього, який, на його 
думку, є рецепт довголіття. По-
думавши трохи, він покликав 
дружину Вікторію. Вони будь-
які рішення приймають обоє. 
Першим знайшов відповідь 
голова сімейства. Каже, я щоб 
стільки фізично не працював, 
то мабуть стільки не прожив 
би. 

- Бути постійно в русі - то й 
старіти ніколи, - стверджує він. 
А Вікторія Михайлівна вважає, 
що супутником довголіттяє є 
життя без шкідливих звичок. 

Третьою причиною феномену 
довголіття є життя без частих 
стресових ситуацій. Наш герой 
ніколи не панікував у складних 
життєвих ситуаціях. У дитин-
стві в голодний рік не падав 
в паніку, коли серед продуктів 
харчування був бур’ян, лобода. 
Не падав у паніку, коли, маючи 
перспективу стати машиністом 
потяга, перейшов добровільно 
механіком рефрижераторної 
секції у Фастів. Почавши на 
новому місці з нуля, добився 
визнання на роботі, ставши на-
ставником молоді на виробни-
цтві. Він вважав, що з кожної 
складної ситуації є вихід і за-
вжди знаходив його.

Перше випробування на Пе-
тра Давидовича випало в голо-
дний 33 рік. Той рік пережили 
не всі члени його родини. Бра-
тик і сестричка не могли їсти 
гнилу картоплю чи суху лободу, 
збирану в полі.

Друге випробування припало 

на нього в роки Другої світової 
війни. Батько 11-річного Петра 
пішов на фронт. Остався він 
опорою матері. За війну згадує 
неохоче, каже, що його згаду-
вати? Німці були в Козятині, а 
наші поліцаї були гіршими за 
німців.

У 46-ому закінчив семилітку. 
Пригадує випускний вечір і 
зустріч шкільного світанку. А 
ще каже, на випускний вечір в 
школі зробили морозиво. Для 
нас, випускників, то було зво-
рушливе дійство.

Після школи вступив у Козя-
тинське залізничне училище. За-
кінчивши його в 1948 році, став 
водити «овечки, щуки, лебідки» 
так в народі називали паровози 
марок «ОВ» «Щ» «Л».

У 55-ому пішов у армію де 
був спочатку учнем, а потім 
інструктором радистів. Демобі-
лізувавшись, повернувся в рідні 
краї. Відновився на роботу в 
депо. Обзавівся сім’єю, жили з 
дружиною в Козятині. І тут нове 
випробування.

Депо, що було на другому 
Козятині, приєднали до «Ло-
комотивного» депо. З’явилося 
багато зайвих бригад. Локомо-
тивщикам запропонували добро-
вільно перевестися в механіки 
рефрижераторних секцій. Став 
Петро Давидович виробничим 
добровольцем. На новому місці 
доробив до пенсії. Звідти пішов 
на заслужений відпочинок. Тіль-
ки не хотілося нашому співроз-
мовнику відпочивати. Закінчивши 
курси оператора газових коте-
лень, влаштувався на роботу, 
де працював ще вісім років. А в 
1992 році завершив свій трудо-
вий шлях.

Дружина Вікторія Михайлівна, 
починаючи з 1957 року, весь час 

була опорою Петру Давидовичу. 
Він тижнями був на роботі, а 
вона самотужки виховувала ді-
тей. Виросли вони освіченими і 
люблячими батьків дітьми. Дочка 
Валентина, працюючи в інституті 
гідроенергетики, і син Ігор, інже-
нер Укртрансгазу, знаходять час, 
щоб часто провідувати батьків.

З підтримкою дітей матері-
альне становище в 62-річного 
подружжя Сверделів майже 
ідеальне. «Якби в мої роки ще 
таким ідеальним було здоров’я», 
- сказав і сміється. Далися взна-
ки відпочиваючому залізничнику 
постійні протяги, коли працював 
на паровозі.

Більше питань ми нашому 
герою не ставили. Що хотів роз-
повісти, розповів. Тож, побажав-
ши здоров’я героїчній парі та 
подякувавши їх за гостинність і 
людяність, ми поїхали. Та й на 
годиннику була 20-та година. 
Час відпочивати тим, хто тільки 
душею молодий.

петро Давидович свердел. - Якщо б я тяжко не працював, то навряд чи дожив би до 
такого віку. а скоро мені 90!

Урочисті проводи призовників 
весняного призову 2019 року на 
строкову службу до лав Зброй-
них сил України відбулися 2 
квітня в приміщенні райдержад-
міністрації.

Цієї весни до захисту Батьків-
щини приєднаються 24 кращих 
синів Козятинщини.

Призовників на щасливу служ-
бу благословив настоятель храму 
Святого пророка Іллі Української 
православної церкви КП, про-
тоієрей, отець Роман Масира та 
вручив козятинчанам посвячені 
іконки.

Не обійшлося і без добрих 
та душевних слів від імені всіх 
рідних. Майбутніх захисників 
Батьківщини батьки благословили 
на щасливу дорогу. І за давньою 
українською традицією частували 
юнаків короваєм.

Урочисту обіцянку з честю ви-
конати свій військовий обов’язок 
від імені усіх призовників склав 
Дмитро Плотніцький — відомий 
козятинський соловейко. Зокре-
ма юнак сказав, що на службу 
до Збройних сил України йде 
з бойовим настроєм і великим 
бажанням служити Батьківщині.
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обличчя Козятинщини здоров'я

операція "відновлення". Ось-ось прийде пора знімати шапки. І за іронією долі саме навесні наша 
шевелюра виглядає найгірше. Причини, звісно, є, і всі вони обгрунтовані. Утім, методи "воскресіння" 
волосся теж клінічно доведені та випробувані. Варто лише обрати підходящий

олена бережнюк — бронзовий 
Призер з ПроФесії "оФіЦіант"

Чи здають ПаПерові 
стаканЧики на УтилізаЦію?

ЧомУ навесні ми лисіємо
стріляли: Представники громадської організації «Спортивний Козятин» провели в районі кооперативних 
гаражів нашого міста змагання з пейнтболу. Це, мабуть, єдина гра, де можна перейти з віртуальної 
реальності в реальне життя і відчути всі принади підвищеного адреналіну

альона рЯБоконь 

Найголовніша причина випадання 
волосся навесні - нестача корисних 
речовин в організмі, а у деяких спо-
стерігається навіть авітаміноз. Тому 
насамперед слід серйозно задума-
тися про свій режим харчування. 
Випадає волосся, як правило, через 
нестачу вітамінів А, В, Е, С. Тому 
весняний раціон повинен склада-
тися з молочних продуктів, м'яса, 
фруктів, овочів і шоколаду. Важли-
вий момент для цієї пори року - не 
варто надто захоплюватися різно-
манітними засобами для укладання 

волосся (плойки, праски, фен).

Валерія Пустоваренко, дермато-
лог “Альтамедика”

- Фізіологічне випадання волосся 
у людини обумовлене переходом 
волосся з однієї фази в іншу. У 
нормі щодня випадає до 30-40 
волосин. Якщо людина піддається 
сильному стресовому або іншому 
патологічному фактору (лихоманка, 
кровотеча, голодування, вагітність, 
прийом лікарських засобів і т. д.) 
- то частина волосяних фолікул 
переходять в перехідну фазу і в 
фазу спокою та відбувається над-

лишкове випадання волосся, при 
розчісуванні можна виявити щодня 
від 80 до 250 волосин, що випали. 
Навесні проблема з випаданням 
волосся особливо відчутна - так 
як спостерігається загострення 
хронічних захворювань (ЖКТ, 
судин, кістково-м'язового апарата, 
порушення імунної та ендокринної 
системи) й різка зміна погоди, це 
стрес для організму. А ще авітамі-
ноз, переохолодження, недостатня 
фізична активність, психічна

напруга - все це сприяє порідінню 
шевелюри. Якщо ви зіткнулися з 
такою проблемою, спочатку про-

консультуйтеся з лікарем. Так як 
проблема може бути не сезонною, 
а сигналізувати про більш серйозні 
проблеми здоров'я, які потребують 
поглибленого обстеження та ліку-
вання. Для усунення даної пробле-
ми дотримуйтеся простих правил:

правильно харчуйтеся (вживайте 
коренеплоди, які добре зберігають 
вітаміни - морква, буряк, селера, 
петрушка), вживайте м'ясо і кис-
ломолочні продукти, не переохло-
джуйтесь (навесні сонце світить, але 
не гріє), більше рухайтеся.

Не перевантажуйте нервову сис-
тему, знаходьте час для відпочинку 

та повноцінного сну. Звертайтеся 
до лікаря при загостренні хронічних 
захворювань. Своєчасне усунення 
негативних факторів прискорить 
вирішення проблеми волосся.

Добре використовувати зовніш-
ньо препарати сірки, дьогтю, цинку 
у вигляді лікувальних

шампунів, фітошампунів. Не зло-
вживати стайлерами, правильно 
розчісувати волосся, не носити важ-
кі головні убори, але і не переохо-
лоджуватися, так як це призводить 
до спазму судин і порушення мікро-
циркуляції крові і кровопостачання 
волосяних фолікул.

сергій ізотов (27): 
— Стадіон щоб був до 

пуття. Більше лавочок, а ті, 
що є, пофарбувати.

мирослава сиванівська 
(34):

— Потрібно, щоб прогре-
сувала культура, а не генде-
лики. Було б добре, якщо б 
у місті був кінотеатр. Також 
потрібно відремонтувати 
дороги.

 ірина Даценко (32):

— Щоб працювали туалети. На-
садити більше квітів у парку. А го-
ловне - більше розваг для молоді.

олексанДр Богатчук (40): 
— Хотілося б, щоб з'явилися 

знаки, які вказують, де можна 
паркуватися. Покращити пар-
кову зону. Щоб туалет в парку 
працював.

олексій свинарчук (30):
— Сміттєві баки щоб 

були. Красивий фонтан. А 
ще, було б добре, якщо б з 
вулиць позабирали безпри-
тульних собак.

валентина титарчук (70): 
— Головне - чистота. 

Більше квітів та дерев 
у центрі. Покращення 
будинку культури.

ми запитали у козЯтинчан Які зміни на краще ви хотіли б бачити в нашому місті?

з віртУальності в реальність: як «сіро-
зелені» козятинЦі грали У Пейнтбол

в’Ячеслав гончарук
 
Взяли участь в спортивно-роз-

важальному заході близько 30 
учасників віком від 16 і більше 
років. Вони були розділені на 
три групи, серед яких були й 
представниці слабкої статі. Дві 
команди, переодягнувшись в 
камуфляжну форму, за коман-
дою інструктора розпочинали 
спортивну розвагу. Після двох 
проведених ігор, а при нічиї зма-

гання команд складалося з трьох 
поєдинків. Тоді команда, яка про-
грала, поступалася місцем третій 
команді.

Гра настільки захоплювала 
спортсменів-початківців, що ко-
манда, яка поступилася місцем, 
була не засмучена поразкою, 
але проводила аналіз своїх дій і 
розробляла стратегію для пере-
моги. За час, що гравці провели 
на умовному полігоні, вони стали 
досвідченими вояками. Якщо в 

перших поєдинках бойова роз-
вага тривала до 10–15 хвилин, 
то за годину до її завершення чи 
зелені, чи сірі святкували перемо-
гу за лічені хвилини. У перервах 
між боями перевіряли, як і перед 
початком спортивної розваги, 
бойовий комплект вояка (маркер)

Перед грою робота маркера 
(спеціального пневматичного при-
строю) перевірялася на стенді. 
Повторювалася така процедура і 
перед засипкою нових патронів.

Після гри кореспондент нашої 
газети поспілкувався з організа-
тором спортивно-розважального 
заходу. Серед питань, які цікави-
ли представника ЗМІ, ключовими 
були, як виникла ідея проведення 
такого заходу в нашому місті? 
Чи є безпечним для підлітків цей 
екстремальний вид спорту? Де 
мають проходити змагання такого 
типу?.А ще цікавило пресу, скіль-
ки коштує таке задоволення?

Пан Олександр розпочав свою 
розповідь з другого питання і 
сказав наступне:

— Пейнтбол екстремальним є 
до тієї пори, поки учасники за-
ходу не пройдуть навчання у ін-
структора. Пейнтбол всього лиш 
чоловіча гра, в якій часто беруть 
участь дівчата. Як у кожному 

виді спорту, в пейнтболі можли-
ві синці. Усе залежить від того, 
як учасник спортивної розваги 
усвідомив правила гри і поради 
інструктора.

а чому вирішили провоДити 
такі розваги у козЯтині?

— Ідея провести такі змагання в 
Козятині була пов’язана з тим, щоб 
хоч на одні вихідні забрати дітей 
та юнацтво від комп’ютерів. І в цій 
спортивній розвазі розвивається 
командний дух, де на практиці 
перевіряється стійкість нервів това-
ришів по команді. Ще одна причина 
запровадженого заходу полягає в 
тому, щоб змінити в підлітків звичну 
однобокість міського життя.

майДанчик, на Якому ве-

ДутьсЯ умовні Бої, маЄ великі 
порослі, вони не заважають 
прицільній стрільБі?

— Майданчик, на якому ми зараз 
знаходимось, цілком підходить до 
спортивної гри в пейнтбол, Згодом 
ми встановимо межі ігрового поля. 
Загородимо його автомобільними 
шинами. А кущі повинні бути як до-
даткове укриття вояка-спортсмена.

З якого матеріалу зроблені 
патрони і чи змивається фарба же-
латинової кульки, якщо потрапляє 
на одежу?

— Патрони мають желатинову 
оболонку як ліки в фармацептиці. 
Фарба є кольоровою емульсією і 
легко розчиняється водою.

Для тих, хто хоче пограти у 
пейнтбол, можна телефонувати за 
номером (093)7305190 

команди перед умовним боєм

маркери проходять перевірку

28 березня на базі Вінницького центру профе-
сійно-технічної освіти переробної промисловості 
проводився ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу фахової майстерності серед учнів за-
кладів професійної (професійно-технічної) освіти 
з професії «Офіціант». 

Визначали обдаровану молодь у системі про-
фесійної освіти, удосконалення знань із новітніх 
технологій та кращого у виробничому досвіді.

Козятинське залізничне училище представля-
ла переможниця І-го етапу конкурсу з професії 
«Офіціант», учениця групи №302 (професія 
«Кухар. Кондитер. Офіціант») Олена Бережнюк.

Учасники робили самопрезентацію на тему «Я 
і моя професія в навчальному закладі». Потім їх 
перевіряли на знання теорії. І на завершальному 
етапі конкурсанти виконували завдання практич-
ного туру. А саме — протягом визначеного часу 
складали серветки; змагалися у техніці наливання 
вина та русі із тацею, а також сервірували стіл 
на 2 персони для молодіжного дня народження.

Олена всі конкурсні завдання виконала сво-
єчасно, виявивши професійні уміння та знання.

Робота нашої Олени достойно була оцінена 
членами журі. Студентка увійшла у трійку най-
кращих учасників і була нагороджена Дипломом 

олена Бережнюк. Студентка 
увійшла у трійку найкращих 
учасників конкурсу "Офіціант"

Газета RIA поцікавилася, чи збирають 
у Козятині для утилізації склянки на точ-
ках продажу кави.

Залізничник Олександр Малащук 
полюбляє каву. Чоловік працює маши-
ністом, тому без заряду бадьорості на 
роботі – ніяк. Коли має справи у місті, 
завжди купує каву з собою.

- Часом купую каву 5 разів на день, - 
розповідає пан Олександр. – Ось зараз 
дружину заберу і разом з нею підемо на 
каву. Раніше підробляв таксистом. Тоді 
пив по 7-8 чашок за ніч, щоб не заснути. 
Потім трохи менше.

Горнятка, в яких ми купуємо напої, 
оброблені пластиком. Тому їх не можна 
викидати в паперові відходи. На точках 
продажу кави та напоїв у нашому місті 
склянки на утилізацію не збирають. За 
словами продавців, їх просто викидають 
до смітника.

Вінницький досвід інакший. За інфор-
мацією із сайту газети «День», там у 
деяких кав’ярнях встановили контейнери 
для збору паперових склянок. У рамках 
проекту «Eco to go» активісти виготови-
ли та встановили контейнери, куди від-

відувачі викидають використані горнятка. 
Зібрані стакани передають підприємству, 
яке виготовляє з них канцелярію.

Переробку стаканів для напоїв запо-
чаткувала Вікторія Норенко. Жінка чоти-
ри роки тому створила проект «Зелений 
птах». Зібрану сировину її команда 
відвозить на завод, де папір відділяють 
від пластику. Згодом пластик і целюлоза 
перетворюються на блокнот.

Вінницької обласної державної адміністрації 
за зайняте ІІІ-є місце в обласному конкурсі  
«Офіціант».

Вітаємо Олену і бажаємо й надалі професій-
них успіхів та злетів!

олександр малащук регулярно 
купує каву з собою
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 Прес-служба і думКа реКлама

 продам
  3 âóëèêà Äàäàí 900 ãðí., ñ.Éîñèï³âêà. 097-618-69-42
  3 êîðîâè ïåðâ³ñòêè, ç 3 òåëÿì ³ 2 òåëÿì. 098-903-68-45 Ëþäà
  Àâòîêëàâ íîâèé íà 24 áàíêè 0.5 ë. 1 000 ãðí. 073-218-92-49
  Áàðàáàíè òîðìîçí³ ïåðåäí³ íà ÂÀÇ 09-10-11-12  R13 íîâ³, ãóìà 185 õ 65 
õ 15 á/ó, äâåð³ çàäí³ ë³â³ á/ó ÂÀÇ 2109-99. 067-756-85-13, 063-293-14-23
  Áàðíà ñòîéêà äîâæ. 2.94 ì., âèñ. 1.3 ì. ç äåðåâà. 063-881-70-70
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç âóëèêàìè Óêðà¿íåöü. 
097-085-77-51
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ ìîë³ 
20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð ï³äãîòîâëåíèé, 
ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, êîìïðåñîðà 2-õ öèë³íäðîâîãî, ßÂÀ-350, 
ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, ìëèí 3-õ ôàçíèé, åë.çâàðêà (âàðèòü - 
ïåðåìåíêîþ, ïîñòîÿíêîþ ³ ãðàô³òîâèì ñòåðæíåì íà ì³äü), ôîðìà äëÿ 
êðèíè÷íèõ ê³ëåöü. 068-216-34-20
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áîéëåð Ariston 80 íîâ., ëþì³í³ñöåíòí³ ñâ³òèëüíèêè + ëàìïà äîâãà, 
ñâàðî÷íà ïðîâîëêà ì³äü. 063-404-13-13, 068-800-63-63
  Áîðîíà âåëèêà, ïëóã ê³ííèé, ñ³÷êàðíÿ. 096-295-09-54
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè ìóëàðä, ³ñïàíêà, 
êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí. 063-
293-13-29, 098-974-57-77
  Âåëî ðàìà, êîëåñà, ðàêîâèíà êåðàì³êà, øïàëè áåòîíí³ 10 øò., áî÷êè 
çàë. 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 24, äîñêà äóá, îñèêà, 
êðóãëÿê, òðóáà çàë. íà ä³àì. 40 ìì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Âåëîñèïåä (ãîðíèé òà ï³äðîñòêîâèé) Í³ìå÷÷èíà, ïëàñòèê, îöèíêîâàí³ 
íî÷âè òà áàë³ÿ (íîâ³), øâåéíà ìàøèíêà, ïðàñêà, ïîëêè äîÿ ïîãð³áà 
îöèíêîâàí³, íàá³ð (ïëèòà, êîë³ñíèêè, äâîº âåðåé). 096-412-34-14
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, ñïîðòèâíèé, á³ëèé Î.Ê 26, âèïóñêíà ñóêíÿ 
äèòÿ÷à 6-9 ðîê³â. 093-779-84-23, 096-312-34-41
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, íàñ³ííÿ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â, ìèëî - 
ïåðåðîá. 20 ë., òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., 2 áî÷êè ïî 200 ë.,  ïëóæîê äëÿ 
ï³äãîðòàííÿ, àëþì. ïðîâ³ä 300ì. 3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì. 093-940-96-11, 
068-334-66-72
  Âèíîãðàä êóù³ Ñåíñî, Ìóñêàò, îæèíà, Âîæäü Äæîçåô äóæå ðàííÿ, 
Òîíôð³, øîâêîâèöÿ (êðóïí³øî¿ íåìà), âÿëåí³ ãðóø³ (ïîëîâèíêè), ñóøåí³ 
âèøí³, àáðèêîñ, ³ðãà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Â³ç, ê³ííèé êóëüòèâàòîð, ïëóã, ñ³÷êàðíÿ. 067-338-12-16
  Â³êíà á/ó, áåçïåðåá³éíèê ç òð³ùèíîþ â êîðïóñ³, íîâà áàòàðåÿ, 
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê â âàííó, âàãîíêà ïëàñòèêîâà 10 êâ.ì.. 093-773-
34-02, 098-675-21-69
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03 - 4 øò. íîâ³. 063-616-18-22, 

067-976-19-54
  Âóã³ëëÿ, âàííà 1 200 ãðí., áîðîíà 500 ãðí.,ë³æêî ïîëóòîðíå 950 
ãðí., øàôà 850 ãðí., êèëèì 350 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà í/à 1 100 ãðí., 
êàí³ñòðà 20 ë., ìÿñîðóáêà ÷óãóí. 150 ãðí., â³äïàðþâà÷ ïàðîâèé 250 ãðí. 
093-753-73-25
  Ãàçîâà ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, â õîðîøîìó ñòàí³. 2-01-88
  Ãàçîâà ïëèòà â ãàðíîìó ñòàí³ á/ó. 063-829-28-71
  Ãàçîâà ïëèòà Âåêî á/ó 3 500 ãðí. 067-795-95-41
  Ãàçîâà ïëèòà Ãåôåñò á/ó, êóõíÿ íàáîð 2 ì/ï. á/ó. 093-683-58-18, 
097-566-59-09
  Ãàçîâà ïëèòà, êîëåñà çàäí³ äî ÌÒÇ, öàôà ë³âà, ãîëîâêà äî ìîòîðà 
Ä-240, ç/÷àñòèíè äî ÞÌÇ, ìîòîð ÓÄ-25, çöåïêà êàòê³â, êîëÿñêà äî ÌÒÇ. 
068-024-27-05
  Ãàçîâèé êîòåë íîâèé Ðóññå Õàðê³âñüêèé, íåäîðîãî. 096-925-31-30, 
2-32-56
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï. Òóíåëü. 093-539-53-85
 Âåëèêèé ãàðàæ, ³äåàëüíèé ñòàí. Ðåâîëüâåð «Ñòàëêåð» íîâèé + 
ïîäàðóíîê íàáî¿ 063-276-07-38
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â öåíòð³ âóë.Ð.Ëþêñåìáóðã ç äîêóìåíòàìè. 067-795-
95-41
  Ãîëóáè - ïàâè÷³ ð³çíîêîëüîðîâ³. 097-756-75-89
  Ãîðíî, íàêîâàëüíÿ, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà ³ ò.ä. 097-369-
60-59, 063-829-40-41
  Äà÷à 10 ñîò., Òåëåìîí³âêà «Âåòåðàí». 096-419-30-65
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³, êîíòåéíåð ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. âóë.
Ëÿòóøèíñüêîãî 28. 093-017-87-72
  Äà÷íèé ó÷àñòîê íà Ïëàíîâîìó 10 ñîò., íåäîðîãî. 096-925-31-30, 
2-32-56
  Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, ë³æêî ç ìàòðàöîì äèòÿ÷å â³ä 5 ðîê³â. 063-
605-75-51
  Äâåð³ ÂÀÇ 2106 á/ó 4 øò. â çáîð³ â äîáðîìó ñòàí³. 098-132-22-28
  Äèâàí, 4 ê³ìíàòí³ ñò³ëüö³, êóõîíí³ ñò³ë òà 4 òàáóðåòêè. 063-629-52-33
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç 
ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Adamex Vicco R5, ïîâíèé êîìïëåêò â ãàðíîìó 
ñòàí³, êîë³ð ñ³ðî-îðàíæåâèé. 063-462-61-20
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, êîëÿñêà âåëîñèïåä, ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ, õîäóíêè, 
äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 4-6 ðîê³â. 093-798-99-08
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Êîìá³ Ôåìåë³ ²òàë³ÿ 2 â 1. 093-416-15-88
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 
067-892-37-11
  Äèòÿ÷³ ðå÷³ íåäîðîãî.  068-519-07-04, 063-289-24-74
  Äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà Áðàìà, ï³âí³ íà ïëåìÿ, ñ³÷êàðíÿ, â³êîíí³ 
áëîêè 140 õ 100 (êîðîáêà-äóá), êóù³ âèíîãðàäó, îæèíè, øîâêîâèö³. 2-11-64 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85

краЩий сПосіб захистУ – наПад? Частина дрУга
олексанДр гвелесіані

Витратили півмільйона гривень 
на проектну документацію водо-
гону без намірів його будувати. 
На даний час цінність документа 
дорівнює нулю, бо закінчився 
строк його правомочності. Я по-
переджав про це, але в міського 
голови – своя думка, байдуже, 
що неправильна. 

Не встигли створити міську 
лікарню, як даємо згоду на 
об’єднання з районною, бо

нарешті дійшло, що її утриман-
ня в умовах медичної реформи, 
як тільки запрацює принцип «гро-
ші ходять за пацієнтом», стане 
непосильним тягарем для бю-
джету. То що це було? Виважене 
рішення чи популізм, найдорожче 
в історії міста працевлаштування 
рідних і друзів сім’ї?

Таких прикладів неспромож-
ності розумно керувати містом 
накопичилося дуже багато. Про-
блема в тому, що міський голова 

не хоче чути правду.
Зусиллями свого оточення 

він знаходиться у теплій ванні 
схвальних відгуків і захопленого 
«одобрямс» тих, кому просто по-
трібно комфортно пережити його 
каденцію і у кого чиношанування 
в крові. При цьому на будь-яку 
аргументовану критику О. Пузир 
реагує, як бик на червону ганчір-
ку, намагаючись заткнути тих, хто 
може собі дозволити висловити 
власну думку про реальний стан 
справ. 

Але ж у нас демократія і сво-
бода слова, синок! За дивним 
збігом обставин недолугу казочку 
про вашого покірного слугу за-
мовили напередодні оприлюд-
нення електронних декларацій 
чиновників.

Це схоже на білими нитками 
шите бажання скористатися прин-
ципом «Кращий спосіб захисту 
– напад». Не пізніше 1 квітня 
громада зможе побачити, в які 
суми виливаються премії наших 

місцевих коболєвих, зокрема
міського голови, скільки бю-

джетних коштів витрачається на 
утримання непотрібних посад, 
наприклад, ще одного заступника 
директора терцентру.

Громаді явно не сподобаються 
ці цифри співвідносно з резуль-
татами їх роботи, то чому б не 
перевести стрілки на засновника 
«Хлібодару», він же, будучи ко-
лись міським головою, теж отри-
мував премію.

Так, але сума премії становила 
не 100, а всього лиш 10% поса-
дового окладу – приблизно 400 
гривень. Рішення про преміюван-
ня приймалося депутатами що-
квартально після заслуховування 
звіту про роботу. А з 2013 року я

відмовився від премії взагалі. 
При цьому стійко витримував 
шквал критики – заслуженої і не 
зовсім – в тому числі, від Пузиря. 
Тож ніяк не можу погодитися зі 
спробою цього добродія моно-
полізувати ринок свободи слова.

Відверто про «Хлібодар». Для 
місцевого діда Панаса (він же 
Роман Безсмертний, він же – Бо-
рець із туберкульозом) цей ринок 
– як кістка поперек горла. Він 
би душу чорту продав, аби тільки 
«Хлібодар» зник з карти міста. 
Це не інакше, як типовий прояв 
дії української тотемної тварини 
– жаби. Нема щоб порадіти, що 
в зручному для мешканців місці 
розташовані торгові точки, де 
можна купити найдешевші про-
дукти і крам. Це робочі місця 
приблизно трьохсот людей. Якщо 
ж прихильники Пузиря (напри-
клад, радниця) не можуть пере-
жити факт існування ринку, то 
хай би не вешталися там, вигаду-
ючи спосіб уникнути привітання зі 
мною при зустрічі. Придбати про-
дукти (правда, дорожче) можна й 
в інших торговельних точках.

Я не претендую на роль пра-
ведника і не заперечую, що 
посада сприяє започаткуванню 
бізнесу. Не стали винятком ні я, 

ні нинішній міський голова: якщо 
вірити його минулорічній декла-
рації, другий рік його каденції 
сприяв несподівано стрімкому 
злету бізнесу його дружини. 
Сподіваюся, вона візьме з мене 
приклад: поки її чоловік за бю-
джетні гроші ледь не до кожного 
дня народження преміює лояль-
них чиновників і депутатів, я за 
останні три роки надав більше 
58 тисяч гривень матеріальної 
допомоги простим городянам 
(без врахування депутатського 
фонду).

Дошкульна критика – це нелег-
ко. Але на те й Гвелесіані в депу-
татах, щоб Пузир не дрімав. Мо-
жете видати хоч збірник казок, 
можете опуститися, як це робить 
міський голова, до звинувачень у 
маразмі – це не примусить мене 
припинити озвучувати власну, за-
сновану на багаторічному досвіді 
думку про діяльність нинішньої 
міської влади. Це демократія і 
свобода слова, синок.

Шанс на нове життя Після ато
прес-служБа вінницької іт-акаДемії

 
Наші воїни, наші захисники заслуго-

вують на гідне навчання та гідну профе-
сію, в якій вони знайдуть себе та своє 
подальше призначення. Психологи ка-
жуть, що зазвичай людині, яка пройшла 
війну, важко повернутися до такого са-
мого ритму життя. Тобто до того ритму, 
який був у неї до мобілізації, чи стати 
до тієї ж роботи, що у неї була. Людина 
змінилася назавжди й знову має шукати 
себе в новому житті.  

Існують державні програми з реабілі-
тації і працевлаштування ветеранів, дер-
жава також надає можливість ветерану 
безкоштовного навчання у деяких дер-
жавних закладах. І ми також не можемо 
стояти осторонь.

 Вінницька ІТ-Академія, в рамках 
власної соціальної програми освітньої 
допомоги воїнам, надає знижку учас-
никам бойових дій на Сході України та 
в Криму – 50%.  А також знижки на 
освітні послуги мають незахищені кате-
горії населення: люди з інвалідністю 3-ї 
групи – 10%; люди з інвалідністю 2-ї 
групи – 15%; люди з інвалідністю 1-ї 
групи – 20%.

На сьогодні Вінницька ІТ-Академія є 
одним з найбільш престижних закладів 
з підготовки айтішників. Уже 8 років 
вона руйнує шаблони і створює нові 
стандарти елітної та ефективної освіти, 
які забезпечують результат. Результат 
- це отримані знання і вміння, з якими 
випускники ІТ-Академії успішно про-
ходять співбесіди і отримують першу 
роботу в ІТ.

Важливим є той факт, що зі студен-
тами працюють викладачі-практики і 
навчання проходить на діючих проек-
тах. Це забезпечує вдалий результат та 
успішне подальше працевлаштування. 
Доказом цього є один із наших випус-
кників Олег Волков, який став добро-

вольцем у війську для виконання своїх 
Конституційних обов'язків і захисту сво-
єї сім'ї. Він пробув більше року на війні 
та повернувся з двома пораненнями, 
отримав важкий посттравматичний син-
дром. Олег повністю змінив своє життя: 
сьогодні він успішний програміст однієї 
із Вінницьких ІТ-компаній. Ось, що він 
каже про навчання в Академії

“Дякуючи небайдужим людям, роз-
робникам - волонтерам, що допомогли 
колишньому сержанту ЗСУ стати на 
шлях здобуття дуже непростої про-
фесії, колективу ІТ-Академії - зараз я 
маю шанс розвиватись і стати інжене-
ром-розробником програмного забез-
печення.

Існує така фраза - "солдати з війни не 
повертаються ніколи", нехай навіть так, 
проте бути повноцінним громадянином, а 
не юзером цього суспільства - можливо! 
І я вірю, що все тільки починається.

ІТ-Академія відіграла не останню роль 
у моєму психологічному післявоєнному 
становленні, адаптації в суспільстві і 
дала усі умови для здобуття базових 
навиків WEB-dev.” (повний відгук про 
навчання Олега Волкова читайте на сто-
рінці Фейсбук)

Так, військовослужбовцям важко зна-
йти себе після участі у антитерористичній 
операції, операції об’єднаних сил, іноді, 
після бойових дій, життя перетворю-
ється на невизначеність і суцільну роз-
губленість, але залишатися в цьому чи 
змінити, без перебільшення, все вирішу-
вати кожному особисто. Головне - ваше 
бажання працювати над собою, шукати 
джерела мотивації і йти вперед, не зу-
пиняючись. У Вінницькій ІТ-Академії вам 
допоможуть у навчанні, що в сукупності 
дозволить досягати поставленої мети і 
отримати бажаний результат. Тут важли-
во висловлювати свої думки та цінувати 
думки інших, це дозволить співпрацювати 
результативно і плідно. Серед випускни-

ків ІТ-Академії є філологи, лікарі, ме-
неджери за освітою, які зуміли виявити 
і довести, що вони — програмісти за 
покликанням. Запрошуємо усіх атовців 
змінити своє життя та навчатись у Ві-
нницькій ІТ-Академії на пільгових умовах 
за будь-якою із спеціалізацій - програму-
вання, тестування ПЗ чи веб-дизайн.

Можна навіть навчатися БЕЗКОШТОВ-
НО! Достатньо круто знати шкільну про-
граму, не лінуватися сидіти над задача-
ми з підвищеною складністю та любити 
математику.

Вінницька ІТ-Академія
ita.in.ua
тел. (067)431-19-21, (073)20-99-743

  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  ªâðî â³êîíöå á/ó 72 õ 46 ñì., ðåâîëüâåð Àëüôà, ìîäåëü 440 êàë³áð 4 
ìì. 068-753-33-53
  Çàï÷àñòèíè Ò-40, ïåðåäèëóæíèêè äî ïëóãà, äîìêðàò 25 òîí â õîðîøîìó 
ñòàí³. 067-422-36-17
  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò äîáðèé ñòàí, âñ³ ôîðìóëè ìàòåì., ãåîìåòð³¿, 
ô³çèêè. 098-955-90-13
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, äâ³ âåëèê³ õóñòêè ç õðåíçåëÿìè, ïëàòòÿ äëÿ 
âàã³òíèõ. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé 
ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò.,ãàç, ñâ³òëî, äåðæ. àêò, áî÷êà ìåòàëåâà 200 ë., 
êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 096-983-18-68
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, äóæå ãàðíå ³ çàòèøíå ì³ñöå, äî öåíòðà 
15 õâ. õîäó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), 
ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 
063-248-26-86 Îëüãà

  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.
Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò., ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè 
âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïåðåêðèòòÿ 
ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 
097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 063-775-19-61
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, 
ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
  Çåðíî ÿ÷ì³íü, ñîÿ. 067-916-41-20
  Çåðíîâó â³ÿëêó, ñàìîðîáíó, á\â 067-93-19-756, 063-105-25-79
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
  Êàâîìàøèíè á/ó, íîâ³. 067-795-95-41
  Êàðòîïëÿ âåëèêà äåøåâî. 063-277-53-86
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 10 ãðí./â³äðî. 067-450-69-14, 063-192-73-38
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-271-52-14, 097-575-60-74
  Êàðòîïëÿ ðàííÿ âåëèêà íà ¿æó, ç äîñòàâêîþ íà äîì. 096-717-97-88
  Êë³òêè äëÿ ïàïóã 2 øò., òðóáà êàíàë³çàö³éíà à/ç, òðóáà äëÿ êîìåíà 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Продам магазин вул.8-Гвардійська, 
150 кв.м. 067-935-88-67

Продам будинок вул.Центральна 
53 кв.4., 78 кв.м., без ремонту + 

гараж з добрим освітленням та 
ремонтом. 

063-150-70-01, 093-766-44-33

На роботу потрібні: різноробочі, 
збиральниці грибів, продавець. З/п 
400-500 грн в день. Вахтовий ме-

тод, житлом забезпечуємо. Місце 
роботи - Київська обл., м.Фастів.

Телефонувати з понеділка по 
п'ятницю 098-634-12-45 

з 8.00 до 17.00 год

Продам магазин в р-ні 3 школи, 120 
кв.м. 063-280-18-73

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 067-

252-69-68

Здам в оренду приміщення 40 кв.м., в 
центрі. 067-757-89-25

Продам кухню б/у, прихожу, шкаф 
купе. 067-757-89-25

Продається теличка 10 міс. 
097-449-22-06

Магазин Багата Комора дорого за-
куповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 067-430-02-80,
 097-405-78-33

Загублено документи: посвідчення 
водія на ім'я Міщенко Сергій Михай-
лович, та реєстраційний талон на 
Деу Ланос №АВ 95-92 АХ, прохання 
повернути за винагороду. 063-456-

47-32, 098-264-45-08

Продам будинок вул.Грушевського 
155, зі всіма зручностями, 10 сот. 

землі. 067-753-67-42

ремонт
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36

робота
 На постійне місце роботи потрібен бармен 
офіціант   Вчасна заробітня плата. Працевлаш-
тування 0935996833
На роботу запрошується менеджер, завідувач 
складом, помічник - секретар 0633664950
На роботу потрібен Ескаваторщик, з досвідом 
роботи в м.Козятин. 098-888-86-26
На роботу потрібен водій категорії "Д". 067-
738-25-64
На роботу потрібен охоронник. 097-896-45-15
Проводиться пошук працівників по найму для 
виконання робіт по викосу порослі та вирубці 
чагарників на залізничних станціях дільниці 
Козятин - Фастів, оплата 6 000 грн., проїзд 
на місце робіт компенсується. 063-462-61-20
В літнє кафе запрошуються працівники кухні та 
бару. 063-676-53-02
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093-
631-89-49
Шукаю водія з машиною (бажано на газу) за 
викликом. 096-344-72-32
Потрібні монтажники металопластикових 
конструкцій (вікна, двері). 067-152-70-99
На постійну роботу на деревообробне 
підприємство запрошуються працівники цеху 
(досвід роботи не обов'язковий); тракторист 
- водій автонавантажувача, гідна з/п, офіційне 
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працевлаштування. 063-561-59-20
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15, 
30 діб, заробітня плата від 250 - 320 грн./доба 
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул. 
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 
073-003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На фірму по виготовленню пам'ятників на 
постійну роботу потрібен робітник. 093-408-
76-82, 098-319-18-86
На роботу потрібен водій. 067-265-84-17, 063-
502-69-43
В новий заклад запрошуються працівники: ку-
хар, бармен, сушист, офіціант, прибиральниця 
з/п висока. 063-307-61-02
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 098-
573-99-92
На роботу в кафе "Хуторок" потрібні бармен, 
офіціант, кухар. 067-264-95-70, 093-145-82-34
Виробники вареників та котлет  на виробницт-
во напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Вантажники  на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-

невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове вироб-
ництво.  МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 
7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів  на виробництво 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. 
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко 
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 
0674343683
Г о т у в а ч  ф а р ш у  н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. 
Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко 
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 
0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Обвалювальники риби на виробництво 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. 
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Розвозка від ст.м. Святошино, Академмістечко 
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 
0674343683
Господарству по вирощуваню шампіньйонів 
в Київській області потрібні чоловіки та жінки 
для вирощування та збору грибів. Житлом 
забезпечуємо. Тел.: 0672091505  
Машиніст бетононасосної установки(з/п від 
14000грн), машиніст бурової установки(з/п 
від 15000грн), виконроб(з/п від 15000грн), 
різноробочий(бурильник)-з/п від 12000грн. 
Безкоштовне житло(знімаємо квартиру). Тел.: 
0672158995  
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928  
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар, помічник кухаря, продавець зі знанням 
п.к. Ми гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. 067-430-02-80, 093-678-
53-01
На роботу в магазин "Продторг" запрошується 
пекар, помічник кухаря, різноробочий. Ми 
гарантуємо офіційне працевлаштування, 
середня заробітна плата  7000-8500 грн 
(з податками), 8-годинний робочий день, 
компенсація харчування. тел. 067-430-02-80, 
093-678-53-01.
ТОВ Козятинмлин запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 

різноробочих. 097-364-46-50
Запрошується няня. 063-616-83-08, 098-267-
01-61
Запрошується перукар та майстер манікюру, 
робочі місця здаються в оренду. 063-691-
92-69
Запрошуємо на роботу чоловіків  для виго-
товлення бетонних виробів. 0679104359, 
0635600798

 Будiвельнi матерiали 
 Ремонтно-будiвельнi послуги 

Копаєм, докопуєм, чистим криницi. Механ.способом. Великий 
запас води "пiд ключ". Тел.:(068) 023-70-98 

робота 
Пропоную 

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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êåðàì³÷íà, óìèâàëüíèê êåðàì ó âàííó. 098-564-75-58
  Êîçà ê³òíà ³ ê³çî÷êà 10 ì³ñ. 098-023-60-12
  Êîçà ê³òíà, øóòà, á³ëà, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà âåëèêà. 067-724-55-81, 
063-383-47-63
  Êîçà ïåðâ³ñòêà ç êîçåíÿì. 067-756-06-27
  Êîçåíÿòà ãàðíî¿ ïîðîäè. 068-860-68-92, 096-432-02-93
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà ç òóàëåòîì â óïàêîâö³, ïðîòèëåæíîâèé ìàòðàö 
íîâèé â óïàêîâö³, âåëîñèïåä äàìñüêèé íîâèé, ïðàëüíà ìàøèíêà ×àéêà 
á/ó. 067-378-49-23
  Êîìïþòåð + ìîí³òîð Ô³ë³ïñ 4 600 ãðí., â³äåîêàìåðà Panasonic ì³í³-
êàñåòà 650 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí íîâà 2 500 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìï’þòåð íîâèé, ïðîöåñîð Intel Celeron G 3930, ïàìÿòü 1000 GB, 
ìîäóëü ïàìÿò³ 4 GB, êîðïóñ Â³çíåñ 83000 ÎÑ  Windows 2010, àíòèâ³ðóñ 
âñòàíîâëåíî, ë³öåíç³éí³. 063-767-92-96
  Êîìïþòåð ïîâí³ñòþ â çáîð³ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-178-02-32, 068-
270-15-59
  Êîðîâà ä³éíà, ïåðâ³ñòêà, ÷îðíà, øóòà. 098-477-90-09
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì. 068-586-30-68
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, äîáðà, òåðì³íîâî. 068-760-50-68
  Êîðîâà ç 8 òåëÿì ò³ëüíà 7 ì³ñ. 068-507-91-75, 096-561-87-83
  Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà, âòåëåíà. 096-466-37-06
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì à 3 òåëÿì ò³ëüíà 6 ì³ñ. 21 000 ãðí. 
096-768-83-48
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ïåðâ³ñòêà, ñ.Ëîç³âêà. 068-034-41-90 Îëåíà
  Êîñ³ëêà ê³ííà, òþêè, â³ç. 096-226-10-97
  Êîòåë íà äðîâàõ, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, óãîëüí³êè ð³çíîãî ðîçì³ðó, òðóáè í/æ 
ì³äü, ëàòóíü, îöèíêîâàí., åëåêòðîäè ÑÑÐ, ò³ñêè, ã³òàðà. 096-773-39-01
  Êîòëè ãàçîâ³ Âàéëàíò 2 øò. á/ó äåøåâî â ðîáî÷îìó ñòàí³, öåíòð. 093-
773-34-02, 098-675-21-69
  Êóçîâí³ ç/÷àñòèíè (Ëàíæðîíè, àðêè ³ ò.ä.), äî ÂÀÇ 2121 «Íèâà», 

áåíçîíàñîñ îá³ãð³âà÷à, òîðñ³îíè, àìîðòèçàòîðè äî «Âîëèíöÿ» ËÓÀÇ, ìîòîð 
«Ìîñêâè÷à-408». 093-756-39-33, 067-430-79-37
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, 
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ëèñò ôàíåðè òîâù.20ìì., øâåëåð ¹10;12 á/ó, áî÷êà 200 ë. çàë³çíà, 
áî÷êà 220 ë. àëþì³í³ºâà, êîðèòî (êóçîâ) àëþì. 1.2 ì. õ 1.20 ì. õ 0.4 ì., 
íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå, âîäà), åë.êàëîðèôåðè 220 Âò, 380 Âò. 093-756-39-
33, 067-430-79-37
  Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067-772-36-78 
  Ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó (ãàðàæ), âîäîíàïîðíà ñòàíö³ÿ. 067-738-60-93
  Ìîí³òîð Ñàìñóíã á/ó 1 050 ãðí. 093-562-17-18
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà, øâåéíà ìàøèíêà, äðîâà, âèïóñêíà ñóêíÿ. 097-
241-27-58
  Ìîðñüêèé êîíòåéíåð 5 ò. â ì.Êîçÿòèí 8 000 ãðí. 068-379-16-11, 096-
325-57-80
  Ìÿêèé êóòî÷îê, ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ëþñòðà, ëàìïà íàñòîëüíà, 
ä³àïðîòåêòîð, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, åë. 
ìÿñîðóáêà, òðóáà à/ö ä³àã.150. 096-467-88-03
  Ìÿêèé óãîëîê (2 äèâàíà + 2 êð³ñëà) á/ó. 098-020-36-54, 093-890-30-35
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ âîäÿíà. 098-254-37-48
  Ïàñ³êà òà ïîðîæí³ âóëèêè, åëåêòðî-ìîòîð 4 ÊâÒ. 093-931-33-49 ï³ñëÿ 
17:00
  Ïåðåãí³é äåøåâî. 096-791-53-47
  Ïèñüìîâèé ñò³ë 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäà, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ç³ ñêëîì. 
063-288-72-37
  Ï³äñèëåíèé ðó÷íèé ðîçïóøóâà÷ ãðóíòó äëÿ ãîðîäí³õ ðîá³ò. âàðò³ñòü 800 
ãðí. 063-315-64-69
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé. 097-391-48-81
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ. 097-782-40-16, 063-383-76-61, 098-650-00-59
  Ïîðîñÿòà. 067-394-60-27
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Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації 
серії ВЦ №1013-371ПР 
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 
097-369-69-64

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №190313
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  Ïîðîñÿòà. 097-489-14-77, 073-060-44-73
  Ïîðîñÿòà. 098-376-17-48
  Ïîðîñÿòêî 20-22 êã. êàáàí÷èê. 063-412-30-04
  Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-340-12-01
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  Ïøåíèöÿ, â³âö³ ìàë³ òà âåëèê³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ðàä³îòåëåôîí Ïàíàñîí³ê (áàçà + 1 òðóáêà), ìàíãàë-áàðáåêþ «ñâèíêà» 
ç³ ñòîëèêîì, äèòÿ÷å ë³æå÷êî 400 ãðí., ôîðìà çàë³çíè÷íèêà, äèòÿ÷èé 
âåëîñèïåä 7-10 ðîê³â. 067-275-55-10
  Ðàìè â³êîíí³ ç³ ñêëîì á/ó (áàëêîí), â³êíà âíóòð³øí³ ê³ìíàòí³ á/ó. 098-
803-25-41
  Ðîáî÷³: ÷îáîòè, áîò³íêè, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³, õàëàòè, ãîñï. ìèëî, 
ïëóæîê, äðåëü ðó÷íà. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ñåïàðàòîð ðó÷íèé Ïëàâà, âàãîí÷èê 2 õ 2 ìåòàë. 2 ìì. íà äà÷íèé 
ó÷àñòîê, âºòíàìñüê³ êàáàí÷èêè íà ïëåìÿ (ìÿñí³). 098-928-29-29
  Ñ³íî, êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-235-81-73
  Ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ð³çí³, ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-
98-96
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, 
øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 
093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñò³íêà íîâà â ê³ìíàòó (êîìîä, ïåíàë, ñåðâàíò), òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, 
òåëåâ³çîð LG. 073-003-80-10
  ÒÂ òóìáà 300 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà  Äåñíà (ìàëþòêà) 400 ãðí., êèëèì 
3 õ 2 ì. 800 ãðí., íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender» - SJWm/10Í.Ì íîâà 2 000 ãðí., 
òóìáà ç ðàêîâèíîþ æåë. 300 ãðí., âóë.Äæåðåëüíà 52/2. 063-896-77-23
  Òåëåâ³çîð Samsung ê³íåñêîïíèé 300 ãðí., äèâàí-êíèæêà ñòàí õîðîøèé 
2 000 ãðí., òóìáà ïðèñòàâêà êóõîííà 200 ãðí., òóìáà ï³ä âçóòòÿ 200 ãðí. 
067-722-03-67
  Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð SONY, ïàðîâàðêà  PHILIS, 
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, ³íãàëÿòîð åëåêòðè÷íèé (Ãåðìàí³ÿ), 
â³äåîìàãí³òîôîí JVC. 067-665-46-04, 093-875-71-89
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç ñêëîì äëÿ 
òåïëèöü. 098-245-36-20
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿìè, ñò³ë îá³äí³é ñêëÿíèé, 
2 âèøèâàíêè äëÿ õëîï., ïëàù øê³ðÿíèé (ôðåí÷), ïëàù ðîæåâèé. 093-548-
53-84, 093-402-72-77
  Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè. 068-759-80-17
  Òþêè, ñîëîìè, ÿ÷ì³íü òà ïøåíèöÿ. 096-797-79-43
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ 
êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê Bocsh 4 000 ãðí. á/ó. 067-497-49-91
  Õîëîäèëüíèê LG No-Frost GR389SQF, 1-ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, äâ³ 
ïîñóäí³ øàôè (ñåðâàíò) â ãàðíîìó ñòàí³. 063-775-13-80
  Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð Sony 
ä³àã. 80 ñì. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó, êîìïþòåð ç ïð³íòåðîì, êîëîíêàìè, òåëåâ³çîð. 
063-181-10-27
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65

  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-247-99-12
  Øàôà 205 â., 150 ø., 50 ã., êîñìåòè÷íèé ñòîëèê. 098-597-08-78, 
093-596-41-56
  Øàôà 3-õ äâåðíà, ñò³íêà Æèòîìèð 4 ì., êèëèì 2 õ 3 ì. 063-829-37-33
  Øâåéíà ìàøèíêà Í³ìåöüêîãî âèð-òâà, â õîðîøîìó ñòàí³. 096-705-78-38
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñòàòóåòêè àíãåëîâ, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó. 
093-884-86-66, 093-331-26-84
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â ç äîìàøíüîãî ñàäó, âåëîñèïåä «Òóðèñò» á/ó 
ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 093-756-39-33, 067-430-79-37
  ß÷ì³íü. 097-453-44-53
 Áëîê ðàêóøíÿê Á/ó. 067-430-40-65
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîÄêàõ. 067-430-40-65
 Òåðì³íîâî ìåÁë³ íåÄîðîãî: Äèâàí, ñÒ³íêà «êàëèíà», øàôà 3-õ ñÒâîð÷àÒà, 
2 øàôè 2-õ ñÒâîð÷àÒ³ ç àíÒðèñîëÿìè, ÒóìÁà ï³Ä Òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà 
àâÒîìàÒ â³ðïóë, Áàíêè 0.5 ë. 097-523-09-50
 Öåãëà Á³ëà ïîëóÒîðíà Á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì. 096-84-69-081, 
093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-84-69-081, 093-
547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 6/9, ºâðî-ðåìîíò. âóë. Ëåí³íà 17. 093-704-31-57 
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 25, 3 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 063-178-82-43, 
067-795-95-41
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97, 063-257-35-08
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ì³÷óð³íà 18, åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà òà áàëêîí, áîêîâà 
ñò³íà óòåïëåíà. 063-107-12-22
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
  1-ê³ìí.êâ. 5\5 áóäèíêó, ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 073-075-28-48
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòè ïðîõ³äí³), öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1), 
ç  êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, 45.2 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç òà âîäó, êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé (ç ìîæëèâ³ñòþ äîáóäîâè ï³ä 
ãàðàæ). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, á³ëÿ «Öåñ³ñà», 5î êâ.ì. àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 
ãàðàæ. 093-857-04-53
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàíâóçîë ñóì³ñíèé, âóë.Â³íí³÷åíêà 31. 067-722-03-67
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 43.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 52 (ð-í 
ÏÐÁ). 073-177-32-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), 

ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 097-642-08-12, 093-091-65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 57 êâ.ì., 2 ïîâ./4 ïîâ. áóäèíêó, âóë.Î.Êîøîâîãî 55, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ óòåïëåíà, ðåìîíò, ëàì³íàò, íàòÿæí³ ñòåë³. 
063-296-92-37, 096-948-92-93
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 
êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-677-23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), â³éñüêîâèé 
áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå 
êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóä 137 000 ãðí. 067-883-
25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-
264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ 
ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. 
îïàëåííÿ  (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñòàí æèëèé, 4 ïîâ., 
âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 (ð-í ÏÐÁ), ñàðàé. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 098-
585-28-33, 050-417-79-70
  3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì  093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, öåíòð. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ð-í 4 øêîëè, íåäîðîãî. 093-704-31-57 

  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòà, º ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., ç ðåìîíòîì, íå êóòîâà, âìîíòîâàíà 
êóõíÿ, ïðèõîæà. 097-632-98-96, 098-762-45-98
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., íå êóòîâà, òåïëà, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà. 063-
255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ ïîì³íÿí³, ÷àñò. ðåìîíò, íå êóòîâà, 
öåíòð àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ - ì/ï, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 
093-732-42-02, 067-164-00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. Ïóøê³íà, 28. 
093-812-85-65
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð àáî îáì³íÿ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, öåíòð. 
093-773-34-02, 098-675-21-69
  4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
ñóïóò. àíòåíà, 80 êâ.ì., ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 
îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ â 
öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàðàé. 093-920-53-57
  Áóäèíîê 120 êâ.ì., ñ.Âåðíèãîðîäîê, âñ³ çðó÷íîñò³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 0.43 ãà. 096-973-34-69
  Áóäèíîê 14 õ 11, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ó÷àñòîê 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, 
ñàðàé, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâ³äíèé 12. 096-655-23-39 Ëåíà
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, æèòëîâà - 101,6 
êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86, 
067-58-36-894

  Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç 
âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 
097-523-09-50
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ, âîäà òà ñàí.âóçîë 
â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ìåäîâà 15. 063-384-05-03
  Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, º 10 ñîò. ãîðîäó, 
êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà. 063-675-67-19
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 067-783-
63-17
  Áóäèíîê áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 105. 093-807-98-23, 
067-759-03-23
  Áóäèíîê áåç ãàçó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 26 (ð-í êîëãîñïó), 9 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 063-699-72-43
  Áóäèíîê â ñåë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 097-165-56-21
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó 
ãàç. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ. 
096-772-27-55, 093-465-45-20
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 ð-í ÏÐÁ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ. 
067-209-03-68, 096-101-81-90
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîðîä 10 ñîò., ïðèáóäîâè. 067-
386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ñàäîê. 097-327-93-64
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, çåì.ä³ë-êà 6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-875-
33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç, âîäà ñ.Áðîäåöüêå âóë.Çàð³÷÷ÿ 10, 85 êâ.ì., õë³â, 
äîáóäîâè, íàñàäæåí³ ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãîðîä 13 ñîò. 068-023-52-88, 
063-881-25-03
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïðèâàòèç. 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 
063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà 25. 097-
776-24-59
  Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, 
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ãîñï. áóä³âë³, ó÷àñòîê 13 
ñîò. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (8 õ 10 ì.), ñ.Ñèãíàë, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä. 095-769-97-36
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 
âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. 
áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 097-997-
03-23
  Áóäèíîê ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò. çåìë³. 068-110-70-73
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, 
³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), 
ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., 
ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 097-223-
77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Äóá³í³íà 19.063-296-29-70, 068-053-47-49
  Áóäèíîê ãàç., æèëèé, áåç çðó÷íîñòåé, ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð). 096-732-
67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Çîçóëèíö³ Êîçÿòèíñüêèé ð-í 
(öåíòð ñåëà), ñàäèáà 55 ñîò., ãîñï. áóä³âë³: ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
096-551-64-49, +375 298004711
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 øêîëè. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê æèëèé ïîòðåáóº ðåìîíòó, â áóäèíêó º ãàç, âîäà, òåëåôîí, 
ó÷àñòîê. 063-896-77-35, 063-896-77-60, 097-029-05-79
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.23 ãà. 097-997-03-23
  Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 5 â ïîäàðóíîê äà÷à 
10 ñîò. 097-154-49-36
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, 
ñàéíà, òåïëèé ïîë.  067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé 
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã 
ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò. ³íôîðìàö³ÿ 
097-60-57-822
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 êâ., æèëà 48.2 
êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ 
áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, 18 
ñîò. ó÷àñòîê. 096-541-31-09 Òàíÿ
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, 
êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìà, ãàç, 20 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, â 
áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.(Êîìñîìîëüñüêå) Ìàõí³âêà, âóë.Ëþáàðñüêà, º ãàç ïðèðîäí³é, 
âîäà, ãîðîä çàõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, º ãîñï. áóä³âë³. 096-867-24-83
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â äîáðîìó ñòàí³, â öåíòð³ ñåëà. 067-456-93-43
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, âóë.Øåâ÷åíêà 50. 098-921-08-71
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí 4.5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 
068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 35 ñîò. çåìë³. 067-606-
55-02
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-831-99-65, 
097-618-18-85
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-976-68-81
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, 
ïîðó÷ ãàç, òåðì³íîâî. 096-925-31-30, 2-32-56
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà, 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âîäà, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-
44-42
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé 75 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 
ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 
6 ñîò. ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-
753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 61.2 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 0.33 ãà. 067-184-40-04 Êàòåðèíà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé, º äâà ñàðà¿, ãàðàæ, 
êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó ³ â äâîð³ 
êðèíèöÿ, 39 ñîò. çåìë³, çðó÷íèé ï³ä¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 098-
993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Êè¿âñüêà 20, ãîñï. áóä³âë³ (õë³â, 3 ïîãð³áà, ë³òíÿ 
êóõíÿ), äî çóïèíêè 100 ì. 097-731-98-99 ²ðèíà

  Áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
á³ëÿ áóäèíêó º 40 ñîò. ãîðîäó, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ, ñàäîê, âèíîãðàäíèé, 
íà ïîäâ³ð’¿ º êðèíèöÿ. 067-274-48-66
  Áóäèíîê ñ.Ìèõàéëèí, ïîðó÷ ñòàâîê, ö/çàâîä. 097-557-84-03
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. ïëîùà 81 êâ.ì., æèëà, çåì. 
ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå ôîòî íà Viber 096-768-23-68, 
063-883-81-83 Âîâà
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 73 ñîò., ñàðàé, ïîðó÷ 
ãàç, âîäîïðîâ³ä, ïîãð³á, íåäîðîãî. 096-925-31-30, 2-32-56
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, 
õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-
659-50-38, 098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü æ/ï, 66 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, ãîðîä, 
ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³. 073-270-10-06
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ 
ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ãîñï. 
áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. 
º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 81.3 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.06 
ãà, îïàëåííÿ àâòîíîìíå (ãàç, åë.êîòåë, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë), ãîñï. 
áóä³âë³: 2 ãàðàæà, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, êëàäîâêà, ñàðàé.  067-665-46-04, 
093-875-71-89
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ìîæëèâèé 
îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, òåëåôîí, ìîæëèâî ï³äêëþ÷åííÿ ³íòåðíåòó. 
068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, 15 ñîò. çåìë³, âóë.Ë.Òîëñòîãî. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, 
ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 
20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, çàã. ïëîùà 64.8 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 31 ñîò. 097-119-76-03
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç., 
ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç., 
ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-
563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 4 ñîò. çåìë³. 
093-704-31-57 
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, âóë.Âèøíåâà. 063-713-37-14, 097-122-75-19
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó íåäîðîãî, 2-õ ïîâ. áóäèíîê, 4 ñîò. çåìë³. 063-
738-48-46
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - ãëèíÿíèì 60 êâ.ì., 
ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í 
Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-775-07-65
  Ìàãàçèí «Ìð³ÿ», 60 êâ.ì., öåíòð, íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-274-31-07
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, öåíòð âóë.
Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 050-705-41-75, 
093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó ãàç. òåðì³íîâî ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòèé ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1 ð-í 
Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093-785-79-17
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäà, âõ³ä îêðåìî, ìîæëèâî â 
ðîñòðî÷êó ïåðøèé âêëàä 50% â³ä ñóìè. 098-707-26-10
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ö/âîäîïðîâ³ä ó áóäèíêó, 
ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
  Ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà âîäà, º ïîãð³á, 
áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êëàäîâêà, 
ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
  ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-
57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.ã.ìàéÄàíó 8. 067-843-88-04
 ÁóÄèíîê âóë.ÖåíÒðàëüíà 53 êâ.4., 78 êâ.ì., Áåç ðåìîíÒó + ãàðàæ ç ÄîÁðèì 
îñâ³Òëåííÿì Òà ðåìîíÒîì. 063-150-70-01, 093-766-44-33

  аВтомото
  ÂÀÇ 21013 á³ëèé 1980 ð.â., ïîâàðåíà, çàäóòà, ïîôàðáîâàíà, ñòàí 
íîðìàëüíèé. 063-694-70-11, 097-054-14-10
  ÂÀÇ 2102 êîë³ð áåæ, 1977 ð.â., íîðìàëüíèé ñòàí ïî òåõ. ïàñïîðòó. 
098-800-76-10
  ÂÀÇ 2102 êîë³ð áåæ, 1977 ð.â., íîðìàëüíèé ñòàí ïî òåõ. ïàñïîðòó. 
098-800-76-10
  ÂÀÇ 2103 êîë³ð çåëåíèé, 1975 ð.â., ãàç, áåíçèí, ñòàí íîðìàëüíèé. 
098-800-76-10
  ÂÀÇ 2103 êîë³ð çåëåíèé, 1975 ð.â., ãàç, áåíçèí, ñòàí íîðìàëüíèé. 
098-800-76-10
  ÂÀÇ 2105 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-
417-99-52
  ÂÀÇ 218 Êàëèíà, ãàç-áåíçèí, 2007 ð.â., äâ. 1.6, òåìíî - ñèí³é êîë³ð, 
íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, 2 êîìïëåêòè ðåçèí íà äèñêàõ, õàçÿ¿í. 098-323-
05-07, 063-296-24-14
  Âîëãà 24 1982 ð.â., ãàðíèé ñòàí, òåðì³íîâî. 073-066-67-75
  ÃÀÇ-53, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. 097-557-84-03
  Êóçîâ ÃÀÇ-53 ñàìîñâàë. 063-280-25-46
  Ì³í³ òðàêòîð ç îáëàäíàííÿì. 068-024-27-05
  Ìîñêâè÷ êîìá³ 10 000 ãðí. 096-791-53-47
  Ìîòîòðàêòîðåöü ÁÓËÀÒ Ò-160, 15 ê.ñ., â êîìïëåêò³ ôðåçà 1.2 ì., 
òà ïðè÷³ï íà 1.5 ò., íà ïðàöþâàííå ëèøå 20 ì.ã. 097-878-11-96, 073-
463-75-40
  Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, ÌÒ ç ìîòîðîì Ê 750, âñ³ 
ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  Íèâà 2121 1988 ð.â., ñâ³òëî-áåæåâèé, ïîâíèé ïðèâ³ä, ôàðêîï - 32 000 
ãðí. 097-140-23-49
  Ñêóòåð Äåô³àíò. 096-439-84-27
  Ñêóòåð íåðîáî÷èé. 096-773-39-01
  ÑêóòåðYamaha Jog â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, â êîìïëåêò³ êåéñ. 096-
352-45-80
  Ôîëüöâàãåí Êàä³ 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
097-859-45-37
  Ôîðä Òðàíçèí 2003 ð.â., 2 ë., ãðóç-ïàñ, ãàðíèé ñòàí, òåðì³íîâî. 
097-431-61-00

  КупЛЮ
  Áóä³âåëüí³ â³äõîäè íà ï³äñèïêó. 096-983-18-68
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó àáî áëîêè, öåãëó. 095-669-50-49, 097-122-73-51, 
0990924-46-90

  Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáà âåëèêîãî ä³àì. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 
ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 
063-108-77-57
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 093-297-19-24
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³ííåâó. 096-952-68-21
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-84-22 Âàñÿ
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95, 068-604-34-84
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-297-19-24
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé 
ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè 
òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè (ìîæëèâî ³ ïåðåãîð³âø³ 2-4 
ÊâÒ), ßâà - ñòàðóõà íà çàï÷àñòèíè, òðóáè ä³àì.32 á/ó ìîæíà ³ ïî 50 ñì. 
068-216-34-20
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-
10-20
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-89-
90, 067-340-01-06 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 ãðí., òåëåâ³çîðè, 
ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-29-55, 067-103-89-90
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å òà êà÷èíº, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè. 098-000-34-90
  Ï³ðÿ, ïåðèíè, ïîäóøêè, òåëåâ³çîðè, õîëîäèëüíèêè, êàáåëÿ, 
àêóìóëÿòîðè,,.. ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16
  Òðàíñôîðìàòîð äî ì³êðîõâèëüîâêè, çàï÷àñòèíè ñòàíê³â Ò2 «Áàðêàñ», 
ïàòðîí, òîâñòîñò³ííó òðóáó. 068-841-09-49, 050-666-95-92
  Õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ïåðèíè äîðîãî, ïîäóøêè ï³ðÿí³, 
ðàä³îäåòàë³, ðîãè, íàðó÷íèé ãîäèííèê, ïëàòè. 068-148-02-27
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè 
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ. íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-782-63-59
  3-õ ê³ìí. êâ., 60.9 êâ.ì., 5 ïîâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 8 íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-
728-48-67, 067-717-12-59
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Áóäèíîê íà 1-ê³ìí. êâ. 068-739-90-98

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 2-12-24, 093-331-26-84
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî âëàñíîñò³ íà æèòëî íà ³ìÒÿ Ïîïîâà Ìèõàéëà 
ÞðÒÿíîâ³÷à âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ â³ä 22 áåðåçíÿ 2006 
ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÊ ¹5486057 íà ³ì’ÿ Êåñàð÷óê 
Âàëåð³é Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÿ Àãàðëºâà Ä³àíà 
Â³òàë³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êîðíººâ Ñåðã³é 
Ðîìàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êîðíººâà Â³êòîð³ÿ 
Þð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êîðíººâà Òåòÿíà 
Þð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÿ Ñàìàð³íîãî 
Îëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à  ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó áàáóøêó àáî äºäóøêó çà óñïàäêóâàííÿ áóäèíêó ì.Êîçÿòèí, ìàþ 
äîáðå ñåðöå. 068-099-74-51
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó íÿí³, äîãëÿäàëüíèö³, äîìðîá³òíèö³, 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ïî ãîñïîäàðñòâó (ïðèáèðàííÿ á³ëÿ 
áóäèíêó, êâàðòèð, ãîðîäà), ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè, ì.Êîçÿòèí. 067-
192-67-78
  Çàãóáëåí³ äîêóìåíòè: âîä³éñüê³ ïðàâà òà òåõ ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü 
íà ³ìÒÿ Ðàä³í Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
068-051-70-58, 093-041-62-28
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî-ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 
ïîðÿäí³é ëþäèí³, áåç ø/ç, áåç ä³òåé. 073-087-52-33
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ñóáñèä³¿, ç ìåáëÿìè, 
áåç åë.ïðèáîð³â, ïîðÿäíèì ëþäÿì 2 000 + êîì. ïîñëóãè. 063-630-68-25
  Çäàì áóäèíîê ïðîâ.Äæåðåëüíèé. 068-951-87-17
  Çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ïåðóêàð³â. 067-903-12-70
  Çäàì â îðåíäó ó÷àñòîê 40 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà (öåíòð), ï³äâåäåíà âîäà, º 
ïîãð³á, áóäèíîê ñòàðèé. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  Çäàì ãàðàæ. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
  Ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ äîïîìîãè ïî ãîñïîäàðñòâó â ñåë³, ìîäëèâî íà 
ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 096-963-73-52
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ÷åðåç äåíü, ì.Êîçÿòèí (ð-í ÏÐÁ). 097-300-31-13
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 096-
263-89-67
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Крістіні Рибак із села Махнівка 13 
років. Юна любителька пригодницьких 
романів захоплюється музикою та тан-
цями. Щойно повертається додому після 
навчання й гуртків, сідає за домашнє 
завдання, а потім неодмінно читає. На 
конкурсі презентувала «Дівчину леген-
ду» Неллі Топської.

— Книга розповідає про видатну укра-
їнську співачку Марусю Чурай, — каже 
дівчина. — Про її трагічну, але дуже 
цікаву долю. Твір захопив, прочитала за 
годину. Бо книжка не дуже велика.

Театралізований конкурс «Найкращий 
читач» традиційно проходить щороку. 
Гасло цьогорічного — «З книгою в 

майбутнє». Кожен учасник презентував 
прочитану книгу та показав читацький 
щоденник.

— Під час першого етапу в районі 
готують дітей, — розповідає Людмила 
Фещук, завідувачка Районної бібліотеки 
для дітей. — Кращих везуть до Козяти-
на. Цьогоріч мали взяти участь 18 дітей, 
але двоє не приїхали.

Журі оцінювало презентацію учасни-
ка та читацький щоденник за кількома 
критеріями. Допоки підраховували бали 
й визначали переможців, гостей заходу 
розважала піснею Віталіна Бальшанек.

— Перш за все ми оцінювали читан-
ня, — каже Лариса Дорошенко, голова 
журі. — Також дивилися читацький що-
денник. Те, які твори діти опрацювали 
— шкільної програми чи позапрограмні. 
Перевагу надавали книжкам, які діти 
читали для себе, а не ті, що задали у 
школі. Під час презентації зважали на 
артистизм та оригінальність.

За результатами голосування перше 
місце поділили Крістіна Рибак та Каріна 
Тупчій, друге — Кіра Смірнова та Діана 
Назарчук, третє — Софія Казьмірчук та 
Ілля Хуторний. Христина Тиднюк пере-
могла у спеціальній номінації «Кращий 
читацький щоденник», а Віталіна Баль-
шанек одержала приз глядацьких сим-
патій. Усіх учасників привітала директор 
Централізованої бібліотечної системи 
Анна Мочарська.
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ГОРОСКОП
з 4.04 по 10.04

овен 
Овнам потрібно постаратись цього 
тижня досягнути фінансової стабіль-

ності. Ваше уміння розпоряджатись коштами 
то викликає захоплення, то змушує затягува-
ти пояси. Розумно ставтесь до всього, що з 
вами трапляється зараз, адже випаде чимало 
шансів змінити своє життя на краще.

телець 
Тиждень буде доволі насиченим для 
Тельців, адже виникатиме багато чудо-

вих ідей, від яких не варто відмовлятись. Запи-
суйте все, що спадає вам на думку та озвучуйте 
це. Можуть виникати дрібні неприємності, але 
на них не варто звертати увагу.

Близнюки 
Зорі радять Близнюкам припинити 
ховатись у тіні інших. Вам вдасться 

отримати підтримку керівництва та колег, а 
також покращити свій фінансовий стан. Тому 
навіть шопінг на вихідних буде гарною ідеєю 
після продуктивного тижня.

рак 
На Раків незабаром очікує хороша 
можливість заробити більше грошей 

без надмірних зусиль. Хоча бажання від-
почити періодично нагадує про себе, але 
настав час активної роботи та генерування 
свіжих ідей.

лев 
У Левів все буде добре, якщо вони 
трохи втихомирять свою емоційність. 
Трішки холодного розуму дозволить 

швидко та без надмірної затрати ресурсів 
виконати все задумане. Не варто ділитись 
своїми планами з абсолютно усіма, адже це 
може збільшити ваш шлях до мети.

Діва
Діви нарешті почали переходити на 
світлу лінію та позбуватись всіх неприєм-

ностей, які їх переслідували останній період часу. 
Пора зробити висновки та зрозуміти, що вам 
справді потрібно, а від чого варто відмовитись.

терези 
Терезам цього тижня зорі пророкують 
чимало завдань та справ, з якими по-

трібно впоратись на вищому рівні. Вдома на вас 
чекатиме затишок, адже близькі люди здатні 
додати домашньої атмосфери будь-куди.

скорпіон 
Збережіть власну гідність та не намагай-
тесь підкорити собі всіх навколо, адже 

рабська праця сьогодні заборонена. Якщо вам 
потрібна чиясь допомога, то краще ввічливо по-
просити, а не вимагати.

стрілець 
Стрільцям потрібно взяти себе в руки та 
нарешті почати втілювати в реальність 
свої мрії та цілі. Немає сенсу відтягувати 

це й надалі, якщо ви справді хочете змінити своє 
життя. Зберіться з енергією та силами, а також 
складіть детальний план.

козеріг 
Бажання відновити емоційний баланс 
не повинне заважати вашій роботі, тому 

приділяйте час для себе ввечері, а не посеред дня. 
До вихідних ви встигнете покращити ситуацію і 
фінансово, і морально.

воДолій
Водолії, не падайте духом, адже 
будь-що, що трапляється,  лише 

зміцнить ваш дух. Не варто ховатись у собі, а 
краще сконцентруватись на тому, що прино-
сить задоволення та повертатись до соціуму.

риБи 
Ваша працелюбність викликає за-
хват, але інколи потрібно робити 
перерву.  Це допоможе не лише 

покращити спілкування з близькими, а й 
отримати порцію натхнення для майбутніх 
звершень. 

середа, 10 квітня

+   7 0С    +  7 0С
+   13 0С  +  10 0С

вівторок, 9 квітня

+   7 0С    +  7 0С
+  14 0С    +  11 0С

понеділок, 8 квітня

+   8 0С    +  7 0С
+   15 0С  +  11 0С

субота, 6 квітня

+   2 0С     +  4 0С
+  14 0С    +  9 0С

п'ятниця, 5 квітня

+   1 0С    +   3 0С
+  11 0С    +   7 0С

неділя, 7 квітня

+  3 0С    +  5 0С
+  13 0С   +  12 0С

четвер, 4 квітня

-  1 0С    +  2 0С
+ 10 0С    +  5 0С

Погода у Козятині 

4
4
7
9
9
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Обрали. У рамках всеукраїнського тижня читання в Районній бібліотеці для дітей відбувся другий етап 
конкурсу «Найкращий читач-2019». Серед шістнадцяти учасників обрали найкращих. Перше місце 
поділили Крістіна Рибак та Каріна Тупчій


