
КозятинсьКий танК
ВизВолитель міста чи зВичайний пам’ятниК?

kazatin.com

• Пеня на борги і дешевий газ. Що зміниться у травні
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Поради майбутнім 
Першокласникам

 На вулиці Куликівського є постамент 
з танком ІС-3. Бронемашина оповита 
цікавими історіями

 На постамент танк встановили 37 
років тому. І щоб підняти 40-тонну 
машину зверталися до Вінниці

 Є версії, що ця машина брала участь 
у визволенні Козятина від фашистських 
окупантів. Кажуть, що потім танк 
урочисто проїхав на першому Параді 
Перемоги у Москві. А згодом «душив» 
повстання угорців у Будапешті

 Так чи має легендарну історію танк? 
Або це просто знак пошани танкістам 
минулого?  стор. 5

У музеї вагонного 
депо зберігаються 
експонати із 1933 
року. Це старовинні 
ліхтарі зі свічками, 
фото, деталі від 
вагонів та інші речі. 
Реліквією є Книга 
пошани, де записані 
відомі залізничники

 Мати першокласника 
Анна Немирівська 
розказала про враження 
від «Нової української 
школи». Там діти вчаться, 
граючись, отримують 
«смайлики»-оцінки та 
цікаві уроки. І нинішні 
першачки не бояться 
ходити до школи

танк підняли на постамент у 1982 році. ветерани, хоч 
і були задоволені, але їм було не до вподоби, що 
стоїть не т-34, а іс
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володимир Філатов

З 1 травня в Україні запра-
цює послуга MNP (Mobile Number 
Portability) — це можливість пере-
йти від одного до іншого оператора, 
але зберегти свій номер. Перено-
ситься не лише сам номер, але і код 
оператора (095-, 093-, 067-).

Для зміни оператора зв’язку 
знадобиться перевірити, чи зареє-
стрований номер на вас. Для цього 
потрібно відвідати один з фірмових 
магазинів зв’язку або перевірити 
інформацію в особистому кабінеті 
вашого оператора.

Якщо ж номер не зареєстрова-
ний, то треба заповнити відповідну 
анкету і надати цифровий підпис 
з банку, або ж документ, що під-
тверджує вашу особу (паспорт, 
водійське посвідчення тощо). Після 
цього у вас буде можливість подати 
заявку на перенесення номера і че-
кати відповіді від оператора.

зміни в комуналці
Цього місяця набув чинності 

закон «Про житлово-комунальні 
послуги». Ним вводиться пеня за 
наявність боргу з комуналки. Вона 
буде нараховуватися в тому ви-
падку, якщо споживач не оплатив 
комунальні послуги до 20 числа 
поточного місяця. 

Розмір пені складе 0,01% від 
суми боргу за кожен день. Крім 
того, працівники ЖКГ отримують 
право безперешкодного доступу в 
житло для відключення за борги.

Крім того, новий закон про ко-
муналку зобов’язує жителів багато-
поверхівок визначитися, хто буде 
керувати їх домами. Вони повинні 
були створити ОСББ або обрати 
фірму управителя. Тим, хто цього не 
зробив, доведеться окремо уклада-
ти нові договори з постачальниками 
компослуг.

У чому різниця? Якщо раніше 
перелік послуг з утримання будинку 
мешканці обирали на власний роз-
суд, то за новим законом управи-
тель у розрахунки повинен включи-
ти всі передбачені законодавством 

послуги, а таких близько 15. Відмо-
витись від них власники квартир вже 
не зможуть. І до зобов’язань упра-
вителя не належатиме проведення 
капітальних ремонтів будинків.

Компанія «Нафтогаз України» з 
1 травня знизила ціну на газ для 
населення на 300 гривень за 1 ти-
сячу кубічних метрів. Вартість газу 
становитиме близько 8 гривень 25 
копійок за кубометр.

Чому тарифи на газ дешевшають? 
Прем'єр-міністр України Володи-
мир Гройсман 17 квітня поставив 
ультиматум очільнику «Нафтогазу»: 
погрожував Коболєву відставкою, 
якщо він не знизить ціну на газ до 
травня. На думку глави уряду, ціна 
на блакитне паливо в Україні є ви-
щою за ринкову ціну, тому має бути 
нижчою, ніж 8 гривень 55 копійок 
за кубометр.

Про «бляхи» і техогляд
З 24 травня почнуть штрафувати 

власників «євроблях». Штраф воді-
єві за кермом «євробляхи» складе 
8,5 тисячі гривень, у разі повтор-
ного порушення сума зросте до 17 
тисяч гривень, а у водія на один 
рік заберуть права із конфіскацією 
транспорту.

Також будуть штрафувати тих, 
хто потрапив у митні бази — хто 
ввіз євробляху в Україну на своє 
ім'я. За «тимчасове ввезення» та 
прострочення дозволеного періоду 
перебування штрафуватимуть на 
кілька сотень гривень за кілька днів 
прострочення і до 170 тисяч гривень 
— за «запізнення» більш ніж на 30 
днів. Митні органи можуть замінити 
даний штраф на конфіскацію авто 
порушника.

Крім того, змінюються правила 
техогляду. Під час проходження 

технічного контролю разом з папе-
ровим талоном водіям видаватимуть 
самоклейну мітку радіочастотної 
ідентифікації.

Власників транспорту зобов’яжуть 
закріпити мітку у правій верхній час-
тині вітрового скла, з внутрішнього 
боку. Так буде легше перевірити, чи 
допущене певне авто до участі у до-
рожньому русі: інформацію з мітки 
скоро стануть зчитувати з відстані 
за допомогою спецобладнання.

Є зміни і у медицині. У травні 
вводять електронну медичну картку. 
На першому етапі до системи будуть 
вносити лише дані про звернення 
пацієнтів. Це стосується сімейних 
лікарів, терапевтів та педіатрів тих 
закладів, які підключені до елек-
тронної системи охорони здоров’я 
та мають контракт з Нацслужбою 
здоров’я України.

зоряна богуславська

На місцевих ринках вже є перша 
зелень. Чи варто на неї «накида-
тися» або все ж почекати періоду 
масового збору?

Безумовно, зелень, яка виросла 
на відкритому ґрунті, корисніша від 
тепличної. Але вітаміни і корисні 
речовини в ній все ж таки є. 

Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту місь-
кради надає інформацію жителям 

міста про вживання ранніх овочів.
Нітрати – це солі азотної кисло-

ти. Близько 70% вони потрапляють 
до організму людини з овочами. 
Самі собою нітрати не є небезпеч-
ними! Небезпечна саме висока кон-
центрація нітратів. Часте вживання 
і у великій кількості може при-
звести до хвороб травної системи 
(гастритів, виразок), дихальної та 
серцево-судинної. А канцерогенні 
речовини, які можуть утворюватися 
з нітратів, здатні провокувати появу 

злоякісних пухлин.
Дітям потрібно давати ранню 

зелень і овочі з особливою обе-
режністю. А ще краще — почекати 
періоду масового збирання.

Як зменшити концентрацію нітра-
тів? Найпростіший спосіб - замочу-
вати зелень і овочі в холодній воді, 
кількаразово змінюючи її. У воду 
можна додати лимонну кислоту або 
сік лимона. Видаляйте у зелені білі 
стебла близько до кореня, у капус-
ти - верхні листки і качан.

олена удвуд

Першачок Даниїл Немирівський 
навчається у школі № 1. За парту 
вперше сів у шість років. Мама 
хлопчика Анна каже, що система 
докорінно змінилася. Діти вивчають 
нове за допомогою ігор. А ще їм 
показують пізнавальні мультфільми.

— Діти граються, але вивчають 
більше, ніж ми колись, — розпо-
відає Анна Немирівська. — А ще 
їм цікавіше не тоді, коли це все 
пишуть на дошці чи коли читають, 
а коли дають можливість їм самим 
подумати. Наприклад, з математики 
нас вчили рахувати в стовпчик. За-
раз діти спершу рахують на палич-
ках, а потім — в умі. Батьки звикли 
до того, що приклади короткі, за-
дачки на одну дію. Зараз теж таке 
є, але вже в першому класі вони 
вчать, що таке крива і ламана. Я 
не пам’ятаю, щоб у нас таке було. 
Здається, ми це проходили аж у 
п’ятому.

можна навіть гратися
На думку Анни, легше тим дітям, 

які пішли до школи підготовленими: 
ходили до репетиторів чи відвід-
ували «Дошколярик». Даниїл перед 
школою займався з мамою вдома. 
Вчили літери спершу по порядку, 
потім вроздріб. Та коли у книжці 
з’явилися прописні, хлопчик почав 
трохи плутатись. Попри це, Даня 
дуже швидко звик до школи.

— Не можу сказати, що йому 
було важко адаптуватися, бо діток 
він всіх знав, — продовжує мама 
першокласника. — Там весело, 
граються, ніхто нічого не змушує 
робити. Якщо дитина захотіла до 
туалету, вона може встати і піти. 
Якщо захотіла гратися — у них є 
ящик з іграшками і гратися їм не 
забороняють. У нас такого не було. 
Ми сиділи тихесенько і слухали. 
Нам треба було переписувати і ми 

боялися зробити помилку.
На думку Анни, саме завдяки 

цьому дітям і подобається ходити 
до школи. Вони не бояться, що 
отримають погану оцінку чи заува-
ження. Саме такий підхід полегшує 
сприйняття навчального матеріалу. 
А ще дітям замість оцінок ставлять 
смайлики, що їх неабияк мотивує.

— Коли дитині кажуть, що в 
неї смайлик, який посміхається, 
це стільки радості, — розповідає 
Анна Немирівська. — У неї одразу 
з’являється стимул щось робити. Це 
класно, бо дитина радіє, що в неї 
щось виходить. Якщо у першому 
класі все добре і влітку ти з нею 
займаєшся, то в другому класі не 
буде жодних проблем.

якісний ремонт і харчування
Новий ремонт — ще один з плю-

сів. Кожен учень має індивідуальну 
парту з правильним нахилом. За 
словами Анни, щодня вчителька 
змінює обстановку в класі: ставить 
парти то по колу, то в ряд і пере-
саджує дітей. Усе це робиться для 
того, щоб їм не було нудно.

— І ще у них з’явилася нова 
«фішка» — на парті клейонка з 
різними малюнками, — каже Анна. 
— Дитині це цікаво. Бо це вже не 
звичайна парта, а якийсь герой, 
якого вона любить. Ще у кожного 
учня є бокси. Це — маленькі про-
зорі шафки, схожі на шухлядки. 
Вони всі підписані і на кожній — 
наліпка з малюнком. Дитина там 
залишає свої речі.

Змінилося і харчування. Даня 
каже, що тричі на тиждень їм да-
ють фрукти. Годують дуже ситно.

Єдине, що викликає у мами купу 
запитань, так це те, яким чином діти 
від ігрової форми перейдуть до 
серйозного навчання?

— Якщо дитина грається 1 і 2 
клас, — каже Анна, — цікаво, що 

буде в 3–4. Бо після четвертого 
класу в них атестація. Зараз учні 
думають, що школа — це гра. Але 
цифри і букви — це не гра. Споді-
ваюсь, що завдяки новій програмі 
їм все даватиметься легше. Моїй 
дитині подобається. Я готова розви-
ватися разом зі своїм сином.

Поради батькам
Анна Немирівська радить усім 

батькам майбутніх першокласників 
водити дітей на «Дошколярик» чи 
до репетитора. Звісно, за умови, 
що фінанси дозволяють. Якщо ні, 
то спільними зусиллями займатися 
вдома: щовечора разом з дитиною 
читати казки про букви і цифри. 
Просити допомоги в бабусь та 
дідусів.

— Тим дітям, які нічого не 
роблять вдома, дуже важко і 
психологічно, і фізично, — каже 
Аня. — Але якщо дитина ще до 

початку навчання вміє рахувати до 
ста, знає абетку і вміє по складах 
читати, їй у школі буде набагато 
легше. Бо вона буде повторювати 
цифри і букви, які вже знає. Треба 
розвивати пам’ять.

А коли почнеться школа, радить 
дослухатися до порад учителя 
і йти йому на зустріч. Адже з 
класом, у якому може бути 30 чи 
навіть більше дітей, працювати 

складно. Кожному потрібно при-
ділити увагу. Але урок триває не 
настільки довго.

— Нам вчителька порекоменду-
вала кожен день по 15 хвилин чи-
тати по рядку, — додає Анна Не-
мирівська. — Два рази прочитали, 
він розповідає, про що прочитав. 
Потім відпочинок і знову читаємо. 
Так дитина більше запам’ятовує і їй 
не набридає.

освітановини

Що прихоВують ранні оВочі та чим небезпечні нітрати?

новації. Пеня за ЖКГ, дешевший газ та нові правила техогляду для автовласників. 
Які ще нововведення принесе останній місяць весни в життя мешканців нашого 
міста та всіх українців?

Газета RIA зверталася за коментарем про зміни в навчанні до 
адміністрації школи, в якій навчається герой нашої публікації. 
Журналістка хотіла розпитати, що змінилося, чи легко було 
вчителеві, який довгий час працював за старою системою, пе-
реналаштуватися на новий лад. Проте міська рада заборонила 
адміністрації школи спілкуватися з пресою. 
У відділі у справах преси та інформації нам порадили написати 
інформаційний запит. Це і зробили, аби дізнатися як про нові 
стандарти освіти, так і про витрати на облаштування нових класів 
для першокласників 2019/2020 років.

чому відсутня думка вчителя та директора

ми заПитали у козятинчан

наталія (35), Приватний 
ПідПриємець:

— Вшануємо пам’ять 
тих, кого вже немає. 
Бо наші родичі вже по-
вмирали.

сергій (30), військовий:

— Як завжди по-
їду до батьків у село, 
покладу квіти до 
пам’ятника визволи-
телям.

ольга (35), сПеціаліст:

— Святкуватиму 
вдома, бо в мене день 
народження. Але тре-
ба йти до пам’ятника.

дмитро (32), машиніст і 
віка (1 рік і 3 місяці):

— На роботі буду 
святкувати. Нам по-
стійно на свята випадає 
працювати.

діана (19), кредитний 
ексПерт:

— На День Перемо-
ги я працюю. А після 
роботи буду активно 
відпочивати.

микола (70), Приватний 
ПідПриємець:

— Я, мабуть, буду 
щось садити. Свято буде 
в мене не на морі, а на 
городі.

як ви будете святкувати день Перемоги?

яКі зміни Відбудуться у траВні?КОРОТКО

потрапив під 
поїзд
 На перегоні між стан-

ціями «Козятин-Кордишів-
ка» загинув чоловік. Нещас-
тя сталося 5 травня близько 
2-ої ранку. Чоловікові було 
43 роки. Він — житель За-
карпаття.

— Попередньо, перебу-
ваючи в стані алкогольного 
сп’яніння, чоловік намагав-
ся наздогнати потяг, на який 
він спізнився. Рухаючись по 
колії, через деякий час по-
терпілий потрапив під ко-
леса пасажирського потягу 
сполученням «Київ-Хмель-
ницький», який їхав позаду 
нього, — кажуть у відділі ко-
мунікації обласної поліції. 
Наразі відкрито кримінальне 
провадження. Причини та 
обставини загибелі чоловіка 
з’ясовують слідчі Нацполіції.

не бояться школи. Минулого року стартувала реформа освіти в школах. Першачки отримали нові 
класи та програму, в якій навчаються, граючись. Мати першокласника Анна Немирівська задоволена 
результатом, хоча і дивується, яким чином діти від ігрової форми перейдуть до серйозного навчання

«діти граються, але ВиВчають 
більше». ноВі принципи наВчання

доступні 
ліки на 
Козятинщині
 З 1 квітня доступні 

ліки дають за електронни-
ми рецептами. Мовляв, так 
буде доступніше пацієнтам 
із серцево-судинними за-
хворюваннями, бронхіаль-
ною астмою та цукровим 
діабетом ІІ типу. 

Дана урядова програ-
ма впроваджена два роки 
тому. Список ліків, які 
можна отримати за про-
грамою, нараховує 258 
лікарських засобів, 64 з 
яких – безоплатні, решта 
– з незначною доплатою. 
На Козятинщині рецепти 
вже отримали 1679 пацієн-
тів районного центру пер-
винної медико-санітарної 
допомоги, 319 — міського 
ПМСД та близько 100 цен-
тру Глуховецької територі-
альної громади.

У Козятині за програ-
мою «Доступні ліки» наразі 
працює лише мережа ап-
тек «Конекс». Ще у трьох 
триває підготовчий процес.

перемоги у 
спорті
У Вінниці 3 травня від-

бувся чемпіонат області з 
легкої атлетики серед юнаків 
та дівчат 2006 р. н. та молод-
ших. Команда легкоатлетів 
КДЮСШ Козятина взяли 
участь у цих змаганнях та 
отримали срібло і бронзу 
за стрибки у висоту: 2 міс-
це Олексій Лясковець (155 
см), 2 місце Злата Янчевська 
(145 см), 3 місце Дар'я Пере-
верзова (135 см)

Першокласнику 
даниїлу немирівському 
подобається ходити до 
школи. Адже тепер учням 
все розповідають в ігровій 
формі

«я готова розвиватися разом зі своїм сином». Анна 
Немирівська каже, що система навчання зазнала 
суттєвих змін

краще почекати періоду масового збирання. А дітям 
давати ранню зелень і овочі треба з особливою обережністю

.
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дмитро артемчук, олена удвуд

Про танк, який стоїть на по-
стаменті вулиці Куликівського, у 
козятинчан різні думки. Для одних, 
це танк, який першим увірвався 28 
грудня 1943 року при визволенні 
Козятина. Для других — ця машина 
брала участь у Параді Перемоги 
1945-го у Москві. 

Є свідки, які стверджують, що 
це танк, який вистрілив по вагону 
з амоналом на станції Козятин. І 
що саме з його атаки розпочалося 
звільнення залізничної станції від 
окупантів. 

— Так це ж Різдво було, хіба 
таке можна забути? Не знаємо ми 
дати повного звільнення нашого 
міста від німецько-фашистських 
загарбників. Історики кажуть, що 
в звільненому Козятині в школі 
засіли есесівці. Їх вибивали звідти 
тижнів зо два. Вибили їх звідти, 
розваливши артилерією школу, — 
розказала свідок тих подій Діна 
Олексіївна.

Для третіх, цей танк нічим не 
прославив себе, а навпаки, згань-
бив. Бо вважають, що під час Угор-
ської революції, в 1956 році, козя-
тинський танк «душив» гусеницями 
жінок вулицями Будапешта. Кожен 
має право на свою думку. Питання 
тільки в тому, чи правильна вона?

Поставили іс
Танк ІС-3, який поставили в 

Козятині в 1982 році, нікуди не 
вривався, оскільки перша дослід-

на партія важких ІСів покинула 
заводські цехи у травні 1945-го. 
Ймовірно, наш танк не брав 
участі в першому Параді Пере-
моги. Нову військову техніку, як 
правило, для стороннього ока 
одягали в брезент. Не думаю, що 
на Параді Перемоги розсекречу-
вали нове радянське озброєння. 

Немає впевненості, що саме 
козятинський ІС брав участь у 
Будапештських подіях. А якщо 
й так, то немає свідків, що наш 
пам’ятник визволителям заносив 
біду в сім’ї угорців.

Виникає питання, чому постави-
ли визволителям Козятина саме 
ІС? Хіба не знали тодішні козя-
тинські мужі історії цього танка? 
Знали, тільки танк Т-34, який 
козятинці замовляли на Білоцер-
ківському бронетанковому заводі. 
Але там такого не було, прислали 
ІС-3. Можливо тому постамент 
поставили так високо, щоб мен-

ше вдивлялися наші люди і гості 
міста у козятинський танк.

Постамент з «ПроПитого» 
цементу

Під важким ІСом грають плити 
обеліску не тільки взимку. Вони, 
невидимо рухаючись, відстають від 
основи постаменту, падають. На 
постаменті вже утворилося багато 
щілин між мармуровими плитами. 
Від пилу та дощу став майже неви-
димим напис на споруді.

Чи буде ремонтуватися підніжжя 
пам’ятника перед святом Перемоги 
9-го травня, ми звернулися з таким 
запитанням до начальника міської 
культури Світлани Рибінської.

— Біля танка до Дня Перемоги 
ми проведемо косметичний ремонт, 
— відповіла Рибінська.

Не вина відділу культури, що від-
стають мармурові плити, а під ними 
знаходить собі притулок бур’ян. Ро-
бився той постамент 37 років тому. 

У часи коли партія сказала «так 
треба», а комсомол рапортував 
«завжди готов». У ті часи багато 
споруд у Козятині мурували маркою 
цементу, який в народі прозвали 
«пропитим» цементом.

Забудьмо, що за броня стоїть на 

постаменті. Стоїть там ІС-3 чи стояв 
би там Т-34, то пам’ятник танкіс-
там визволителям. Постамент під 
танком виявився дійсно невдалим, 
бойову машину можна бачити тіль-
ки здалеку. Тоді можливо думка в 
наших земляків в усіх буде одна.

в’ячеслав гончарук

Конфлікт між рибалками і 
орендарями водойми «Шуба» 
тягнеться з листопада мину-
лого року. Тоді активісти в 
особі рибалок помітили, що 
на ставку«Шуба» приспуска-
ють воду. За цим фактом вони 
звернулися в комітет Верховної 
Ради протидії злочинності та 
корупції.

не знайшли Порушень
«П’ятого грудня 2018 року о 

09.10 державним інспектором 
Вінницької області рибного па-
труля було здійснено перевірку 
ставка «Шуба», який знаходить-
ся в районі села Вернигородок 
Козятинського району.  На 
момент перевірки спуск водо-
йми не здійснювався, фактів 
незаконного вилову водно-
рибних ресурсів не виявлено. 
Відповідно до реєстру укладе-
них договорів оренди об’єктів 
Вінницької області станом на 01 
жовтня 2018 року дана водойма 
не перебуває в оренді», — від-
повіли вернигородцям на запит.

Сільський голова Верниго-
родка Козятинського району 
Володимир Гупяк надав пояс-
нення інспектору рибного па-
труля, що на водоймі декілька 
днів тому, до приїзду аудитора, 
невідомими були вибиті застав-
ки. Через це незначно знизився 
рівень води. Коли це стало 
відомо СТОВ «Вернигородоць-
ке», заставки були змонтовані 
на місце. 

Гупяк запевнив, що у грудні 
2018-го вилов риби не про-

водиться. Ставок перебуває у 
власності СТОВ «Вернигоро-
доцьке». Вінницькою ОДА було 
надано дозвіл на оренду ставка 
цьому підприємству тільки 15 
листопада минулого року.

За словами рибалок, Дер-
жавний рибний патруль провів 
аудит ставка поверхнево, не 
виявши ніяких порушень. Тіль-
ки від перевірки вилізла на 
поверхню неправда з орендою 
ставка «Шуба». За словами ри-
балок, орендарі не мають офі-
ційного дозволу оренди цього 
ставка, і користуються ним вже 
більше 10 років. При тому, вони 
самовільно зариблювали ставок 
і мешканцям села забороняли 
вилов.

Але як тільки стало відомо, 
що на ставок немає легаль-
них прав, орендарі вирішили 
оформити все офіційно. І з 15 
листопада 2018-го вони отрима-
ли дозвіл на оренду земельної 
ділянки водного фонду від Ві-
нницької ОДА.

Тільки от рибалки хочуть 
бачити не дозвіл на оренду, а 
офіційний документ підписаної 
оренди. Хотіли вони побачити 
це при зустрічі з сільським го-
ловою, яка відбулася 2 травня.

дозвіл є, оренди – немає
Розмова між владою і гро-

мадою села відбулася. На під-
вищених тонах вона тривала 
майже годину. 

Але Володимир Гупяк від-
мовився говорити з рибалками 
при участі журналіста, звинува-
тивши у необ’єктивності пред-
ставника преси. Таким чином, 

людина позбавила себе можли-
вості висловити власну позицію 
в цьому конфлікті.

Адже побачили і документи 
орендарів на ставок, і почули 
про домовленості між владою і 
громадськістю тільки з позиції 
рибалок.

Сільський голова хотів довес-
ти людям, що з орендою все в 
нормі. Хоча за фактом ніякої 
оренди не було. З тих папірців 
договору оренди, що надала 
сільська рада громаді на мо-
мент нашого візиту, 2 травня, 
ми не побачили документ, який 
надає право оренди ставка 
СТОВ «Вернигородоцьке». 

У документі, який ми бачили, 
немає всіх нумерованих арку-
шів договору. Скоріше за все в 
недостаючих аркушах обов’язки 
арендатора. Не заповнені всі 
стрічки документа. У місці 
«м.п.» відсутня печатка.

До того ж, на водоймі госпо-
дарюють люди, що не дружать 
з екологією. У всіх доступних 
для ловлі риби місцях завезли 
гілля дерев, перетворивши во-
дойму на карикатуру. У першу 
чергу орендар повинен поліп-
шувати екологічний стан на во-
доймі. А сільський голова в цій 
ситуації повинен відстоювати 
позицію громади.

За законом, на орендованому 
ставку орендар повинен вказа-
ти місце любительської ловлі 
риби на одну вудку, а не за-
городжувати всі доступні місця 
для ловлі риби гіллям та різно-
го роду камінням. І як бути тим 
мешканцям села, які на ставку 
хочуть просто відпочити?

історіяКонфліКт

легендарна броня. Танк, який стоїть на постаменті на Куликівського, оповитий легендами. Є версії, що з 
його пострілу почалося визволення Козятина у 1943-му. А потім танк був на першому Параді Перемоги. І що 
бронемашина «душила» повстання угорців в 1956 році. Але в реальності — це пам’ятник танкістам і тільки

до риби не можна. До редакції «RIA-Козятин» звернулися рибалки з Вернигородка. Люди розказали, що 
їм забороняють ловити рибу на ставку, який незаконно захопили підприємці. А місця для вилову закидали 
гіллям. Обурені рибалки з’ясовували правду в кабінеті сільського голови. Чого домоглися?

рибалКи ВернигородКа зі сКаргами 
дійшли до ВерхоВної ради

ВизВоляВ місто Від німціВ чи ні? 
легенди КозятинсьКого танКа

п’ята річниця бою під семенівкою. у нацгвардії показали відео, як це було

смертельна дтп в Жежелеві: загинуло четверо пасажирів

Директор музею історії міста Лілія Макаревич поділилася з газетою «RIA» публікацією історика Зої Вільчинської у «Віснику Козятинщини» за 8 
травня 2008 року. У ній йдеться про історію встановлення пам’ятника.
До міського архіву зателефонував Е. Ткачук і розповів, що тодішній військовий комісар Микола Островський сказав райкому партії, що в одному з 
міст України бачив на постаменті справжній танк-пам’ятник. Йому запропонували надіслати листа начальнику бронетанкових військ та артилерії.
Островський відправив лист на початку 1982 року. Відповіді довго не було. І несподівано наприкінці квітня того ж року з Білої Церкви привезли 
танк ІС-3. Хоч і часу залишалося зовсім небагато, керівництво вирішило встановити пам’ятник до 9 травня. 
Спершу його хотіли поставити на перехресті доріг Самгородок-Махнівка (колишнє Комсомольське)-Біла Церква. Проте цю ідею відкинули, бо 
поруч вже стояв монумент за звільнення міста, та й місце далеко від центру. 
Вирішили встановити танк на розі вулиць Куликівського та Незалежності (колишня Червоноармійська). Але виникла нова проблема — на тому 
місці стояв будинок. Тоді голова міської ради надав родині, що мешкала в тому будинку, нове житло.
Танк важив близько 40 тонн. Місто не мало потрібної техніки, щоб його встановити. Тому довелося звертатися за допомогою до Вінниці.
Ветерани хоч і були задоволені, проте їм не сподобалося, що встановили не Т-34, на якому визволяли місто, а ІС.

історична довідка

танк підняли на постамент в 1982 році. Ветерани хоч і були 
задоволені, але їм було не до вподоби, що стоїть не Т-34, а ІС.

рибалки казали, що у підприємців немає документів 
оренди. Вони надали громаді неповний перелік

став закидають гіллям. Так блокують місця для лову риби Прес-служба нацгвардії україни

Під час запеклих боїв біля 
населеного пункту Семенівка, 
5 травня 2014 року, спецназівці 
увічнили себе і Національну гвар-
дію бойовою славою. Блискуча 
операція українських військових 
не тільки зберегла життя мирних 
людей, але й вибила ворога з по-
зицій. До п’ятої річниці військові 
відзняли документальне кіно про 
цей бій.

Тоді проти бойовиків під про-
водом російського терориста Гір-
кіна, які чи не вперше від початку 
проведення АТО, застосували 
важке озброєння, виступили бійці 
спецпідрозділу «Омега», калинів-
ського полку оперативного при-
значення, Західного та Півден-
ного територіальних управлінь, 
роти спецпризначення столичної 

бригади охорони дипломатичних 
представництв.

Спецназівці знищили перший 
блокпост терористів 29 квітня. 
Ще ряд блокпостів було ліквідо-
вано 2 травня. На місці ворожих 
позицій українські військовики 
встановили свої. Спротив сепара-
тистів був неорганізованим, бага-
то бойовиків просто розбігалися. 
Проте опорні пункти в містах про-
тивник утримував надійно, крім 
того, почали працювати ворожі 
диверсійно-розвідувальні групи.

Вранці 5 травня два розра-
хунки по 10 військовослужбов-
ців калинівського оперативного 
полку з бійцями спецпідрозділу 
СБУ «Альфа» та десантниками 
Збройних сил на БТРах рушили 
в напрямку Слов’янська. Та в 
районі залізничного мосту біля 
Семенівки українські військові 

потрапили в засідку.
Бій із сепаратистами тривав 

кілька годин. Зайнявши позиції 
у житлових будинках, ворог вів 
шквальний вогонь по українських 
військових. Та завдяки вмілим 
діям спецназівців бойовики зазна-
ли значних втрат — більше 40 за-
гиблих і 200 поранених, та відсту-
пили до промзони Слов’янська. 
При цьому українські військові 
зберегли життя десятків мирних 
людей, які перебували в населе-
ному пункті. Загальна ж чисель-
ність українських сил складала 
до 90 військовослужбовців.

Не обійшлося для захисників і 
без втрат. У бою загинуло троє 
військовослужбовців, восьмеро 
було поранено. Нацгвардія шанує 
та пам’ятає подвиг військовос-
лужбовця калинівського полку 
оперативного призначення пра-

порщика Віктора Долінського. 
Він був посмертно нагороджений 
Президентом України орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня.

До річниці цього збройного зі-

ткнення українських військових та 
бойовиків, військові опублікували 
26-хвилинний фільм «Семенівка. 5 
травня» на You-Tube каналі Нацг-
вардії України (bit.ly/2VinAh7).

зоряна богуславська

Моторошна автомобільна ка-
тастрофа, що трапилася на 
трасі М-21 «Житомир-Могилів-
Подільський» у Жежелеві, об-
летіла стрічку новин чи не по 
всій Україні. 

Лобове зіткнення автомобілів 
«Мазда» та «Фіат Добло» на 
швидкості призвело до смер-
тельних наслідків. Аварія за-
брала життя чотирьох пасажирів 
легковиків. Обидва водії госпі-
талізовані в Козятинську ЦРЛ. 

За словами начальника відді-
лу слідчого управління поліції 

Олександра Тютюника,  прове-
деними на місці події слідчими 
діями попередньо встановлено, 
що автомобіль «Мазда», руха-
ючись в бік Вінниці, виїхав на 
зустрічну смугу та зіткнувся з 
«Фіатом».

Внаслідок ДТП на місці по-
дії загинули дві пасажирки 
«Мазди», 1976 та 1998 років на-
родження, жительки Київської 
області, та пасажири «Фіат 
Добло» — чоловік та жінка, 
1944 та 1945 років народження, 
мешканці Гайсина. 

Обидва водії — 29-річний 
житель Київської області, який 

перебував за кермом «Мазди», 
та 42-річна мешканка Гайсина, 
що керувала «Фіат Добло» 
доставлені у важкому стані до 
Козятинської районної лікарні. 

Усі обставини та причини 
аварії з’ясовуються в рамках 
відкритого кримінального прова-
дження за частиною 3 статті 286 
Кримінального кодексу України 
— порушення ПДР або експлу-
атації транспорту особами, які 
керують транспортними засоба-
ми, що спричинило смерть кіль-
кох осіб. Таке правопорушення 
карається ув’язненням терміном 
до 10 років.
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дитяче серденько – 
живи!

З 01 по 30 квітня 2019 року 
у Козятинському районі про-

ведено Всеукраїнську благодійну акцію 
«Серце до серця» під гаслом – «Дитяче 
серденько - живи!», головною метою якої є 
збір коштів для придбання кардіологічного 
медичного обладнання у дитячі лікарні.

Щорічно жителі Козятинського району 
беруть активну участь у зборі коштів в рам-
ках Всеукраїнської благодійної акції «Сер-
це до серця». Зокрема, на рахунки ВБФ 
«Серце до серця» від небайдужих жителів 
району у 2013 році було зібрано і перера-
ховано 13 852 90 грн, у 2014 році - 13 285, 
20 грн, у 2015 році - 12 970, 40 грн,  у 2016 
році - 15 400,10 грн, у 2017 році - 6453,25 
грн та у 2018 році - 15 529 грн.

Під час проведення акції працювали 
волонтери, серед яких були представники 
педколективів навчальних закладів району, 
яким активно допомагали учні та батьки, 

а також медичні та соціальні працівники. 
Загальна сума зібраних та перерахованих 
на рахунок благодійного фонду «Серце до 
серця» коштів становить 16 199,20 грн.

Найактивнішим у зборі коштів, як і кілька 
років поспіль, став колектив ЗНВК «Школа-
інтернат-гімназія» ім. В. М. Підгорбунсько-
го, який зібрав на благодійність 4572 грн.

  Висловлюємо щиру подяку всім, хто до-
лучився до організації та проведення бла-
годійної акції та подарував частинку добра 
та теплоти дітям, які потребують особливої 
уваги і підтримки.

 
Довідка про результати Акції «Серце до 

серця» у 2018 році, відповідно до офіційно-
го звіту благодійного фонду.

У 2018 році, під гаслом акції, у Вінниць-
кій області було зібрано 417 337,81 грн, що 
стало другим результатом серед областей 
України. На зібрані кошти Фондом було 
закуплено та передано для дітей з вадами 
слуху Вінницької області слухові апарати у 
кількості 46 штук.

Прес-центр 
рда

шановні ветерани 
війни, герої Фронту 
і тилу! дорогі 
земляки!

Прийміть найщиріші вітання з Днем пам’яті 
та примирення та 74-ю річницею перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні! Над-
звичайно дорогу ціну заплатив український 
народ за перемогу у запеклій війні 1939-1945 
років. Мільйони життів українців опалили 
чорним полум’ям ті важкі дні смертельною 
тінню ворожої навали, димом пожеж і ру-
їнами.

Цвітуть розкішні яблуні, нестримно пахне 
бузок, червоніють на сонці тюльпани. Саме 
яскраві кольори травня  щороку пробуджу-
ють у ветеранів спогади, які не перекреслив 
початок нового тисячоліття. У ці дні ми вша-
новуємо мужність та хоробрість доблесних 
воїнів, які пройшли пекло Другої світової 
війни й зробили вирішальний внесок для 
порятунку світу від нацизму. Схиляємо голо-
ви перед мільйонами безіменних героїв, які 
назавжди залишилися на полях війни, від-
даємо данину глибокої поваги вам, шановні 
наші ветерани-фронтовики, працівники тилу, 
солдатські вдови, діти війни. На жаль, зазі-
хання агресора на українську землю знову 
відновилися, але вже з боку східного сусіда. 
Сьогодні, як і колись у 40-х роках, наші най-
кращі патріоти мужньо захищають цілісність 
кордонів, незалежність та суверенітет укра-
їнської держави. Світла пам’ять кожному во-
їну, хто у той  час звільнив світ від нацизму. 
Світла пам’ять кожному патріоту, який у наш 
час загинув за незалежність України. 

Шановні ветерани, прийміть найщиріші 
побажання міцного здоров’я і довголіття, 
достатку та родинного затишку! Нехай у ва-
ших домівках завжди панують мир і спокій, 
щастя й благополуччя. 

Час не владний над щирою вдячністю 
людських сердець, і скільки б не минуло 
років, пам’ять про величний подвиг воїнів-
захисників житиме!

 
шановні жінки козятинЩини!

Прийміть найщиріші вітання з Днем матері!
Кожна друга неділя квітучого травня в 

українських родинах прославляється вшану-
ванням Матері. Це свято особливе, сповнене 
щирого почуття любові, глибокої вдячності 
і безмежної шани до найдорожчої в світі 

людини – мами.
Мати – невичерпне джерело жертовної 

любові та дивовижної мудрості. Міцно три-
маючи за руку, вона проводить нас крізь усі 
негаразди, вчить любити цей світ та творити 
добро. Материнські уроки назавжди залиша-
ються головними дороговказами на нашому 
життєвому шляху.

Дорогі наші матері! Від щирого серця 
бажаємо вам міцного здоров’я, життєвої 
енергії, сили і терпіння у виконанні материн-
ського обов’язку. Хай здоровими і любля-
чими будуть ваші діти, хай приносять вони 
вам лише радість, хай Господь береже ваші 
родини і панує у них мир та затишок! 

 
шановні медичні сестри козятин-
Щини!

Від усього серця вітаємо вас з профе-
сійним святом – Всесвітнім днем медичних 
сестер! 

Прийміть щирі вітання та безмежну вдяч-
ність за ваші чуйні серця, за врятовані життя, 
за повернуте здоров’я мешканців нашого 
району!  Протягом тисячоліть люди, які ря-
тують від хвороб і гоять рани, користуються 
постійною любов’ю та повагою. Ваші золоті 
руки дарують людям радість життя, вселяють 
віру у зцілення. 

Хай усе хороше, зроблене з душею та 
натхненням, повертається до вас сторицею! 
Нехай кожна мить життя радує своєю непо-
вторністю! 

Зі святом вас! Щастя вам і добра! І нехай 
клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжли-
вим обов’язком, а лише приємною місією!

 
З повагою,
  голова райдержадміністрації                  
Юрій СЛАБЧУК
 заступник голови районної ради           
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

відкрили меморіальну дошку ге-
рою-земляку

7 травня на подвір’ї Дубовомахаринець-
кого ЗНВК І-ІІІ ст. зібрались учні, вчителі, 
представники влади, жителі села з нагоди 
відкриття меморіальної дошки Герою Радян-
ського Союзу Валентину Шевчуку.

Виконанням Гімну України урочистий 
захід відкрив військовий оркестр із Бер-
дичева.

До слова був запрошений краєзнавець і 

письменник, член районної ради ветеранів 
Леонід Кривов, який розказав про життєвий 
шлях Героя та зазначив, що іменем Вален-
тина Шевчука було б доречно назвати одну 
із вулиць села.

Заступник голови районної ради Анатолій 
Задорожнюк наголосив, що жителі Козя-
тинщини мають пам’ятати про подвиг свого 
видатного земляка і від покоління до по-
коління передавати спогади про мужнього 
воїна, який віддав своє життя заради мир-
ного майбутнього. А також подякував ініці-
ативній групі на чолі із Василем Копійком 
та Леонідом Кривовим, які тривалий час 
активно займались питанням встановлення 
меморіальної дошки на приміщенні школи 
та вивчали архіви, збираючи історичні дані.

До слова також були запрошені керуючий 
апаратом райдержадміністрації Юрій Сту-
доляк, військовий комісар Микола Янчук, 
голова районної ради ветеранів Володимир 
Бондаренко, сільський голова Лідія Павлюк, 
голова ветеранської організації села Дубові 
Махаринці Василь Копійко, голова ради 
ветеранів Афганістану м. Бердичева Вагіф 
Мамедов.

Хвилиною мовчання присутні вшанували 
пам'ять Валентина Шевчука та усіх загиблих 
героїв. Право відкрити меморіальну дошку 
було надано Василю Копійку та Леоніду 
Кривову, після чого відбулось покладання 
квітів.

Довідково. Валентин Климентійович Шев-
чук народився 21 лютого 1921 року в селі 
Дубові Махаринці. У 30-х роках родина 
переїхала до Запоріжжя. Службу в армії 
Валентин розпочав у 1939 році у складі 
прикордонних військ, охороняючи держав-
ний кордон в Карелії. 

У Другій світовій війні старшина Валентин 
Шевчук відзначився як командир гармати 
гвардійського артилерійського полку в боях 
на території Східної Пруссії. 5-6 лютого 1945 
року гармата Шевчука допомогла відбити 5 
німецьких контратак, знищивши один танк, 
три кулемети і понад 30 солдатів і офіцерів. 

Загинув Валентин 7 лютого поблизу на-
селеного пункту Мюлле-Тюренберг у віці 26 
років. Поховали його в містечку Черепаново 
Зеленоградського району Калінінградської 
області. За мужність і відвагу в боях з во-
рогом, 29 червня 1945 року, йому було при-
своєно звання Героя СРСР.

Прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиКомуналКа

за неіснуючий борг Контролери рем ВідКлючають Від сВітла
Лист до редакції «RIA-Козятин»

зміни в законодавстві. З початку місяця набули чинності зміни у Законі «Про житлово-комунальні послуги». 
Відтепер за несвоєчасну сплату комунальних нараховуватиметься пеня. Чи стосується це одержувачів субсидій?

олена ростовська задоволена монетизацією субсидії, 
але за комірне платить зі своєї зарплати

ЩИРО ВІТАЄМОпеня за борги у платіЖКах. 
яК бути субсидіантам?
олена удвуд

Козятинчанка Олена Рос-
товська отримує субсидію вже 
більше десяти років. У своїй 

однокімнатній квартирі користу-
ється електроопаленням. Якби 
не субсидія, взимку доводилося 
б мерзнути, бо заробітної плати 
не вистачило б на оплату ра-

хунків за світло.
Каже, нова система монети-

зації має свої переваги. Адже 
якщо економити, залишок ко-
штів людина може витратити на 
власні потреби. Але монетиза-
ція — це ще й перевірка совісті 
людей.

— Раніше кошти потрапля-
ли одразу на рахунки фірм-
постачальників, — каже Оле-
на. — Тепер той, хто отримує 
субсидію, мусить сам за себе 
заплатити з грошей, які прихо-
дять йому на рахунок. У деяких 
є спокуса витратити ці кошти на 
щось інше. Наприклад, не дай 
Бог, хтось захворів. Є готівка 
і людина, звісно, плюне на ко-
муналку і купить ліки. Раніше 
частина перераховувалась на 
водопостачання, газопостачання 
і електромережу, а тепер все 
приходить тобі на рахунок.

Проте Олену Ростовську мо-
нетизація цілком влаштовує. 
Єдина різниця в тому, що тепер 
потрібно оплачувати комуналку 
власноруч. За словами жінки, 
субсидія приходить їй на ра-

хунок у середині місяця. Тому, 
щоб не перейматися про те, що 
не вчасно заплатила, вона ви-
трачає на оплату комунальних 
свою заробітну плату, а кошти 
за субсидію використовує для 
власних потреб.

— Я знаю, що мені ці гроші 
все одно повернуть, — каже 
Олена Ростовська. — Першу 
виплату я ще в касі отримала. 
Потім мені пояснили працівни-
ки «Ощадбанку», що отримати 
картку зручніше, бо монетизація 
триватиме й надалі. Я надала 
код і паспорт, і мені відкрили 
рахунок за 20 хвилин. Тому я 
отримую гроші через банкомат 
і мені не треба стояти в чергах.

Одержувачі субсидій мали 
вчасно платити за комірне ще 
до прийняття змін до Зако-
ну «Про житлово-комунальні 
послуги». Адже злісному не-
платникові могли відмовити у 
наданні допомоги. Тепер у них 
з’явився додатковий стимул: з 
першого травня почнуть нара-
ховувати пеню за протерміну-
вання виплат. Щодня на 0,01 % 

буде зростати сума боргу. 
Тобто, якщо маєте борг у 

розмірі 1000 гривень, то що-
дня вам буде нараховуватися 
10 копійок пені. Якщо держава 
затримала виплати субсидій чи 
роботодавець невчасно випла-
тив заробітну плату і ви маєте 
документи, які це підтверджу-
ють, пеню сплачувати не до-
ведеться.

— У травні взагалі мало хто 
має субсидію, — каже заступ-
ник начальника відділу соці-
альної допомоги Олена Черняк. 
— Бо там беруться зовсім інші 
тарифи й інший розхід газу чи 
електрики. Швидше за все, на 
не опалювальний сезон у нас 
буде не багато отримувачів 
субсидії. У кого заборгованість, 
ми взагалі субсидію не призна-
чаємо. Якщо нам приходить 
звітність з управління газового 
господарства, чи з РЕМу, ми 
субсидію не призначаємо, поки 
не погашена заборгованість. 
Пеня йде по організаціях. Але 
жодної постанови з цього при-
воду нам ще не надходило.

з днем народження!
директора РДЮСШ «Колос»
Сергія Степановича ПЕРЕН-

ЧУКА (09.05),
секретаря Козятинської сіль-

ської ради
Юлію Миколаївну КОСТЕН-

ЧУК (11.05),
Вовчинецького сільського го-

лову
Людмилу Миколаївну ТОКО-

ВУ (13.05),
Жежелівського сільського го-

лову
Євгенію Леонідівну СЛЮСА-

РЕНКО (13.05),
заступника голови райдержад-

міністрації
Ігоря Олександровича БУ-

ЛАВСЬКОГО (14.05)
 
Бажаємо вам міцного здоров’я, 

професійних успіхів, життєвої 
наснаги, витримки, виваженості, 
особистих творчих досягнень, 
сімейного щастя, злагоди та до-
бробуту у вашій оселі! Хай доля 
збагачує вас життєвою мудрістю, 
енергією, натхненням та радістю 
сьогодення!

З повагою, 
голова райдержадміністрації 
Юрій СЛАБЧУК
заступник голови районної ради 
Анатолій ЗАДОРОЖНЮК

На 94-му році пішов з жит-
тя ветеран Другої світової 
війни, визволитель Вінниці 
та Козятина, учасник Пара-
ду Перемоги 24 червня 1945 
року у Москві РАДЧЕНКО 
АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ. 
Він був нагороджений ор-
денами Вітчизняної війни II 
ступеня, Слави ІІІ ступеня, 
«За мужність» та пам’ятними 
і ювілейними медалями. Не-
хай свята земля береже його 
вічний спокій.

Районна рада ветеранів 
України

За словами заступника началь-
ника відділу соціальної допо-
моги Олени Черняк, з нового 
року до управління надійшло 
284 звернення на отримання 
субсидій. Станом на 1 квітня 
було 466 призначень, оскільки 
182 сім’ї звернулися за субси-
діями ще до жовтня 2018 року. 
Поки точно не відомо, яка кіль-
кість звернень для отримання 

субсидії на літній період, тому 
що досі приймають заявки.
У травні субсидію на новий 
період перепризначать авто-
матично. Повторно із докумен-
тами треба звертатися лише 
тим, чиї справи розглядала 
Комісія, хто орендує житло, 
переселенцям та тим, у кого з 
жовтня 2018-го відбулися зміни 
у складі сім’ї.

Також нову заяву та декла-
рацію мають подати ті сім’ї, 
яким субсидію призначили не 
на зареєстрованих, а фактич-
но проживаючих в помешканні 
осіб. Новий пакет документів 
мають подати ті сім’ї, де є не-
працюючі особи працездатного 
віку, в яких або відсутні доходи 
взагалі, або менші мінімальної 
зарплати.

Про субсидії на літо

Мою квартиру відключили від 
світла ввечері, 24 квітня. На всі 
п’ять неробочих днів. Під двери-
ма сусідньої квартири я знайшла 
записку від контролера Світла-
ни Ящишиної про відключення 
електроенергії за борг у грудні 
2018-го перед «Вінницяобленер-
го» — 63 гривні 22 копійки.

У кінці січня та в середині 
лютого мені дзвонили з РЕМ і 
питали, чи за грудень 2018 року 
сплачено за світло і коли я від-
повіла, що сплатила 15 січня 
2019 року, то ще декілька разів 
дзвонили та перепитували. Борг 

за грудень в мене був нульовим.
Уже більше трьох років Козя-

тинський РЕМ знущається наді 
мною, пенсіонеркою. І я така 
не одна в Козятині. То за борг 
3800 гривень, то за 680 гривень, 
та відключають світло. Не вра-
ховують, що в мене є субсидія. 
То без причин міняють мені лі-
чильник. Як тільки можуть, так і 
знущаються.

Безліч скарг написано, багато 
разів зверталася на Урядову 
лінію та дзвонила до начальника 
Мульського, але відповіді досі 
не отримала. Була 6 червня 

2018 року на прийомі у інженера 
Урсова, який мене відправив у 
кабінет №12 до якоїсь Галини. Та 
на мене вищала 3 години і зну-
щалась, після чого мене з того 
кабінету забрала карета швидкої 
допомоги. А віз і нині там.

Начальником Мульським з 
інженером Урсовим «командує» 
така собі контролер Світлана 
Ящишина, яка без наказу та по-
відомлення споживачам викликає 
бригаду з чотирьох людей для 
відключення від світла. 

А показники пише від «бал-
ди» — то в одному місяці знімає 

20 числа менші, а в другому за 
півтора місяця більші — і плати 
по 1,68 гривні за один кіловат. 
Скільки на неї вже скарг, але 
«своя рука - владика»? Але 
яке має право контролер сама 
відключати світло, коли немає 
боргу? А тому, що так вона 
наживається, адже за відклю-
чення — плати, і за включення 
— плати.

При тому, коли мене відклю-
чали, то лічильник запломбува-
ли. А коли включали — пломбу 
зняли. І станом на 6 травня, 
досі не поставили пломбу. То 

що мене тепер чекає? Великий 
штраф, приліплений магніт? Чи 
ще якісь великі «афери»?

На РЕМ немає управи, як не 
кажи, чи «Вінницяобленерго», 
чи «Енера Вінниця», чи РЕМ. 
Працівники ті самі. А чому б 
начальника Мульського і його 
молодих інженерів, заступників 
не відправити хоча б на 1 рік в 
АТО і не в тил, а на передову? 
Може тоді перестануть знущати-
ся з пенсіонерів?

світлана Поварчук, Пенсіонерка, 
мати учасника бойових дій в ато
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леся кесарчук

Музей вагонного депо засну-
вали 2005 року. Він найперший 
на Південно-Західній залізниці. 
Основним ініціатором був тодіш-
ній керівник Віктор Білан. Проте 
вся робота з облаштуванням 
музею лягла на плечі кадровика 
Віталія Біду, який пропрацював 
на підприємстві 32 роки. Зараз 
чоловік на пенсії. Він погодився 
показати історичну кімнату. Впе-
ред на екскурсію!

Музей вагонного депо розта-
шований в невеличкій кімнаті на 
першому поверсі залізничного 
підприємства. Перед входом 
розміщена табличка – послання 
майбутнім поколінням.

— У день відкриття музею 
ми залишили нащадкам по-
слання. За табличкою сховали 
фото підприємства, а також 
пляшку коньяку. Написали, що 
розкрити капсулу потрібно на 
100-річчя депо — 1 серпня 2033 
року. Наші нащадки розкриють 
цю капсулу і подивляться фото, 
яким підприємство було раніше, 
що змінилося, — розповідає Ві-
талій Біда.

Далі чоловік запрошує у сам 
музей вагонного депо. На всіх 
його стінах висять стенди, на 
яких зберігаються фото та до-
кументи. А ще портрет Леніна і 
знамена із зображенням вождя. 
Декомунізація ще не дійшла 
до музею, проте цю символіку 
пообіцяли найближчим часом 
прибрати. Радує, що посеред 
музею стоїть великий україн-
ський стяг. Його виготовляли на 
замовлення у Луганську.

ось так було в 33-ті
Історія вагонного депо в 

Козятині починає свій відлік з 
1933 року. Наш натхненний екс-
курсовод показує копію наказу, 
привезеного із Росії.

— У першу чергу ми хотіли 
встановити всіх керівників депо, 
а їх фактично ніхто не знав. 
Таких підприємств, як вагонне 
депо взагалі не було. Ремонту-
вали паровози та вагони у ло-
комотивному депо. Усе робили 
на вулиці. Не було ні цехів, ні 
приміщення. Першим керівником 
призначили Гербєєва, — гово-
рить Віталій Біда.

Далі указкою чоловік показує 
на вальниці ковзання, які існува-
ли у 1933 році. Вони кріпляться 

до коліс потяга. Таким чином 
забезпечують рух вагону по ко-
лії. Раніше вальниці змащували 
кожний кілометр, інакше горіли 
букси — елемент конструкції 
вагона, що знаходяться біля 
колісної пари. Сучасні вальниці 
ковзання мають форму підшип-
ника. Їх не потрібно змащувати 
часто. 

— У 30-ті роки оглядачів 
вагонів називали мастильники. 
Вони змащували букси маслом, 
щоб потяг чи паровоз далі міг 
їхати. Були ще залізні ящики, 
які називали шарманками Лу-
кіча. Їх зробив наш бригадир 
Юрій Лукіч. У цих ящиках но-
сили інструмент. Зараз оглядачі 
вагонів не носять такі шарман-
ки. Вони ходять із маленьким 
молоточком і ним користуються, 
— пояснює Біда.

Ліхтарі, якими користувалися 
у 30-х залізничники, світили за-
вдяки свічкам і керосину. Таким 
ліхтарями користувалися під час 
руху потяга.

дійшов Пішки 200 км
У музеї зберігається інструк-

ція правил технічної експлуатації 
1940 року, фото перших випус-
кників Київського транспортного 
училища 1905 року, а ще лист 
партизана, написаний під час 
Другої світової війни.

— Ось, фото Головінцова. 

Він працював заступником на-
чальника вагонної дільниці. Під 
час війни він мусив здати каз-
начейство і перенести гроші до 
станції Шевченково (біля Миро-
нівки). У дорозі його потяг роз-
бомбили німці. Він ішов пішки 
200 кілометрів і передав кошти, 
— розповідає Віталій Біда.

Екскурсовод розповів, що 
колишній керівник підприємства 
Іван Скляров під час війни збив 
29 німецьких літаків.

— Працював довгий час май-
стром, потім закінчив залізнич-
ний технікум і був призначений 
начальником вагонного депо. 
Після війни він побудував новий 
цех для ремонту вагонів, запро-
вадив нову техніку, щоб меха-
нізувати важкі роботи, — каже 
Віталій.

Поверніть наші Потяги
Посередині музею знаходить-

ся стіл, на якому зберігаються 
макети підприємства: старий 
цех, побудований під час війни 
та нові цехи, де ремонтують 
вагони. 

— Ось на цих, макетах ко-
лій колись стояли потяги, — з 
сумом констатує Віталій Пав-
лович, і далі продовжує, — З 
лівої сторони критий вагон 
стояв, а з правої наполовину 
критий. Ці вагони старотипні 
1917 років. Ми робили макети 

за кресленнями, які знаходять-
ся у архіві в Петербурзі. Якось 
до нас приїхала делегація з 
управління депо Укрзалізниці. 
Вони попросили у нас ці макети 
потягів з обіцянкою повернути. 
Написали розписку, але досі 
макети старих потягів нам ніхто 
не повернув.

Питаємо, як часто відвідують 
музей козятинчани?

— Не часто, але такі музеї 
потрібні. Ось тут на фото я 
знайшов свою маму (показує 
книгу пошани). Вона тут пра-
цювала ще у молоді роки про-
відником. У вагонному депо є 

цілі династії залізничників в 
декількох поколіннях. Тому їм 
безпосередньо цікавий музей і 
його історія.

Ми подали ідею, організувати 
в музеї депо стенд із сучасною 
історією, а саме, показати усіх 
працівників підприємства, що 
були в зоні АТО та ООС. До 
наших порад прислухалися і 
пообіцяли, що будуть над цим 
працювати. 

Музей працює з понеділка 
до п’ятниці. Замовити екс-
курсію можна у засновника 
музею Віталія Біди за цим 
номером: (097)-307-52-09.

катерина Щурук

Квітень виявився особливим для 
місцевої жительки, інваліда 1 групи 
Катерини Лисюк. Їй виповнилося 
90 років. Жінка розповіла про 
своє життя, яке було сповнене і 
радостей, і болю, і жалю. На свій 
дев’ятий десяток жінка продовжує 
вимагати від влади капремонту її 
житла, яке колись було «тимчасо-
вим» для родини Лисюків.

село Пішло у ПідПілля
Пані Катерина народилася на По-

ліссі поблизу великого військового 
містечка у великій сім’ї. 

— Нас було вісім дітей, усі музи-
канти, грали й на гітарі, і на бала-
лайці, і на мандолінах, і на баяні, 
— сказала жінка.

Її батько Кіндрат Сорока прой-
шов дві війни — Першу світову та 
Радянсько-фінську, а повернувшись 
додому, зводив військове укріплен-

ня. Мати великого сімейства — 
Уляна Сорока — отримала звання 
мати-героїня. 

На питання про спогади з дитин-

ства 90-річна жінка розказала про 
хворобу, яка спіткала її родину.

—У нас був тиф у селі, захворіли 
із восьми душ Володимир, Василь, 
Ніна, Люба. Вони лежали з висо-
кою температурою, мати вилікувала 
їх кислим молоком, травами.

— А як, захворіли на нього? — 
питає журналістка.

— Німці як прийшли, то поло-
нених мадяр утримували там, де 
ми тримали корову і свиней. Вася, 
брат, носив їм їсти й вимінював на 
сорочки, штани, щоби партизанам 
занести й через одяг і передалася 
хвороба. Після того, як вилікува-
лися, Василь і Володимир пішли в 
партизани.

Під час німецької окупації люди 
з села, де жила Катерина Лисюк, 
масово йшли у підпілля. Бувало 
таке, що у партизани йшли цілими 
родинами.

— З сусідом Іваном збирали ні-
мецькі міни. Він розміновував, а ми 

зносили до купи. Але одного разу 
Льоня, син Івана, взяв міну, яку 
ще не розрядили. Скидав у купу, а 
вона вибухнула. Так Льоні обірвало 

руку, — згадує довгожителька. — 
Він біжить, кричить, а ми втікаємо 
до шопи, де цеглу випалювали, бо 
за нами нажаханий лось біг. Поруч 
же ліс великий, там багато водило-
ся оленів, диких свиней, вовків.

Крім того, родина Лисюків пере-
ховувала дві єврейські родини. Дов-
гожителька казала, що відчувала 
реальну загрозу своєму життю, але 
таки врятували євреїв від німецьких 
загарбників.

— Днем вони ховались, а вночі 
виходили гуляти, аби їх ніхто не 
побачив. Пізніше брата Адама й 
сестру Єву забрали на роботу до 
Німеччини. Адам знав німецьку 
та українську мови, він працював 
машиністом. Після війни врятовані 
нами єврейські сім’ї приїхали до 
села й забрали нас до Києва. Вла-
штували до вечірньої школи та на 
роботу.

«тимчасове» житло стало 
Постійним

У 50-х роках Катерина Лисюк 
разом з чоловіком переїжджає до 
Козятина. Тут їм запропонували 
тимчасове житло, яке будували 
німці в 1943-му. Жінка тоді була 
рада, що хоч таке було. І разом з 
чоловіком складали на нову квар-
тиру. Він працював будівельником, 
вона — нянею, сторожем і кухарем 
підмінним. 

— Кухар отримував 62 рублі, а 
так я отримувала 120 рублів. І у 
цьому сараї мешкала, складала 
гроші, щоб купити квартиру.

Подружжя сподівалося, що 
отримають квартиру від міської 

ради. Довгі роки стояли на квар-
тирному обліку, але нове житло так 
і не отримали. Тому зверталися до 
мерії, щоб їх зняли з обліку та про-
вели капремонт. Але досі ремонту 
так і не зробили.

Її чоловік помер 15 років тому, 
але 90-річна пані Катерина не 
відступає й постійно нагадує про 
ремонт, який обіцяли стільки років 
провести. Пише звернення до вла-
ди, щоб вони її все-таки почули та 
допомогли.

Відповіді на звернення прихо-
дять різні. У одній з них йдеться, 
що капремонт був проведений. 
Хоча, можливо, для працівників 
комунального підприємства все 
так і має бути: від вологи зіпсовані 
меблі, тріснула підлога, гнилі двері, 
дах, який протікає, стіни, з яких 

сиплеться штукатурка. У одну із 
кімнат лячно заходити, бо там про-
валюється підлога.

У іншій відповіді влада заявляє, 
що не може виконати прохання 
довгожительки через дефіцит бю-
джетних коштів. А відповідь на її 
останнє звернення здивувала госпо-
дарку: працівниками комунального 
підприємства «Відродження» було 
обстежено будівлю та зроблено ви-
сновок, що дане житло не потребує 
капітального ремонту.

— Я обурена, адже через такі 
умови в будинку, у мене розвилася 
бронхіальна астма. Щоб краще ди-
хати, приймаю ліки, роблю масаж. 
Але я не тримаю зла, кожен раз 
навідуюсь у церкву, молюсь за рід-
них і за своїх кривдників. Щоб Бог 
дарував їм здоров’я й довголіття.

історія наші люди

Партизанка. Жителька Козятина Катерина Лисюк відсвяткувала свій 90 рік народження. Вона пережила 
німецьку окупацію, важко працювала одразу на трьох роботах, і прожила нелегке життя. І попри поважний вік 
вона продовжує боротися за справедливість

«уЖе 10 роКіВ, яК його немає, а Він буВ опорою В моєму Житті»

катерина лисюк на свій день народження отримала 
коровай. Жінці принесли подарунок від районної спілки 
інвалідів Великої Вітчизняної війни

«збирали німецьКі міни, 
Щоб наші не підірВалися»реліквія. У музеї вагонного депо Козятина зберігаються експонати із 1933 року. Це старовинні 

ліхтарі зі свічками, фото залізничників, деталі від вагонів та інші речі, які не побачиш на сучасній 
залізниці. А ще безліч радянської символіки, яку пообіцяли найближчим часом прибрати та 
зробити стенд з українськими військовими

яКою була залізниця 86 роКіВ 
тому — поКаЖуть В музеї депо

екскурсовод віталій біда тримає в руках ліхтар, якими 
користувалися залізничники у 30-х. Вони світили 
завдяки свічкам і керосину

стенд з макетом козятинської залізничної станції —  
найбільший експонат музею

у музеї є книга пошани. У ній Віталій Біда знайшов свою 
матір, яка працювала на залізниці провідником

ветеран збройних сил 
юрій буяков

Щоб привітати іменинницю із 
поважною датою та вручити 
подарунки, до оселі завітав го-
лова районної спілки інвалідів 
Великої Вітчизняної війни Павло 
Малащук. Чоловік вручив Кате-
рині Кіндратівні подяку, квіти та 
коровай.
Павло Костянтинович поба-

жав ювілярці міцного здоров’я, 
миру, добробуту та довгих літ. 
Квіти, теплі слова та подарунки 
стали свідченням поваги і вдяч-
ності іменинниці за її життєвий 
шлях. Довгожителька щиро по-
дякувала за теплу зустріч, при-
вітання, повагу і турботу про 
людей похилого віку.

на іменини принесли коровай

дмитро артемчук

З пенсіонеркою Іриною Буяко-
вою ми познайомились випадково. 
Вона розповідала своєму знайомо-
му про автобус 6-го маршруту, який 
відмінила мерія. Тема нас зацікави-
ла і ми домовились про зустріч з 
нею після Великодня. Тільки при 
зустрічі 

пані Ірина передумала розповіда-
ти за автобус, якого немає, запита-
ла — а може ви напишете за мого 
чоловіка Юрія Буякова? 

— Його всі любили він був хо-
рошою людиною і великим госпо-
дарником. Він 28 років відслужив 
в армії. Був учасником Будапешт-
сько-Чехословацьких подій. Коли 

йому було 80, то його запросили на 
військову демонстрацію в Київ. Уже 
10 років, як його немає, а він був 
опорою в моєму житті, — сказала 
вдова ветерана.

Народився чоловік нашої спів-
розмовниці 22 червня 1928 року, 
в місті Вітебськ, Білорусь. Початок 
Другої світової війні застав його у 
віці 13 років. У окупованому місті 
Юрій Буяков зібрав своїх друзів, 
вирішили створити диверсійну 
групу. Хлопці промишляли на про-
довольчому складі, псуючи ворогу 
продукти харчування. Коли ворога 
прогнали, підліток Буяков, при-
писавши пару років, став юнаком 
та подався у військове училище. 
Після випуску був направлений до 

військової частини Новоград-Волин-
ського гарнізону. За роки служби 
обзавівся друзями. У цей час в 
Козятині отримала запрошення на 
весілля в Новоград-Волинський від 
своєї хрещеної дівчина Ірина. По-
їхала козятинська гостя привітати 
молодих і сама стала нареченою. 
Обручившись з Юрієм, стали вони 
подружньою парою. А у Козятин 
переїхали після завершення вій-
ськової служби. На новому місці 
проживання влаштувався на роботу 
завідувачем лісо-торговельного 
складу райспоживспілки. Працював 
майже до глибокої старості.

— Він був хорошим господарем 
і чоловіком, — сказала вдова Ірина 
Буякова.

— Ви минулого разу говорили, 
що вам важко добиратися до 
цвинтаря.

— Автобус, який їздив маршру-
том №6, під’їжджав під самі ворота 
кладовища. Міська рада його 
скасувала. Тепер, щоб провідати 
чоловіка, треба наймати таксі.

— Субсидія у вас є? 
— Субсидія у мене є та її ви-

стачає, щоб сплатити тільки за газ. 
За воду без лічильника виходить 
багато, а ще є світло.

— Ви розміняли дев’ятий деся-
ток, як ваше здоров’я?

— Ходити важко, ноги болять, 
раніше по місту лавки стояли, а за-
раз тільки в міському сквері і біля 
пам’ятника Грушевському.



10 RIA-К, Четвер, 9 травня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-775-83-34 11 RIA-К, Четвер, 9 травня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-775-83-34 
армія реКлама та поздоровлення

 продам
  2 êð³ñëà, áàë³ÿ îöèíêîâàíà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 
òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, âóã³ëëÿ. 096-107-00-47
  Àáî çäàì ãàðàæ 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í 
Òîíåëÿ. 096-779-60-83
  Àâòîìîá³ëüíèé çàðÿäíèé ïðèñòð³é, âåëîñèïåä À³ñò 
ñêëàäíèé. 098-624-94-28
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, 
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç 
âóëèêàìè ³ áåç, ïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íåöü». 097-
085-77-51
  Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, á³ëèé ³ æîâòèé 
â³ñê, ïåðãó, ìåä, íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó 30%, ï³äìîðó 
20%, âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿ ïóðïóðîâî¿ 20%, 
ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ïèòíèé ìåä. 2-11-64 ï³ñëÿ 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì‘¿, áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íêà». 
Ïåòðî ²âàíîâè÷. Ðóæèí. 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì¿, â³äâîäêè 4-õ, 5 ðàìî÷í³ íà Óêðà¿íñüêó 
ðàìêó. 093-051-76-69
  Áäæîëîñ³ì’¿, â³äâîäêè ç âóëèêàìè òà áåç, âîùèíà, 
äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³ êóð÷àòà ìÿñîÿº÷íî¿ ïîðîäè 
Áðàìà, ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64 ï³ñëÿ 20:00, 
097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð, åë.ëîáç³ê, 
áîëãàðêà, ³íêóáàòîð íîâèé, ßâà-350, áåíçî.
åë.ñòàíö³ÿ, çâàðêà, äâåð³ ÍÄÑ, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà. 068-216-34-20
  Áè÷êà ìîëî÷íîãî, êàðòîïëÿ âåëèêà, ÿáëóêà. 096-
717-97-88
  Áè÷êà. 067-151-29-15
  Á³äîí ìîëî÷íèé á/ó, øïàëè äåðåâÿí³. 097-323-
85-75
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³,êàáåëü 
àëþì. 60 ì. 2 õ 2.4, áî÷êà áåíçèí, äèçïàëèâî 200 ë., 
âåëîðàìà Óêðà¿íà. 093-031-24-52
  Âåëîñèïåä ã³ðñüêèé «Ardis» â äóæå õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-321-41-15, 097-567-08-10
  Âåëîñèïåä ç ïåðåäà÷àìè, ïðîòèóäàðíèé çà ï³â 
ö³íè. 093-256-07-32, 099-232-74-97
  Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé Í³ìå÷÷èíà â äóæå 
äîáðîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äíåïð, âåëîðàìà, ñò³íêà 
äèòÿ÷à øê³ëüíà. 096-412-34-14 
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³, ôîòîàïàðàò 
Soni 400 ãðí. 093-140-74-54
  Âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã, àëþì. ïðîâ³ä 300 ì. 
3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì., 2 áî÷êè 200 ë. ìåòàëåâ³, 
ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 
10 ë. âñå íåäîðîãî. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ äèçàéíåðñüêà â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, íà çð³ñò 1.67 + êàáëóê 5-7 ñì., ðîçì³ð 42 íà 
ì³í³àòþðíó òà ñòðóíêó ä³â÷èíó, º øëåéô, ñóêíÿ ëåãêà 
íà ò³ë³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ. 097-318-60-81
  Â³äåîðåã³ñòðàòîð ç ôëåøêîþ, 2 ëàìïè êñåíîí. 
063-752-92-26
  Â³ç. 097-293-80-59
  Â³êíà äåðåâÿí³ á/ó 1 õ 1.45. 097-362-81-21
  Â³êíî ì/ï 2.04 õ 1.38 2-õ êàìåðíèé ñêëîïàêåò á/ó 
1 800 ãðí. 063-223-53-04
  Âÿëåí³ ãðóø³, àáðèêîñ (êóðàãà), âèøí³, ³ðãà, ãë³ä, 
êóù³ îæèíè Òîíôð³ ³ Âîæäü Äæîçåô (ðàííÿ), ñ³÷êàðíÿ, 
òðóáè àñáåñòîöåìåíòí³ ä³àì. 200 ìì. 2-11-64 ï³ñëÿ 
20:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-
269-76-00
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-
013-26-80, 068-077-20-37
  Ãóñÿ÷³ ÿéöÿ. 097-572-46-40
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, àêâàð³óì 300 ë. 097-509-
27-40
  Äà÷à ð-í ²íòåðíàòó. 067-306-12-35

  Äâà 3-õ òîííèõ êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç 
ìàòðàöîì â³ä 5 ðîê³â. 063-605-75-51
  Äâåð³ 2.20 õ 0.80 - 1 øò., äâåð³ 2.0 õ 0.65 - 2 øò., 
â³êíà 1.30 õ 0.82 6 øò., â³êíà 1.44 õ 0.70 - 10 øò. óñå 
á/ó. 098-803-25-41
  Äâèãóí, êîðîáêà, ðåñîðè, ãóð ³ ò.ä. 093-756-39-33, 
067-430-79-37
  Äèñêè àâòî Ëàíîñ R13, Ôîëüöâàãåí R14 ï³äõîäÿòü 
íà ÂÀÇ. 067-369-13-23
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Ïåã - Ïåðåãî  GT-3» (ïðîãóëêà), 
â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â - 1 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî 
«Ñàéáîêñ - ïðî» ñòàí ³äåàëüíèé 2 500 ãðí. 063-427-
43-15
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex Vicco R5, â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, 2 â 1, â êîìïëåêò³ âñå º. 063-462-61-20
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Àíìàð «Ìàðñåëü» 2 â 1 (ëþëüêà, 
ïðîãóëêà), ñòàí íîðìàëüíèé, àëå º îäèí äåôåêò (íå 
ïðàöþþòü ãàëüìà) 1 000 ãðí. 063-392-13-30
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â, ïîâíèé 
êîìïëåêò ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 098-830-16-44, 063-
304-75-46
  Äèòÿ÷à ñò³íêà 2-õ ïîâåðõîâà, â êîìïëåêò³ (2-â³ 
øàôè, êîìïþòåðíèé ñò³ë).  097-659-58-52
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ðóáàí³, âàííà á/ó 1 200 ãðí., áîðîíà 500 
ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øàôà 3-õ äâåðíà 
850 ãðí., êèëèì 1.4õ2 ì. 350 ãðí., â³äïàðþâà÷ îäÿãó 
250 ãðí., êàí³ñòðà 20 ë., ëþëüêà ç ëîçè 200 ãðí., 
êíèæêîâà øàôà 200 ãðí. 093-753-73-25
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè äóáà, ÿñåíà ïî 750 ãðí./
êâ.ì., áåðåçà, áåðåñò ïî 650 ãðí./êâ.ì., ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 063-143-61-18
  Äþð ºìí³ñòü 150 ë. á³äîí. 097-324-17-76
  Åë. ìÿñîðóáêà «Saturn». 068-762-90-06
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-44-27 Ðîñ.
  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 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, 
öåíòð. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  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 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64, 
çàòèøíå ì³ñöå, äî ì³ñòà 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 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 55 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñàðàé. 
098-020-36-54, 093-890-30-35
  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 7.5 ñîò., ç 
óñ³ìàäîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ñåðá³íà. 063-393-36-68
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ãà àáî 0.25 ãà ñ.Êîçÿòèí, 
íåäîðîãî. 097-324-14-63, 093-925-93-81
  Çåì. ó÷àñòîê 10 ñîò. º ãàç, ñâ³òëî, äåðæ. àêò, áî÷êà 
ìåòàëåâà 200 ë. êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-983-18-68
  Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 
096-007-52-67
  Çåðíî, ñ³÷êàðíþ. 097-506-21-62
  ²íñòðóìåíòè á/ó áîëãàðêà, äðåëü, åë.íîæíèö³ ïî 
ìåòàëó (êîæíà äåòàëü ïî 800 ãðí.), ïðèâåçåíà ç 
Í³ìå÷÷èíè. 096-779-60-83
  Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà 
ðÿäêà äî ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê 

аВтоматизоВаний тестуВальниК — гарантоВана робота В іт
Прес-служба вінницької IT-академії

Ніхто не застрахований від 
помилок. Навіть творець Linux, 
всесвітньо відомий програміст 
Лінус Торвальдc робив помилки 
у своєму програмному коді. І тут 
на допомогу приходить тесту-
вальник — людина, яка перша 
бачить готовий програмний про-
дукт і має зробити так, щоб «на 
виході» він був ідеальним.

тестувальник чи розроб-
ник? Важко уявити собі відомі 
онлайн проекти, де не доклали 
зусиль QA інженери. У тесту-
вальника дуже великий об’єм 
роботи - на кожну тисячу ряд-
ків коду припадає 5-15 поми-
лок, пошук і виправлення яких 
займає багато часу розробки та 
налагодження ПЗ. 

Окрім того, наслідки «де-
фектного» програмного забез-
печення можуть бути різними 
— від незначних до, навіть, 
смертельних. Тому тестування 
є невід’ємною частиною роз-
робки. Якщо ручна перевірка 
вимагає значних трудових і ча-
сових витрат, то використовують 
автоматизоване тестування. Ав-
томатизовані тестувальники ко-
ристуються попитом на ІТ-ринку 
і мають гарний дохід.

Що робить auTomaTed 
TesTIng? 

Тестування програмного забез-
печення (англ. Software Testing) 
— вимірює загальну якість системи 
(Quality Assurance) з точки зору 
правильності, повноти, зручності 
використання, продуктивності для 
задоволення кінцевого користувача.

Автоматизоване тестування пе-
редбачає використання спеціаль-
ного програмного забезпечення 
(крім тестованого) для контролю 
виконання тестів і порівняння очі-
куваного фактичного результату 
роботи програми. Цей тип тесту-
вання допомагає автоматизувати 
часто повторювані, але необхідні 
для максимізації тестового покриття 
завдання. 

Автоматизовані тести творять 
дива у своїй здатності швидко 
перевірити кожен «мікрон» вашо-
го проекту. У багатьох випадках, 
щоб протестувати те саме вручну, 
могла б знадобитися ціла вічність. 
Можливість швидко зловити баг 
протягом циклу розробки — без-
цінна. Команда зможе оперативно 
вжити заходів.

де вивчитись на auTomaTed 
TesTIng? 

Щоб освоїти даний напрямок і 
гарантовано отримати роботу, ра-
димо обрати курс Automation_QA. 

Розроблений спеціально для людей 
без попередньої підготовки. 

У ІТ-Академії допоможуть сфор-
мувати фундамент знань, розібра-
тись із теорією і отримати більші 
знання, розвинути «мислення тес-
тувальника», практикуватись на 
реальних проектах, почати кар’єру 
айтішника. 

Викладачі-практики приділяють 
увагу не лише технічним навичкам, 
але й повній підготовці до працев-
лаштування. Велика частина роботи 
приділяється роботі в команді та 
вмінню співпрацювати. Важливо, 
щоб студенти цілеспрямовано праг-
нули вдосконалюватись, працюючи 
на «живих» проектах.

які Переваги автоматизова-
ного тестування? 

Ми запитали у викладачів Ві-
нницької ІТ-Академії, які мають 
досвід у цій професії — Ірини 
Мельник та Антона Поляковського: 
Швидший зворотній зв'язок.
Помилки можуть бути вияв-

лені на ранніх стадіях розробки в 
автоматизованому тестуванні, що 
заощаджує багато часу під час роз-
робки мобільного застосунку для 
розробників і тестувальників.
Сценарії можна повторно ви-

користовувати без змін. Ці сценарії 
можуть використовуватися кілька 
разів, незалежно від того, чи є змі-

ни в версії ОС пристрою. Сценарії 
та кроки зберігаються, і це допо-
магає повторити тест без пропуску 
будь-якого кроку.
Автоматичне тестування до-

помагає інженерам-випробувачам 
виконувати тести у будь-який час 
і в будь-якому місці - 24/7. Якщо 
тестовий інженер повинен піти 
раніше з роботи, він може легко 
запланувати тести і вийти з офісу. 
Результати тесту будуть готові до 
наступного ранку.
Надійна та спрощена звітність: 

створені звіти можуть, очевидно, 
показувати кількість тестових сце-
наріїв, які вже були виконані, запла-

новані, повідомлені про їх помилки 
і способи їх виправлення.
Автоматизація монотонної 

роботи, що є заощадженням часу.
Можливість тестувати наван-

таження. Можна досить швидко 
змоделювати велику кількість ко-
ристувачів.

Реєструйтесь на курс «Automation 
QA» та навчайтесь у справжніх 
майстрів і отримайте роботу в ІТ 
гарантовано.

Хто хоче отримати престижну 
освіту БЕЗКОШТОВНО, має здати 
екзамен з математики на максимум.

Подробиці: https://ita.in.ua та 
за телефоном 067-431-19-21

у залізничному училиЩі Вітали атоВціВ

в’ячеслав гончарук

Козятинське залізничне учи-
лище, мабуть, найчастіше в на-
шому місті гостинно відкриває 
двері в дні свят та пам’ятних 
дат. От і цього разу перед Днем 
Перемоги тут відзначали учасни-
ків антитерористичної операції.

Відкрила вітальний захід 
школярка-волонтер, виконавиця 
пісень та ведуча програми Ліза 
Роман. Вона представила пер-
шого артиста, за сумісництвом 
організатора заходу, Володи-
мира Вдовенка. Десантник за 
мрією, атовець за покликанням, 
волонтер за професією виконав 
пісню «Зозуля».

нагородили воїнів та во-
лонтерів

Хвилиною мовчання вшанува-
ли воїнів, хто віддав своє життя 
для нашого миру. У 2008 році 
львівський гурт «Піккардійська 
терція» записав старовинну 
пісню «Пливе кача». Вона про-
звучала в день перших смертей 
на Майдані. З того часу під цю 
зворушливу заупокійну месу 
прощаються з загиблими в 

маленьких українських селах і 
великих містах.

Героїв на цій війні, як засвід-
чують військові, багато. Хтось 
своїм тілом закрив побратима. 
Інший військовий ціною влас-
ного каліцтва викине гранату 
з укриття. Важливо, щоб ми 
пам’ятали, якою ціною забез-
печують нам мир на передовій 
наші воїни

Для воїнів, які повернулися 
з АТО, прозвучало ще одне 
музичне вітання «Посади мене 
на коня» у виконанні ведучої 
Лізи Роман та випускника заліз-
ничного училища і організатора 
заходу Володимира Вдовенка.

Після музичного вітання на 
сцену піднявся голова Козя-
тинської Асоціації учасників 
бойових дій та учасників АТО 
Олег П’явка. Він нагородив гра-
мотами групи майстрів і учнів 
училища, які внесли найбільший 
вклад у волонтерському русі уч-
бового закладу зі збору продук-
тів харчування і плетіння сіток. 

Представники козятинського 
комісаріату, майор Євген Ку-
башевський та старший солдат 
Анна Журавель, відповідно до 

Указу Президента України на-
городили відзнакою Президен-
та України «За участь в АТО»: 
Назара Абдуназарова, Дмитра 
Абрамюка, Максима Бабія, Во-
лодимира Бабійчука, Григорія 
Гунька, Івана Кравзе, Андрія 
Красніцького, Анатолія Набо-
кова, Володимира Поліщука, 
Сергія Сергієнка. 

Для них прозвучало музичне 
вітання від волонтерів, які дають 
концерти на передовій, Тетяни 
Чеканівської та Володимира 
Вдовенка.

на Передовій сПіває за мир
Змінив їх на сцені ще один 

представник волонтерського 
руху, автор-виконавець влас-
них пісень, лауреат фестивалю 
«Пісні народжуються в АТО» ві-
нничанин Олександр Клец. Свій 
виступ почав зі слів:

— Мабуть, я єдиний, хто не 
закінчував ваше училище. На 
передовій я співаю за життя, а 
вам буду співати за війну. 

З його виступу було помітно, 
що в співака гумор трохи шку-
тильгає, не всіма сприймається. 
Але присутні в залі ставилися 

з розумінням та не жаліли 
оплесків.

Після закінчення його кон-
цертної програми вийшла ве-
дуча і сповістила присутніх, що 
пам’ятний захід дійшов до свого 

завершення. Волонтери, артис-
ти, нагороджені зібралися на 
сцені для коллективного фото. 
А нам, зробивши з ними кадр, 
ще хочеться сказати - молодці. 
Слава Україні!

вічна слава. У вівторок, 7 травня, в актовій залі Козятинського залізничного училища відзначили 
воїнів та волонтерів, які борються за незалежність України в зоні АТО/ООС. Глядачам співали пісні, 
які лунають на передовій

волонтер, учасник ато олег П’явка нагородив 
грамотами майстрів груп, які плели маскувальні сітки 
для армії

ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
  Êèëèì 2 õ 3 - 600 ãðí., òðèëÿæ - 250 ãðí., øâåéíà 
ìàøèíêà - 800 ãðí., äèâàí íîâèé - 5 000 ãðí., ñò³ë 
ðîçêëàäíèé - 300 ãðí., ñò³ë æóðíàëüíèé - 150 ãðí. 
097-323-85-75
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, 
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 
ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ 
³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êíèæíà øàôà. 068-046-27-85
  Êîáèëà 7 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè (êîçî÷êà òà êîçëèê áåç ðîã³, 
øóò³) íåäîðîãî. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 063-
598-85-90
  Êîçà ³ äâîº êîçåíÿò. 097-236-76-40
  Êîçà. 067-165-14-93
  Êîçåíÿòêà 1 ì³ñ. íåäîðîãî. 063-021-85-63, 097-
616-14-11
  Êîëåñà ïåðåäíå, çàäíº äî âåëîñèïåäà, áî÷êè çàë. 
200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, ïðóòè, êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 
24, äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, òðóáà çàë. ä³àì. 40 
ìì., 20 ìì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Êîìï’þòåð ñòàö³îíàðíèé: ïðîö. ïåíò³óì 4, 3, 
3 ÃÃÖ, ÎÇÓ 1.Ãá, â³í÷åñòåð 250 Ãá, ìîí³òîð 19« 
Ñàìñóíã. 063-462-61-20
  Êîíòåéíåð 4 õ 1.7 õ 2.2 (Ø õ Ã õ Â). 067-899-52-
30 Ñåðã³é
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà òà òåëèöÿ 8 ì³ñ. ò³ëüíà, 
ñ.Ãîëóá³ºâêà. 097-997-03-24, 063-467-55-62
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 4 òåëÿì. 063-648-
20-99
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì, äîáðà, àëå äî¿òüñÿ íà òðè 
öèöüêè. 068-007-21-31
  Êîðîâà ðèæî - ðÿáà (ïåðâ³ñòêà). 096-713-45-50
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 067-169-17-28
  Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-549-75-96
  Êîðîâè, òåëèö³, ñ.Âîñêîäàâèíö³. 068-764-11-34 
Ëþáà
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. ñ. 
Ôëîðüÿí³âêà. 097-582-23-37
  Êîòåë ãàçîâèé Âàéëàíò ÒÇ ðîáî÷èé àáî íà 
çàï÷àñòèíè, â³êíà, âàãîíêà, ôàðôîð. óìèâàëüíèé, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí. 093-773-34-02, 098-
675-21-69
  Êðîëåíÿòà. 096-963-73-52
  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
  Êóêóðóäçó. 097-248-30-54
  Êóõîííèé ñò³ë á/ó òà òàáóðåòêè äî íüîãî. 073-083-
26-65, 096-855-53-70
  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 1.80 õ 1 ì - 2 ìì., òðóáè 76 
ìì. äîâæ. 3.6 ì., òåíè äëÿ åë. ïëèòîê, ïðàñêà 
âîäîçâîëîæ. íîâà, íàá³ð (ïëèòà, êîë³ñíèêè, 2 
äâåðåé), îöèíêîâàíà áàë³ÿ 50 ë. ³ íî÷âè íîâ³, øâåéíà 

ìàøèíêà, ïîëîòåíöåñóøêà, âîäÿíèé îöèíêîâàíèé 
áàê 200 ë., ïëàñòèê 1 õ 1.40, ÄÑÏ 20 ìì. 1 õ 2. 096-
412-34-14
  Ë³æêî 160 õ 200, øàôà êóïå 130 õ 220 õ 60, ñò³ë 
ðîáî÷èé 150 õ 60, êð³ñëî, âåëîñèïåä À³ñò äîðîñëèé. 
063-189-99-31, 093-447-11-84
  Ëþöåðíà íà êîðíþ, ñ.Ïëÿõîâà. 098-803-25-41
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., 
êîëüîðîâ³ ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-
83 Ñåðã³é
  Ìÿêèé êóòî÷îê, ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit. 097-012-
01-69, 098-020-36-54
  Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, àêâàð³óì, êë³òêà äëÿ 
ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, 
ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç 
ïëàñòèíàìè, ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 097-643-40-14
  Ïåéíòáîëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 063-340-12-01
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 097-931-00-82
  Ï³äðîùåíèõ êóð÷àò ôîðâåðê, ôàâåðîëü, ÷îðíèé 
îðï³íãòîí. 097-893-74-92
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, 
ÞÌÇ. 097-256-32-65
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí. 097-474-42-11, 063-
260-09-52
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-
80-75
  Ïîðîñÿòà ñ.Âåëèêå. 097-824-17-75
  Ïîðîñÿòà. 097-827-81-95
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àòëàíò á/ó 3 000 ãðí. 
063-223-53-04
  Ïðèì³ùåííÿ îô³ñíå â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-
340-12-01
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ 
äâåð³, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60 âñå á/ó â ãàðíîìó 
ñòàí³. 063-741-21-86
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî (øìåëüîê). 098-918-
10-95
  Ïøåíèöÿ 4 200 ãðí./òîíà, ñ.Ìàõí³âêà. 093-699-81-
61, 068-852-77-18 Îëåêñ³é
  Ïøåíèöÿ. 068-045-20-79
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ñåðâàíò - 1 000 ãðí., ñîôà - 600 ãðí., ïîñóä 
(òàð³ëêè, êàñòðþë³, ÷àðêè, áîêàëè, ôóæåðè). 097-
323-85-75
  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
  Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà 150 õ 60 ñì. â õîðîøîìó 
ñòàí³, êîë³ð òåìíî - êîðè÷íåâèé. 096-160-11-65
  ÒÂ òóìáà - 300 ãðí., êèëèì 3 õ 2 ì. - 800 ãðí., 
íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender»-SJWm|10Í.Ì - 2 000 ãðí., 
âóë.Äæåðåëüíà 52/2. 063-896-77-23
  Òåëåâ³çîð «Panasonic» ä³àã. 50 ñì. 093-123-55-15
  Òåëåâ³çîð Soni 50« ïëàçìà, ïðèâåçåíèé ç 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Здам в оренду магазин в 
с.Титусівка. 096-372-03-80, 097-

495-88-36, 063-288-42-72, 
093-884-69-74

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

067-252-69-68

Здам приміщення в оренду 50 
кв.м., центр міста. 097-759-18-66

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа мага-

зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

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

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

ремонт
Всі види ремонтних робіт. Швидко та якісно. 
093-00-25-149
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Виконуємо роботи: утеплення будинків, короїд, 
шпаклівка, гіпсокартон, фундаменти, кладка 
цегляна. 096-501-87-92
Виконую всі види домашнього ремонту. 073-
733-71-00

робота
Запрошую на роботу на ціле літо ло листо-
пада, жінок, чоловіків можна сімю, різати 
зелень (пучки), оплата від вироботки, є 
житло, умови. 096-432-69-45
В смт.Бродецьке на постійну роботу 
потрібен перукар. 097-796-79-38
В магазин "ЦесісБуд" потрібен продавець 
(чоловік) та касир. 2-80-15, 5-25-23, 063-
489-59-19
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту 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 постійну роботу потрібні посудомийка, 
офіціант. 067-264-95-70, 093-145-82-34
В магазин взуття «PODIUM» потрібен про-
давець. Дівчина з приємною зовнішністю і 
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне 
працевлаштування. Ірина 063-231-31-36
В магазин "Обжорка", в р-ні ПРБ, потрібен 
касир-оператор, офіційне працевлашту-
вання, повний соц. пакет. 2-84-00,  063-
45-22-802
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується 
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми 
гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093-
678-53-01
Магазин Багата Комора дорого закуповує 
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса. 
067-430-02-80, 097-4057833
Здається оренда місця для перукаря 
в студії краси "Орхідея". вул. Січових 
стрільців, 4а. 063-102-92-37
Водії  кат С. Робота по Україні,  з/п 
договірна, д/р обов`язковий. Звони-
ти з 09.00 до 17.00. Тел.: 0981517788, 
0981517798 Сергій
Покоївка (з/п 8000 грн), кухар (з/п 10000 
грн) на роботу в прем'єр готель "Русь". 
Графік роботи позмінний. Можливе прожи-
вання. (044)2894515  
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Потрібен на роботу помічник кухаря. Пере-
вага випускникам залізничного училища. 
067-762-48-81
Спеціалісти для утеплення будинків за-
прошуються на роботу до Польщі. Прямий 
роботодавець. Зп 45000грн/місяць.  На-
каз МСПУ №1196 від 22.08.2018 про вид. 
ліц. з посередництва в працевлаштуванні. 
+ 4 8 5 0 9 0 9 5 5 4 6 ,  В а л е н т и н  ( V i b e r ) , 
0672471629, Олена  
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Í³ìå÷÷èíè 3 500 ãðí. 063-054-39-57
  Òåëåâ³çîð Ãðþäê³ê ïëàçìà 32«, ïðèâåçåíèé ç 
Í³ìå÷÷èíè 4 000 ãðí. 063-054-39-57
  Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîðîâà íà 
îòåëåí³. 098-039-45-26 ï³ñëÿ 14:00
  Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà 5 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè, 
ñ.Ìàõàðèíö³. 097-150-27-63
  Òåëÿ 3 ì³ñ. 067-169-17-28
  Òèðñà äóáîâà ç ï³ëîðàìè. 093-756-39-33, 067-
430-79-37
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè. 097-886-27-25
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-
÷åðâîí³ îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 
ãðí. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê á/ó Äíåïð, ðîáî÷èé 1 500 ãðí., 
ì.Êîçÿòèí. 068-082-41-18
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  ×åðâ’ÿêè Êàë³ôîðí³éñüê³ äëÿ ðèáàëêè.  097-751-
80-75
  Øàôà (ã. 50, â. 2.00, ø. 1.40), êîë³ð ñâ³òëà îëüõà 
ç äçåðêàëîì âñåðåäèí³ - 1 500 ãðí., êîìîä (ã. 45, â. 
1.00, ø. 1.90), êîë³ð êàøòàí - 1 500 ãðí., óìèâàëüíèê 
+ í³æêà, êîë³ð á³ëèé «Òþëüïàí». 093-024-07-25
  Øàôà 3-õ äâåðíà, ñåðâàíò, ïîñóä ð³çíèé, êèëèìè, 
òðèëÿæ, ðîçêëàäíèé ñò³ë. 097-323-85-75, 097-302-
96-94
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà, íîæíà. 093-017-
71-21
  Øâåéíà ìàøèíêà Í³ìåöüêîãî âèð.-òâà Ïðèâàëåã, 
ñîêîâèæèìàëêà Ãåðìàí³ÿ. 096-705-78-38
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ñòàòóåòêè Àíãåëîâ, 
ïîñò³ëüíà á³ëèçíà á/ó, âàçîíè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Øâåéí³ ìàøèíêè Ç³íãåð íîæíà ç ð³äíèì ñòîëîì, 
ðîáî÷à, ëàäà íîæíà ç òóìáîþ, íàá³ð ëàïîê, ðîáî÷à. 
063-280-43-63
  Øèíøèëè, ÷àéíèé ãðèá. 096-124-95-62
  Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, ðàä³îëà, ñò³ë 
ñëþñàðíèé, ñâ³òèëüíèê, ëþñòðà, íàñòîëüíà ëàìïà, 

äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, 
íàñîñíà ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ. 096-467-88-03
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â ç äîìàøíüîãî ñàäó, 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» á/ó ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 093-
756-39-33, 067-430-79-37
  ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 
097-239-92-05
 Áëîê ðàêóøíÿê Á/ó. 067-430-40-65
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé â öåíòð³ ì³ñòà ç äîêóìåíòàìè. 067-
795-95-41
 äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 êîôåìàøèíè íîâ³ òà Á/ó. 067-795-95-41
 ó÷àñòîê â öåíòð³, âóë.íåæàëåæíîñò³. 067-795-95-41
 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., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç 
ðåìîíòó, 27 êâ.ì. 068-032-55-04
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-
24, 097-137-22-97
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, 
êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ 
ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà), öåíòð âóë.
Â³íí³÷åíêà (ð-í ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 45.2 
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç 
òà âîäó, º êëàäîâêà, ïîãð³á, ñàðàé (ç ìîæëèâ³ñòþ 
äîáóäîâè ãàðàæà). 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 44.9 êâ.ì., 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 063-254-08-06
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, 
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, 
ïîãð³á, ñàðàé, 04 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-
00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 
ëîäæ³¿, 1 ïîâ., 54 êâ.ì. - 500 000 ãðí. 093-563-75-57 
Ñàøà
  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., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., 
êóòîâà. 095-455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 073-
060-50-43, 063-274-30-61
  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, öåíòð, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ 
ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâî ðåìîíò, öåíòð àáî îáì³í íà 1 
ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ. 067-
940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (á³ëÿ òàíêó). 098-
090-29-22
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
093-732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè 
øêîëè), âîäà ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  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, ðåìîíò, ï³äâàë, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 
òåðì³íîâî. 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., 5/5, 
ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-189-75-26
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», çàã. ïëîùà 235 êâ.ì., 
êðèíèöÿ, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. îïàëåííÿ, êîòåë 
òâåðäîïàëåâíèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñàäîê, öåãëÿíèé 
ñàðàé 5 õ 10 ì. 068-056-55-94

  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 2-õ ïîâ., õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàðàé, 3 ãàðàæà, ñàóíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., 
ð-í Öàðñüêå ñåëî 093-704-31-57
  Áóäèíîê 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàðàæ. 068-003-72-85
  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 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  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 83 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, º ñâ³òëî, 
ãàç, âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàðàæ, ñàðà¿, çåì. ä³ë-êà 
8 ñîò., ïëîäîâ³ äåðåâà. 097-318-60-81
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à 
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-
037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17

  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, 
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, 
ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º 
ïëîäîâ³ äåðåâà. 063-026-75-03
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà ãîñï.áóä³âëÿìè,ãàçîì, 
0.25 ãà çåìë³. 097-997-03-23
  Áóäèíîê â öåíòð³ (âóë.Ñòóñà), çîâí³ óòåïëåíèé, 
çðîáëåíèé êàï. ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, íîâà 
êàíàë³çàö³ÿ, êàì³í, êóõíÿ - ñòóä³ÿ. 063-427-43-15, 
073-411-24-11
  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.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
  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 
íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, òåëåôîí, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 

ð-í Á³ëà Êàçàðìà, òåðì³íîâî. 063-896-77-60, 063-
896-77-35, 096-566-64-53, 097-029-05-79
  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. 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., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
(ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.
Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ 
ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 13 ñîò., çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò, 
ñàéíà, ìîëîäèé ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ñìò.Çàë³çíè÷íå 
Êîçÿòèí ²². 067-598-29-10
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, 
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Áëàæ³¿âêà, 72 êâ.ì., ñàðàé, 

робота 
Пропоную 

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

На роботу в охорону по Вiн., Хмельницькiй, Київськ.обл.потрiбнi 
охоронцi. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87 

Охорона (доба через двi). м.Вiнниця. Денис Григорович. 
Тел.:(067) 683-00-79 

Охорона, подобово по м.Вiнниця, охорона заводу, потрiбнi чол. 
та жiн. Тел.:(068) 941-31-02, Вiктор 

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська областi. Потрiбнi 
чоловiки. Проживання надається. (095)110-87-55, Тел.:(096)183-
52-60, (099)342-21-69 

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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ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 36 ñîò. 
çåìë³. 067-301-09-41
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç íàäâ³ðíèìè ñïîðóäàìè, º ãàç, âîäà, 
ñ.Áëàæ³¿âêà. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-800-12-25
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ , 
ãîðîä, ñàäîê, âàííà, òóàëåò, àðòåç³àíñüêà âîäà àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 096-573-18-14, 097-324-68-77
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., 

çåì. ä³ë-êà 19 ñîò., áóäèíîê ïåðåêðèòèé, çðîáëåíèé 
âíóòð³øí³é ðåìîíò, º çðó÷íîñò³: ãàç, âîäà, íà ïîäâ³ð¿ 
êðèíèöÿ, 2 ãàðàæà ïëîùà 85 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, ñàäîê. 
093-766-22-76 Îëåñàíäð
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. 
îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç., ïîãð³á. 063-069-64-68, 
098-476-07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 
068-898-10-84, 098-702-68-18
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, 
ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè ç îäíèì öåíòðàëüíèì 

âõîäîì, º ãàç, ö/âîäà, 15 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., ð-í 
Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063-279-94-04
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïî âóë. Ðåï³íà, 1, ïîðó÷ ç øêîëîþ ¹9. 
063-609-91-25
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò. ïðèâàòèç., 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.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, âàííà. 097-740-
97-72, 093-786-37-42
  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, âóë.çåëåíà 1, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ íà 2 ïîëîâèíè, êðèíèöÿ, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. 
ïðèâàòèç., ïîðó÷ ë³ñ ³ çóïèíêà ìàðøðóòêè, äî öåíòðà 
ì.Êîçÿòèí 4.5 êì. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 4, öåãëÿíèé, 75 
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà 
àáî îáì³í íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-
753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-

829-60-34 Ìèêîëàéîâè÷
  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 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  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 ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ë-êà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê ñòàðèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125 000 
ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, 
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-
349-67-88
  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 óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, 
âñ³ çðó÷íîñò³, 6 ñîò. ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
òðîòóàðíà ïëèòêà, áàçàð, 4 øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 
063-694-06-39, 096-454-08-79
  Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, 
çåìë³ 6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.
âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, 
êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-
80-29
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 
êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ 
äðóãîãî ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó 102à, çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå 
- 950 000 ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í íà 
êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
068-271-40-31, 2-85-33
  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 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, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî 
çáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 
òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð 
âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-37
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò. çåìë³, 
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 24 êâ.ì., ä³ëÿíêà 4 ñîò., 
º ïëîäîâ³ äåðåâà, ìåòàëåâà çàãîðîæà, öåãëÿíèé 
áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 093-631-91-16
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
  Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà, 11 ñîò., áóäèíîê, 
êîíòåéíåð. 063-064-05-28
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - 
ãëèíÿíèì 60 êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. á³ëÿ ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà, ï³ä 
çàáóäîâó. 093-704-31-57
  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 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òí³é äóø, ìîæëèâî â ðîçñòðî÷êó (ïåðøèé 
âíåñîê 50% â³ä âàðòîñò³ áóäèíêó). 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 
100êâ.ì., ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê, 
ãîðîä; 25 ñîò. çåìë³. 70 000 ãðí. 097-390-09-23; 

063-581-16-17
  Ï³â áóäèíêó ãàç. ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé, 
º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòà çåì. ä³ë-êà 
10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 
093-785-79-17
  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 ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 
12. 063-107-12-33
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, äâ³ð 
íå ïðîõ³äíèé, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çðó÷íîñò³, ñàðàé, 
êâ³òíè÷îê, ç ìåáëÿìè, äåøåâî, òåðì³íîâî. 093-773-
34-02, 063-641-50-52, 098-675-21-69
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, 
ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 
3 ìì. 098-597-08-40, 2-04-13
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.â³íí³÷åíêî 25, Áåç ðåìîíòà. 
067-795-95-41

  аВтомото
  Ford Mondeo 2000 ð.â. 067-629-30-90
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà 
Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³ 11 500 ãðí. 098-529-
53-63 Þðà
  ÂÀÇ 21011 â ÷óäîâîìó ñòàí³ (ðîáèòè í³÷îãî íå 
ïîòð³áíî), ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-874-21-46
  ÂÀÇ 21053 2000 ð.â., Ã.Á., ïðîá³ã 140000, ÊÏÏ 5. 
067-682-30-91, 063-775-69-05 Àíàòîë³é
  ÂÀÇ 2115 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 

451020

098-270-07-01
  Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà, ñêàòè, ðåñîðè, ãóð ³ 
ò.ä., ÌÀÇ-500. 093-756-39-33, 067-430-79-37
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., 67000 ïðîá³ã, ãàç-áåíçèí 
32 000 ãðí. 097-174-72-08
  Êàìàç 53-20, 54-10. 097-362-81-21
  Ìàçäà 626 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  Ìîòîöèêë ç âåäó÷îþ êîëÿñêîþ «Äíåïð-16». 097-
642-28-88
  Ìîòîöèêîë ÌÒ, Êàñ³ê, Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, 
çàï÷àñò³. 097-154-49-36
  ÌÒ-11 Äíåïð 1985 ð.â., 14500 ïðîá³ã, ì.Êîçÿòèí - 
10 000 ãðí. 063-279-93-90
  Ñêóòåð. 096-439-84-27
  Ôîëüöâàãåí ïàñàò Â 6, 2007 ð.â., 153 ïðîá³ã, 2.0 
áåíçèí. 063-259-20-00 

  КупЛЮ
  Àâòî ãàðàæ ìåòàëåâèé â ðîçáîðêó. 096-612-24-13
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Äåðåâî íà êîðíþ, òðóáó âåëèêîãî ä³àìåòðó. 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
  Çàïàñí³ êîëåñà äëÿ ë³í³éíèõ ðîëèê³â ð.43. 066-
584-52-37
  Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  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
  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
  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, ïîäóøêè, ïåðèíè. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 
60 ãðí., ñòàð³ òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, 
ãàçîâ³ ïëèòè â áóäü ÿêîìó ñòàí³, âîëîññÿ äîðîãî. 
097-581-29-55, 067-103-89-90
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093-

297-19-24
  ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-
01-49
 àâòî Áóäü ÿêèõ ìàðîê, ó Áóäü ÿêîìó ñòàí³. 063-5-85-
23-50, 097-648-46-69

  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
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîòåíÿò 2-õ õëîï÷èê³â òà 
ä³â÷èíêà ìèøîëîâè. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 
063-598-85-90
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Âòðà÷åíî àòåñòàò âèäàíèé Âåðíèãîðîäîöüêèì 
ÇÍÂÊ ²-²²² ñò., ñåð³ÿ ÂÍ ¹48654019, â³ä 28.05.16 ð. íà 
³ì’ÿ Áîðòþê Âîëîäèìèð ²ãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Áóðäåéíèé 
Îëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 063-744-65-57
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., 
âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, öåíòð, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ. 068-762-90-06
  Çäàì áóäèíîê ãàç, âîäà, ð-í Á³ëà Êàçàðìà, 
íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî ç ïðàâîì âèêóïà, 
òåðì³íîâî. 063-896-77-60, 063-896-77-35, 096-566-
64-53, 097-029-05-79
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-753-73-25
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ ð-í øêîëè ¹4 
(âóë.Â.Âåëèêîãî). 093-345-99-08
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä 
îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 
097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 30 êâ.ì. âóë.
Ì³÷óð³íà 17. 097-346-90-40
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíà 10-15 êâ.ì., âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45 (á³ëÿ Ïðèâàò áàíêó). 067-920-58-10
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., 1 ê³ìíàòó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó 
ìàëåíüêó, òåðì³íîâî. 068-822-37-05
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., íà 
òðèâàëèé òåðì³í, ð-í ÏÐÁ àáî 3 øêîëè. 093-114-
94-28
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 
55-63 ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 
096-89-71-941
  Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., ñâîº÷àñíó 
îïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-526-46-50
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 
097-300-31-13
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любителі пейнтболу вже 
думають за чемпіонат
Кульками з фарбою полюбляють 
стріляти як досвічені «ветерани», 
так і «новачки»

(093) 766-18-41

Розміщення Реклами

4
4
9
4
5
9

ГОРОСКОП
з 9.05 по 15.05

овен 
Новий тиждень травня принесе Овнам 
чимало нових ідей та натхнення. Попе-

реду багато роботи, тому частину справ краще 
зробити завчасно, щоб потім не поспішати. 
Зробіть конкретний план дій та працюйте за ним. 
Вільний час краще присвятити собі та внутрішній 
гармонії, якої інколи починає бракувати.

телець 
Тельці намагаються влитись у стрімкий 
ритм життя. Зараз у вас переломний пері-

од у житті, тому варто не лише зібратись з силами 
та емоціями, а й знаходити час для відпочинку. 
Холодний розум не буде так добре працювати, 
якщо ви не виділите для себе вікенд.

близнюки 
Близнюки вимагають повної віддачі 
в стосунках. Лібідо цих знаків Зодіаку 

важко не помітити, тому краще поводитися 
трішки спокійніше. Ви знаєте, чого хочете і що 
можете запропонувати. Нехай ваші пріоритети 
в житті допоможуть і в романтичних стосунках.

рак 
Раки хочуть відкрити для себе нові про-
стори, але вагаються, куди ж спрямувати 

свої уміння та час. Не панікуйте та спробуйте себе 
у різних сферах, адже ваша харизма та таланти 
точно не залишать байдужими нікого. До того ж, 
ви зможете правильно розставити пріоритети.

лев 
Леви почуваються так, наче тримають 
на своїй спині півсвіту, а ще половину 
несуть у руках. І справді, кількість 

справ, які вам потрібно вирішити, викликає 
бажання прилягти. Однак все у ваших силах, 
адже попереду на вас очікує заслужений 
відпочинок.

діва
Діви добре знають, що дратує, однак на-
магаються стримуватись та не проявляти 

емоцій. Ваша любов до людей може обернутись 
стресом, якщо не навчитесь прощатись зі знайоми-
ми, які приносять більше негативу, аніж позитиву.

терези 
Саме час правильно розпорядитись 
грішми для домашніх справ. Ви умієте 

заробляти та знаєте собі ціну, але інколи надто 
по-дитячому ставитесь до покупок. Зараз краще 
звернути увагу на практичність, а не цікавість.

скорПіон 
Скорпіони готові розібратись зі своїми 
друзями та визначити, хто справді дорога 

людина, а хто лише тягарець у житті. Покладайтесь 
на позитивні емоції та даруйте щастя тим, хто 
цього заслуговує. 

стрілець 
Зберіться з силами, тиждень може вида-
тися складним, але допоможе розставити 
пріоритети та виявити нові цілі. Ви надто 

талановиті для того, щоб залишатися на одному 
місці так довго. Не чекайте, поки хтось вас під-
штовхне, а рухайтесь самостійно.

козеріг 
Козероги поступово починають відчувати 
прихід весни. Поки самотнім представни-

кам знаку випаде нагода знайти другу половинку, 
то сімейні Козероги зможуть розбавити рутину та 
заново опинитись у вирі почуттів.

водолій
Водолії розслабились і ніяк не можуть по-
вернутись до звичайного ритму. Можете 

дозволити собі не поспішати з рішеннями, але 
знайдіть час, щоб просто насолоджуватися життям 
та робити те, що приносить задоволення.

риби 
Зорі радять Рибам цього тижня ви-
кладатись на роботі на максимум. Це 
не тільки дозволить відчути приємну 

втому, а й принесе очевидні результати. До-
тримуйтесь плану і попереду будуть нові 
виклики та емоції.

СеРеДа, 15 ТРаВНЯ

+  10 0С  +  12 0С
+  16 0С  +  13 0С

вІвторок, 14 травня

+  11 0С   +  14 0С
+  17 0С    +  14 0С

понедІлок, 13 травня

+  8 0С    +  14 0С
+  17 0С   +  14 0С

СУБОТа, 11 ТРаВНЯ

+  9 0С   +  12 0С
+  16 0С  +  13 0С

П'ЯТНиЦЯ, 10 ТРаВНЯ

+   8 0С    +   12 0С
+  16 0С    +   12 0С

недІля, 12 ТРаВНЯ

+  9 0С   +  12 0С
+  19 0С  +  14 0С

чеТВеР, 9 ТРаВНЯ

+  6 0С    +  7 0С
+ 14 0С    +  12 0С

Погода у Козятині 
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в’ячеслав гончарук

Минулої суботи, 4 травня, відбулася чергова гра з 
пейнтболу. Проходила вона на території колишньої вій-
ськової частини. Перед грою інструктор Олександр з ГО 
«Спортивний Козятин» оглянув для змагань майданчик. 

Дванадцять зрілих спортсменів та новачків розділи-
лися на дві команди. Люди одягнули форму, шоломи та 
озброїлися маркерами — зброєю, яка стріляє кульками 
з фарбою. 

У «зелених» капітаном команди був Костянтин. У його 
команді виступало пять дебютантів. У сірих капітана не 
обирали, бо там виступали всі профі. Перемогти вете-
ранів пейнтболу воїнам-початківцям ніяк не вдавалося. 
Рахунок у боях був 3:0 на користь професіоналів. Далі 
вирішили розділити команди по-іншому. Двоє «зелених» 
з двома «сірими» помінялися камуфляжами.

Після змін гра нагадувала бойові дії. Обидві команди 
застосовували елементи бойового мистецтва — пере-
кочувалися, стріляли з-за укриття та злагоджено співп-
рацювали між собою. Рахунок зрівнявся - 3:3.

Після шести раундів у поєдинках настала пауза. 
Перевірили надійність маркерів, поповнили магазини 
патронами — желатинові кульки з фарбою.

Перед початком чергового раунду вирішили знов 
«перетрусити» склад команд: досвідчені спортсмени 
об’єдналися проти новачків. Стали воювати четверо 
проти восьми. Рахунок знов став зростати на користь 
вояків з досвідом. А підсумковий рахунок 5:4 на користь 
професіоналів.

Після гри питали в учасниці гри Лариси, який її на-
стрій після пейнтболу?

 — Я не програла, я виграла, отримавши велике за-
доволення від гри. 

Кульки з фарбою сильно дошкуляють?
— Синці є в будь-якому виді спорту. Треба так грати, 

щоб не було попадань. Так як хлопці-спортсмени вою-
ють. Хочуть створити команду на чемпіонат.

Іншим разом будете воювати? 
— Можливість і бажання є, як складуться обставини.
За цим телефоном можна записатися на гру в пей-

нтбол: (093)7305190, Олександр.
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