
Сміттєвий конфлікт
Під козятином Скинули відходи з іншої облаСті

kazatin.com

• Створили команду з пейнтболу і вже провели перші бої
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презентували виСтавку 
ляльок «паперова казка»

пограбування закінчилоСя 
жорСтоким вбивСтвом

 Мешканці села Махаринці більше 
доби чергували біля цегельного заводу 
разом з поліцією. Усе через те, щоб не 
дати водіям фур на львівських номерах 
розвантажити сміття

 Валентина з односельчанкою вказують 
на купу сміття. На вулиці вже темно, але 
жінки при світлі ліхтариків кілька хвилин 
намагаються розшукати якусь етикетку чи 
щось інше зі львівськими «реквізитами» 

 «Громада перекриє всі рухи цих машин 
зі сміттям, яке привозять нам з інших 
областей», — каже Сергій Бенедичук.— 
«Не запустити й не випустити»

 Розповідаємо про конфлікт, який розгорівся за 
десять кілометрів від Козятина  стор. 3

 Пролунав останній 
дзвоник для учнів 
шкіл міста. Друга 
школа цьогоріч до 
заходу підготувала 
креативний 
сценарій — зйомки 
документального 
фільму

мешканці махаринців обурені тим, що в їхнє село 
звозять сміття з іншої області. кажуть, серед відходів 
шприци та пляшечки з лікарень

на оСтанньому 
дзвонику 
знімали кіно
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зоряна богуСлавСька

Трагедія сталася в селі Махнівка 
Козятинського району. Напередодні 
вбивства жінка займалася городи-
ною, разом із племінницею сапала 
картоплю, а наступного дня разом 
планували її підгортати.

Саме племінниця в суботу, 25 
травня, виявила бездиханне за-
кривавлене тіло тітки на підлозі в 
спальні.

Убивця познущався над старень-
кою, побив та зв’язав руки хусткою. 
Навів у хаті рейвах. Шукав гроші та 
цінні речі.

«Злочинець потрапив у хату 
скоріш за все через вхідні двері, 
які господиня або сама відчини-
ла, або ж випадково забула на 
ніч закритися. На тілі потерпілої 
судово-медичний експерт виявив 
переломи ребер, травму голови, 
сліди удушення, численні садна 
та гематоми», — повідомляє прес-
служба поліції Вінницької області.

операція затримання
Підозрюваного у вбивстві жінки 

затримали 31 травня під час від-
працювання залізничного вокзалу 
у Вінниці. Зробили це працівники 
Київського відділення поліції Ві-
нницького відділу поліції спільно з 
патрульними.

Ним виявився раніше вже нео-
дноразово судимий за крадіжки, 
грабежі та погрози вбивством 
37-річний козятинчанин.

Як розповів тимчасово вико-
нуючий обов’язки начальника 
управління карного розшуку Во-
лодимир Плотиця, протягом тижня 
оперативники шукали зловмисника. 
Після затримання чоловік спочатку 
заперечував свою причетність до 
злочину та називався чужим ім’ям.

Для підтвердження особи він по-
казував ксерокопію паспорта, яка, 
як з’ясувалося потім, належала 
його братові. Потім, заплутавшись 
у свідченнях, затриманий зізнався 
у вбивстві пенсіонерки.

як убивав
Слідчим чоловік розповів, що 

ввечері 24 травня, коли літньої 
господарки ще не було вдома, він 
проник у її будинок, щоб вкрасти 
гроші. Поки він шукав схованку з 

заощадженнями, додому поверну-
лась жінка.

Він почав бити пенсіонерку, ви-
магав, щоб вона віддала йому гро-
ші. Бив, допоки не забив до смерті.

Наразі підозрюваний затриманий 
у рамках відкритого провадження 
за статтею 187 Кримінального ко-
дексу (розбій) статті 115 (умисне 
вбивство з корисливих мотивів). 
Йому загрожує ув’язнення терміном 
до 15 років. Наразі чоловік в ізо-
ляторі тимчасового тримання.

микита панаСенко

Село Махаринці розташоване 
на відстані з десяток кілометрів 
від Козятина. З міста туди веде 
розбита дорога, на якій можна за-
лишити колесо. Але погана траса 
не стала на заваді чотирьом фурам 
зі львівськими номерами, з яких, 
за словами місцевих мешканців, 
вивантажили та скинули сміття біля 
цегельного заводу.

Через це сміття в селі розгорівся 
конфлікт — жителі заблокували дві 
фури та викликали поліцію. На міс-
це події виїжджав і наш журналіст. 
Розповідаємо, що сталося.

вивіз ніхто не узгоджував
Мешканка Махаринців Валентина 

Чулюк каже, що дізналася про си-
туацію зі сміттям від односельчан.

— Мені зателефонували й роз-
повіли, що чотири фури висипали 
сміття біля цегельного заводу, 
— каже Валентина. — Дві фури 
встигли поїхати, а інші дві заїхали 
на територію заводу, і їх тут уже 
заблокували. Кажуть, що все по-
чалося ще з другої години ночі (на 
момент цієї розмови була дев’ята 
година вечора 4 червня, тобто ма-
шини були тут майже добу, — авт.).

Валентина з односельчанкою 
вказують на купу сміття. На вулиці 
вже темно, але жінки при світлі ліх-
тариків кілька хвилин намагаються 
розшукати якусь етикетку чи щось 
інше зі львівськими «реквізитами».

— Це територія сільського сміт-
тєзвалища, — каже Валентина. — 
Але цієї великої купи тут раніше не 
було. Більше того, частину з того, 
що висипали з фур, одразу встигли 

підгорнути під землю. З громадою 
ніхто не узгоджував, щоб нам тут 
привозили та висипали чуже, тому 
ми проти.

Мешканці Махаринців кажуть, що 
поряд із цим місцем бере початок 
річка, а тому вони проти, щоб неві-
домо що потрапило у її та підземні 
води. І згадали про те, що поряд із 
селом планували побудувати сміттє-
переробний завод.

На місці подій була жінка, яка на-
звалася депутаткою місцевої сільра-
ди, але представлятися журналісту 
не захотіла. Але вона сказала, що 
сільська рада не давала ніяких до-
зволів на вивіз сюди чужого сміття.

виконували завдання
Зустріли водія однієї з фур, які 

стояли тут. Чоловік якраз виходив 
із кабіни машини. Запитали, чи 
правда, що машини були заванта-
жені сміттям, яке потім висипали 
біля цегельного.

— Не знаю, — ухиляється від 
відповіді водій.

— А що ви привезли? — до-
питуємося.

— Нічого, я пустий, — говорить 
чоловік.

Один із поліцейських, які працю-
вали на місці події, також відмовив-
ся будь-що говорити про ситуацію. 
Не сказав навіть, з якого приводу 
був виклик.

— Усі питання до прес-центру, — 
сказав він.

Помічаємо тут також очільника 
Козятинської районної ради Віктора 
Слободянюка. Підійшли із запитан-
нями до нього також.

— Ми бачимо ознаки того, що 
тут відбувається незаконний вивіз 

сміття, — говорить Слободянюк. 
— Будемо встановлювати, хто й 
що тут робить, на яких підставах. 
Водії зі Львова. Кажуть, що отри-
мали завдання і виконували його. З 
водіями зараз розбирається поліція.

«будемо Стояти вСю ніч»
Обурення мешканців Махаринців 

не вщухало. Біля цегельного вони 
зібралися обговорити план дій на 
ніч та наступний день.

— Громада перекриє всі рухи 
цих машин зі сміттям, яке приво-
зять нам з інших областей, — каже 
Сергій Бенедичук. — Не запустити 
й не випустити.

— Машини ніхто не випустить, — 
додає жіночка-депутатка сільради. 
— Тут залишається представник 

поліції та представники громади.
— Ми не хочемо дихати цим 

сміттям, — каже Сергій Бенеди-
чук. — Щоб ці хвороби їхали до 
нас. Усе піде в стічні води. У людей 
тут поряд будинки, господарства. 
З цього й починається екологічна 
катастрофа. Серед цього сміття 
дуже багато шприців та баночок 
із лікарні.
наСтупного дня

Як і обіцяли мешканці села, 
вони знаходилися біля машин та 
цегельного заводу всю ніч. Також 
були поліцейські. Станом на 11.00 
п’ятого червня, жителів Махаринців 
тут було приблизно п’ять десятків.

Зателефонували в сільраду, щоб 
розпитати про те, що, можливо, 
змінилося за ніч. На жаль, голови 

не було на місці. Жінка, яка взяла 
слухавку, записала номер телефону 
журналіста та обіцяла передати 
його очільниці ради.

Зауважимо, що мешканці села 
обурені тим, що голова сільради 
не хоче виходити та спілкуватися 
з людьми.

КонфліКтрезонанс

дороСлі аПлодували виСтуПам маленьких артиСтів

звірство. Правоохоронці затримали козятинчанина, якого підозрюють у жорстокому 
вбивстві старенької жінки. Садни, численні гематоми, зламані ребра — 79-річна 
жінка загинула від тяжких травм у власному будинку

ми запитали у козятинчан

олекСій (21), фріланСер:
— У нас є такі місця 

на стадіоні й у парку. 
На стадіоні краще, у 
парку вранці жах, що 
робиться. Я живу в 
центрі, тут усього до-
статньо. За інші мікро-
райони нічого сказати 
не можу.

юрій (35), залізничник:

— У нас для почат-
ку парк треба закінчи-
ти. Доробити алейки. 
На самому стадіоні 
не вистачає місць для 
відпочинку. На Тали-
монівці зовсім нічого 
немає, як і на ПРБ.

галина (79), 
пенСіонерка:

— У нас тільки парк 
у центрі. В інших райо-
нах із цим проблема. 
Мій син живе біля 
училища, там нічого 
немає. Треба там наса-
дити дерева, поставити 
лавки, клумби.

анна (16), школярка:
— На Талимонівці 

можна було б щось 
зробити. Там, де став-
ки. І на Білій Казармі. 
Так само й на ПРБ. Та-
ких місць не вистачає. 
Молоді немає де відпо-
чивати. Лише в центрі.

марина (40), 
продавчиня:

— У нас цих місць 
не вистачає. У центрі 
їх небагато, можна 
було б і більше. Але 
тут немає місця. Ну на 
площі є лавочки. А ін-
ших мікрорайонів я не 
знаю, бо не місцева.

яроСлав (63), пенСіонер:

— Таких місць у нас 
достатньо в місті. Тому, 
як на мене, більше не 
потрібно нічого обла-
штовувати. Головне, щоб 
там відпочивали нор-
мальні, які адекватно 
себе поводять.

де в козятині потрібно облаштувати громадський простір?

колектив «зорянка арт». Їхній циганський танець став 
окрасою всього святкового шоу

Пограбування закінчилоСя 
жорСтоким вбивСтвом

КОРОТКО

Ще сотня 
свиней 
захворіла 
чумою
 На Козятинщині вдруге 

за тиждень виявили випадок 
захворювання тварин на аф-
риканську чуму свиней. У селі 
Молотківці 2 червня під час 
перевірки знайдено близько 
120 уражених хворобою сви-
ней. 

Місцева ветслужба вживає 
всіх заходів, щоб якнайшвид-
ше ліквідувати спалах захво-
рювання та не допустити його 
подальшого розповсюдження. 

Як повідомляє головне 
управління Держпродспожив-
служби у Вінницькій області, 
випадок захворювання свиней 
на африканську чуму свиней 
зафіксовано в особистому гос-
подарстві одного із мешканців 
села Молотківці.

Вживаються заходи від-
повідно до вимог Інструкції 
щодо профілактики та бороть-
би з африканською чумою 
свиней, затвердженої наказом 
Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства України 
від 07.03.2017 № 111 та за-
реєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 29.03.2017 
за № 432/30300. 

Нагадаємо, 23 травня у 
Сошанську виявили спалах 
африканської чуми свиней. 
У селі оголошено 40-денний 
карантин. Було знешкодже-
но більше тисячі голів свиней. 
Матеріальний збиток — 4,5 
мільйона гривень.

зв’язав руки, бив та знущався з пенсіонерки. Вимагав віддати гроші
фото: національна поліція у вінницькій області

Мешканці села Махаринці більше доби чергували біля цегельного заводу разом з поліцією. Усе через 
те, щоб не дати водіям фур на львівських номерах розвантажити сміття. Жителі підозрюють, що сміття 
привезли незаконно та побоюються наслідків

Сміттєвий конфлікт: Під козятином 
Скинули відходи з іншої облаСті

Як повідомили у прес-службі 
поліції Вінницької області, 
підозрюваному обрали за-
побіжний захід — 60 діб в 
ізоляторі без права внесення 
застави. У випадку, якщо за 
цей час слідство не напра-
вить обвинувальні матеріа-
ли до суду, запобіжний захід 
можуть продовжити.

обрали запобіжний захід
Як розповіла прес-офіцер 
поліції області Анни Олій-
ник, правоохоронці відкри-
ли провадження за статтею 
356 Кримінального кодексу 
(«Самоправство»). Фури за-
тримані. Слідчі встановлю-
ють усі обставини.

Що кажуть в поліції

Поліцейські 
вбили 
5-річного 
хлопчика
 31 травня у Переяславі-

Хмельницькому до реанімації 
потрапив 5-річний хлопчик 
Кирило з тяжкою закритою 
черепно-мозковою травмою, 
забоєм головного мозку, вну-
трішньо-мозковою гематомою, 
переломом скроневої кістки.

Коли у лікарні медики 
зробили дитині операцію, то 
виявили у неї вогнепальне 
поранення голови. Тоді вже 
правоохоронці знову огляну-
ли місце інциденту та знайшли 
там гільзи від набоїв, стакан-
чики та банки.

Надвечір 3 червня дитина 
померла. Після цього Генп-
рокуратура перекваліфікувала 
підозру правоохоронцям з ху-
ліганства на умисне вбивство. 

Київський суд ухвалив рі-
шення взяти поліцейських 
під варту на час розслідування 
терміном на 60 діб.

мешканці махаринців кажуть, що серед відходів — шприци. На місце викликали поліцію

в’ячеСлав гончарук

Україна та ще понад 60 країн сві-
ту відзначають Міжнародний день 
захисту дітей 1 червня. Це одне з 
найстаріших міжнародних свят. 

Відкрив свято на головній площі 
Козятина колектив бального танцю 
«Візаві». Вихованці Надії Бортюк 
отримали за свій виступ тривалі й 
бурхливі аплодисменти. Далі ви-
ступала вокальна група будинку 
культури «Вогонь сердець».

А наймолодші артисти студії «Зо-
рянка Арт» виконали хореографіч-
ну композицію «Цукерочки». Після 
їхнього виступу артистам дали від-
почити, а організатори святкового 
дійства провели перший конкурс 
«Пінгвіни». Учасники конкурсу пови-

нні були половину дистанції пройти, 
тримаючи мяча ногами, перевалюю-
чись з ноги на ногу, наче пінгвіни.

У ролі тренерів наставників ви-
ступили Олексій Іванович та Антон 
Машевський. 

Перед наступним конкурсом на 
імпровізовану сцену знов вийшли 
артисти. Виступи танцювальних 
колективів «ВІзаві», «Дрім денс», 
«Хепі дей» було високо оцінено 
присутніми умовної глядацької зали. 
А циганський танець у виконанні 
«Зорянки Арт» став окрасою всьо-
го святкового шоу.

Наступний конкурс «Черепашки» 
полягав у тому, що дві команди 
черепашок на швидкість повинні 
були визначити переможця. Трима-
ючи поліетиленову миску у вигляді 

панцира за спиною, пробігти свій 
етап і передати панцир партнеру 
по команді. Кожен раз команда, 
яку тренував Олексій Іванович, 
перемагала команду Антона Ма-
шевського.

Секрет перемог виявився в тому, 
що в команді Антона Машевського 
виступали маленькі черепашки, які 
просто бігли з мискою в руках і їм 
ще було байдуже, де в черепахи 
знаходиться панцир. Емоціям дітей 
не було меж. Вони далі хотіли, 
щоб організатори проводили цей 
конкурс.

Закривали святкову програму 
танцювальний колектив «Тролі» 
«Хлопці Тетяни Фабіцької» піснею 
«Козаки» та Ангеліна Круликівська 
піснею «Я - українка».
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Журналісти «RIA-Козятин» 
познайомилися з Аллою Луць-
ковою в грудні 2018 року. Вона 
зі своїми дітками прийшла на 
новорічну площу, щоб погуляти 
з малечею. Під час спілкуван-
ня з жінкою ми помітили, як 
турботливо вона ставиться до 
дітей.

Від того знайомства пройшло 
майже півроку. Доля більше 
не зводила багатодітну маму з 
пресою. Нещодавно до свята 
Дня матері та Міжнародного 
дня сім’ї на сцену міського 
Будинку культури запросили 14 
матерів-героїнь, які виховали 
п’ять і більше дітей. Серед за-
прошених Алли не було. Ми 
вирішили розшукати жінку та 
дізнатися про те, як складаєть-
ся її життя з діточками.

не героїня, але багатодіт-
на

Будинок Алли Луцькової зна-
ходиться на вулиці Київській, 
яка є віддаленою від центру. 
Житло затишне, багато дитячих 
іграшок.

Жінка розповіла, що за-
прошення на святкування Дня 
матері не отримала, бо там на-
городжували матерів-героїнь. А 
в неї такого статусу немає.

— Найстаршому моєму сину 
15 років, — говорить Алла. — 
А наймолодшій дитині, Даринці, 
три роки. Статус матері-героїні 

я зможу отримати, коли їй ви-
повниться вісім років.

Усього в Україні понад 160 
тисяч жінок мають такий статус. 
Матері отримують ордени, які 
є високою державною нагоро-
дою.

За українським законодав-
ством, багатодітною вважається 
родина, у якій виховують біль-
ше двох дітей. Алла отримує 
виплати тільки за Даринку, 
оскільки гроші надходять тіль-
ки за дітей, яким менше шести 
років.

— Отримую трішки більше, 
ніж 1600 гривень кожного міся-
ця, — каже жінка.

До цієї суми додається ще 
зарплатня чоловіка Алли, який 
працює охоронцем. На ці кошти 
й живе родина із семи людей.

про виховання дітей
У школі № 3, де навчаються 

діти, їх характеризують з хоро-
шої сторони. Вчителька молод-
ших класів Оксана Заїчко вчила 
трьох хлопців.

— Хлопці не відмінники, але 
слухняні, вчаться добре, здібні 
до науки, — говорить вчитель-
ка.

Алла додає до цього більше 
подробиць.

— Юра, якому вісім років, 
має здібності до математики. 
Дев’ятирічний Віталик любить 
читати та малювати, — говорить 
Алла. — Дванадцятирічний Вла-
дислав має спортивні завдатки. 

Дмитро, якому 15 років, просто 
майстер на всі руки. Отримав 
грамоту з трудового навчання.

Питаємо, чи викликають маму 
в школу через поведінку хлоп-
ців.

— Я сама приходжу, щоб 
дізнатися про їхні успіхи чи 
проблеми, — каже жінка. — 
Говорю з завучем із виховної 
роботи Оксаною Сушко, вона 
розповідає, на що треба звер-
нути увагу. Школа дає науку, а 
батьки відповідальні за вихован-
ня. А тандем батьки-школа дає 
дитині розвиток і людяність.

Також запитуємо про те, хто 
ще допомагає у вихованні дітей. 
Алла відповідає, що свекруха.

— Іноді через важке мате-
ріальне становище хочеться 
піти на роботу, — каже Алла. 
— Тоді мама чоловіка Світлана 
заперечує й каже, що моя про-
фесія — бути мамою.

бути мамою
Алла Луцькова каже, що со-

ціальні служби допомагають 
тим, що передбачено законом.

— Мабуть, ми живемо у важ-
кий час, — каже жінка. — Іноді 
доводиться відмовлятися від, 
здавалося б, потрібних речей.

— Важко бути мамою? — 
продовжуємо розмову.

— І так, і ні, — відповідає 
Алла. — Важко в плані фі-
зичної праці. Чотири рухливих 
хлопці, маленька донька. Ко-
жен день потрібно прати одяг, 

багато часу забирає приготу-
вання їжі. З іншої сторони, я 
мріяла про велику сім’ю. Мені 

доля дала те, чого я хотіла. 
Мріяла присвятити себе дітям. 
А мама — справді професія.

олена удвуд

Ведуча-режисер виходить на 
імпровізовану сцену на подвір’я 
школи й оголошує присутнім, що 
має намір зняти документальний 
фільм «Учні у родинному колі». 
Першими під приціл «відеокамер» 
потрапляють школярі, вишикувані 
для святкової лінійки.

Наступний епізод — на сцені 
під оплески з’являються випус-
кники. Вони танцюють останній 
вальс.

Учень 11-Б класу Владислав 
Артемчук — один з тих, кому 
випала честь подарувати гостям 
танець. До виступу його клас 
готувався цілих півроку.

— Мені сподобалося те, як 
ми танцювали, — ділиться вра-
женнями випускник. — Це було 
дуже класно! Я не досвідчений у 
танцях, тому доволі важко було. 
Але у мене була чудова партнер-
ка. Її звуть Валерія. Ми класно 

спрацювалися.
У майбутньому Владислав хоче 

бути програмістом. Уже склав 
три тести.

Зараз у його житті хвилюючий 
момент. Адже після закінчення 
школи почнеться новий період.

— Я почав любити школу в 
11 класі, — продовжує Владис-
лав. — Більше друзів з’явилося, 
більше спілкування. За уроками 
не сумуватиму, а ось за одно-
класниками — так.

Для одинадцятикласника Ки-
рила Куденчука цей дзвоник теж 
останній. Проте він через це зо-
всім не переймається. Каже, до 
цього ставиться цілком спокійно. 
Так само спокійно відреагував на 
складання тестів із ЗНО.

— Є люди, які це сприймають, 
як звичайну контрольну роботу, а 
інші — як щось останнє в житті, 
— каже хлопець. — Але я був 
спокійний. Хоча зовнішнє було 
здавати трохи важко. Бо завдан-

ня, які були на пробному, легші.
Кирило також мріє бути про-

грамістом. Свій вибір пояснює 
так: по-перше, це перспективна 
робота. По-друге, вона йому 
до душі, бо сам цікавиться 
комп’ютерами та любить грати 
в ігри. Сьогоднішнє свято йому 
сподобалося, тому що випала 
нагода зустрітися з однокласни-
ками.

— У нас закінчилося навчання 
ще 2 тижні тому, бо учителі дали 
нам час на підготовку до ЗНО, 
— пояснює випускник. — За 
школою не сумуватиму. Можли-
во, з тими, з ким я навчався, я 
потраплю до одного навчального 
закладу.

Наступний епізод свята — ко-
ротке вітальне слово директорки 
школи Євгенії Кудрявець. Вона 
вітає учнів із завершенням на-
вчального року.

— Сьогодні трепетно і тривож-
но прозвучить останній дзвінок 

для вас, дорогі наші випускники, 
— каже Євгенія Кудрявець. — 
Нехай цей дзвіночок понесе у 
ваше життя спогад про найкращі, 
безтурботні, веселі шкільні роки. 
Ми впевнені, що саме ви, дорогі 
випускники, візьмете відповідаль-

ність за власну долю і за долю 
України. І з нею ви впевнено 
будете йти до своєї мети.

Далі гостям свята дарують піс-
ню молодші школярі. На завер-
шення кожен випускник дзвонить 
у дзвінок.

новининаші люди

У Алли Луцькової п’ятеро дітей. Жінка не працює, бо хоче весь час приділяти вихованню малечі. Для того, 
щоб отримувати соціальну допомогу, потрібно кожного разу збирати та подавати документи

родина луцькових. Зліва направо: Дмитро, Даринка, 
мама Алла, Юра, Влад, Віталик

підготовка до першого «зіткнення». Скоро учасники 
намагатимуться влучити одне в одного кульками з фарбою

ПрофеСія: бути мамою П’яти дітей

Святкове. Пролунав останній дзвоник для учнів шкіл міста. Уже другий рік поспіль святкові лінійки 
проходять у новому форматі: більше розваг — менше виступів офіційних осіб. Друга школа цьогоріч до 
заходу підготувала креативний сценарій

на останньому дзвонику у школі №2 знімали кіно
у козятині створили команду з пейнтболу

Для покращення матеріального 
стану багатодітних сімей уря-
дом прийнято постанову, яка 
передбачає додатковий вид 
соціальних виплат. За інфор-
мацією управління соціального 
захисту населення Козятинської 
райдержадміністрації, розпоча-
то прийом документів на даний 
вид допомоги - допомогу на ді-
тей, які виховуються у багато-
дітних сім’ях.
Допомога на дітей, які вихо-
вуються у багатодітних сім’ях, 
надається одному з батьків ди-
тини, які постійно проживають 

разом з дитиною. Така допо-
мога призначається на третю і 
кожну наступну дитину з місяця 
звернення до управління соці-
ального захисту населення та 
виплачується щомісяця по мі-
сяць досягнення дитиною 6-річ-
ного віку включно. У разі, коли 
в сім’ї одночасно народилося 
двоє і більше дітей, внаслідок 
чого сім’я набула статусу ба-
гатодітної, виплата допомоги 
здійснюється на кожну таку ди-
тину. Розмір допомоги стано-
вить по 1700 гривень на дитину 
щомісячно.

додаткові виплати

вальс від учнів 11-а класу. На підготовку до танцю 
знадобилося кілька місяців тренувань

в’ячеСлав гончарук

Зібралися команди о 18.00 в 
останній день травня біля ко-
лишньої Райспоживспілки, що на 
околиці міста. Поки розбивалися 
на команди та готували зброю, 

яка називається «маркер», об-
говорили й правила ведення бою. 
Вирішили впритул не стріляти. 
Переможцем сутички мав бути 
той, хто перший скаже «я тебе 
бачу». Попадання в кінцівки ниж-
че колін та ліктів фіксувалися 

як легкі поранення, після яких 
воїн міг продовжувати спортивне 
змагання.

Спочатку на вогневі позиції ви-
йшли команди «ЗСУ» (світло-жов-
ті) і «Морпіхи 1» (форма морських 
піхотинців). Вони в семираундовій 
дуелі виявляли команду, яка пер-
шою дістане чотири перемоги.

Спортсмени «ЗСУ» виявились 
настільки досвідченими вояками, 
що перемогли команду «Морпіхів 
1» з рахунком 6:1.

Переможці і переможені зроби-
ли спільне фото на память. Перші 
стали готуватися до наступних 
поєдинків, а другі, знявши ка-
муфляжну форму, стали готувати 
традиційну польову вечерю.

Військові колективи перевірили 
бойові комплекти, і після мелодії 
з гучномовця про початок гри, 
знову зайняли вогневі позиції.

Команда «Морпіхи 2» дотриму-
валась тактичного ведення бою, 
вражала противника з засідки. 
У команді «ЗСУ» були гравці, які 
вміють влучно стріляти не тільки з 

мисливських рушниць.
Хоч желатинову кульку з фар-

бою відносить вітром більше, ніж 
звичайну кулю, знаним стільцям 
достатньо було почути, звідки 
вівся вогонь противника. У чоти-
рьох поєдинках темно-жовті ви-
явились сильнішими. З рахунком 
9:5 перемогли «ЗСУ». Після чого 
організатори змагань провели 

кваліфікаційний раунд.
Проти гравців вийшли дебютан-

ти, серед яких були воїни АТО. 
Вони переграли спортсменів-по-
чатківців команди «ЗСУ».

У козятинських пейнтболістів є 
задум провести змагання в лісовій 
місцевості. Таку ідею підтримали 
всі учасники спортивно-розва-
жальної гри нашого краю.

гравці у засідці. Продумана 
тактика — половина успіху

павло горбанСький, 
політичний оглядач

Нещодавно Володимир Гройсман оголо-
сив, що йде на парламентські вибори на чолі 
нової політичної сили «Українська страте-
гія». Це самостійна партія, завданням якої 
є розбудова сильної економіки, ефективної 
держави та захисту громадян.

Вінничани добре пам’ятають, які зміни 
розпочались в місті з обранням його місь-
ким головою. Ремонт доріг, освітлення 
вулиць, модернізація мереж, облаштування 
громадського простору, оновлення садоч-
ків, шкіл, лікувальних закладів. Але для 
того, щоб все це стало реальністю, потрібна 
була злагоджена командна робота. Така 
команда була у міській раді створена, і 
сьогодні вона продовжує впроваджувати 
ту стратегію розвитку міста, яка була сфор-
мована на початку 2010-х років.

Володимир Гройсман неодноразово го-
ворив про те, що такої можливості швид-
ко приймати узгоджені рішення бракує 
на центральному рівні. В існуючій системі 
закладені протиріччя між різними гілками 
влади, а прийняття рішень зарегулюване. 
Так, багато з тих законодавчих рішень, 
ухвалення яких мало б дати країні можли-
вість швидко розвиватись, лежать в парла-
менті місяцями. Зокрема, з економічного 
пакету 35 законів, які свого часу були вне-
сені в парламент урядом, досі прийнято 
заледве третину.

Змінити систему прийняття рішень 
в державі — одна з цілей, яку ставить 
перед собою команда прем’єра, яка йде 
в парламент. Ефективність управління 
в сучасному світі, — і приклад Вінниці це 
підтверджує, — є суттєвою конкурентною 

перевагою. Володимир Гройсман зазначає, 
що на долю коаліції випало прийняття 
нелегких рішень. «Ми маємо змінити сис-
тему ухвалення рішень. Ми маємо бути 
швидкими, мобільними і максимально 
якісними. Не можна витрачати роки 
на один закон».

Розуміння того, які закони потрібно 
приймати, кандидатам від нової партії 
«Українська стратегія» дає досвід прове-
дення змін в країні, напрацьований за ці 
декілька років. Можна мати добрі намі-
ри, але для того, щоб добитись успіху, 
цього недостатньо. Команда нинішнього 
прем’єра розпочала децентралізацію, пере-
будову системи медицини, освіти, соціаль-

ного захисту, реформування економіки, 
енергетики, оновлення інфраструктури. 
Більшість цих змін сьогодні на півдорозі. 
І вінничани пам’ятають — і в місті не все 
одразу змінювалось. Потрібен був час і 
систематичні зусилля.

Саме тому в команді будуть ті, хто пліч-
о-пліч з лідером розпочинали ці зміни і 
добре розуміють, що потрібно робити далі. 
Це переважно люди достатньо молоді, але 
які вже показали свою дієздатність і ефек-
тивність.

До речі, сам Володимир Гройсман — 
наймолодший прем’єр-міністр в історії 
України, але чи не єдиний з сьогоднішніх 
українських політиків має досвід і муні-

ципального управління, і роботи у вищих 
органах державної влади в умовах сьогод-
нішніх перетворень. Це той досвід, який 
сьогодні надзвичайно потрібен, щоб країна 
успішно рухалась вперед.

Нові вибори дадуть колишньому ві-
нницькому голові нарешті можливість 
на центральному рівні створити власну 
команду — так, як це колись було зроблено 
у Вінниці, спираючись на яку, він зможе 
реалізовувати свої плани більш ефективно.

Засновник приватної гімназії «Дельфін» 
та креативного простору «Артинов» Ан-
дрій Піжевський розповів, чому логічно 
підтримати Гройсмана на виборах. «Від-
тоді, як Володимир Гройсман очолив уряд, 
я побачив європейський напрямок руху 
України. З'явилося підґрунтя для розвитку 
бізнесу, освітнього простору. Ми бачили 
правильний курс і результати. Прем'єр — 
людина молода, яка має реальний досвід 
в управлінні, і це дуже тішить. Ми маємо 
чудовий приклад — Вінницю, яка почала 
стрімко розвиватися завдяки рішенням 
Гройсмана», — говорить він.

Соціологія показує, що рейтинг партії 
стрімко зростає. Такий ривок за короткий 
час показує, що «Українська стратегія» 
легко проходить до парламенту. Високі 
стартові рейтинги з’явились ще тоді, коли 
прем’єр навіть не казав про самостійне 
балотування у Верховну Раду. Прогнози 
стануть ще більш позитивними, коли буде 
презентована якісно нова, перша десятка 
політсили. «Для мене участь у виборах — 
не просто бажання брати участь у вибо-
рах. У мене чіткий погляд на те, що може 
зробити Україну і українців сильніше», — 
стверджує Володимир Гройсман.

Чого очікувати від партії Гройсмана 
«Українська стратегія»?
блог
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в’ячеСлав гончарук

До редакції газети «RIA-Козятин» 
звернулася мешканка міста Козя-
тина Людмила Мельничук. Вона 
розповіла, що вже майже два роки 
звертається до чиновників різних 
рівнів, щоб ті видалили всохлі бе-
рези на Валдаєвській.

Жінка каже, що дерева несуть 
велику загрозу, бо знаходяться в 
аварійному стані. Чиновники, до 
яких зверталася пані Людмила, 
вислухавши гостю, обіцяли допо-
могти. Але наголошували, спочатку 
потрібно, щоб дерево оглянули 
працівники лісового господарства 
та екологи.

— Написала я за небезпечну 
березу ще й міському голові. У 
відповіді було написано, що дерево 
обстежили, — каже Людмила.

У відповіді сказано, що вже є 
дозвіл на видалення сухої берези.

«На ваше звернення до міського 
голови від 12.02.2019 року щодо 
беріз на вулиці Валдаєвській біля 
пішохідного мосту міська рада ін-
формує про те, що вказані дерева 

обстежені інженером лісопатологом 
ДСЛП «Вінницялісозахист».

Посилаючись на висновок лісо-
патолога, у міській раді дозволили 
видалити дерева. Це рішення ви-
конкому від 25 липня 2018-го.

«Вказані роботи будуть виконані 
після визначення їх виконавця та за 
умови наявності в міському бюджеті 
необхідних коштів», — йдеться у 
відповіді з мерії Людмилі.

СпиСок на видалення
У дозволі, на який посилаються в 

міськраді, написано, що береза має 
внутрішньостовбурову гниль.

Окрім беріз, зрізати мали ще го-
ріхи, каштани, липи та інші. Усього 
57 дерев. У списку й кілька десят-
ків дерев зі скверу імені Пушкіна. 
За видалення дерев чиновники 
пообіцяли заплатити понад 80 
тисяч гривень. Виконавець робіт 
— комунальне підприємство «Від-
родження».

Дерева в Пушкінському сквері 
комунальники взялися різати майже 
одразу після підписання необхідних 
документів. Місцеві активісти не 

дали цього зробити, бо дерева не 
виглядали сухими. А от до всохлої 
берези, на якій уже немає зелені, 
комунальна пилка поки не дійшла.

Як тільки ми стали фотографу-
вати березу, відразу відгукнулися 
мешканці Валдаєвської Влад і Сер-
гій. Вони можуть спиляти березу 
частинами собі на дрова.

небезпечне дерево
Кожен день біля берези йдуть 

люди та діти, які працюють або на-
вчаються в мікрорайоні ПРБ. Кожен 
раз у вітряну погоду піддаються не-
безпеці відвідувачі ресторану, який 
тут знаходиться.

Щоб знати, яку небезпеку при-
ховує всохла береза, ми звернулися 
до лісничого лісового господарства 
«Сестринівська дача» Василя Са-
уляка.

«Береза є однією з крихких по-
рід. Вона, як тільки всихає, то її 
потрібно спилювати. Якщо цього 
не зробити, засохле дерево звалить 
вітер», — сказав він. «Терміну дії 
дерево не має. Його може звали-
ти в перший сильний вітер. Може 

простояти більш тривалий час, 
небезпечним дерево стає, коли ві-

тром відриває тонке гілля верхівки 
берези».

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипроблема

олімПійСький день у козятині: як уСе було
Святкування. Вихованці козятинських дитсадків, учні шкіл району та міста, а також спортивних шкіл 
провели Олімпійський день. Діти старшого та молодшого віку провели легкоатлетичну естафету

байдужість? Пройшло більше року, відколи на Валдаєвській, що біля пішохідного мосту, всохла береза. Для 
того, щоб убезпечити мешканців міста від нещасного випадку, у міській раді вирішили зрізати дерево. От тільки 
зробити це поки що нікому

Святкування розпочали на центральній площі міста — 
героїв майдану

молоді спортсмени розгортають олімпійський прапор

вихованці спеціалізованої школи № 1 імені шевченка наймолодші учасники, які долучилися до святкування

під час поривчатого вітру з берези відриваються тонкі 
гілки. Місцеві побоюються, що дерево може впасти

заважає аварійна береза

день матері - Свято шани та 
поваги

На знак шани та поваги, Україна щороку 
у травні відзначає свято Дня Матері. Це 

свято є проявом безмежної любові та поваги до 
жінок, які дали нам життя. 

Сьогодні, у складні часи військової агресії, свято 
Матері набуває особливого змісту. Україна завше була 
для її синів та дочок – матір’ю, землею, від котрої чер-
пали сили до боротьби й наснаги до звершень. Нині ж 
Україна - мати, як багато жінок, – у глибокій тривозі, 
бо материнське серце болить за усіх, хто боронить наш 
край від зазіхань підступного ворога.

30 травня за участю голови райдержадміністрації 
Юрія Слабчука, міського голови Олександра Пузиря, 
козятинського районного військового комісара Миколи 
Янчука відбулось вручення Нагрудних знаків «Знак по-

шани» та подяк Міністерства оборони України матерям 
загиблих воїнів - захисників України, за безмежну бать-
ківську стійкість, достойне виховання синів, які стали 
гордістю нації, поклавши своє життя заради захисту 
незалежної України.

Зі словами вдячності керівники району та міста звер-
нулись до присутніх матерів, подякувавши їм за те, що 
вони виховали славних патріотів, які неймовірними зусил-
лями й навіть ціною власного життя творять нову історію 
держави, за недоспані ночі, переживання і молитви, за 
самопожертву, витримку, мудрість, турботу та розуміння.

Зібравшись за круглим столом у невимушеній атмосфе-
рі, керівники порадилися з матерями з питання створення 
в місті Козятині Алеї Слави, висловили своє бачення 
щодо місця розташування та його архітектурно-худож-
нього вигляду. У ході спілкування матері та дружини 
загиблих воїнів ставили питання щодо пенсійного забез-
печення, пільг, субсидій, надання медичної допомоги. 

Піднімалось також питання благоустрою кладовищ та 
встановлення флагштоків біля пам’ятних знаків, де по-
ховані їхні діти.

прес-центр 
рда

команда районного 
територіального 
центру – переможці 
облаСного 

Спортивного 
феСтивалю «літня 

Сеньйоріада»

У Літинському районі пройшла спартакі-
ада для тих, кому за 55 років. Її організу-
вали в рамках другого Обласного форуму 
для людей старшого віку.

Для учасників форуму були створені 
різноманітні локації, відповідно до впо-
добань: гра флаг-футбол, кулінарний 
майстер-клас з виготовлення та декору-
вання мафінів; майстер-класи з техніки 
декупажу та техніки печворк; корпора-
тивні соціальні ігри "Світ громад" та "Бути 
жінкою".

 Новинкою цьогорічного Форуму стала 
обласна сеньйоріада, в якій взяли участь 
активні пенсіонери з усієї області.

Делегацію Козятинського району пред-
ставляла команда територіального центру 
соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг) Козятинського району. 
Повернулися з масою вражень, позитив-
ним настроем, новими знайомствами, а 
головне з чудовим результатом – зайня-
тим І місцем.

Керівника територіального центру Ва-
силя Матвійчука привітав голова районної 
ради Віктор Слободянюк, вручивши Гра-
моту Департаменту соціальної та моло-
діжної політики облдержадміністрації за 
активну участь в Обласному форумі для 
людей старшого віку «55+» та Подяку за 
зайняте І місце в Спортивному фестивалі 
«Літня сеньйоріада».

 
обСтежено дорогу С перемога - С 
немиринці

Враховуючи звернення виконавчого 
комітету Переможнянської сільської ради 
щодо незадовільного стану автомобільної 
дороги с. Перемога - с. Немиринці, голо-
вою районної ради було створено комісію 

по обстеженню даного автошляху.
30 травня, голова районної ради Віктор 

Слободянюк разом з заступником голови 
райдержадміністрації Ігорем Булавським, 
переможнянським сільським головою 
Майєю Поліщук, директором ТОВ «СФГ 
Поділля» Олександром Торопом, пред-
ставниками ДП Служби місцевих автомо-
більних доріг  у Вінницькій області, філії 
«Козятинський райавтодор» оглянули 
відрізок автомобільної дороги с. Пере-
мога – с. Немиринці протяжністю 4400 м.

Комісією встановлено, що дорога по-
требує ямкового та капітального ремонту.

Третього червня голова районної ради 
Віктор Слободянюк провів робочу нараду 
з даного питання.

Віктор Миколайович наголосив, що 
дорога є важливою для інфраструктури 
Переможнянської територіальної громади. 
Її технічний стан впливає на безпеку під-
возу учнів до школи, ускладнює надання 
екстреної медичної допомоги населенню 
та автобусне сполучення з районним цен-
тром. Дорога є важливою для місцевого 
господарства.

Загальний обсяг будівельних робіт  за 
кошторисом становить 3 352 823 грн. 
Співфінансування ремонту даної дороги 
Переможнянською сільською радою - 
200 тис. грн, ТОВ «СФГ «Поділля» - 303 
тис. грн.

Головою районної ради дано доручення 
дано доручення звернутись  райдержад-
міністрації та районній раді до управління 
дорожнього господарства Вінницької 
ОДА щодо додаткового фінансування 
ремонту з обласного дорожнього фонду 
в рамках реалізації у 2019 році програми 
«Ремонту та утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого 
значення Козятинського району на 2016-
2020 роки».

 
дитячий оздоровчий табір «про-
ліСок» запрошує дітей на літній 
відпочинок

 
На вулиці червень,  а отже пролунав 

останній дзвінок для учнів. Увесь на-
вчальний рік вони сиділи у школі за пар-
тами, а вдома – найчастіше за монітором 
комп’ютера або в екрані свого телефону.

      Зараз у наших дітей пріоритет-
ним є не активний відпочинок на свіжому 
повітрі, а пасивне проведення дозвілля 
у товаристві гаджетів, ще й у закритому 
приміщенні. Тому для батьків саме час 
задуматись про оздоровлення та цікавий 
літній відпочинок для своїх чад. Психо-
логи рекомендують обов’язкову зміну 

обстановки.
Районний комунальний заклад оздоров-

лення та відпочинку «Пролісок» запрошує 
до себе усіх, хто прагне багатьох різнома-
нітних розваг, мріє про живе спілкування, 
бажає постійно чути не тільки сучасну 
музику, а й звуки живої природи, планує 
брати участь у спортивних змаганнях, ви-
вчити нові танцювальні масовки та стати 
учасником казкових пригод, містичних іс-
торій, спробувати себе у ролі моделі для 
створення нових зачісок, стильного одягу 
та «body art».  

«Пролісок» дарує не тільки чисте лісо-
ве повітря, поряд є озеро, а ще збираємо 
суниці, спостерігаємо за сірими чаплями 
(представниками Червоної книги), що 
мають свою колонію поряд із дитячими 
будиночками.

Адміністрація табору чекає не тільки 
своїх «пролісян» (тих, хто уже не один рік 
має за правило – три тижні відпочинку у 
рідних стінах), а й тих, хто бажає знайти 
собі нових друзів - обіцяємо незабутні 
враження від відпочинку.

Затишні будиночки, охайні алейки, 
ігрові та спортивні майданчики, аерохо-
кей, більярд, теніс, футбол та волейбол,  
весела музика, шалені розваги, смачне та 
вітамінізоване меню, а найголовніше – 
доброзичливі та досвідчені вожаті – ось 
неповний перелік того, що отримають 
ваші діти!

За путівками до табору звертатись: 
відділ освіти, сектор молоді та спорту, 
відділ культури та туризму Козятинської 
райдержадміністрації, сільські ради та за 
місцем роботи,сільгосппідприємств.

 
Зміни:  І зміна  - 15.06.-05.07.
         ІІ зміна  -  08.07.-28.07.
Вартість путівки 5500 грн або 262 грн 

за добу.
Додаткова інформація за телефонами: 
 
(097)-562-40-22,(063)-775-89-12 директор 

Бортник Олександр Анатолійович

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

ЩИРО ВІТАЄМО
з днем народження!

депутата районної ради
Ольгу Павлівну РИЖУК (06.06),
начальника відділу управління персоналом РДА
Людмилу Василівну ГАЛЯС (06.06),
головного лікаря районного ЦПМСД
Валентину Петрівну ЛОБЧЕНКО (06.06),
державного реєстратора
Олену Олександрівну МОЛЯВЧИК (07.06),
настоятеля Храму Святого Пророка Іллі ПЦУ
Романа Ярославовича МАСИРУ (09.06),
голову СВК «Кашперівський», с. Кашперівка
Леоніда Васильовича ЛИВУНА (10.06),
завідувача сектору інформаційних технологій 

РДА
Сергія Вікторовича КЛИМЧУКА (11.06),
настоятеля Храму Почаївської Ікони Божої Ма-

тері УПЦ
Анатолія Миколайовича ВОЛОХАТОГО 

(12.06),
заступника головного редактора газети «Вісник 

Козятинщини»
Петра Анатолійовича ЗАРИЦЬКОГО (12.06),
начальника фінансового відділу РДА
Тетяну В’ячеславівну САВРЕЙ (12.06)

Бажаємо вам міцного здоров’я, професійних 
успіхів, життєвої наснаги, витримки, виваженості, 
особистих творчих досягнень, сімейного щастя, 
злагоди та добробуту у вашій оселі! Хай доля зба-
гачує вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням 
та радістю сьогодення!

шановні працівники заСобів маСової 
інформації козятинЩини!

Ваша праця потрібна й відповідальна. Саме 
ви професійно та неупереджено, правдиво й 
об'єктивно творите історію сьогодення, відобра-
жаючи сучасність. Ваші матеріали поповнюють 
літопис нашого району яскравими, незабутніми 
сторінками. 

У день свята бажаємо вам великих тиражів, 
поповнення читацької аудиторії, розширення кола 
друзів, а також міцного здоров’я, особистого 
щастя, сімейного благополуччя, нових цікавих тем, 
гострого пера, сміливих проектів та наполегливості.

 
Прийміть найщиріші вітання з професійним свя-

том – Днем легкої промисловості!
Сьогодні вітчизняна легка промисловість може 

задовольнити найвибагливіші смаки, пропонуючи 
якісні, доступні та конкурентоспроможні товари. Це 
заслуга працівників та ветеранів текстильної галузі.

Щиро бажаємо вам та вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, добробуту, процвітання, щедрих 
професійних та життєвих здобутків!

.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації               
Юрій СЛАБЧУК 

ірина шевчук

Розпочалося свято з Олім-
пійської легкоатлетичної 
естафети, після чого колона 
учасників заходу пройшла 
вулицями міста Козятина 
до стадіону «Локомотив», 
пронісши прапор України та 
Олімпійський прапор.

Традиційно до цього дня 
влаштовуються різні спор-
тивні свята, проводяться 
різноманітні пробіги, кон-
курси, змагання та культур-
но-мистецькі заходи, щоб 
залучити максимальне число 
учасників, поширюючи тим 
самим олімпійську концепцію 
«Спорт для всіх».

Цьогоріч, окрім легкоат-
летичної естафети, на Олім-
пійський день влаштували 
змагання з футболу серед 
школярів міста, «Веселі стар-
ти» для вихованців дитячих 
садочків, змагання за «Кубок 
юних олімпійців з футболу» 
та змагання з пляжного во-
лейболу серед учнів Дитячо-
юнацької спортивної школи.

Міська влада нагородила 
переможців кубками та ме-
далями.
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віктор Скрипник
 
— Нині в нас працює 110 

фахівців, а готові надати ро-
боти 500 і більше, — розповів 
журналісту RIA регіональний 
менеджер корпорації Дові Вайн-
трауб. — Маємо можливість від-
правляти на роботу за кордон 
кращих працівників, проходити 
стажування в інших країнах на 
підприємствах корпорації.

Тільки два дні пан Дові пере-
бував у Вінниці. Спілкувалися з 
ним за декілька годин до того, 
як мав від’їжджати з міста. Він 
розмовляє російською. Не іде-
ально, але все можна зрозуміти. 
Ще одним учасником розмови 
була головний бухгалтер ві-
нницького підприємства Галина 
Сердечна.

 
чому вінниця?

— У 90-х ми працювали в 
Москві, — розповідає пан Дові. 
— Тоді вперше познайомився з 
вінничанами. У пошуках роботи 
вони влаштовувалися на нашому 
московському підприємстві. За-
рекомендували себе не тільки 
вмілими фахівцями. Заслуго-
вувало похвали їхнє ставлення 
до роботи. Тоді ж дізнався від 
ваших земляків, що у Вінниці є 
немало фахівців з огранування 
алмазів. Зрозуміло, далеко не в 
кожного була можливість їхати 
в Москву. Удома вони охоче б 
робили те, чого навчилися в 
огранці.

Про огранувальників із Вінни-
ці Дові згадав, коли американ-
ська корпорація зайшла зі своїм 
бізнесом в Україну. Спершу ор-
ганізували виробництво в Києві. 
Після того прийшли у Вінницю.

Співрозмовник каже, викупили 
одне з невеликих підприємств 
з огранки алмазів. Розширили 
виробництво.

Найважливіше, що зробили 
— запровадили особливий вид 
огранування алмазів. Він має 
назву «Корона світу».

— Алмаз із 90 гранями, це 
найсучасніше досягнення в об-
робці алмазів, яке нині є у сві-
ті, — каже пан Дові. — Надає 
камею максимального блиску і 
гри світла. Такий алмаз сяє, як 
сонце.

Співрозмовник уточнює, що 
такий вид огранки у Вінниці 
першою запровадила їхня кор-
порація.

Однак зі спеціалістами сутуж-
ніше, ніж було раніше. За три 
роки роботи

Col Cutting залучив у вироб-
ництво 110 огранувальників. 
Співрозмовник ще раз наголо-
шує: готові надати роботу 500 
і більше аналогічним фахівцям. 
Укладають контракт строком на 
п’ять років.

 
дають заробити за кор-
доном, компенСують за 
харчування

— Мотивацією для працівників 
у Вінниці є можливість попрацю-
вати за кордоном, — говорить 
Дові Вайнтрауб. — Ми вже на-
правили декількох фахівців із 
Вінниці на два наші підприємства 
— у Канаду й Намібію.

Співрозмовник не уточнив, 
скільки зароблять на огранці 
алмазів у цих країнах. Журна-
ліст дізнався про це від одного 
з працівників підприємства. Той 
сказав, що в Канаді платять 
огранувальникам у середньому 4 
тисячі доларів у місяць. Чоловік 
не став називати своє прізвище.

У Вінниці середньомісячна 

зарплата на Col Cutting — 15 ти-
сяч гривень. Є такі, хто заробляє 
більше — 25 і навіть 30 тисяч 
гривень. Такі цифри повідомила 
головний бухгалтер Галина Сер-
дечна.

Бонусами для працівників Col 
Cutting є також компенсація 
витрат за харчування. Її ви-

плачують щомісяця кожному 
працюючому.

— Абонемент для купання в 
басейні за кошти підприємства 
або у фітнес-зал — на таке 
теж не кожен погоджується 
витрачати кошти, — говорить 
Галина Сердечна. — Якщо під-
приємство оплатило, залишаєть-

ся тільки час знайти. До речі, 
фітнесом можна займатися й на 
підприємстві. У нас організували 
такі заняття для своїх працівни-
ків. Про умови праці теж варто 
згадати — вони хороші. Подба-
ли про комфорт, адже це безпо-
середньо впливає на підвищення 
продуктивності праці.

олена удвуд

Для того, аби виготовити таку 
красу, Олені Слободянюк потрібні 
лише три матеріали — паперова 
серветка, дріт та клей ПВА. Кілька 
років поспіль майстриня виготовляє 
каркасні паперові ляльки. Частину 
дарує дорогим серцю людям, деякі 
робить на замовлення. Спонукали 
її до цього казки, які рідні читали 
їй у дитинстві.

втілила казку в життя
— Особливо мене вразила казка 

Андерсена «Непохитний олов’яний 
солдатик», — розповідає Олена. 
— Де однією з героїнь була папе-
рова балерина, у якої було серце 
з блискітки. Та романтична історія 
кохання згадувалася мені по життю 
й ось вона вилилася у творчість. 
Захотілося цю балерину не лише 
в пачку вдягнути, як у казці, а й у 
такі вбрання.

Щоб виготовити виріб, спершу 
потрібно зробити каркас із дро-
ту. Потім на нього за допомогою 
клею кріпиться серветка. Інших 
матеріалів майстриня намагається 
не використовувати. Лише перша 
її лялька мала кілька декоративних 
елементів. Швидкість виготовлення 
залежить від натхнення.

— Робота над лялькою триває 
по-різному, — розказує Олена. — 
Вона може бути зроблена за день, 
а може лежати довго й чекати 
свого вбрання. Натхнення я черпаю 
в житті. Як кожен, хто береться 
за будь-який вид творчості. Воно 
приходить із будь-чого: з розмови 
з друзями, з перегляду фільму, від 
красивої картини чи музики.

леді, феї й пори року
Кожна лялька, представлена на 

виставці, має свою історію. Май-
стриня навмисне не придумувала 
їм назв. Красуня в зеленій сукні в 
білий горошок чекає на чашечку 
чаю своїх друзів. Її вбрання без 
блискіток та прикрас. Усе це для 
того, аби відтворити затишок та до-
машній настрій.

У ніжно-блакитній сукні зубна 
фея. У її руках чарівна паличка із 
зубом на кінчику. Його Олена ви-
готовила з гіпсу.

Красуня в червоному збирається 
на бал до принца. У неї закоханий 
настрій. Вона — кмітлива, але 
водночас і романтична. Аби під-
креслити, що вона сучасна жінка, 
майстриня обрала серветку із прин-
том, схожим на газетну шпальту.

Жовтенька — ділова леді. Вона 
хоче бути не лише успішною та 
впливовою, а і привабливою та ко-
ханою. Її вбрання теж виготовлене 
із серветки-газети. Це — одна з 
робіт, подарованих Оленою своїм 
друзям.

Ляльки в блакитному та рожево-
му вбранні — дві сестри. Кожна зі 
своїм характером. Вони різні, але 
водночас схожі одна на одну.

Є дві ляльки, на створення яких 
майстриню надихнула казка «По-
пелюшка».

— У мене була стара дитяча 
книжка, де головна героїня була 
намальована саме в таких сукнях, 
— каже Олена. — Коли я побачила 
ці серветки, то вирішила відтворити 
вбрання з книжки.

А ще в доробку майстрині є дві 
ляльки - новорічні іграшки. Коли 
вона була маленькою, приїздила 
до бабусі з дідусем на новий рік. 
Вони прикрашали ялинку іграшка-
ми, виготовленими в техніці пап’є-
маше: яблуком, будиночком та 
балериною.

— У балерини було гарне вбран-
ня, — ділиться спогадами Олена. 
— На згадку про неї я створила 
дві ляльки синього та зеленого 
кольору. Їхні сукні мають форму 
кулі і призначені для прикрашання 
ялинки.

Є також ляльки, які символізують 
пори року. Пані в чорному передає 
зимовий настрій. Верх сукні ви-
готовлений у такому кольорі для 
того, аби здавалося, наче вона 
вбрана в пальто. А снігур на спід-
ниці — ще одна підказка, за до-
помогою якої можна вгадати пору 
року. Романтична дама у фіолетовій 
сукні — образ літа. У руках вона 
тримає жовту парасольку, якою 
захищається від сонця. До речі, 
деякі деталі цього елемента теж 
виготовлені з гіпсу.

Також на виставці представлені 
ляльки, на створення яких Оле-
ну надихнули квіти. Дві лялечки 
виготовлені з серветок, на яких 
зображений кущ гортензії. Поруч 
однієї з них гіпсовий равлик. І ще 
одна в сукні з піонами. Вона нага-
дує майстрині про літо, відпочинок 
та кавуни.

відвідувачі вражені
— Чи є серед представлених на 

виставці ляльок ваша улюблена? — 
запитали ми Олену Слободянюк.

— Улюблена завжди та, над 
якою працюєш, — відповіла май-
стриня. — Кожна з них у свій час 

отримала заряд любові. Тому що 
коли я створювала ляльку, я її лю-
била найбільше, вона мені на той 
момент була найдорожчою.

Для Олени Слободянюк, це 
перша персональна виставка. При-
вітати її з відкриттям та підтримати 
прийшли сестра Ольга, друзі, коле-
ги, учні та представники культури.

— Коли я сьогодні зайшла сюди 
— тут музика така гарна грала. І 
мені самій захотілося танцювати, 
— ділиться враженнями Тетяна 
Яковлєва. — Я собі вибрала 
кілька лялечок, бо одну важко ви-
окремити. Вони всі мені нагадують 
Олену. Я серед щасливчиків, які 
мають таку ляльку. У мене вдома 
красуня в блакитному. Коли маю 
поганий настрій, я беру її до рук і 
розглядаю. Мені показували, як її 
робити. Це дуже кропітка праця.

— Я собі намагалася уявити, що 
це може бути, хоча б приблизно, 
— розповідає Світлана Рибінська, 
начальник відділу культури і туриз-
му. — Але моєї фантазії не виста-
чило. Коли я прийшла й побачила 
їх, я навіть забула привітатися. 
Перше, що в мене вирвалося: «Яка 
краса! Нічого собі!» Дуже елегант-
но, вишукано, витончено. Такі пози 
рук… Наче майстриня сама колись 
танцювала.

— Таку казку може подарувати 
дівчина, яка сама живе в казці, 
— каже Лілія Макаревич, орга-
нізатор. — Яка сама є частиною 
цієї колекції. Усі ми, дорослі, та 
й дівчатка, мріємо час від часу 
побувати в казці. І саме Оленці 

вдалося подарувати її й нашому 
місту, і всім, хто присутній сьогод-
ні на виставці.

Відвідати виставку «Паперова 
казка» та помилуватися роботами 
Олени Слободянюк ви можете до 
27 червня. Вхід вільний.

розвитоК мистецтво

олена Слободянюк на презентації. Показує ляльку, яка втілює образ зубної феї

лялька-гортензія. Білий равлик, який поруч, 
виготовлений із гіпсу

на виСтавці ПредСтавили 
21 краСуню з ПаПеруперспектива. Три роки тому американці створили у Вінниці дочірнє підприємство — Col Cutting. 

Йому потрібні фахівці з огранки алмазів. Пропонують непогану зарплату, можливість стажуватися 
або і працювати за кордоном мистецтво. Олена Слободянюк презентувала в Музеї історії міста персональну виставку авторських 

ляльок «Паперова казка». Кожна з них унікальна й має свою ідею. Майстриня поділилася з нами 
історією створення витончених робіт

геометрія алмазу: є робота на 
зарПлату від 15 до 30 тиСяч гривень

на підприємстві Col Catting у вінниці першими запровадили сучасний вид огранки, що має назву «Світова корона»

валерій дяків, 
директор центру 
профтехоСвіти 
№ 1:

— Наше учили-
ще — єдине у 
Вінниці й одне 
з небагатьох у 

державі, що має ліцензію на під-
готовку фахівців з огранку алма-
зів. Після укладення договору з 
Col Cutting, отримали ще одну 
ліцензію — на підготовку таких 
само фахівців на індивідуальній 
формі. Той, хто бачить себе в та-
кій професії, може укласти уго-

ду з училищем і після закінчення 
навчання отримати свідоцтво 
навчального закладу. Навчан-
ня платне. Можливі варіанти: 
отримати направлення з Центру 
зайнятості, або домовитися про 
оплату підприємством.
Теоретичні заняття як на стаціо-
нарній, так і індивідуальній формі, 
відбуватимуться в стінах учили-
ща. Тут же набуватимуть перші 
практичні навички на обладнан-
ні, що його передадуть учили-
щу. Щоправда, працюватимуть 
із недорогоцінними металами, 
із самоцвітами. Зрозуміло, що 

алмазів для цього нам не нада-
дуть. Ази геометрії алмазу учні 
пізнаватимуть безпосередньо на 
підприємстві.
Є попередня домовленість із 
регіональним менеджером про 
організацію лекцій в онлайн 
режимі. Їх читатимуть фахівці 
з американського офісу, або з 
американського чи канадського 
підприємств. Таку новинку заклад 
запроваджує вперше. До речі, ми 
уклали договір не тільки на під-
готовку фахівців, а і про соціальне 
партнерство. Деякі з його пунктів 
партнери вже виконали.

лекції читатимуть фахівці з Сша
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  ПРОДАМ
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà 
øîòëàíñüêî¿ ïîðîäè, ãîëóá³ º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïî 
1 000 ãðí. 097-793-55-95
  Àâòî/çàï÷àñòèíè, áî÷êà 200 ë. ìåòàëåâà, 
âåëîñèïåä, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã á/ó, çåì. ä³ë-êà 10 
ñîò., ãàç, ñâ³òëî. 097-282-13-43
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Àäëåð ñåðåáðèñòèé ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé. 096-
458-74-21, 063-604-26-79
  Áàíêè ñêëÿí³ 0.5 ë., 1 ë., 3-õ ë., áî÷êà ïîë³ºò³ë. 80 
ë., ïàðîâàðêà, ëþöåðíà íà ñ³íî, ñàìîâèêîñ 8.5 ñîò. 
íà äà÷³ çà ³íòåðíàòîì, òðóáè ñò. á/ó ä³àì.76 ìï, íåðæ. 
ä³àì.50, îöèíêîâ. ä³àì.40. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ 2 øò., ïëèòêà îáëèöþâàëüíà 
³íîçåìíà 30 êâ.ì. 067-935-88-67
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, 
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó 20 ðåáåð. 063-268-76-17

  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  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¿ â³äâîäêè ñ³ðî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñòåïîâî¿ 
ïîðîäè, âîùèíà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-
22-16
  Áåçïåðåá³éíèê ç íîâîþ áàòàðåºþ, âàãîíêà 
ïëàñòèêîâà, â³êíà á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé 
ó âàííó, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 2 êðîâàò³ 
äåðåâÿí³. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  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
  Áåòîíí³ ñòîï÷èêè íà çàáîð 11 øò. 067-253-41-07, 
093-767-15-20
  Á³íîêëü 1 500 ãðí., êîëÿñêà ³íâàë³äíà çàë³çíà íîâà. 
098-597-13-15

  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, 
ìàéñòåð - ãðåéí, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-
974-57-77
  Áóðæóéêà ÷àâóííà ³ç òðóáàìè. 098-829-60-34 
Ìèêîëàéîâè÷
  Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ÷îëîâ³÷èé òà 
æ³íî÷èé 068-753-33-30
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé â äîáðîìó ñòàí³. 068-209-
78-26
  Âèïóñêíà ñóêíÿ êîë³ð á³ðþçà 7-13 ðîê³â, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-442-61-42, 096-312-34-41
  Â³êíà äåðåâÿí³ ç ñêëîïàêåòîì, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ 
0.7 õ 1.03 - 4 øò., 4 áëîêà. 063-616-18-22, 067-976-
19-54
  Âîðîòà çàë³çí³ 2.50 õ 170 1 000 ãðí. 067-132-04-96
  Âóëèêè Äàäàí. 096-630-56-28
  Âóëèêè ç áäæîëàìè. 096-898-28-36
  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 Íîðä, òåëåâ³çîð Àêàé, øâåéíà 
ìàøèíêà. 063-021-53-60
  Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò â ðîáî÷îìó ñòàí³, ïðàëüíà 
ìàøèíêà Àëüïàð³ íà çàï÷àñòèíè âñå íåäîðîãî. 096-
751-76-91
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ï³ñëÿ ðåìîíòó (ïåðåêðèòòÿ, 
óòåïëåííÿ), áåç ÿìè. 093-430-38-47
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-934-26-
97, 063-694-55-37
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-
013-26-80, 068-077-20-37
  Ãåíåðàòîð Õîíäà îðèã³íàä 2.5 êâ. 067-935-88-67
  Äâà íå ðîçêëàäíèõ á/ó êð³ñëà, çâàðþâàëüíèé òð.-ð 
220-380 âîëüò., ºìí³ñòü í/æ ä³àì.400ìì. íà 85 ë., 
ïîñ³áíèê íà ñïåöðîáîòè, ïî ðàä³î. 096-453-34-86
  Äâåð³ áðîíüîâàí³ ï³ä¿çäí³ á/ó. 098-272-82-53, 
093-017-48-48
  Äèâàí - êíèæêà + êð³ñëî á/ó 3 000 ãðí. (ä.2.2 ì. 
õ ø. 1.5 ì.), 2 êèëèìà (2.5 ì õ 3.5 ì.) 2 000 øðí. 
063-18-78-12

  Äèâàí á/ó ç íîâîþ îááèâêîþ, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé 
íîâèé ðàíöåâèé, äèòÿ÷³ õîäóë³ íîâ³, ñò³ëü÷èê äèòÿ÷èé 
ïðèñòàâ. á/ó. 093-926-11-79
  Äèâàí, äâà êð³ñëà. 068-210-77-02
  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 êîëÿñêà çà äóæå ïîì³ðíîþ ö³íî. 063-257-
60-75, 096-795-88-02
  Äèòÿ÷à ñò³íêà á/ó ó ãàðíîìó ñòàí³, 2 øàôè, 
êîìïþòåðíèé ñòîëèê, ïîëî÷êè, íàâ³ñíèé øêàô÷èê. 
093-018-90-92
  Äîáîâ³ êóð÷àòà ïîðîäè Áðàìà, êóðèí³ ñ³ì¿ (ï³âåíü 
+ 2, 3 êóðî÷êè), ï³âí³ íà ïëåìÿ, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 
2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ðóáàí³, øàôà 3-õ äâåðíà 850 ãðí., 
â³äïàðþâà÷ îäÿãó 250 ãðí., ìÿñîðóáêà ðó÷íà 150 ãðí., 
áîðîíà 500 ãðí., êàí³ñòðà 20 ë., ëþëüêà ç ëîçè 200 
ãðí., âàííà á/ó 1 200 ãðí. 093-753-73-25
  Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè, äóá ³ ÿñåí, ìîæëèâà 
äîñòàâêà. 063-143-61-18
  Åëåêòðî áóðÿêîð³çêà. 068-712-45-87
  Åëåêòðîë³÷èëüíèê ÑÀ× 195 3-õ ôàçíèé, íîâèé. 
068-753-33-53
  Çàï÷àñòèíè äî Ëóàç. 096-553-40-01 Þðà
  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò 220 Â, â äîáðîìó ñòàí³, 
âàðèòü 2-3-4. 098-955-90-13
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç 
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Çåëåíà ëþöåðêà, íåäîðîãî, íà ñòåðí³. 096-89-71-
941, 073-42-17-255
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, 
öåíòð. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 093-925-93-81, 097-324-14-63
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. âóë.Ãîðüêîãî á³ëÿ îçåðà. 093-
090-96-90, 067-151-15-98
  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 11.34 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-
10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò., ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, 
ñ.Êîçÿòèí, âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-
59-72, 068-759-80-53
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., â ãàðíîìó ñòàí³, 
ïîðó÷ ãàç. (òåðì³íîâî). 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53 
  Çåì. ä³ë-êà 26 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 50 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. 
çåìë³ (íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 
000 ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì 
ïîâåðõîì, ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., 
ñ.Ñèãíàë, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-663-17-72, 
063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ïèêîâåöü íà öåíòðàëüí³é âóëèö³, 
çàã. ïëîùà 0.7546 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà 0.2500 ãà, äëÿ 
âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñ³ëüõ.ãîñïîäàðñòâà 0.5046 ãà, 
äîêóìåíòàö³ÿ îôîðìëåíà. 099-622-99-22
  Çåðíî êóêóðóäçè. 063-828-27-01
  Çåðíî ÿ÷ì³íü. 097-249-16-15, 096-795-75-70
  ²íâàë³äíà íîâà êîëÿñêà. 098-301-35-80
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-
878-31-44
  Êà÷åëÿ îäíî-ì³ñíà, êîðáà äëÿ êðèíèö³ íà 
ï³äøèïíèêàõ. 097-887-92-54. 063-120-25-40
  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
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ëîøè÷êà 1 ð³ê. 067-858-38-53
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîçà ïåðâ³ñòêà, êîçåíÿòà 2 ì³ñ. 096-632-10-40
  Êîçÿ ä³éíà 3 ðîêè, êîçåë 1 ð³ê õîðîøèé ïàïà, êîçà 
1 ð³ê ìàìêîþ íå áóëà. 063-736-47-68, 097-236-62-80
  Êîëåñà äî ÌÒÇ, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³, ïøåíèöÿ, 
êóëüòèâàòîð äî ì³í³-òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà, 
ãîëîâêà Ä-240. 068-024-27-05
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà çàë³çíà, äâåð³ á/ó 2.05 
õ 70 ñì. ç çàìêîì, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 
098-597-13-15
  Êîíòåéíåð 20 òîííèé íà âåëèêîìó áàçàð³. 093-
018-62-75
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, òåëèöÿ 1 ð³ê íà êîðîâó. 
063-648-20-99
  Êîðîâà ç 1 òåëÿì. 096-363-08-40
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, 2 ì³ñ. ò³ëüíà. 067-492-89-78
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 22 000 ãðí. 096-
772-01-94
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà Ñåìèíòàëüíî¿ ïîðîäè, ñâ³òëî - 
ñ³ðî¿ ìàñò³. 096-974-17-73
  Êîðîâà òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-172-42-45
  Êîðîâà ò³ëüíà, äîáðà. 098-645-80-12
  Êîðîâà. 068-027-48-68
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. ñ. 
Ôëîðüÿí³âêà. 097-582-23-37
  Êîòåë ãàçîâèé á/ó Äàíêî-18,  òðóáà 
àñáåñòîöåìåíòíà ä³àì.2, 3, äîâæ. 3,4. 063-113-22-18
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé. 097-362-81-21
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, 
äèòÿ÷èé êîìïëåêò - ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êðîâàòü äèòÿ÷à + ñòîëèê + øêàô÷èêè. 097-766-
52-10, 093-411-24-01
  Êðîâàòü ð.90 õ 2 ì., âåøàëêè 1000 øò. ïî 1 ãðí., 
5 ìàíåêåí³â. 097-612-77-28
  Êðîëèêè. 063-752-09-20
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, 
ìàéñòåð ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò, ³íäèêè, ãóñè. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ìàë³ ñâèí³. 067-31-90-849
  ÌÁ 12 ê.ñ. (Çîðÿ) äèçåëü, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ, 
êóëüòèâàòîð 7 ëàï äî ìîòîáëîêà ÷è ì³í³-òðàêòîðà 
, êàðòîïëåêîïàëêà 1 ðÿäíà äî ìîòîáëîêà, ïðè÷³ï 
1-îñíèé äî ìîòîáëîêà (óñèëåíèé 350-500 ÊÃ). 068-
652-58-45
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ, 
ïîñóäà ð³çíà, êèëèìè. 063-641-50-52, 093-773-34-02
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., 
êîëüîðîâ³ ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-
83 Ñåðã³é
  Ìîí³òîð Ñàìñóíã ä³àã. 53 ñì. äëÿ êîìïþòåðà, 
âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/ó. 093-562-17-18
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 300 ë. Áîø, ñòàí â³äì³ííèé, 
ì.Êîçÿòèí - 5 000 ãðí. 097-147-21-10
  Ìîòîáëîê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ + ôðåçà, ïëóã, 

êàðòîïëåñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà, ï³äãîðòà÷ 20 
000 ãðí., ìàçü äëÿ âèì’ÿ êîð³â. 096-645-32-07
  Íóòð³¿ 3 ³ 6 ì³ñ., öèïëÿòà 2 ì³ñ. ²ñïàíêè. 063-694-
20-04, 098-348-13-87
  Íóòð³¿ 3.5, 5 ì³ñ. 097-015-99-57
  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
  Ïàíåë³. 063-530-83-82
  Ïàðêåò 15 êâ.ì. 063-042-05-93
  Ïîëüñüêèé ãðèëü äëÿ æàðêè êóðåé. 067-935-88-67
  Ïîðîñÿòà 6 íåä³ëü, á³ë³, ì’ÿñíà ïîðîäà. 096-554-
20-03, 068-548-63-36
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè âàãà 10-11 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 7-8 òèæí³â. 063-174-01-32, 097-
693-09-24
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ 2 ì³ñ. 17-18 êã. 098-
959-40-20
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà. 097-489-14-77, 073-060-44-73
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Bosch ç Ãåðìàí³¿, â 
õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 097-987-30-42
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò, òåëåâ³çîð ìàëåíüêèé. 
063-394-52-72
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà (íå àâòîìàò, íîâà). 096-
536-48-78
  Ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 096-857-52-99, 068-729-
24-65
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ðîçêèäà÷ ì³íäîáðèâà íîâèé. 067-697-93-02
  Ñåðâàíò 500 ãðí., ñò³íêà 2 000 ãðí., øàôà 200 
ãðí. 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð 4-õ ÿäåðíèé) + 
ìîí³òîð 19« »Ô³ë³ïñ« + êëàâ³àòóðà + ìèøêà - 3 500 
ãðí., â³äåîêàìåðà Panasonic - ì³í³êàñåòà 650 ãðí., 
÷îðíèëà äëÿ ïð³íòåðà àáî ÌÔÓ Canon 150 ãðí. 096-
797-90-53
  Ñèñòåìíèê, ìèøêà, êëàâ³àòóðà, íîâèé ìîí³òîð. 
073-167-46-96
  Ñ³÷êàðíÿ. 063-776-65-12, 067-151-26-11
  Ñò.äþðàë 2 õ 1.0 õ 2 ìì. 1 ëèñò, ùèò ñò.îáðàìï. 
40 óãîëêîì 2.9 õ 1.4 2 øò., òðåíàæåð ïðîôåñ³éíèé, 
ñò³ë øê³ëüíèé êîìïëåêò, õîëîäèëüíèê á/ó Ã³íàð, 
Äîíáàñ, áðóñ äåð. 10 õ 10 õ 4 ì. 8 øò. 063-736-47-19
  Òåëåâ³çîð LSD «Philips» - 15 PFL4122 íà í³æö³ àáî 
íà ñò³íó, ð.39 äîâæ. 34 øèð., ãîäèòüñÿ íà êóõíþ àáî 
â äèòÿ÷ó - 1 200 ãðí. 063-293-19-98
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Ïàíàñîí³ê, ä³àã. 51 ñì. 
063-605-88-47
  Òåëåâ³çîð Ø³âàê³  ä³àã. 29«, ïëîñêèé åêðàí. 068-
209-78-26
  Òåëåâîçîð íåìåöüêèé «Ãðþíäèê», ê³íåñêîïíèé, 
28 äþéì³â, ó ðîáî÷îìó ñòàí³, ñ ïóëüòîì, 800 ãðí. 
063-653-92-22
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-713-45-50, 
098-636-93-44
  Òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ïëóæîê, 
ðó÷íà äðåëü, áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, 
ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå. 097-575-60-55, 093-
013-65-24
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Ó÷àñòîê 8 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 3, 
äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 067-494-74-78
  Ó÷àñòîê á³ëÿ ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 10 ñîò. çåìë³, 
ï³äêëþ÷åíå ñâ³òëî. 098-835-45-97
  Ôîðìà îë³âà, âàëÿíêè áèò³, ðóêàâ ïîæåæíèêà. 
067-345-19-23 Îëÿ
  Õîëîäèëüíèê BOCSH 2-õ êàìåðíèé, ó õîðîøîìó ³ 
ðîáî÷îìó ñòàí³ 3 500 ãðí. 067-788-45-94
  Õîëîäèëüíèê Äîíáàññ 400 ãðí., òåëåâ³çîð (ßïîí³ÿ) 
Funay íå ðîáî÷èé, íà çàï÷àñòèíè. 063-79-29-79
  Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á/ó, õîëîäèëüíèê ACG 
Ñàíòî á/ó îáèäâà ðîáî÷³, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó, 
áóôåò, òðþìî á/ó, 2 âåëîñèïåäè æ³í. á/ó íà õîäó, 4 
íåðîáî÷³ åë.ìîòîðè, 2 ãëóá³íí³ íåðîáî÷³ åë.ìîòîðè, 
2 áî÷êè íà 50 ë. á/ó, ôîðòåï³àíî. 068-652-58-45
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó 
ñòàí³ äî 3 000 ãðí. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Õóäîáà ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Öåãëà á/ó 60 øò. 50 ãðí. 096-307-15-29
  Öåãëà ïðèáëèçíî 200 øò., áåòîíîçì³øóâà÷ á/ó 
ó äîáðîìó ñòàí³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ïðàëüíà 
ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò Ñàòóðí, ìÿê³ ñò³ëüö³ 4 øò. 
067-359-87-74, 063-503-47-28
  Öóöåíÿòà ñåìáåðíàðà. 067-242-04-48
  Öóöåíÿòà ÷èñòî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-657-
39-00
  Øàôà - êóïå. 098-116-16-17
  Øàôà 3-õ äâåðíà ç àíòðåñîëÿìè. 093-513-52-33, 
097-174-82-59
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà,  òåëåâ ³çîð, 
ñîêîâèæèìàëêà «Æóðàâóøêà». 063-995-01-96
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà íîæíà, ïàïóæêè, êë³òêè, 
ï³âíèêè ìàëåíüê³ òà êóðî÷êè, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä óñå 

íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Øèôåð á/ó. 093-409-34-54
  Øîòëàíäñüêèõ òà áðèòàíñüêèõ êîøåíÿò 
(çàëèøèëîñü 2-º õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêà). 093-583-68-60
  Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
 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., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 
073-765-17-01
  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, 067-792-32-59
  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. â ðàéîí³ ÏÐÁ íà âóë. Î.Êîøîâîãî 
áóä.62 êâ.24 äðóãèé ïîâåðõ(áåç ðåìîíòó) 096-326-
30-83
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-
40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, 
ðåìîíò íåîáõ³äíèé, ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà - 215 
000 ãðí. 063-889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 
073-765-17-01
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), 
íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. ëàì³íàò, 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., â öåíòð³, áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ. 
063-021-53-60
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 
ïîâ./2-õ ïîâ. áóä. 067-883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ 
çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 
øêîëè), 54 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º 
ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. 
îïàëåííÿ  (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 
067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
13. 098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò 
îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà, ãàç, âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., 
ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âìîíòîâàíà 
êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî0ðåìîíò, íîâèé 
áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-
131-86-02
  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, 50 êâ.ì. 093-857-04-53
  3-õ ê³ìí. âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ ïëèòêà, íå êóòîâà. 067-940-
41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 59.3 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, áîéëå, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ð-í 3 
øêîëè. 096-353-43-72
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 1 ïîâ. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî 
çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç, 
âîäà. 063-557-83-79
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-279-47-91, 067-
164-00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
  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, áåç ºâðî-ðåìîíòó, 1 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  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., öåíòð, ñó÷àñíèé ºâðî-ðåìîíò, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, âáóäîâàí³ ìåáë³, 6/9, ãàðàæ. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â  öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. 
îïàëåííÿ, âóë. Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
îïàëåííÿ, 2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23
  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, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-
018-11-86, 067-58-36-894==Ê  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, 
ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ 
ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  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 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 83 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ïàðòèçàíñüêèé, 
áåç ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., ïðîâåäåíèé ãàç, 
ñâ³òëî, âîäà ç³ ñêâàæèíè, âàííà, êàíàë³çàö³ÿ, º ãàðàæ, 
ñàðà¿, ïîãð³á, ìîëîäèé ñàäîê. 097-318-60-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì.  ñ .Òèòóñ ³âêà.  Âîäà 
öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, 
ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-
85-79
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, 4 ñîò. 
çåìë³. 063-773-28-96
  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 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

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

067-252-69-68

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41 (р-н учили-
ща),(40 кв.м., 70 кв.м., 160 кв.м.). 

097-449-53-15

Продам магазин 150 кв.м., вул.8-
Гвардійська. 063-280-18-73

Продам магазин 120 кв.м., р-н 3 шко-
ли. 063-280-18-73

Продам російський більярдний стіл 
10 футов на Ардезії. 067-779-03-96

Здам в оренду магазин в с.Титусівка. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-

288-42-72, 093-884-69-74

Продам пісок, відсів. 098-966-51-43, 
093-782-99-57

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

РЕМОНТ
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт криш, бетонні роботи, забори бетонні та 
профільні, плитка, штукатурка. 093-451-81-35, 
097-164-52-65
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

РОбОТА
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
На роботу потрібен каменщик кладка газо 
блока. 063-065-45-94
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На роботу потрібні різноробочі, з/п 100 - 120 
грн./день. 093-050-15-50
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На роботу у магазин меблів потрібен вантаж-
ник за викликом. Телефонувати в робочий 
час з 9:00 до 17:00 096-222-04-70
Арматурники, бетонярі, оператори облад-
нання в компанію ТОВ Брего. Надаємо жит-
ло. Гідна з/п. Офіційне працевлаштування. 
МР:Житомирська обл, Радомишльський 
р-н, с. Мірча. Тел.: 0662552413, Микола, 
0975493516, Назар  
Мережа салонів виробника "Будівельник" 
запршує на роботу чоловіка, менеджера з 
продажу. Пропонуємо стабільну зарплату та 
офіційне працевлаштування. 068-70-55-055
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. 0952872944; 0677869928  
На роботу в м. Козятин запрошуються 
листоноші, р-н ПРБ. 067-403-84-64
Виробники вареників та котлет  на вироб-
ництво напівфабрикатів. МР- м. Боярка, 
Київська обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове 
харчування, житло, корпоративний одяг. Роз-
возка від ст.м.Святошино, Академмістечко 
та з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 
0674343683
В а н т а ж н и к и   н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, 
надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Слюсара з ремонту і обслуговування на хар-
чове виробництво.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів  на виробництво 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Кухаря на виробництво напівфабрикатів.  МР- 
м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. Надаємо 
пільгове харчування, житло, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м. Святошино, 
Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683
Е л е к т р о м е х а н і к а  н а  в и р о б н и ц т в о 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл.  Г/р- 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. 
Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Тістороб на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Надаємо пільгове харчування, житло,  корпо-
ративний одяг. Розвозка від ст.м. Святоши-
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но, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 
0674343698, 0674343683   
У відділ парфюмерії потрібен продавець-кон-
сультант. 067-589-24-58
Магазин Багата Комора дорого закуповує 
зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса. 
067-430-02-80, 0974057833

все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

 Меблi Продам 

Стiнка радянська, хороший стан. Цiна: недорого, 
тел.:(097) 740-97-57 

робота 
Пропоную 

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

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

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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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 öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, º âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á 130 000 ãðí. 097-
829-50-50
  Áóäèíîê âåëèêèé ð-í ó÷èëèùà, 90 êâ.ì., ãàç, âîäà 
â áóäèíêó, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. ç³ 
âñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè. 097-545-03-70, 097-304-05-98
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
6 ñîò. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, âóë.9-Ñ³÷íÿ 65, 6 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 098-564-57-58, 063-372-
03-39
  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., ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ïàðòèçàíñüêà 
20, 6 õ 12 + âåðàíäà 2 õ 4, õ óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 
º âîäîïðîâ³ä òà êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà 0.66 ãà, 
íåäîðîãî. 097-305-56-15, 099-250-28-15 Êîëÿ
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, 
ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, 
37 ñîò. ãîðîäó, ñàäîê, ïîðÿä ö/äîðîãà, ñòàâîê, ë³ñ. 
068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-
692-87-15
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
âóë.ß.Ìóäðîãî 40 (Ùîðñà). 096-160-69-70, 063-824-
71-04
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêîãî 72. 063-879-11-07
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ãàðàæ, 
ñàðàé. 067-682-99-93
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 
96.5 êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé 
ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, 
ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., âîäà, ãàç, 
çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ºâðî-ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. 
áóä³âë³, ãîðîä 11 ñîò. 098-293-77-21, 093-766-22-76 
Îëåêñàíäð
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò. ó÷àñòîê, º ãàç, ñâ³òëî, 

âîäà, íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 
093-740-22-42
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, 
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-29-02
  Áóäèíîê ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³. 2-12-82
  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 ð-í ÏÐÁ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, 5 ñîò. çåìë³, âóë.Çîðÿíà 64 (Ïàðõîìåíêî). 
097-060-76-78
  Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà, ïîðó÷ ë³ñ. 097-309-96-
53, 068-327-53-09
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè ãàç, âîäà, âàííà, 5 ê³ìíàò, 
öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå. 097-740-97-72, 093-786-37-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð), 83 êâ.ì., ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. (ãîðîä 10 ñîò.). 068-346-54-35
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ (öåíòð), º ãàç, âîäà. 098-242-
30-90, 067-505-66-16
  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, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 
êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 
063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, 63 êâ.ì., ãàç, âîäà, 60 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 096-627-25-93
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñàäîê, ãîðîä. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-
829-60-34 Ìèêîëàéîâè
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, 
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. 
ïðèâàòèç. 098-829-60-34 Ìèêîëàéîâè÷
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 
068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ðóáàíêà, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 067-
308-65-57
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà 
Viber), 096-768-23-68
  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.Ñîê³ëåöü, òåïëà âîäà, âàííà, òóàëåò. 

097-706-53-59
  Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, ïîãð³á, ñàäîê, 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 - 110 000 
ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-90
  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 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 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, 
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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 òåðì³íîâî âóë.Âàòóò³íà 
(ð-í 5 øêîëè), ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâåäåíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-91-94
  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
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-
288-15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíî÷îê 6 õ 4 êâ.ì., 
öåãëÿíèé, º ãðóáêà, àëå íå âñ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè 
çàê³í÷åí³, ó÷àñòîê 4 ñîò., º ìîæëèâ³ñòü âçÿòè 
äîäàòêîâî 10 ñîò. çåìë³ ï³ä ãîðîä, êðèíèöÿ ïîðÿä. 

093-631-91-16
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. 063-393-02-59, 097-
643-40-14
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 8 ñîò., íà ä³ëÿíö³ 2-âà öåãëÿíèõ 
áóäèíêà (1-é 6 õ 6, 2-é 4 õ 2.5), êðèíèöÿ, 
åëåêòðîô³êîâàíî, ð-í Ïëàíîâèé. 098-600-99-03 
Ãàëèíà Ãíàò³âíà
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 
15 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, çàë³çíà áî÷êà. 098-
479-19-16
  Çåì. ä³ë-êà ç³ ñòàðèìè áóä³âëÿìè òà ôóíäàìåíòîì. 
063-371-68-73, 073-127-13-94
  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 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 ç ôóíäàìåíòîì ï³ä çàáóäîâó, çåì. ä³ë-

êà, ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, íåäîðîãî 135 000. 
096-898-35-34, 063-896-76-90
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, ç 
ðåìîíòîì, âàííà, òóàëåò. 063-641-50-52, 093-773-
34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà 
ãà. 098-597-08-40
  ×àñòèíà â³äîêðåìëåíîãî áóäèíêó ç 3-õ ê³ìíàò 
(ð-í ÏÐÁ), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, 
ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà (2 òåëåâ³çîðà, õîëîäèëüíèê, 
êîíäèö³îíåð, ïðàëüíà ìàøèíêà), çàã. ïëîùà 70.4 
êâ.ì., êîòåë ãàçîâèé òà òâåðäîïàëåâíèé, á³ëÿ áóäèíêó 
º ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12

  АВТОМОТО
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà 
Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, áåç íàð³êàíü. 
093-279-47-80 Ñàøà

  Êàìàç 53-20. 097-362-81-21
  Ìîïåä «Ìóñòàíã», íîâèé àêóìóëÿòîð, íîâà çàäíÿ 

ðåçèíà, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, º ñòðàõîâêà. 067-378-00-
56, 063-829-38-28 ªâãåí³é
  Ìîïåä Êèòàé. 063-694-20-04, 098-348-13-87
  Ìîñêâè÷ 407 1961 ð.â. 063-042-05-93
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2141 ç äâèãóíîì 2106, ãàç-
áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé, 1993 ð.â., êóçîâ ïîâàðåíèé òà 
îáðîáëåíèé. 063-967-19-96
  Ìîòîáëîê â êîìïëåêò³, áåíçèíîâèé 6 000 ãðí., â 
äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêë Ïëàíåòà 5 â äîáðîìó ñòàí³ - 8 000 ãðí. 
097-154-49-36
  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, Ê-750, ÌÒ âñ³ 
çàï÷àñò³ - 18 000 ãðí. 097-154-49-36
  Îïåëü Âåêòðà À, 1.6, ãàç-áåíçèí, 1989 ð.â. 093-
125-45-65
  Ñêóòåð Êîåºöü, íåäîðîãî, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 
063-348-00-79
  Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ÞÌÇ-6. 096-245-37-48
  ÓÀÇ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-657-19-89
  Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. 063-042-05-93
  Õîíäà Òóäåé 4-õ òàêòíèé, òèòàíîâ³ äèñêè íà 13 
Æèãóë³. 063-776-65-12, 067-151-26-11

  КуПЛЮ
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãàçîâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ñòàð³ ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 093-583-68-60
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 
097-904-20-43
  Çàïàñí³ ÷àñòèíè äî àâòî Êàìàç, ÓÀÇ, Ã-24, Ã-53, 
Ç²Ë, à òàêîæ äî òðàêòîð³â Ò-40, ÌÒÇ, ÞÌÇ (á/ó íå 
ïðîïîíóâàòè). 073-131-79-93
  Êàðòîïëþ äð³áíó.  063-143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
  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
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-
629-01-49

  МіНЯЮ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-
545-03-70, 097-304-05-98

  РіЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ 
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, 
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-
904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì â õîðîø³ ðóêè ñèìïàòè÷íå 
êîøåíÿ - õëîï÷èê. 063-462-61-91, 096-886-25-27
  Âàì ïîòð³áåí äðóã, îõîðîííèê òà ïðîñòî ïóøèñòå 
÷óäî??Âàì äî íàì, â³ääàì â õîðîø³, äáàéëèâ³ ðóêè 
ìàëåíüêèõ öóöåíÿò (ìàìà ÷óäîâà îõîðîííèöÿ). 063-
504-01-28, 067-492-75-60 Òàíÿ
  Â³ääàì öóöåíÿò õëîï÷èêè. Çâåðòàòèñü äî ñòîðîæà 
êîîï. Æèãóë³ (çà àâòîâîêçàëîì).
  Â³ääàì öóöåíÿòêî (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè, 
ñòåðèë³çàö³ÿ çà ì³é ðàõóíîê. 063-784-17-02, 099-
753-32-80
  Âòðà÷åíî äèïëîì ñåð³ÿ ÅÐ ¹42747947, âèäàíèé 
Óìàíñüêèì äåðæàâíèì ïåäàãîã³÷íèì óí³âåðñèòåòîì 
³ì.Ï.Òè÷èíè â³ä 5.06.2012 ð. íà ³ì’ÿ Ïîäîëüñüêî¿ 
²ðèíè Âîëîäèìèð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿, ñåð³ÿ 
ÀÂ ¹015774 â³ä 23.11.2010 ð. íà ³ì’ÿ Ñòåöüêèé ²ãîð 
Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 39/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ 
ñ/ñ áàæàíî Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ñ³ìåéí³é ïàð³. 093-119-
60-39
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-335-80-36
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 75 êâ.ì., 
áåç ìåáë³â, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ïðèõîæà, 6 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà. 
093-753-73-25
  Çäàì ãàðàæ êîîï.Òóíåëü. 097-756-75-59
  Çäàì ê³ìíàòó äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Çí³ìó 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ àáî çàë.
ó÷èëèùå íà äîâãèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóþ. 073-220-87-48
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 
55-63 ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 
096-89-71-941
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, 
íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, öåíòð ì³ñòà. 097-934-28-61, 
063-640-01-45
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî 
â³êó. Íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, ðàéîí ÏÐÁ. 063-814-18-69
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в’ячеСлав гончарук

На змагання приїхали шахісти з Вінниці, Літи-
на, Жмеринки, смт Попільня, Гнівані, Калинівки, 
Козятина та Козятинського району.

Проходило дійство в дев’ять турів за швейцар-
ською системою: по 15 хвилин на кожну зіграну 
партію. При цій системі після першого туру зу-
стрічаються суперники з однаковою кількістю на-
браних очок. Якщо кількість учасників турніру з 
однаковою кількістю очок не парна — спортсме-
ну, який не грав у турі, зараховується перемога.

Призовий фонд учасників становив 5 тисяч 
гривень. Найвище призове місце визначали за 
кількістю набраних спортсменом балів.

Після проведених дев’яти турів, найкращий ре-
зультат показав шахіст із Вінниці, майстер спорту 
міжнародного класу Віктор Гудок. Срібним при-
зером став жмеринчанин, кандидат у майстри 
спорту Анатолій Ходюк. Калинівчанин Олександр 
Штельмах став бронзовим призером турніру.

Кращий результат серед козятинчан показав 

першорозрядник Ігор Хуторний. Він зайняв п’яте 
місце. Відстав від нього товариш по команді, кан-
дидат у майстри спорту Олександр Іонов. Дев’яту 
сходинку посів Анатолій Добржанський.

Крім призів у загальному заліку організато-
рами були передбачені нагороди для кращих 
козятинчан.

Перше місце посів першорозрядник Ілля По-
ліщук із села Сигнал. Друге місце в Дмитра 
Шкрябія з Махнівки. Третє місце - у глухівчанина 
Миколи Лукомського. Четверте 
— у Володимира Закорчевного 
з Козятина.

Наталія Бойко стала лауреатом 
п’ятого призу.

Також нагороди були перед-
бачені для всіх вікових категорій. 
Категорія 60+ - Володимир Ло-
патюк, Вінниця. Категорія 70+ 
- Микола Пасічник, Бродецьке. 
Категорія 80+ - Микола Гречко, 
Козятин.

спорт

козятинчанин «взяв» найстаршу 
категорію на змаганнях із шахів

чемпіонат вінницької області з шахів. Змагання відбувалися у 
школі № 2

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 6.06 по 12.06

овен 
Новий тиждень видасться для Овнів 
доволі насиченим на чимало по-

зитивних подій. Ви відчуваєте, що ось-ось 
наблизитесь до нових цілей, тому не варто 
зупинятись. Зараз чудовий час для того, 
щоб повернутись до забутих планів, а також 
генерувати нові перспективні ідеї.

телець 
Тельці цього тижня мають чималі шанси 
нарешті наблизитись до своїх цілей та 

мрій. Вам потрібно швидко повернутись до 
звичайного ритму життя. Навколо вас чимало 
людей, які готові підтримати, тому не соромтесь 
просити їх про допомогу.

близнюки 
Близнюки знову в ударі, адже готові дійти 
до вершин. Такий запал викликає справ-

жнє захоплення, тому не забувайте мотивувати 
людей навколо. Зараз доля вам усміхається, а всі 
справи будуть йти вгору. Саме час для нових ви-
кликів та максимальної зосередженості на роботі. 

рак 
Раки поступово повертаються до тради-
ційного режиму, що може бути трохи 

складніше, аніж видавалось. Але не варто за-
смучуватись, адже попереду чимало позитив-
них моментів. Вільний час можна присвятити 
собі та відпочинку, а також новим ідеям.

лев 
У Левів буде чудовий тиждень, спо-
внений веселощів та пригод. Ставтесь 
простіше до оточення, адже воно не по-

винне впливати на ваш стан. Тільки ви можете 
змінювати своє життя, тому варто обережно 
ставитись до життя інших. Знайдіть час для 
себе та власних думок.

діва
Діви отримують новий шанс на зміни, 
який дозволить кардинально обновити 

життя. Якщо правильно розставите пріоритети, то 
залишитесь тільки в плюсі. Зараз не той випадок, 
коли корисно дослухатися до думки всіх.

терези 
Зараз чудовий період для роботи та 
самореалізації, тому не зупиняйтесь 

на виконаному. Звісно ж, не варто нехтувати 
відпочинком та зустрічами з друзями. Нові ідеї 
приходять у неробочий час.

Скорпіон 
Скорпіони хочуть дуже багато всього, 
а новий тиждень допоможе зрозуміти 

представникам цього знаку Зодіаку, що ж з 
переліку мрій насправді необхідне вам зараз. 
Також варто звернути увагу на своє оточення.

Стрілець 
Новий тиждень змусить прискоритись 
у наближенні до виконання фінансових 
завдань. Зараз у вас є вдосталь мотива-

ції, тому пора цим користуватися. До того ж, 
варто звернути увагу на людей поряд з вами, 
адже вони також потребують вашого часу.

козеріг 
Козероги можуть отримати порцію не-
гативу від неочікуваних людей, але це не 

повинно змушувати вас зупинятись. Вмикайте 
холодний розум, а от емоції залиште на потім, 
адже далеко не всі бажають вам хорошого.

водолій
Чудовому настрою Водоліїв можуть 
позаздрити представники всіх знаків 

Зодіаку, адже ваша ейфорія заряджає інших. 
Спрямуйте свою енергію у правильне русло, 
а також не зважайте на дрібні неприємності. 

риби 
Риби невтомно продовжують пра-
цювати у власному ритмі, а також 
відстоювати власні принципи, які вже 

давно варто переглянути. Ставтесь простіше 
до того, що інші люди не поводяться так, як 
вам цього хочеться.

СЕРЕДА, 12 чЕРВНЯ

+  19 0С  +  25 0С
+  31 0С  +  24 0С

вівторок, 11 червня

+  18 0С   +  24 0С
+  31 0С    +  23 0С

понеділок, 10 червня

+  18 0С    +  24 0С
+  29 0С   +  24 0С

СУБОТА, 8 чЕРВНЯ

+  18 0С   +  23 0С
+  28 0С  +  22 0С

П'ЯТНицЯ, 7 чЕРВНЯ

+  18 0С    +  22 0С
+  26 0С    +  22 0С

неділя, 9 чЕРВНЯ

+  18 0С   +  23 0С
+  28 0С  +  22 0С

чЕТВЕР, 6 чЕРВНЯ

+  17 0С    +  21 0С
+  24 0С    +  21 0С

Погода у Козятині 

Спорт. У перші вихідні червня в школі № 2 пройшов ветеранський турнір чемпіонату 
області з шахів 35+. У ньому взяли участь 32 спортсмени. За міську команду виступали 
9 шахістів, а за районну — шість учасників
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