
КишКова паличКа в ставКах
чим це загрожує?

kazatin.com

• Хто йде в депутати по нашому округу
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БіБліоняні Безкоштовно 
заБавляють дітей

як змінювався 
козятинський парк

 Вода у ставку «Талимонівка» та на 
«Водокачці» не відповідає нормам 
за мікробіологічними показниками. 
Там виявлено лактозо-позитивні 
кишкові палочки. А у відкритій водоймі 
Сокільців знайшли ще й яйця аскарид

 – Немає тут ніякої палички! Ми вже 
тут місяць купаємося і не похворіли, 
- каже один з відпочивальників на 
Водокачці. – Нормальна тут вода!

 Що кажуть на це лікарі? Чим саме 
загрожує купання у такій брудній воді?  
стор. 2 табличку «купатися заборонено» ми знайшли 

тільки на «п'ятому» ставку. На всіх інших водоймах 
люди навіть не здогадуються про небезпеку 
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 Знову є хворі на кір. 
Лікарі кажуть, що варто 
зробити щеплення 
від цієї хвороби, але 
перед тим зробити 
аналіз крові на 
імуноглобуліни G
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ірина шевчук

Близько тижня тому фахівці пе-
ревірили воду з місцевих ставків. 
Висновок невтішний. За мікробіоло-
гічними показниками не відповідає 
нормативам вода у ставку «Тали-
монівка» та на «Водокачці». Там 
виявлено лактозо-позитивні кишкові 
палочки. А у відкритій водоймі Со-
кільців (знаний ставок №5) знайшли 
ті ж самі лактозо-позитивні кишкові 
палички та яйця аскарид. За даними 
лабораторних досліджень вода цих 
відкритих водойм непридатна для 
купання та відпочинку.

Ця інформація поширилася в со-
цмережах і здивування у козятинчан 
не викликала. Мовляв, всі знають 
що вода, наприклад, у «Водокачці» 
брудна і смердюча. Так Владислав 
Кірган написав: «Ну, якби очевидно, 
що тут не можна купатися. Коли там 
всяке скидається, включаючи трупи 

тварин». А Володимир Петрович 
Сушко  пише, щоб перевірили козя-
тинський водогін: «Там ви зробите 
відкриття нових видів на планеті 
Земля!»

неБезпека для дітей
Прокоментувати результати вод-

них досліджень та їх вплив на люд-
ський організм ми попросили завід-
увача козятинського міжрайонного 
відділу лабораторних досліджень 
Леоніда Ящука. І запитали: «Що 
загрожує людині, якщо вона буде 
купатися у брудних водах, зараже-

них кишковою паличкою?»
— Кишкова паличка може бути 

як у людей, так і у тварин. Це ін-
дикатор фекального забруднення. 
Якщо просто купатися, і не ковтати 
воду — небезпеки немає. А якщо 
ковтнути — може проявитися га-
строентероколіт (запальне захво-
рювання шлунка, товстого і тонкого 
відділів кишечника шлунково-киш-
кового тракту). А це супроводжу-
ється блюванням та проносом.  Це 
небезпека більш для дітей. Адже 
вони купаються, сміються, пірнають 
і можуть випадково наковтатися 
цієї води.

чи є в ставкаХ Холера?
Як повідомили у лабораторному 

центрі, окрім проб на кишкову 
паличку, беруться зразки води ще 
і на форму 30, тобто на холеру — 
гостру інфекційну хворобу, з висо-
кою швидкістю поширення, тяжкий 

перебіг та високу летальність. Чи є 
вона в наших водоймах?

— Поки холероподібних ембрі-
онів ми не висіваємо і загрози по-
ширення цієї інфекції немає. 

Також, за словами пана Леоніда, 
козятинські водойми не обладанні, 
так як це потрібно. Є відповідні са-
нітарні вимоги для місць масового 

відпочинку і на місцевих ставках 
вони зовсім не дотримані.

Тож, козятинчанам слід вирішу-
вати самим — купатися у міських 
водах, чи поїхати деінде. Варто 
пам’ятати — дотримуйтесь елемен-
тарних правил особистої безпеки та 
купайтеся в перевірених та дозволе-
них водоймах!

леся кесарчук 

Літо в розгарі, але в Козя-
тинському інфекційному відді-
лені роботи не поменшало. За 
минулий тиждень на лікарняне 
ліжко з інфекцією кір потрапи-
ли дві особи. Юнак захворів на 
кір, маючи щеплення. У нього  
відразу піднялась висока тем-
пература до плюс 40 градусів. 
Викликали швидку.

- Епідемії кору в нас немає. 
Взимку було набагато більше 
хворих. Нині лише дві особи. 
Проте я переконана, що вакци-
нуватися від кору потрібно. Усі 
мої діти отримали щеплення і  
все добре. Вакцина нині в нас 
одна - бельгійського вироб-
ництва. Вона якісна і хороша.  
Зараз найбільш відповідальні  
за проведення щеплення сімейні 
лікарі. Саме вони вирішують, як 
і коли вакцинувати дитину чи 
дорослу людину, Трапляються 
випадки, що вакциновані люди 
хворіють кором, але вони пере-
носять його в легшій формі,  - 

говорить завідувач інфекційного 
відділення Козятинської ЦРЛ 
Тетяна Хоміцька.

За словами Тетяни Хоміцької, 
зараз люди менше бояться 
щеплень, частіше навпаки - ак-
тивно допитуються, де можна 
отримати щеплення.

Мешканка села Кордишівка 
Галина говорить, що після про-
ведення щеплення - вона була  
змушена  рятувати дитину від 
смерті. 

- З Божою допомогою моя 
дитина вже доросла, але на все 
життя має інвалідність. Після 
цього жахливого випадку другу 
дитину жодного разу не вела на 
проведення щеплення, давала 
продукти бджільництва, щоб 
підтримувати імунітет. Тому я 
дуже критично ставлюся до 
вакцинації і жоден лікар не 
дасть гарантію, що з дитиною 
після щеплення все буде добре, 
- ділиться Галина. 

Лікарі на це мають іншу дум-
ку. Адже кожний вірус мутує, і 
кір в тому числі, без щеплення 

може призвести до летальних 
наслідків. 

- Щеплення отримують двічі, 
але щоб дізнатися, чи є імунітет 
від кору чи ні, потрібно зробити 
аналіз крові на імуноглобуліни 
G. Якщо є G - це означає, що 
імунітет від кору у людини є. 
Тому не потрібно зайвий раз 
давати організму людини стрес 
у вигляді щеплення. Якщо немає 
G, а М - потрібно прививатися. 
У нас сімейні лікарі самі вирі-
шують, коли робити щеплення. 
Щеплені люди теж хворіють 
на кір, але інфекція протікає 
в легшій формі. За кордоном 
всім дітям і дорослим роблять 
щеплення. У Європі роблять по 
5 щеплень одноразово і це не 
викликає жодних заперечень, 
- пояснює  лікар-інфекціоніст 
Віра Кравчук. 

У соціальній мережі “RІА- K” 
провела голосування серед 
мешканців міста і району. Від-
так, 5 осіб проголосувало  за 
те, що потрібно робити щеплен-
ня від кору, і два голоси проти. 

здоров'яновини

НебезпеКа поряд. борщівНиК цвіте

Брудна вода. Щоліта козятинський міжрайонний відділ лабораторних досліджень 
відбирає проби води з місцевих водойм, аби перевірити її на наявність шкідливих 
та небезпечних інфекцій для людини. Адже літня спека «заганяє» людей у ставки, 
щоб охолодитися та освіжитися. Чи безпечно це робити у Козятині?

ми запитали у козятинчан

сергій (42), залізничник:
— Я досі не визна-

чився, за кого голосува-
тиму. Може, на вибори 
взагалі не піду, бо у 
ті дні, швидше за все, 
буду на роботі.

григорій (80), 
пенсіонер:

— Я визначився. 
Буду голосувати за 
тих, кого ще при владі 
не було. Тому що те, 
що робиться зараз, 
вже набридло.

раїса (60), пенсіонерка:

— Я вже визначи-
лася. Голосуватиму за 
партію, представник 
якої, на мою думку, 
багато чого зробив 
для нашої країни.

наталія (35), приватний 
підприємець:

— Визначилася. Буду 
голосувати за новень-
ких. За ту партію, якої 
ще у Верховній Раді 
не було. Бо нам треба 
щось міняти.

анатолій (27), 
підприємець:

— Я вже визна-
чився. Голосуватиму 
за партію, якої ще у 
парламенті не було. А 
стосовно мажоритар-
ників — ще не знаю.

тоня (86), пенсіонерка:

— Я ще не визначи-
лася. Треба щось трохи 
підчитати, подумати, в 
сім’ї обговорити. Бо у 
мене діти більше цим 
цікавляться.

чи визначилися ви, за кого голосуватимете на виборах?

у ставКах виявили КишКову 
паличКу. чим це загрожує?

КОРОТКО

день молоді у 
парку
 Щорічно в останню 

неділю червня ми відзна-
чаємо День молоді – свя-
то всіх, хто відчуває себе 
молодим не лише віком, а 
й душею. Як свято пройде 
у нашому місті? 

Концертно-розважаль-
на програма відбудеться 
27 червня на територі ї 
центрального скверу. По-
чаток о 16.00. Тут будуть 
творчі майстерні, вистав-
ки, малюнок на асфальті, 
різноманітні конкурси, 
боді-арт, плетіння мас-
кувальної сітки та креа-
тивна фотозона

незважаючи на заборону, на «водокачці» купаються і дорослі, і діти

Будьмо здорові. У Козятинському районі з початку року на 
кір захворіло 193 людини. За минулий тиждень в інфекційне 
відділення потрапили дві особи. Лікарі кажуть, що варто 
зробити щеплення від цієї хвороби, але перед тим зробити 
аналіз крові на імуноглобуліни G

Кір продовжує Класти 
людей На ліКарНяНе ліжКо

1. Залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
2. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруд, не призначених 

для цього;
3. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів;
4. Використовувати для плавання такі небезпечні засоби як 

дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше зна-
ряддя, не передбачене для плавання;

5. Плавати на плавзасобах у місцях, відведених для купання;
6. Забруднювати воду і берег, прати білизну й одяг у місцях, 

відведених для купання.
7. Заходити у  воду в стані алкогольного сп'яніння.

під час купання заБороняється:

свято у 
журбинцях
 У п’ятницю, 5 лип-

ня, в селі Журбинці від-
будеться грандіозне свято. 
Починаючи з 15.00 на ма-
льовничому березі місце-
вого ставу розгорнеться 
багатожанрове містечко. 
Охочі зможуть спробувати 
свої сили у різноманітних 
конкурсах та вікторинах, 
продемонструвати силу та 
вправність у спортивних 
змаганнях, скуштувати 
куліш, поласувати сма-
коликами. Для дітвори 
підготовлена цікава роз-
важальна програма.

Для козятинчан міська 
влада організовує тран-
спортне забезпечення до 
місця проведення заходу. 
Починаючи з 13.00 горо-
дяни матимуть можливість 
доїзду до Журбинець. По-
чаток урочистостей та ве-
чірньої програми о 18.00.

допоможемо 
мілані!
 На День Конституції, 

28 червня, у сквері імені 
Пушкіна о 18.00 відбу-
деться благодійний захід, 
присвячений маленькій 
козятинчанці, якій необ-
хідна наша допомога. 

За підтримки спонсо-
рів буде розіграш призів, 
серед яких абонементи, 
сертифікати на різні кос-
метичні послуги, багато 
смачних призів та серти-
фікатів від найпопулярні-
ших закладів міста.

Усі зібрані кошти під-
уть на лікування малень-
кої  дівчинки, Міланочки 
Монастирської, яка хворіє 
на нейробластому 4 стадії. 
Давайте допоможемо Мі-
ланці усі разом!

дмитро артемчук

Борщівник Сосновського або 
ще як його називають («ведме-
жа лапа»,  «помста Сталіна» чи, 
«окупант») - багаторічна рослина 
родини зонтичних із 2-5-річним 
циклом розвитку. Оскільки довжина 
листків борщівника часто сягає 2 м,  
з’явилася в нього ще одна народна 
назва «гераклова трава». Квітка 
борщівника нагадує складний зон-
тик білого кольору, має великі пе-
ристі листки та порожнинне стебло, 
що часто привертає увагу дітей.

На Козятинщині він добре себе 
почуває біля лісосмуг залізниці в 
обидва боки та на узбіччі дороги 
Козятин-Самгородок. При контакті 
людини з рослиною спричиняє опі-
ки, які важко загоюються.

Ось що написала в своєму Фей-
сбуці про борщівник заслужений 
лікар України Ольга Богомолець: 
«Побачила його при дорозі і зга-
дала свої почуття років 20 тому, 
коли в селі, біля нашого будинку 
побачила першого в своєму житті 

пацієнта з опіками цього борщів-
ника. Дитину на руках принесла 
мама. Здавалося, що маленького 
хлопчика просто палили на вогні. 
За словами лікаря, все тіло дитини 
від грудей і до гомілок - було чер-
воне і вкрито лінійними пухирцями, 
які гоїлися декілька місяців, однак 
темно-коричневі плями ще не один 
рік були на його шкірі».

Борщівник містить фурокумарин, 
який різко підвищує чутливість шкі-
ри до ультрафіолетових променів 
сонця. Залежно від часу контакту з 
листом і сили сонячного випроміню-
вання, дотик до борщівника може 
закінчитися в різній мірі сумно — 
від легкого почервоніння шкіри до 
міхурів, потім глибоких виразок. 
Виразки загоюються до 3 місяців, 
на місці опіків залишаються темні 
плями, нерідко у формі листа, які 
зберігаються 2-4 роки. Особливо 
небезпечний борщівник для дітей, 
у яких шкіра ніжна, і дорослих з 
рудим волоссям. Якщо сік борщів-
ника потрапив на шкіру і залишився 
на ній надовго навіть в похмуру по-

году, то після появи сонця за кілька 
хвилин він дасть такий опік, якщо б 
ви весь цей час засмагали з соком 
на шкірі.

– Перш за все, при зіткненні з 
борщівником потрібно якомога 
швидше змити сік з тіла водою з 
милом чи водою з содою. Якщо 
це зробити швидко, опіків може не 
бути. Якщо цього не зробити, сік 
може всмоктуватися в тіло і викли-
кати інтоксикацію організму. Мож-
ливий головний біль, температура, 
загальна слабкість та блювання. 
При інтоксикації потрібно ставити 
крапельниці, щоб вивести з організ-
му токсини. Пухирі не можна про-
колювати самому. Це справа хірур-
гів. Перші ознаки можуть прояви-
тися через кілька годин, а то і днів,  
- розповідає завідувачка дитячого 
відділення районної лікарні Тетяна 
Петричко. – Найнебезпечніша ця 
рослина в період цвітіння—отруйні 
у нього листя і стебла. Небезпечна 
ця рослина ще й тим, що в ній бага-
то алергенів. Небезпечна вона для 
дітей, які хворіють бронхіальною 

астмою чи  обструктивним бронхі-
том — можуть бути ускладнення.

Якщо ж упущено момент і рос-
лини зацвіли, то скошену масу 
(борщівник цвіте з липня і майже 
до вересня) обов’язково треба 

спалювати, бо насіння дозріває на-
віть тоді, коли рослина, що зацвіла, 
скошена. А одна така рослина 
дає 15-20 тисяч летючих насінин. 
Причому насіння може прорости в 
ґрунті навіть через 10-12 років.

Лікарі наголошують, 
якщо наковтатись 
води при купанні, 
може проявитися 
гастроентероколіт
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олена удвуд

Згідно з інформацією, опубліко-
ваною на офіційному веб-порталі 
Центральної виборчої комісії, 
участь у виборах братимуть 2333 
кандидатів по мажоритарних окру-
гах та 2335 — за партійними спис-
ками.

За право представляти у Верхо-
вній Раді інтереси округу №13, до 
складу якого входять Козятин, Ка-
линівка та Хмільник, боротимуться 
десять кандидатів.

андрій верБецький
Вік — 25 років. Народився і про-

живає  у Вінниці.
Не зобов’язаний подавати декла-

рацію, тому відомості про доходи 
та майно відсутні.

Керує Національною дружиною 
Вінниччини. Зареєстрований як фі-
зична особа-підприємець. Основний 
вид діяльності — агентства неру-
хомості. Допоміжний — роздрібна 
торгівля поза магазинами.

Член політичної партії «Націо-
нальний корпус». На вибори йде 
самовисуванцем.

Деякі пункти передвиборчої про-
грами:

- введення повного мораторію на 
продаж землі та вирубку лісів;

- контроль за використанням 
хімікатів у промисловості та сіль-
ськогосподарському секторі;

- сприяння розвитку малого та 
середнього фермерства;

- вдосконалення системи освіти.

ірина колесник
Вік — 32 роки. Козятинчанка. 

Нині безробітна.
Депутат Вінницької обласної 

ради 7-го скликання. Представник 
«Об’єднання «Самопоміч».

У декларації за 2018 рік інфор-
мація про об’єкти нерухомості 
відсутня. Задекларований дохід 
— 11750 гривень. Також задекла-
рувала готівкою 44 тисячі гривень.

На вибори її кандидатуру висуває 
партія «Голос», яку очолює Святос-
лав Вакарчук.

У передвиборчій програмі обі-
цяє втілювати 5 принципів нової 
політики:

- реалізувати концепцію держави, 
яка стоїть на службі в людей;

- досягнути сучасних стандартів 

безпеки, добробуту та поваги люд-
ської гідності;

- забезпечити верховенство 
права;

- очистити економіку від олігар-
хів;

- забезпечити підзвітність влади 
громадянам.

сергій матвіюк
Вік — 40 років. Козятинчанин. 

Депутат Козятинської міської ради. 
Голова громадської організації 
«Козятинський риболовний клуб».

Згідно з декларацією за 2018 рік 
володіє трьома нежитловими при-
міщеннями, будинком, трьома зе-
мельними ділянками та квартирою, 
вантажівкою та причепом. Задекла-
рований дохід від підприємницької 
діяльності — 978 тисяч.

Зареєстрований як фізична 
особа-підприємець. Основний вид 
діяльності — оренда й експлуа-
тація майна. Допоміжні види — 
перукарські послуги та послуги 
салонів краси, роздрібна торгівля, 
діяльність у сфері безпроводового 
електрозв’язку.

Член політичної партії Всеукра-
їнське об’єднання «Батьківщина». 
Самовисуванець.

У передвиборчій програмі роз-
писані головні проблеми кожного 
району округу. У Козятинському 
районі обіцяє:

- вирішити проблему з водою;
- збільшити систему громадсько-

го транспорту;
- сприяти створенню місць відпо-

чинку для молоді;
- вирішити проблеми з освітлен-

ням вулиць;
- збільшити видатки з держбю-

джету на фінансування житла для 
молодих сімей, тощо.

олександр реп’яХ
Вік — 36 років. Народився в 

місті Хмільник, нині проживає у Ві-
нниці. Перший заступник директора 
товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Санаторій Поділля».

Не зобов’язаний подавати декла-
рацію, тому відомості про доходи 
та майно відсутні.

Безпартійний. Самовисуванець.
Деякі пункти передвиборчої про-

грами:
- прийняття ключових рішень 

через референдум;

- запровадити інститут мирових 
суддів, обраних народом, для ви-
рішення цивільних справ;

- податкові пільги для бізнесу, 
дешеві державні кредити для мало-
го бізнесу;

- створити державні програми 
популяризації здорового способу 
життя, впровадити страхову меди-
цину, рівні вимоги до якості освіти в 
державних та приватних навчальних 
закладах.

валерій стаХов
Вік — 49 років. Козятинчанин. 

Голова селянсько-фермерського 
господарства «Богдан».

У минулому голова Козятинської 
районної ради. У 2014 році під тис-
ком громади пішов з посади.

Не зобов’язаний подавати декла-
рацію, тому відомості про доходи 
та майно відсутні.

Безпартійний. Самовисуванець.
Деякі пункти передвиборчої про-

грами:
- скасування медичної реформи 

Уляни Супрун та запровадження 
страхової медицини;

- мораторій на закриття навчаль-
них закладів;

- фінансове стимулювання моло-
дих вчених;

- відродження роботи аматор-
ських художніх колективів;

- сприяння створенню та від-
новленню дитячих спортивних 
майданчиків;

- оподаткування аграрних підпри-
ємств виключно від об’єкту землі, 
яка використовується, та кількості 
працівників.

петро юрчишин
Вік — 60 років. Народився в 

місті Антрацит (Луганська область). 
Нині проживає в Хмільнику.

Народний депутат. На позачерго-
вих парламентських виборах 2014 
року переміг у виборчому окрузі 
№13. У раді 8 скликання входив до 
фракції «Блок Петра Порошенка». 

Згідно з декларацією за 2018 рік 
не володіє об’єктами нерухомості. 
Квартира, 11 земельних ділянок та 
два будинки належать дружині. Три 
легкових автомобілі належать Петру 
Юрчишину.

За минулий рік задекларував 
458047 гривень заробітної плати, 
760 тисяч гривень, 144 тисячі дола-

рів та 85 тисяч євро готівкою.
Член благодійної організації 

«Фонд «Творимо майбутнє разом».
Безпартійний. Самовисуванець.
Деякі завдання передвиборчої 

програми:
- дієвий закон про імпічмент 

Президента та зняття депутатської 
недоторканності;

- скасування пільг та привілеїв 
для чиновників;

- правовий та соціальний захист 
для кожного громадянина;

- надання усім, хто брав участь у 
бойових діях, пільг та присвоєння 
статусу учасника бойових дій;

- оновлення промисловості та 
агропромислового комплексу;

- заборона монополій аптечних 
закладів;

- сучасні технології в освіті.

юрій Бойко
Вік — 57 років. Народився в 

селі Широка Гребля (Хмільницький 
район). Нині живе у Києві.

Президент Міжнародної благо-
дійної організації «Козацький фонд 
«Альбатрос».

Не зобов’язаний подавати декла-
рацію, тому інформація про доходи 
та майно відсутня.

Безпартійний. На виборах його 
кандидатуру висуває партія “Сила 
і честь”.

Деякі пункти передвиборчої про-
грами:

- недопущення впливу олігархіч-
них кланів на діяльність місцевих 
органів влади;

- покращення освітніх послуг;
- підтримання дітей, молодих 

сімей, людей з особливими потре-
бами та вразливих категорій;

- контроль ремонту та будівни-
цтва шляхів сполучення в регіоні;

- невідворотність покарання за 
корупційні злочини.

олександр крученюк
Вік — 41 рік. Народився в Хміль-

нику. Заступник голови Вінницької 
обласної державної адміністрації.

Згідно з декларацією за 2018 рік, 
має право власності на 8 земель-
них ділянок, нежитлову будівлю, 
будинок, легковий автомобіль. За-
декларував 410440 гривень доходу, 
365000 гривень, 20000 доларів та 
4850 євро готівкою та 65864 гривні 
на банківських рахунках.

На вибори йде від партії “Євро-
пейська солідарність”. Коли матері-
ал готувався до друку, передвибор-
ної програми на сайті ЦВК не було.

андрій москалюк
Вік — 42 роки. Народився і про-

живає у Вінниці. Керівник товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
“Барбаріс”.

Не зобов’язаний подавати декла-
рацію, тому інформація про доходи 
та майно відсутня.

На вибори йде від партії “Опози-
ційна платформа — за життя”. Де-
які пункти передвиборчої програми:

- введення мораторію на по-
рушення питань, що розколюють 
країну;

- виконання Мінських угод, на-
дання Донбасу автономного статусу 
у складі України;

- прийняття закону про амністію, 
закону про вибори та закону про 
вільну економічну зону на Донбасі;

- надання обласним та районним 
радам можливості створювати ви-
конавчі комітети;

- створення муніципальної поліції 
з прямою виборністю її керівників;

- зниження тарифів на газ для 
населення.

олег поБережний
Вік — 51 рік. Народився в селі 

Стара Гута (Хмільницький район), 
живе у Вінниці. Голова громадської 
організації “Партія національного 
порятунку”.

Не зобов’язаний подавати декла-
рацію, тому інформація про доходи 
та майно відсутня.

На вибори йде від партії “Соці-
альна справедливість”. Деякі пункти 
передвиборчої програми:

- вдосконалення медичної та 
освітньої реформи та встановлення 
на законодавчому рівні мінімально-
го бюджетного рівня фінансування 
медицини, освіти, культури;

- ініціювання ухвалення Закону 
«Про пріоритетність розвитку сіль-
ської місцевості»;

- запровадження нової військової 
стратегії;

- сприяння інтеграції України до 
ЄС та НАТО;

- ініціювання Закону «Про від-
будову Донбасу та створення 
спеціальної економічної зони із 
особливим режимом інвестування». 

аКтуальнополітиКа

волевиявлення. У вівторок, 25 червня, завершилася реєстрація кандидатів у народні депутати. 
Для участі у позачергових парламентських виборах на одномандатному виборчому окрузі №13 
зареєструвалося десятеро осіб. Розповідаємо про кожного з них

хто йде На вибори від оКругу №13

в’ячеслав гончарук

У свої сімдесят Анна Гінсіцька про-
довжує вести активний спосіб життя. Її 
можна побачити в компанії молодших 
жінок і з ровесниками. Маючи талант 
організатора, вона рідко буває наодинці. 
Та коли вирішить всі буденні справи, на-
водить лад біля свого будинку.

З Анною Мефодієвною ми знайомі не 
перший рік. Скільки знаємо її, все вона 
хоче бачити наше місто Козятин чистим. 
Коли кожен наведе лад біля своєї оселі, 
буде чистим все місто, каже вона.

Як ще стояв біля її будинку електрич-
ний стовп, який віджив своє, пенсіонерка 
кожен ранок виходила на вулицю і підмі-
тала, що за ніч висипалось з трухлявого 
стовпа. Його, дякуючи енергетикам і пре-
сі, замінили. Потреба ходити з віником 
відпала.

На цей раз ми застали Анну Мефодіїв-

ну з ножицями в руках біля власного зе-
леного паркана. Кажемо: «Знаємо вас як 
передовика виробництва, коли працювали 
на швейній фабриці. Знаємо як активістку 
в питанні чистоти вулиці Матросова, а це 
звідки у вас?» 

– Цей паркан – пам’ять по моєму чоло-
віку. Це він його два рази на рік підрізав, 
любив, щоб було красиво. Його вже 5 
років нема, а я хочу, щоб паркан з глоду 
мав вигляд, як при ньому, - каже жінка

– А як навчилися підстригати паркан, 
таке ремесло не кожному під силу?

– Навчитися не проблема, головне - 
мати бажання. Тоді все вийде.

– І ножиці самі нагострюєте?
– Цього ще не опанувала, та думаю, 

що нагострити ножиці робота спеціаліс-
та. Жінка і на восьмому десятку повинна 
залишатися жінкою. Гострі ножиці – то 
робота чоловіків, – підсумувала співроз-
мовниця.

анна гінсіцька на всі руки майстер

 анна гінсіцька хоче, щоб паркан з глоду був таким же гарним, як 
при чоловіку

Зробити реформу децентралізації незворотною  
— значить надати їй конституційного статусу
Блог

павло горБанський, 
політичний оглядач

Років 15 тому авторові цих рядків до-
велося поспілкуватись з польським біз-
несменом, який перебував у Вінниці. 
Поляк брав участь у якихось заходах, 
з’їздив подивитись на Меджибізький за-
мок, оформляв документи на організацію 
спільного підприємства. І не приховував 
свого здивування, іноді досить емоційно 
його виражаючи:

— Не розумію, чому все так заорга-
нізовано, все так складно. Послухайте, 
ну чому місцеві громади не мають прак-
тично ніяких повноважень: все треба 
погоджувати, кожну дрібницю. Та від-
дайте їм кошти, нехай люди займають-
ся. Наприклад, побудують біля замку 
готель, автомобільну заправку — тоді й 
історична пам’ятка одержить додаткові 
можливості на реставрацію. Ви навіть 
не уявляєте, як швидко все запрацює, 
коли на місцях з’являться гроші і люди 
одержать можливість ними порядкувати.

Польський бізнесмен знав, що гово-
рив — на той час в його країні реформа 
місцевого самоврядування здійснювалась 
вже другий десяток років, все відбува-
лось так, як він і стверджував. А ось 
до початку аналогічних процесів в Укра-
їні залишалося ще ціле десятиліття…

У 2014-му тоді ще віце-прем’єр україн-
ського уряду Володимир Гройсман став 
фундатором справді революційних змін, 
які увійшли в суспільний дискурс під 
назвою «децентралізація». Йшлося про 
демонтаж владної піраміди, при якій всі 
зароблені на місцях кошти направля-
лись до центру, там перерозподілялись 
за малопрозорими критеріями і лише 
мізерна частина їх поверталась грома-
дам. Виступаючи на XV Українському 
муніципальному форумі, що проходив 
з 18 до 20 червня цього року в Одесі, 
Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман нагадав, що собою являла 
ситуація до початку реформи:

— Стара система не давала розкрити 
потенціал громади — від великого мега-
поліса до невеликих громад, які наділені 
можливостями, щоб стати успішними. 
Результат — скорочення кількості шкіл, 
дитячих садочків, руйнація інфраструк-
тури. Бюджети на місцях були фактично 
касами для видачі заробітної плати і ні 
в кого не вистачало коштів.

Щоб розпочати перетворення, моло-
дому державнику потрібні були чіткий 
і зрозумілий план, команда однодум-
ців та політична воля. І досвід, набу-
тий на посаді Вінницького міського 
голови. Усі ці компоненти в комплексі 
дозволили зрушити ситуацію з мертвої 
точки — і реформа запрацювала. Якщо 
доходи загального фонду місцевих бю-
джетів у 2014 році нараховували 70 млрд 
гривень, то на початок 2019 року — 

262 млрд, тобто більше в 3,7 рази. По-
над 11400 інфраструктурних проектів 
у регіонах одержали державну підтрим-
ку. Недарма цю реформу так оцінили 
на місцях.

— Децентралізація, яку впроваджує 
Володимир Гройсман — одна із клю-
чових реформ, — стверджує голова 
Іванівської об’єднаної територіальної 
громади Михайло Кулик. — За роки 
незалежності у нас в селі не відбувало-
ся жодного масштабного будівництва 
чи реконструкції. Зараз ми асфальтуємо 
дороги, зробили сучасний спортивний 
майданчик в селі Іванові, аналогічний 
будуємо у селі Гущинцях. Проводимо 
ремонт в школах, дитсадках та амбула-
торіях. Робимо сучасні зупинки громад-
ського транспорту, утеплюємо школу, 
провели освітлення вулиць. Бюджет наш 

до об’єднання двох селищних рад був 
13 млн грн, а зараз 48 млн.

Проте одна справа — згенерувати пе-
ретворення, поставити їх «на крило», 
а інша — вміти захистити їхні результати. 
Судячи з усього, нині настав час саме 
для цього. Очільник уряду не приховує 
своєї стурбованості.

— Я бачу реальні загрози децентралі-
зації країни, продовженню і завершенню 
реформи місцевого самоврядування як 
фундаментальної системи надання влади 
людям. Тому ми маємо бути згуртова-
ними і об’єднаними.

Володимир Гройсман переконаний, що 
нині існує єдиний рецепт гарантувати 
невідворотність децентралізації. І цей 
рецепт полягає у внесенні змін до Кон-
ституції в частині повноважень місцевого 
самоврядування. Тим самим вдасться 
забезпечити існування громад на нових 
засадах, їх фінансову спроможність та 
незалежність, запровадити на рівні об-
ластей та районів виборні виконавчі 
комітети. Для цього необхідна потуж-
на кампанія на рівні окремих громад, 
їх асоціацій, реальна підтримка місце-
вого самоврядування з боку політиків, 
які мислять сучасними прогресивними 
категоріями.

Суть стратегії полягає у вмінні по-
бачити як найближчі результати, так і 
віддалені перспективи своєї діяльності. 
Володимир Гройсман звик працювати 
саме так і знає, що у справі державного 
будівництва важливою є кожна деталь, 
дрібниць не буває. І вже точно немає 
дрібниць у впровадженні реформи, 
яка стала найуспішнішою за всі роки 
незалежності. Тепер вона має отрима-
ти конституційний статус, щоб нікому 
не прийшло в голову повернути колесо 
історії у зворотному напрямі і знову пе-
ретворити громади на заручників чиїхось 
примх і забаганок. Тим паче, що люди, 
які відчули смак свободи і самовряду-
вання, цього просто не допустять.
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної радиофіційна сторінКа КозятинсьКої районної адміністрації

козятинському районі відкрито 
меморіальні дошки воїнам-
інтернаціоналістам олександрові 
сушку та олександрові чернипку
 

Афганська війна… брудна, неоголошена… Та хіба війни 
бувають чистими?  Будь-яка несе смерть, каліцтво, вдягає в 
жалобу тисячі сердець.

Минули 30–ті роковини з того дня, коли останній солдат 
залишив Афганську землю, але ця війна назавжди залишиться 
болем у серцях нашого народу. За період війни в Афганістані 
багато молодих воїнів були нагородженні орденами і медаля-
ми, але найвищою нагородою для тих, хто уцілів, є життя, а 
для загиблих – пам'ять.

Афганістан чорним крилом торкнувся кожного району Ві-
нницької області.

Сьогодні, 20 червня, на фасаді Самгородоцького загально-
освітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Козя-
тинського району відкрито меморіальні дошки воїнам-інтер-
націоналістам Олександрові Сушку та Олександрові Чернипку, 
які були випускниками школи.

У заході взяли участь: заступник голови обласної державної 
адміністрації Олександр Крученюк, голова Козятинської РДА 
Юрій Слабчук, голова Козятинської районної ради Віктор 
Слободянюк, представники обласної Спілки ветеранів в Афга-
ністані та жителі села Самгородок.

Звертаючись до присутніх, Олександр Крученюк зазначив: 
«30 років минуло  з того часу, коли були виведені війська з Аф-
ганістану, але і сьогодні ми тримаємо в наших серцях і душах 
пам’ять про тих хлопців, які полягли на полі бою в Афганістані. 
Та війна ввійшла сумною сторінкою в історію нашої держави, 
адже з неї не повернулися тисячі наших хлопців, і серед них, 
на жаль, і п’ятеро жителів району. Сьогодні, разом із іменем 
Олександра Чернипка та Олександра Сушка, ми вшановуємо 
і їхню пам'ять».

Посадовець також подякував воїнам-афганцям, які й сьогодні 
беруть участь у війні на Сході України. «На жаль, та війна не 
стала останньою, лихо знову прийшло на нашу землю. І сьо-
годні наші хлопці мужньо захищають кордони своєї держави, 
щоб ворог не пішов далі. Героїзм воїнів–афганців є прикладом 
для наших дітей», - зауважив Олександр Крученюк.

У свою чергу, голова Козятинської РДА Юрій Слабчук під-
креслив: «Воїни-афганці три десятиліття тому демонстрували 
зразки вірності присязі, служінню Батьківщині. Ветерани ві-
йни в Афганістані сьогодні своїм прикладом вчать українську 
молодь захищати рідну землю. Вони знову на передовій і 
передають свій досвід безпосередньо на полі бою. Наше за-
вдання – не забути подвиги кожного героя, гідно вшанувати та 
зберегти пам’ять про них».

Хвилиною мовчання учасники мітингу вшанували пам'ять 
загиблих героїв.

Почесне право відкрити пам’ятні меморіальні дошки було 
надано   голові Вінницької обласної спілки ветеранів війни в 
Афганістані –  Петру Андрійовичу Кирилишину та голові  Ко-

зятинської міськрайонної спілки ветерані війни в Афганістані 
– Тетяні Петрівні Драмарецькій.

Освячення пам’ятних меморіальних дошок та проведення 
панахиди за загиблими воїнами Олександром Миколайовичем 
Сушком та  Олександром Васильовичем Чернипком провів 
протоієрей  благочинного Козятинського району православної  
церкви  України Роман Масира.

Довідково:
Чернипко Олександр Васильвич, який був призваний до 

армії і проходив службу в Республіці Афганістан з 26 грудня 
1983 року, з честю виконував обов’язок  воїна-інтернаціона-
ліста, мав чимало подяк від командування. 25 квітня 1984 
року рядовий Олександр Чернипко загинув, виконуючи бойо-
ве завдання, показавши стійкість та відвагу.

За мужність був нагороджений Орденом Червоної Зірки по-
смертно. Похований 2 травня 1984 року на сільському цвинтарі 
в с. Самгородок Козятинського району.

Капітан Сушко Олександр Миколайович - військовий льотчик.
Все його свідоме життя, дитячі і шкільні роки пройшли на 

Самгородоцькій землі. Тут він писав портрети та пейзажі, 
адже мав дар художника, а також мріяв стати військовим 
льотчиком.

Олександр Сушко був зарахований курсантом до Васильків-
ського військового авіаційно-технічного училища у Київській 
області.

Проходив службу в Республіці Афганістан. На жаль, немає 
подробиць останнього польоту Олександра Сушка. Його життя 
обірвалося 30 грудня 1983 року при виконанні свого військо-
вого обов’язку.

прес-центр 
рда

замовна справа аБо приклад 
«верХовенства» закону на ві-
нниччині

Минулої осені Козятинщину сколихнула 
новина про арешт голови районної ради. Обласний 
прокурор дає гучний брифінг та впевнено озвучує 
звинувачення без доведеної провини, що нібито поса-
довець та керівник приватного підприємства вступили 
у злочинну змову і створили умови для отримання 
неправомірної вигоди від перевізників, які ж насправді 
самі запропонували свою допомогу у ремонті під’їзної 
дороги до м. Козятина.

Після тих подій минуло 8 місяців. Дорога радує 
жителів та гостей міста. А за гарну ініціативу та благі 
наміри Віктора Слободянюка двічі відстороняли від 
роботи. Разом з тим, по справі у сторони обвинува-
чення немає вагомих доказів.

Тож враховуючи, що в ЗМІ активно поширюються 
повідомлення щодо суду по даній справі, надаємо 
інформацію з перших вуст.

Розповідають перевізники
Обурення висловлюють перевізники, які причетні до 

справи, адже вважають безпідставними усі звинувачен-
ня відносно голови районної ради та наголошують, що 
посадовець абсолютно ніякого тиску на них не чинив. 
Кажуть, мови про вимагання коштів взагалі не було, 
навіть навпаки – голова не погоджувався на те, щоб 
перевізники докладали свої кошти, бо гроші тяжко заробля-
ють свої мозолями, а ті, хто обраховує прибуток в доларах, 
залишаються осторонь.

Петро Лавренюк та Вацлав Сачинський із Жежелева, які 
займаються вантажними перевезеннями, розповідають, що 
група перевізників захотіла долучитись до співфінансування 
ремонту під’їзду до м. Козятин від дороги Кременець – Біла 
Церква, адже чи не найбільше її експлуатують. Порадившись 
між собою, вирішили хоч якось докласти свою частку до 
ремонту, бо ж тоді матимуть моральне право користуватись 
дорогою.

Допомогу запропонували, прийшовши до голови районної 
ради,  - розповідає один із перевізників. – Але Віктор Ми-
колайович спочатку не погодився. Потім спілкувались з ним 
ще декілька разів і вже наприкінці жовтня минулого року 
домовились про співпрацю. Нам сказали контактувати без-
посередньо з виконавцем робіт та офіційно провести кошти 
через банк.

Перевізники зазначають, що вважали за розумне співпра-
цювати напряму з організацією, яка ремонтує дорогу і навіть 
подумати не могли, яке трактування отримає їхня добровіль-
на ініціатива. Кошти в сумі 95 тис. грн були передані в банк в 
присутності керівника фірми-виконавця робіт. Розповідають, 
що ніяких квитанцій не вимагали.

За нашу допомогу Віктор Слободянюк пропонував по-
дякувати через газету, але ми відмовились, бо ж робили це 
не задля піару, а щоб долучитись до гарної справи та вільно 
користуватись дорогою.

Звертають увагу на цікавий факт: коли перевізники скида-
лись грішми, то купюри були в основному номіналом 500 грн. 
А в ЗМІ є фото вилучених коштів у будинку директора фірми, 
що виконувала роботи, і там купюри по 200 грн. До того ж, 
вони не мічені. Тож невже людина не має права зберігати 
вдома гроші? Тим паче чому дивуватись, якщо мова йде про 
бізнесмена.

На завершення чоловіки розповідають, що не один раз у 
вихідні бачили, як пари, які щойно побрались, приїжджали на 
відремонтовану дорогу для фотосесії. Дійсно, гарно виглядає 
довга липова алея та нове дорожнє покриття, особливо, 
якщо згадати, якою була дорога до ремонту і яке негативне 
враження справляла.

Безчинство та замовна справа
Прокоментував ситуацію голова районної ради Віктор 

Слободянюк.
- Адвокати, які приймають участь у моїй справі кажуть, 

що такого свавілля у своїй практиці ще не бачили, - зазначає 
Віктор Миколайович. – Відбувається грубе порушення за-
кону тими, хто мав би стояти на його сторожі. Це яскравий 
приклад відсутності на Вінниччині правоохоронної системи. 
А кримінальне провадження стосовно мене – не що інше як 
політичне замовлення! А хто є замовником і з якою метою 
все було організовано, я здогадуюсь.

З призначенням нового голови райдержадміністрації йому 

було обіцяно, що буде «розчищена дорога» для безпере-
шкодного проведення виборів та виконання тих завдань, які 
перед ним ставитимуть. Голова райдержадміністрації нео-
дноразово їздив до губернатора і казав, що я заважаю йому 
робити вибори. Хоча сьогодні ніхто не зможе засвідчити  
якийсь тиск з моєї сторони  під час передвиборної агітації, 
чого не скажеш про голову райдержадміністрації. Я ніколи 
цим не займався і не збираюсь, бо люди у нас самосвідомі і 
самі розуміють, кому за них голосувати.

Однієї із причин фабрикації своєї справи Віктор Миколайо-
вич називає бізнесові інтереси осіб, які все життя пропрацю-
вали на державних посадах і мають досить серйозні статки, 
хоча ніколи офіційно не перебували в бізнесі.

- Я хотів би, щоб закон про незаконне збагачення був 
прийнятий. Є сьогодні сірий кардинал Вінницької області 
- лобіст Юзефо-Миколаївського цукрового заводу, нині ді-
ючий народний депутат, який в певних колах озвучував, що 
він мене посадить. Після обрання його до Верховної Ради 
телефонував до мене і пропонував мені мовчати в той час, 
коли розграбовуватиметься Бродецький цукровий завод. На 
що отримав відмову. Після цього до мене приходили його 
представники, які мали різати завод, пропонували мені 1,5 
млн грн за мовчання. Я їх відправив з кабінету, сказавши що 
ніякі гроші тут не зарадять. Бродецький завод знищувався, як 
сильний конкурент. Я стояв на позиції його збереження. За 
сприяння таких чиновників, навіть попри рішення Верховного 
Суду, було змінено свідоцтво на право власності і надано до-
звіл на порізку заводу.

Причетні до справи чиновники з облдержадміністрації в 
особі першого заступника губернатора, який був у мене в 
кабінеті разом з екс-головою райдержадміністрації Оркушою. 
Зокрема посадовець з області погрожував мені та озвучував 
деяким депутатам облради, що посадить мене. Також можу 
назвати тут ім’я заступника голови облдержадміністрації 
Крученюка, який має марення щодо народного депутатства. 
Підтвердженням цьому є його реєстрація кандидатом на ви-
бори до Верховної Ради. Цим людям просто не цікаво, щоб 
в Козятинському районі робилось щось на краще. Багато 
своїх зусиль вони доклали і до розвалу лікарень. Тож поки 
наведені факти матимуть місце, у нас пануватиме хаос та 
безчинство.

Приходили до мене й ті, хто займається скупкою землі, 
обдурюючи людей, а також втручається в діяльність сільгосп-
підприємств Козятинського району.

В даній справі певну роль грає балотування мене від 
Аграрної партії до Верховної Ради України.

Я був би радий, якби дехто з вище названих осіб за-
ймався благополуччям нашого району. Але за той період, 
коли фабрикувалась моя справа і я був відсторонений від 
роботи, районною владою нічого не було зроблено для 
розвитку Козятинщини. Разом з тим, прийшовши на дану 
посаду я ініціював питання ремонту та відновлення дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку «Пролісок», ремонт по-

логового та гінекологічного відділення в Козятинській 
ЦРЛ. Зроблено під’їзну дорогу до районного центру, 
вартість 1 мІ якої становить 190 грн, при товщині до-
рожнього покриття в 9 см. Коли в той же час ямковий 
ремонт у нас по району проводився за 340 грн за 1 мІ 
при товщині в 2-3 см. Я вів перемовини з керівниками 
залізниці про встановлення нового знаку - «Журавля» 
на в’їзді в місто та облаштування території. Але через 
проблеми, які мені створювали, це неможливо було 
втілити в життя.

При сьогоднішній ситуації із недофінансуванням 
районної лікарні облдержадміністрація зайняла по-
зицію байдужості. Їх не хвилює, чи отримують люди 
заробітну плату. Вважаю, що недолугість місцевих 
керівників лише сприяла незадоволенню владою та 
програшу Порошенка на виборах. Адже якби вони 
займались конкретними справами розвитку регіону та 
покращення благополуччя громадян, то і був би відпо-
відний результат у того, кого вони представляли. Люди 
просто були доведені до відчаю.

Зважаючи на ті зміни, які хоч і не просто, але від-
буваються у суспільстві, хочеться сподіватись, що 
все–таки нарешті запанує правосуддя і правоохоронна 
система чесно і відповідально буде виконувати своє 
пряме призначення – відстоювати та охороняти ін-
тереси громадян, а свавіллю, прикладом якого стала 
моя справа, буде дана відповідна оцінка. За що ці 
люди отримують заробітні плати? Побувавши в такій 

ситуації, задумуєшся, скільки безневинно засуджених сидить 
за ґратами.

Голова ради наголошує, що у його справі потерпілої сто-
рони як і нанесеного збитку та заяви немає. Є лише рапорт 
якогось оперативника, що нібито головою Козятинської ра-
йонної ради може здійснитись злочин. Невже ми залишились 
у 1937 році?

-  На основі цього в мене проводять обшуки, мене затри-
мують та імітують слідство. Хоча за цей період слідчі нічого 
не робили, не проводили допитів і тільки після клопотань 
моїх адвокатів суд зобов’язував їх вчиняти хоч якісь дії. Мене 
попереджали, що справа затягуватиметься просто для того, 
щоб вибити мене з колії. Те, як це позначилось на моїй репу-
тації, це одне, але найбільше постраждали мої рідні.

Вражає безпідставна прес-конференція головного проку-
рора області, в ході якої порушено презумпцію невинуватості 
і проголошено, що я злочинець, хоча на той момент мені не 
було вручено підозри.

Віктор Миколайович зазначає, що вручення обвинуваль-
ного акту прокурором здійснено поза межами його повно-
важень, визначених КПК України. Тому відповідно до ч. 2 
ст. 19 Конституції України не підлягає виконанню. Дані дії 
прокуратури області оскаржено до Державного бюро роз-
слідувань, яким буде прийнято відповідне рішення.

Передача моєї справи до суду, це просто відтермінування 
того моменту, коли доведеться відповідати за скоєння злочи-
ну проти прав та свобод, проти мене особисто і тієї людини, 
яка робила дорогу. Хочу зазначити, що лише на минулій 
позачерговій сесії було виділено 312 тис грн для того, щоб 
нарешті з ним розрахуватись за виконану роботу.

У матеріалах справи є відеозапис з мого кабінету, зробле-
ний прихованою камерою, на якому все чітко зафіксовано 
– те, як до мене приходили перевізники. Потім заходив 
підрядник і говорив, що йому потрібно 425 тис. грн для 
того, щоб розрахуватись за бітум. На що в присутності пред-
ставників технагляду і головного бухгалтера я повідомив про 
відсутність повної суми, на той час було лише 280 тис. грн і 
95 тис. грн мали докласти перевізники. То про яке вимагання 
грошей йдеться? Ніяких коштів у мене знайдено не було. Але 
в ЗМІ поширюються яскраві фото з нібито вилученою сумою.

В минулому році у мене були перевізники з Вінниці. Вони 
також вносили 100 тис. грн і заключали угоду з  підрядни-
ком. Якби я таким шляхом заробляв гроші, то я мабуть не 
розказував би ці всі речі. З липня місяця минулого року спец-
служби прослуховували всі мої розмови. Тож якщо не в цій, 
то в іншій справі виплили б факти моєї незаконної діяльності. 
Але цього не було. Тому особи, які знаходяться при владі та 
особисто порушують закон для заробітку грошей, думають 
про інших своїми мірками.

Я знаю, що люди об’єктивно оцінять наведені мною факти і 
сформують власне бачення. Тим часом я вірю, що справедли-
вість візьме гору, а всі причетні до фабрикування моєї справи 
особи будуть заслужено відповідати за свої вчинки.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформуєСекретаря Зозулинецької сільської ради
 Галину Петрівну ЛАДНЮК (29.06)
 Інспектора відділу культури та туризму РДА
 Тетяну Петрівну ЛІПЧИНСЬКУ (30.06) 
Начальника архівного відділу РДА
 Олександра Володимировича СОЛОВЙОВА  

(03.07)

Бажаємо вам міцного  здоров’я,  удачі, благопо-
луччя,  добра,  радості,  любові,  щастя,  гарного 
настрою,  посмішок,  яскравих вражень.  Нехай 
тепло і затишок  завжди  наповнюють ваш дім,  
хай  сонячне світло  зігріває в  будь-яку погоду, а 
бажання  виконуються при одній  думці  про них.

шановні співвітчизники! (28.06)
Вітаємо  вас із визначним державним святом - 

Днем Конституції України. Прийняття Основного 
Закону ознаменувало фундаментальне закріплен-
ня нашої незалежності, навіки закарбувало волю 
українського народу жити у власній суверенній, 
соборній державі.

Конституція наголошує на абсолютній цінності 
людини, її життя і здоров'я, честі й гідності, не-
доторканності та безпеки. Основний Закон є ви-
значальним чинником забезпечення державного 
суверенітету України, консолідації суспільства, 
створення належних умов для самореалізації осо-
бистості.

Нехай демократичні засади, що були закріплені 
цим надзвичайно важливим документом стануть ре-
аліями нашого сьогодення, а дух законності прийде 
до серця кожному громадянину нашої держави. 
Давайте сподіватися у краще майбутнє та разом 
створювати нову європейську державу. Зі святом 
вас, дорогі друзі!  З Днем Конституції України!

 
шановна молодь козятинщини! (30.06)

Щорічно в останню неділю червня ми відзна-
чаємо День молоді – свято всіх, хто відчуває себе 
молодим не лише за віком, а й душею. Воно осо-
бливе та унікальне, бо саме такою є молодість.

Це неповторна та відповідальна пора, коли люди-
на вступає в самостійне життя, ухвалює свої перші 
власні рішення. Це та пора, коли маленька пере-
мога стає запорукою життєвого успіху.

Молодість – безцінний дар. Його треба приймати 
з вдячністю, намагатися використати всі переваги 
цієї прекрасної миті життя. Будьте активними, здо-
бувайте знання, наполегливо працюйте над собою, 
будуйте великі плани на майбутнє.

Сучасні й освічені, ви – творці сьогодення та 
майбутнього. Ваші енергія і завзяття, оптимізм і 
наполегливість знаходять втілення в бізнесі, політи-
ці, у науці та на виробництві, у спорті та мистецтві.

Тому з нагоди свята бажаємо всім молодим твор-
чої енергії, незалежних думок і сил, щоб втілити в 
життя все, до чого прагне ваш розум, душа та тіло. 
Твердо знайте – молодість не вік. Молодість – це 
стан душі. Залишайтеся молодими!

день  арХітектора україни! (01.07)
Шановні архітектори! Вітаю вас  із професійним 

святом – Днем архітектора України!
Професія архітектора є надзвичайно відповідаль-

ною, але й не менш творчою, що дає можливість 
сповна реалізовувати власні бачення та підходи до 
професійної діяльності. Щодня архітектори своєю 
працею створюють красиву та неординарну атмос-
феру, якою і в майбутньому будуть захоплюватися 
нащадки.

Тож із нагоди свята бажаємо працівникам галузі 
творчого натхнення, нових досягнень у справі роз-
будови Козятинщини.

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

ВІТАЄМО З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ!
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олена удвуд

Раніше на місці, де сьогодні роз-
ташовується міський сквер, була 
Базарна площа. Вона позначена 
на одному з перших планів міста, 
датованому 1884 роком.

Щоправда, Базарна площа по-
єднувала в собі території парку і 
площі Героїв Майдану. Тягнулася 
вона від вулиці Стуса, яка тоді 
носила назву Єврейська, до вулиці 
Винниченка, що на той час звалася 
Старовокзальною.

За твердженнями історика Зої 
Вільчинської, землю під Базарну 
площу виділили за рахунок по-
міщицького наділу і земель селян-
ського товариства.

суцільне Болото
Спочатку територія Базарної пло-

щі була дуже заболоченою. Через 
це було неможливо будувати спору-
ди на самій площі. Про це свідчать 
спогади Григорія Михальського:

«На площі у центрі міста будинків 
не було. Була пустка — болото. 
Ми, діти, ходили туди з палками 
полювати на качок. Територія від 
вокзалу (мається на увазі приміщен-
ня колишньої товарної станції на 
вулиці Винниченка, де зараз Місь-
кий архів — авт.) до площі, парк, 
хлібзавод і далі, вся та територія 
була заболоченою і там ріс густий 
комиш, зростом з людину».

«Поміщик Васютинський дозво-
лив збудувати халупу на болоті, де 
зараз новий Райком партії (сучасна 
будівля Козятинської райдержадмі-
ністрації — авт.). За нашою хатою 
було болото і ріс високий комиш. 
Це болото тягнулося до парку і 
хлібзаводу. Це місце було звали-
щем усілякого сміття і шлаку. Якщо 
корова чи кінь випадково заходили 
у це болото, її витягували за допо-
могою мотузок. А щоб до неї ді-
братися, клали драбини», — йдеть-
ся у спогадах Арона Кукшпана.

Втім, болото було не лише на 
території Базарної площі. В «Ілю-
строваному путівнику південно-за-
хідних казенних залізниць» за 1898 
рік є інформація про те, що до по-
будови залізниці у місті була пустка. 
Зустрічалися поодинокі будинки на 
околицях. А місце, де звели стан-
цію, було болотом, непридатним 
для обробки.

Хотіли звести культові спо-
руди

Місто розвивалося, росла і чи-
сельність населення. У вищезгада-

ному «Путівнику» вказано, що ста-
ном на 1898 рік на станції Козятин 
в паровозному депо і майстернях 
працювало 5 тисяч осіб (включно з 
їх родичами). Тому виникла потреба 
будувати церкву.

«З дозволу Управління доріг 
була відкрита серед службовців 
Південно-західних залізниць під-
писка, яка дала готівкою 24 тисячі 
рублів; крім того, надійшло багато 
пожертв будівельними матеріалами, 
іконами і церковними атрибутами», 
— йдеться у «Путівнику».

У одній зі своїх статей Вільчин-
ська пише, що церкву спершу хо-
тіли побудувати на Базарній площі. 
Проте «територія за вокзалом (при-
міщення міського архіву на вулиці 
Винниченка — авт.) була визнана 
непридатною, оскільки була сильно 
заболоченою».

Тож церкву, яку назвали Возне-
сенською, було вирішено побуду-
вати біля школи № 2. Радянська 
влада перетворила її на будинок 
піонерів, а у 60-их роках будівлю 
повністю зруйнували, аби добуду-
вати корпуси лікарні.

Пізніше, за твердженнями Зої 
Вільчинської, на Базарній площі 
хотіли звести костел, проте і це 
рішення відхилили.

проводили ярмарки
У одній зі своїх статей дослідни-

ця історії пише, що з 1874 року у 
місті почали проводитися ярмарки. 
Спершу вони були раз на тиждень 
— у четвер, пізніше — двічі на тиж-
день. Базарна площа стала осеред-
ком ярмарків. Це підтверджують і 
спогади очевидців тих подій.

«У 1885–1890 роках на площі 
(Героїв Майдану — авт.) заболоче-
ність знищили і з’явилася ярмарка. 
Вона тягнулася до церкви (Возне-
сенської — авт.) по вулиці Червоно-
армійській (сучасна Героїв Майдану 
— авт.), до школи № 2», — йдеться 
у спогадах Григорія Михальського.

Як пише Вільчинська, на межі 
ХІХ-ХХ століть територія Базарної 
площі зменшувалася. Цьому спри-
яла поява нових будівель на при-
леглих вулицях. Згодом добудували 
Грушевського (тоді вона називалася 
Новоселецька) та Драгунську (су-
часна Героїв Майдану) вулиці. Так 
площа, яку стали перетинати ці дві 
вулиці, поділилася на дві: верхню і 
нижню.

пожежна частина на місці 
«клітки»

Наприкінці ХІХ століття у місті 

не було пожежної служби. Зоя 
Вільчинська зазначає, що вільно-
пожежне товариство кілька разів 
подавало клопотання про побудову 
пожежної каланчі (висока башта 
для спостереження — авт.) та по-
жежного обозу (своєрідна стоянка 
для возів, що перевозять вантаж — 
авт.) на Базарній площі. Проте про-
хання постійно відхилялися. Про це 
свідчать документи, які дослідниця 
знайшла у Міському архіві.

Нарешті 28 липня 1910 року 
рішення ухвалили. Так у місті 
з’явилася перша пожежна части-
на. Її існування підтверджують і 
спогади старожила Едмунда Мон-
чинського, які дослідниця також 
знайшла у Міському архіві.

«Пожежна команда розташовува-
лася в одноповерховому будиночку, 
на місці теперішнього танцмайдан-
чика в сквері ім. Пушкіна. Була 
побудована висока каланча — спо-
стережна вишка, де пожежник 
спостерігав за околицею. Поруч 
стояли коні, бочка з водою, ручний 
насос», — йдеться у спогадах Мон-
чинського.

Пізніше пожежну частину перене-
сли у будівлю поблизу садочка № 2. 
А на її місці з’явився сквер.

зроБили єврейське гетто
Базарна площа стала свідком 

трагічних подій Другої світової ві-
йни. Як пише в одній зі своїх статей 
Вільчинська, коли німецькі війська 
окупували Козятин, у парку і на 
прилеглій до нього території вони 
облаштували гетто. Про це свідчать 
і спогади очевидця тих подій Йо-
сипа Бравермана, якому вдалося 
втекти.

«1941 року німці створили в 
Козятині гетто, зігнали всіх євреїв 
на вул. Пушкіна та Клари Цеткін 
(сучасна Василя Земляка — авт.). 
Спочатку не розстрілювали, тому 
що всі євреї працювали на заліз-
ничному транспорті, носили щебінь, 
розвантажували вагони з вугіллям, 
шлаками, камінням та інше. Гетто 
існувало до 3 червня 1942 року», 
— йдеться у спогадах.

Зі спогадів Ольги Склярової, дру-
жини Івана Склярова, дізнаємося, 
що в 1944 році в парку внаслідок 
артобстрілів загинули дівчата-зе-
нітниці.

«У місті перебувала команда ді-
вчат-зенітниць, які охороняли вузол 
від нальотів ворожої авіації. Я часто 
зустрічала їх, коли проходила повз 
парк. Після чергового нальоту на 
Козятин декількох з них було вбито 

і поховано на території парку в 
окремих могилах», — йдеться у 
спогадах.

Як пише Зоя Вільчинська, у 60-их 
роках минулого століття захоронен-
ня з парку перенесли на вулицю 8 
Гвардійська. Там їх перепоховали у 
братській могилі разом з останками 
інших воїнів, що загинули під час 
Другої світової війни.

поява пушкінського парку
У липні 1946 року відкрили парк 

імені Пушкіна. Про це пише Віль-
чинська в одній зі своїх статей.

Наприкінці 50-их сквер обносили 
новим парканом. До будівництва 
долучили учнів Залізничного учи-
лища № 2, навчальний корпус 
якого розташовувався у районі Та-

лимонівка поблизу переходу через 
залізницю. Микола Ктіторов був 
одним зі студентів, які брали участь 
у будівництві.

— Це було у 1959 році, — згадує 
Ктіторов. — Ми обносили парк 
парканом. Вздовж вулиці Лібкнехта 
(сучасна Грушевського — авт.) фун-
дамент і стовби я робив. Нас тоді 
посилали на практику на будівни-
цтво. Ми починали будувати кіноте-
атр «Мир» і будинки навколо школи 
№ 1 також. Вчилися працювати.

За словами Миколи Ктіторова, 
коли вони споруджували паркан, на 
території скверу був парк Пушкіна 
та фонтан. З іншого боку — танц-
майданчик, який пізніше огородили 
і зробили естраду. Згодом постави-
ли і гойдалки.

історія новини

про минуле. Сквер у центрі Козятина, раніше знаний як Парк імені Пушкіна, з’явився у місті в 30-х 
роках минулого століття. Він пережив Другу світову війну та вдруге був відкритий у повоєнний 
період. Розповідаємо історію однієї з улюблених зон відпочинку козятинчан

яК зміНювався парК 
впродовж роКів

Базарна площа (виділено) поєднувала в собі міський 
сквер та площу героїв майдану. Один з перших планів 
Козятина, фото з сайту Музею історії міста

Нині це місце носить назву Місь-
кий сквер, хоча козятинчани 
досі за звичкою називають його 
«Пушкінським парком». Погруд-
дя російського поета в парку 
більше немає. Минулого року, 
в ніч з 23 на 24 червня, невідомі 
знесли гіпсовий пам’ятник. За-
лишився лише п’єдестал.
Минулоріч ми подавали інфор-
маційний запит до Міської ради 
стосовно погруддя Пушкіна. З 
відповіді вдалося дізнатися, що 
воно не було внесене до Дер-
жавного реєстру нерухомих 
пам’яток України у Вінницькій 
області.
На місці, де колись був фонтан, 
сьогодні стоїть альтанка. Понад 

десять років тому встановили 
новий водограй, проте його 
досі не запустили.
У парку два дитячих майданчи-
ки. Вони обладнані гойдалками, 
гірками, каруселями, гойдалка-
ми-балансирами та ігровими 
комплексами. Улітку для малечі 
працюють платні надувні гірки, 
батути та ігрові куточки.
На танцювальному майданчику, 
який в народі називають «кліт-
кою», час від часу проводяться 
міські заходи. Раніше влітку тут 
влаштовували дискотеки.
Упорядковано клумби. Частина 
пішохідних доріжок обкладена 
бруківкою, частина перебуває в 
занедбаному стані.

сквер сьогодні

в’ячеслав гончарук

У четвер, 20 червня, в 
місті Козятині відкрили 
пам’ятник воїнам-афган-
цям. Пройшло 30 років, як 
останній солдат колишнього 
Союзу покинув республіку 
Афганістан. Та пам’ятник 
загиблим воїнам Афганіс-
тану в козятинських інтер-
націоналістів з’явився тільки 
тепер. 

Як кажуть місцеві афган-
ці, які брали участь у бойо-
вих діях в Афганістані, ідея 
створення пам’ятника визрі-
вала давно, та, як кажуть, 
не доходили руки. І от 
нарешті задумане втілено 
в життя. На стелі «Чорний 
тюльпан» викарбувано п’ять 
прізвищ наших земляків. Це 
Сергій Герасимчук, Андрій 
Гуменюк, Сергій Комар, 
Олександр Чернипко, Ві-
ктор Шумбар. 

Перед відкриттям сте-
ли архітектурну споруду 

освятив настоятель хра-
му Святого пророка Іллі 
Роман Масира. Відкрити 
пам’ятник загиблим воїнам-
інтернаціоналістам надали 
гостю з Вінниці — голові 
обласної спілки ветеранів 
війни в Афганістані Петру 
Кирилішину та голові Козя-
тинської міжрайонної спілки 
ветеранів воїнів-афганців 
Тетяні Драмарецькій. Героїв 
нашого краю і всіх тих, хто 
не повернувся з війни, яка 
велася на території іншої 
держави, пом’янули хвили-
ною мовчання.

Віддаючи данину по-
л е гл им ,  до  п і д н іж ж я 
пам’ятника поклали квіти 
ветерани війни в Афганіста-
ні, гості Козятина та жителі 
міста

– Це не просто скуль-
птурний меморіал, це — 
вшанування пам’яті зем-
ляків-афганців, наших по-
братимів, з якими ми пліч-
о-пліч воювали у ті далекі 

80-ті, це символ пекучого 
болю батьків, які не дочека-
лися своїх синів з війни, це 
постійне нагадування про те, 
що ми не можемо дивитися 
вперед, у майбутнє, забува-
ючи при цьому чи нехтуючи 
минулим, — зазначив голова 
обласної спілки ветеранів 
війни в Афганістані (воїнів-
інтернаціоналістів) Петро 
Кирилішин.

У своїй промові міський 
голова Олександр Пузир по-
яснив, чому стелу загиблим 
воїнам-афганцям спорудили 
біля меморіалу загиблих 
воїнів у Другій світовій війні. 
Тут міська рада планує ство-
рити Алею пам’яті. На ній 
мають встановити пам’ятні 
знаки жертвам Голодомору, 
аварії на Чорнобильській 
атомній та Героям ниніш-
ньої неоголошеної війни в 
Україні. А ще посадовець 
подякував воїнам-інтерна-
ціоналістам і закликав їх 
пам’ятати побратимів.

леся кесарчук 

На годиннику 10 ранку. Козя-
тинчанка привела в бібліотеку 
свою 7-річну доньку Анну. 
Дівчинка у захваті розглядає 
книги.

 – Тут у вас працює бібліо-
няня? Можна залишити дитину 
на півгодини. Я маю вирішити 
деякі справи. 

– Можна, ми з радістю, - від-
повідає бібліотекар. 

Наш журналіст теж прийшла 
із малюком Тарасом. Хлопчику 
2,5 роки. Для експерименту за-
лишаємо на півгодини малечу з 
бібліонянею. 

– Звісно, з малятами най-
складніше. Вони завжди потре-
бують матусю. Наші працівники 
спробують забавити дитину і 
допомогти розкрити її бажання 
та захоплення, але варто ро-
зуміти - ми не дитячий садок. 
Дитину можна залишити на 1-3 
години, – розповідає директор 
козятинської централізованої 
бібліотечної системи Анна Мо-
чарська. – Завжди хочеться 
жителям нашої громади про-
демонструвати якусь цікавинку.  

До нас часто приходили батьки 
з маленькими дітьми і в роз-
мові отак казали: «От якби це 
чадо на когось залишити бодай 
10-20 хвилин». Потім я бачила в 
деяких бібліотеках подібні ідеї. 
І вирішили в себе спробувати, 
чому б ні? 

Наразі послуга бібліоняні 
безкоштовна, однак надалі 

бібліотекарі будуть просити 
символічну плату, аби придбати 
фарби та розмальовки, книги, 
якими можна зайняти дитину.  

– Ви приводите дитину у 
читальний зал і там працівники 
бібліотеки з радістю намагати-
муться її забавити. Задіяні в 
нас усі працівники, а не певний 

відділ. Дитину в ігровій формі 
залучають до читання, приви-
вають любов до  бібліотеки, 
– розповідає Анна Мочарська.

Залежно від віку дитини 
бібліоняні будуть намагатися 
організувати корисне дозвілля. 
Це можуть бути розмальовки, 
пазли, читання казок, перегляд 
мультиків за гарними україн-
ськими творами. 

Запитуємо, чи зверталися до 
міської влади щодо співфінан-
сування такої ініціативи? 

– Поки що ні. У нас уже п’ять 
років, як стоїть питання співфі-
нансування з міського бюджету. 
Так як ми комунальна установа 
районної ради, отримуємо 
фінансування з районного бю-
джету. У нас сьогодні фінан-
сування мінімальне. Вистачає 
ледь на зарплату працівникам, 
яких залишилося всього 12 і 
це справді фанати своєї спра-
ви. На придбання книг нічого 
немає. Ми не один раз звер-
татися до міської влади щодо 
співфінансування, але нам у 
минулому році виділили 330 
тисяч гривень. У цьому році 
ми звернулися – нам нічого 

не виділили. Ми живемо як на 
вулкані. Не знаємо, що далі нас 
чекає. Працівники, які залиши-
лися в нас працювати, мають 
великий досвід, працюють на 
ентузіазмі, влаштовують заходи 
для дітей і вже давно мріють 
про якусь невеличку премію. 
Ми втомилися випрошувати ці 
кошти, доводити, що бібліотека 

потрібна нашій громаді. Голова 
районної ради нас розуміє та 
підтримує, але є багато опонен-
тів, які не бачать тієї справи, 
що ми робимо. 

Працівники книгарні просять 
батьків приносити, за можливіс-
тю, розмальовки, іграшки щоб 
можна було веселіше забавити 
дитину на деякий час.

На прб хочуть створити алею пам’яті

ініціатива. У районній центральній бібліотеці з'явилася нова 
послуга - бібліоняня. Тепер  малечу можна без побоювань 
залишати у книгарні на кілька годин 

Бібліоняня тетяна Білінська заохочує маленького 
відвідувача до читання. Просить прочитати їй вірш 
чи казку

черга, щоб покласти квіти біля стели воїнам-афганцям

Наразі послуга 
бібліоняні 
безкоштовна, однак 
надалі бібліотекарі 
будуть просити 
символічну плату, аби 
придбати фарби та 
розмальовки

бібліоНяНі безКоштовНо 
забавляють дітей
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олена удвуд

Вадиму Рожуку 31 рік. Майже 
дванадцять років він працює 
сам на себе. Хист до підпри-
ємництва у нього з’явився ще в 
шкільні роки. У восьмому класі 
почав перепродувати гаджети.

— Тоді вони були на піку по-
пулярності, бо кожен хотів мати 
телефон, — згадує підпри-
ємець. — Це були 2000-ні роки. 
Ми їздили на радіоринок у 
Києві на Караваєвих Дачах. На 
той час це була одна з перших 
точок електроніки в Україні.

Крім продажу гаджетів, Ва-
дим займався антикваріатом. 
Шукав на блошиних ринках 
колекційні речі, переважно ста-
ровинні монети.

— Нас було кілька людей, — 
продовжує чоловік. — Ми так 
само робили change to change: 
купляли-продавали.

не гаяв марно часу
Після закінчення школи Ва-

дим спершу не планував бути 
підприємцем. Він вступив до 
Вінницького технічного універ-
ситету. У вільний від занять час 
підпрацьовував вантажником 
разом з товаришами.

— Ми на першому-другому 
курсі розвантажували вагони з 
цементом, цукром, борошном, 
— згадує підприємець. — Шу-
кали різні види заробітку, щоб 
не бути залежними від батьків.

Після закінчення другого кур-
су Вадим вирішив перевестися 
на заочну форму до Київського 
державного економіко-техноло-
гічного університету транспорту 
(нині Державний університет 
інфраструктури та технологій), 
бо мріяв бути залізничником. 
Він склав різницю у заліках, 
щоб його зарахували на третій 
курс.

Тоді він мав рік академвід-
пустки. Щоб не втратити час, 
вступив до нашого училища і 
здобув професію провідника. 
Тому ще кілька місяців під час 
практики встиг попрацювати на 
залізниці.

— Це специфічна робота, 
— зізнається наш герой. — 
Ти постійно на ногах, немає 
можливості банально прийняти 
душ. Їдеш і в спеку, і в холод. 
А стан наших вагонів ви самі 
добре знаєте. Багато насолоди 
ця робота не приносила. Але 
це досвід, який залишається 

з нами назавжди і дає можли-
вість зробити правильний вибір.

почав свою справу
З роботою на залізниці не 

склалося. Саме тоді Вадим і 
вирішив спробувати займати-
ся підприємництвом, але вже 
серйозно. Проте спершу треба 
було знайти гроші. Варіантів 
було два: брати кредит або по-
зичати. Обрав останнє.

— Я позичив у спільного з 
товаришем-однодумцем зна-
йомого кошти, — розповідає 
чоловік. — Здається, 5 тисяч 
доларів. Так ми відкрили біз-
нес. Кожен шукав гроші сам. 
Вкладав те, що мав, і так 
ми заробляли на продажах і 
збільшенні певного відсотка, 

роблячи надбавку на товарах і 
послугах.

Коли Вадиму було майже 
20 років, він зареєструвався 
підприємцем. Почав з надання 
кредитних послуг. Відкрив свій 
перший ломбард.

— Потім пішла різна торгівля, 
— продовжує підприємець. — 
Ми працювали і в сфері надан-
ня послуг, роздрібної торгівлі 
(кава, предмети гігієни, продук-
ти). Потім почали працювати по 
будівництву.

освіта приносить користь
Сьогодні Вадим має ломбард 

і будівельний бізнес. Його фір-
ма виконує зовнішні і внутрішні 
роботи, проводить заміну фа-
садних частин, дахів та комуні-
кацій. Усе, окрім капітального 
будівництва, тому що на це по-
трібна спеціальна ліцензія.

— Будівельний бізнес доволі 
специфічна штука і там є ба-
гато різних процесів, — каже 
підприємець. — З фундаменту 
ти не можеш одразу перейти 
до покрівельних робіт чи стін, 
комунікацій, освітлення, елек-
трики. Плюс не всі майстри 
роблять все від «а до я». Одні 

займаються суто зведенням 
каркасу, інші — дахом. Тому 
в загальному група, яка будує 
— це 20–25 осіб. Їхня робота 
розбивається на етапи і кожен 
виконує свою частину.

Вадим має дві вищі освіти: 
економічну та юридичну. Каже, 
завдяки цьому значно легше 
розвивати свою справу.

плюси та мінуси Бізнесу
Для Вадима можливість роз-

вивати свою справу — це, перш 
за все, свобода. Бо так він 
може сам розраховувати свій 
час та не бути залежним ні від 
кого. Саме це бажання і спону-
кало його відкрити бізнес.

— Ми часто бачимо утиски 
працівників, які знаходяться під 
керівництвом вищого посадо-
вого складу, — каже чоловік. 
— А я людина амбіційна і до-
волі імпульсивна. Щоб уникнути 
конфліктних ситуацій з керів-
ництвом, краще працювати на 
себе. Ти розраховуєш свій день 
зовсім інакше. Той, хто любить 
свободу, завжди шукатиме час 
для саморозвитку. А коли пра-
цюєш на когось, важко знайти 
вільну хвилину.

Проте у кожній бочці меду 
є ложка дьогтю. Так само і в 
підприємництві є низка ризиків. 
Перш за все завжди є невтішна 
перспектива втратити вкладені 
гроші.

— Ти інвестуєш свої кошти, 
— пояснює наш герой. — Але 
спершу їх треба десь взяти. 
Або в кредит, або позичити. 
І лише з часом, коли бізнес 
піде у плюс, ти зможеш віддати 
борг.

Крім того, існує багато фак-
торів, які впливають на ведення 
бізнесу. Чи не найголовніший 
— закони, які приймаються в 
державі. Тому потрібно постій-
но вивчати зміни. А ще впливає 
і те, де саме відкриваєш свою 
справу: в селі, місті чи мега-
полісі.

— Кожен апарат місцевого 
самоврядування також має 
вплив на підприємців, — про-
довжує Вадим. — Минулого 
року передали повноваження 
міським радам встановлювати 
податковий відсоток для другої 
і першої групи ФОПів, відсоток 
податку на землю, яку викорис-
товує підприємець для ведення 
своєї діяльності. Одні місцеві 
ради приймали одні відсотки, 

інші зовсім інші.
Впливає також зміна класи-

фікації видів економічної ді-
яльності. Бо коли підприємство 
змінює напрямок, доводиться 
все вивчати з нуля.

— Коли ти займаєшся певним 
видом діяльності, ти його вже 

вивчив і розумієш основні про-
блеми цього напрямку, — каже 
наш герой. — Які рішення тре-
ба приймати в першу чергу, а 
які можна відкласти на потім. 
А коли ти починаєш в іншому 
напрямку працювати, це завжди 
як нова освіта.

бізнес реКлама та поздоровлення

 продам
  Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ÷è ì³øîê öóêðó øîòëàíäñüêå â³ñëîâóõå 
êîøåíÿ, ãîëóáîãî êîëüîðó 660 ãðí. 097-793-55-95
  Áàíêè ñêëÿí³ 3-õ ë. ïî 15 ãðí., 1 ë. ïî 6 ãðí., 0.5 ë. ïî 3.50 êîï. 
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
  Áà÷êè ç ïðàëüíî¿ ìàøèíêè í/æ ïî 60 ãðí., òà êóïëþ ñòàðèé ðîáî÷èé 
õîëîäèëüíèê. 093-297-19-24
  Áäæîëè ñ³ì¿ â³äâîäêè. 093-508-92-92
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-648-20-99
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65

  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí, 
³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé Ìóñòàíã, êë³òêè äëÿ êðîë³â, ìàñëî - ïåðåðîá. 
20 ë., ³ ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., 3-õ æèëüíèé ïðîâ³ä ì³äíèé äî 
30 ì. ³ 3-õ æèëüíèé àëþì. ïðîâ³ä 300ì. ä³àì. 2.5 ìì. 093-940-96-11, 
068-334-66-72 
  Âåëîñèïåä, áî÷êà çàë. 200 ë., ëþöåðíà íà ïîê³ñ, àâòîçàï÷àñòèíè 
Âîëãà, ÓÀÇ, Ìîñêâè÷, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 097-
282-13-43 
  Âåëîñèïåäè äîðîñë³ òà äèòÿ÷³ á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-995-56-35
  Âåëîñèïåäè: ñïîðòèâíèé, ï³äðîñòêîâèé (Í³ìå÷÷èíà), Ñàëþò, 
÷îëîâ³÷èé, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 096-412-34-14
  Â³êíà äåðåâ‘ÿí³ ï³ä ñêëîïàêåòîì ,íîâ³ ,ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì. 
0,7 õ 1,03 - 4 øò. 063-616-18-22, 067-976-19-54
  Â³êíà ì/ï 185 õ 150 - 3 øò., ðåéêà Âîëüêñ Âàãåí (òðàêòîð), ðåéêà 
2108 á/ó. 097-874-23-92

  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Òîéîòà 858 äâ³ ôóíòóðè. 063-393-43-78
  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, äàõ - 
ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé â ðîçáîðêó 6,4õ3,2.  063-695-43-45
  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
  Ãîäèííèê ñòàðîâèííèé, íàñò³ííèé Ç³íãåð. 063-694-94-01, 067-
609-99-88
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-25 àáî Ò-16. 068-704-95-73
  Äâ³ 1-ñïàëüí³ êðîâàò³, íåäîðîãî, ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³, øàôà íà 3 
äâåðêè, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí, êîâðîâ³ äîðîæêè, ñò³ë, áàíêè 
3-õ ë., 1 ë., 0.5 ë. 096-160-69-70, 063-824-71-04
  Äâ³ âèøèâàíêè äëÿ õëîï÷èêà (äóæå ãàðí³), òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð 
(÷îðíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿìè), ñò³ë ñêëÿíèé îá³äí³é. 093-402-72-77, 
093-548-53-84

  Äåðåâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà ç 2-ìà ï³äñòàâêàìè (ïåðøà ó âàííî÷êó, äðóãà äëÿ 
ñàìî¿ âàííè), íåäîðîãî, âàçîíè ïàñèôëîðà, ìîíñòåðè, íåäîðîãî. 
096-124-95-62
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó «Ñîÿí-Ëó¿çà» ñ³ðîãî êîëüîðó (Ïîëüùà) 2 â 1 - ëþëüêà 
+ ïðîãóëî÷íèé áëîê. 093-852-61-08
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ðóáàí³, øàôà 3-õ äâåðíà 850 ãðí., â³äïàðþâà÷ îäÿãó 250 ãðí., 
ìÿñîðóáêà ÷àâóííà 150 ãðí., áîðîíà 500 ãðí., âàííà á/ó 1 100 ãðí., 
êíèæêîâà øàôà 250 ãðí. 093-753-73-25
  Åëåêðî ìîòîð 2.2 êâ. 3000 îá. ðîáî÷èé. 098-400-91-10

мріяв бути залізНичНиКом, 
але почав свою справу
історія успіху. Вадим Рожук більше десяти років займається підприємницькою діяльністю. 
Почав з продажу мобільних телефонів ще у шкільні роки, тепер керує ломбардом та будівельною 
компанією. Каже, що свій бізнес — це перш за все свобода, хоча і ця сфера має свої нюанси

«той, хто любить свободу, завжди шукатиме час 
для саморозвитку». Вадим Рожук у 19 років став 
підприємцем
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— Освіта допомагає, 
— каже Вадим. — Бо 
знання трудового 
законодавства в 
бізнесі — це перше, 
що потрібно знати 
людині, яка хоче 
стати підприємцем

Деякі люди вважають, що в Укра-
їні надмірно високі податки. У 
тому числі і на ведення підпри-
ємницької діяльності. Проте, 
за словами Вадима, у деяких 
європейських країнах значно 
більший відсоток оподаткування.
— Ті, хто вважають, що у нас ви-
сокі податки, певно недосконало 
вивчали законодавство інших 
країн, — каже наш герой. — На-
приклад, у Великобританії в се-
редньому 10% податку на прибу-
ток. А у Швейцарії, Данії, Австрії 
ця цифра доходить до 38–40%. 
Чим більше ти там заробляєш, 
тим більше з тебе податків за-
бирають.
Проте у Європі держава значно 
лояльніше ставиться до підпри-

ємців. Розуміє, що краще співп-
рацювати, ніж ворогувати. Бо 
бізнесмени за рахунок податків 
наповнюють державну казну.
— Візьмемо за приклад Данію, 
— продовжує Вадим. — Якщо в 
тебе перші кілька років нічого не 
виходить і податкова бачить, що 
ти недосплачуєш податок, ніхто 
не приходить до тебе віджимати 
бізнес. Навпаки, дадуть фінан-
систів, які допоможуть перевести 
бізнес з мінуса в плюс. Вони чітко 
розуміють, що підприємства пла-
тять податки і за рахунок цього 
утримується держава. У нас час-
то-густо ця річ забувається. І про 
підприємців думають, що у них 
все класно і з них треба забирати 
якомога більше.

про податки
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Куплю антикваріат: столове срі-
бло, монети, значки, ікони, фотоа-
парати, та другі предмети старо-
вини. 098-582-54-82, 093-875-71-07

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

067-442-17-71

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

067-442-17-71

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

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

Здам в оренду робочі місця перука-
ря, та на роботу потрібен майстер 

манікюра. 097-759-18-66

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

 067-252-69-68
Терміново зніму квартиру, будинок 
на тривалий термін. 068-233-86-87

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

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

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Професійно роблю внутрішньом'язові, 
внутрішньовенні уколи, ставлю крапельниці, 
маю медичну освіту. 093-893-98-14, 096-127-
21-86 Оксана після 15:00
Утеплення будинків, декор: барашик, короїд, 
крошка. 063-186-30-23

робота
На роботу на посаду бариста потрібні дівчата 
або хлопці, можна без досвіду роботи, (цен-
тральний Універмаг 1 пов.). 093-252-30-74
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 р., 
садово - городні роботи, гнучкий графік, 30 
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
В кафе "Есперанто" потрібні: бармен, 
офіціант, мангальщик, помічник кухаря. 063-
676-53-02
Терміново на пекарню с.Самгородок на 
постійну роботу потрібні: техноголо, конди-
тер та робочі. 097-555-06-69, 063-396-20-52
На меблевий цех потрібен працівник. 097-
488-07-65, 068-082-41-33
На швейну фабрику потрібен директор (з 
профільною освітою ), з/п по співбесіді. 093-
960-18-29
На роботу потрібен комбайнер на комбайн 
"Мосей". 097-524-11-40
На швейну фабрику  на роботу потрібні швеї, 
оплата від вироботки. 063-661-25-20
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
На роботу на АЗС потрібні оператори, віком 
від 35 роківю 098-038-87-55
На роботу потрібні підсобні робочі без 
шкідливих звичок. 093-942-17-87
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
Потрібні будівельники всіх спеціальностей, 
з/п від 12 000 грн. 097-802-34-58
На постійну роботу в кав'ярню "Майстерня 
кави" (м-н Абсолют), потрібна дівчина віком 
19-25 років на посаду бариста, можна без 
досвіда роботи, всьому навчаємо. 063-818-
09-84 Лєра
На роботу потрібні різноробочі, з/п 100 - 120 
грн./день. 093-050-15-50
На автомийку потрібен автомийщик, з/п ви-
сока. 093-938-30-09
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
На роботу в м. Козятин запрошуються 
листоноші, р-н ПРБ. 067-403-84-64
ПрАТ "Козятинхліб" запрошує но роботу 
водіїв категорії В, С. 2-34-40,  067-314-01-56
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується 
пекар, помічник кухаря. Ми гарантуємо: 
соціальний пакет, високу заробітну плату. 
тел. 067-430-02-80, 093-678-53-01

4
5
3
3
9
8

45
29

67

45
29

39

45
33

79

45
33

81

45
37

47
45

33
84

45
33

93

44
94

41

4
5
0
6
1
8

45
17

72

 нерухомiсть: продам або обмiняю 
Будинки 

с.Махнiвка, 25 с, газ, вода, погрiб, сарай. Цiна: дог, 
тел.: (096) 729-72-62 

робота 
Пропоную 

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

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

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

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

Продавець в магазин "Комора", Грушевського, 59а. Г/р 2/2 
тижнi. 300 грн/день. Тел.:(067) 620-00-88 

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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  ªâðî - êóá íà 1 òîíó âîäè.  098-400-91-10
  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 15 ñîò., ïðèâàòèç., ïîðó÷ ãàç., ãàðíå çàòèøíå ì³ñöå, 
(òåðì³íîâî). 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê íà ä³ëÿíö³ º ìàãàçèí 
90 êâ.ì. 067-988-63-95
  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.Çåëåíà, 12 ñîò. 093-416-14-49
  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-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà (ð-í 
ìàãàçèíó «Áóä³âåëüíèê). 093-427-55-10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 15 ñîò., òåðì³íîâî, â Êîçÿòèí³. 093-552-27-63
  Çåðíî ÿ÷ì³íü. 097-249-16-15, 096-795-75-70
  Êàëÿñêà Young ADAMEX ,áåæåâà â êâ³òè, ãàðíèé ñòàí - 3 800 ãðí. 
063-675-94-26
  Êàëÿñêó çèìà\ë³òî â äîáðîìó ñòàí³ òà õîäóíêè. 093-437-22-16
  Êàðòîïëþ ìîëîäó, åêîëîã³÷íî ÷èñòó, ìîðîçèëüíó êàìåðó. 096-
717-97-88
  Êàðòîïëÿ ñòàðà. 097-624-12-00
  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 äîðîñëèé, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, 
õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà â ãàðíîìó ñòàí³. 068-926-52-33
  Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ëîøè÷êà 1 ð³ê. 067-858-38-53
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîáèëà ðîáî÷à. 096-264-75-92
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-886-32-69
  Êîçà ä³éíà ìîëîäà. 098-507-59-41
  Êîçà øóòà, â³ê 2 ðîêè, ìîëîêî âçàãàë³ áåç çàïàõó. 097-620-86-42, 
063-297-55-73
  Êîçëà ïëåìåííîãî,áåçðîãîãî. 067-726-99-21
  Êîë³íâàë äî ìîïåäà Ä-3, äâà ìîòîðè äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè «Ðèãà», 
ñòàðèé õîëîäèëüíèê - 200 ãðí., êë³òêà äëÿ õîì‘ÿêà. 063-348-93-31, 

096-931-40-31
  Êîíâåðò äóæå êðàñèâèé äëÿ âèïèñêè ç ðîääîìà. 098-982-86-82
  Êîíòåéíåð 5 ò. 063-178-67-70
  Êîíòåéíåð äëÿ òîðã³âë³ ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ïëóæîê, ðó÷íà 
äðåëü, áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå. 097-
575-60-55, 093-013-65-24
  Êîðîâà ãîñøòèíñüêî¿ ïîðîäè 3 îòåë (äî¿òüñÿ äî¿ëüíèì àïàðàòîì), 
ò³ëüíà 2 ì³ñ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  Êîðîâà äîáðà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ùå äî¿òüñÿ. 063-106-89-04
  Êîðîâà äîáðà, 7 ì³ñ., ò³ëüíà ç 2 òåëÿì. 097-618-69-11, 068-023-
69-98
  Êîðîâà äîáðà, òåëè÷êà, äî¿ëüíèé àïàðàò. 097-108-04-15
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-772-01-94
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà Ñåìèíòàëüíî¿ ïîðîäè, ñâ³òëî - ñ³ðî¿ ìàñò³. 096-
974-17-73
  Êîðîâà ò³ëüíà, äîáðà. 097-873-36-62
  Êîðîâà ÷/ðÿáà ç 2 òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 068-369-18-51
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 4 òåëÿì. 098-675-39-22
  Êîðîâà, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 067-169-17-28
  Êîðîâà. 096-605-79-54
  Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, 
âàãîíêà. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Êîòåë Ïðîñêóð³â îäíîêîíòóðíèé, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 063-467-48-92, 
093-143-11-20
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé, ðèíâè îöèíêîâàí³, â³êíà á\â äåðåâÒÿí³. 
097-362-81-21
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, äèòÿ÷èé êîìïëåêò 
- ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êðîë³ ïîðîäè Êàë³ôîðí³ÿ, Ôëàíäåð, áàáî÷êà, êðîë³ ìîëîäíÿê 2 
ì³ñ. 068-980-09-21
  Êðîë³. 096-963-73-52
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, 
êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå áó íåäîðîãî, äâà òåëåâ³çîðà LG. 063-609-21-86
  Ëîøà 1-í ð³ê, ñ.Ñàìãîðîäîê. 096-130-69-09
  Ìàãàçèí âóë.Â³íí³÷åíêà (íà áàçàð³). 067-285-06-23
  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, ïîñóä ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, 
îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íâå, òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-
675-21-69
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-01-49, 097-
446-20-46

  Íóòð³¿ 3 ³ 6 ì³ñ., öèïëÿòà 2 ì³ñ. ²ñïàíêè. 063-694-20-04, 098-348-
13-87
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàëàòêà êðóãëà áðåçåíò íîâà, áàãàæíèê ëåãêîâîãî àâòî, ðåäóêòîð 
çàä. ì³ñò ÂÀÇ 01, îïðèñêóâà÷ Êàñêàä 10 ë., ç/÷àñòèíè Æèãóë³. 067-
386-48-25
  Ïèâíà óñòàíîâêà â çáîð³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-111-25-27
  Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäè 
á/ó. 063-288-72-37
  Ï³äêðèëêè Îïåëü Àñòðà, ðåçèíà R15, 195/50 ìèøåë³í,  R14, 185/65 
AMTEL. 067-949-69-91
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî ÞÌÇ, Ò-40. 097-256-32-65, 
067-379-91-94
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî òðàêòîðà. 098-
826-20-26, 063-774-02-91
  Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 097-391-48-81
  Ïîëüñüêèé ãðèëü äëÿ æàðêè êóðåé. 067-935-88-67
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìàë³ 6-7 òèæí³â, ìîëî÷íà òåëè÷êà. 097-693-09-24, 063-
174-01-32
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-18 êã. 073-167-46-96
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 20 êã, 11-13 êã. 097-555-10-06, 097-
569-62-94
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Âºòíàìñüêà ìàãíàëèíêà âåíãåðñüêà - òðàâîÿäí³. 
093-017-68-13
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðåí âàãà 13-15 êã. 096-772-01-94
  Ïøåíèöþ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
  Ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 096-857-52-99, 068-729-24-65
  Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðàìêà ç ïðîòèâîâ³ñîì äî ÌÒÇ, çàäí³ êîëåñà, âàííà ÷àâóííà íîâà, 
áàòàðå¿ íîâ³, êîòêè êèïîðîâ³, äèñê ç÷åïëåííÿ äî ÞÌÇ.  068-024-27-05
  Ñâàðî÷íèé àïàðàò «Äí³ïðî-Ì»/ÑÀÁ-250 ÄÏÊ â êåéñ³ + ìàñêà 
«Õàìåëåîí» íà ãàðàíò³¿, ñòàí íîâèé 1 500 ãðí. 063-293-19-98
  Ñ³íî ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-60
  Ñ³íî òþêàìè. 096-98-31-993
  Ñ³÷êàðíÿ. 096-906-54-31
  Ñòóë - òóàëåò íîâèé 1 300 ãðí. 096-490-39-54, 063-640-01-45 Îëåã
  Òåëåâ³çîð JVC â â³äì³ííîìó ñòàí³, âåëîñèïåä æ³íî÷èé íîâèé. 093-
832-23-04, 063-403-36-50
  Òåëåâ³çîð LG 300 ãðí. 093-808-38-10
  Òåëåâ³çîð àâòîìîá³ëüíèé, ìóç. öåíòð Sony, ïàðîâàðêà Philips, 
öåíòðîôóãà ç ï³äñòàâêîþ Þëà, â³äåîìàãí³òîôîí JVC, 8 ì. òêàíèíè 
(íåéëîí). 067-665-46-04, 093-875-71-89

  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí, ñºòêà-ðàá³öà, 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-695-30-20
  Òåëåâ³çîð ðîáî÷èé Daebbo ä³àã. 36 ñì., áàëêè íîâ³ äîâæ. 4ì 100 õ 
100ñì., õîëîäèëüíèê Íîðä á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, òðóáè ñò. òîâù. 76 
ñì. á/ó, ñò. äþðàë. 2 ìì. äîâæ. 2õ1.0 -1 øò. 063-736-47-19
  Òåëåâ³çîð ñìàðò Ñàìñóíã 32 « äþéìà 2015 ð.â. â ãàðíîìó ñòàí³. 
063-197-03-26
  Òåëåâîçîð íåìåöüêèé «Ãðþíäèê», ê³íåñêîïíèé, 28 äþéì³â, ó 
ðîáî÷îìó ñòàí³, ñ ïóëüòîì, 800 ãðí. 063-653-92-22
  Òåëèöÿ ò³ëüíà, îïåë â ëèñòîïàä³. 098-501-56-91
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-713-45-50, 098-636-93-44
  Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-20-99
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Õîëîäèëüíèê á/ó Äíåïð-2ìñ. 2-28-11, 096-442-67-66
  Õîëîäèëüíèê Äîíáàññ 400 ãðí., ãàçîâà ïëèòà íà çàï÷àñòèíè, 
êîñòþì äëÿ øêîëÿð³â á/ó, ÷îðíèé. 063-709-29-79
  Öåãëà 2000 øò., áåíçîïèëêà, âåëîñèïåä á/ó ÷îë. 096-238-72-62
  Öåãëà á/ó íåäîðîãî. 063-155-70-63
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà á³ëà, ÷åðâîíà; 5-ò. êîíòåéíåð,ïåíîáëîêè. 067-462-87-91, 
073-060-52-14
  Öèðêóëÿðêà â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ôóãóâàëüíèì ñòàíêîì. 097-556-83-
68, 093-091-54-22
  Öóêîð ïî 640 ãðí./ì³øîê. 063-143-61-18
  Öóêîð. 093-677-47-25
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 000 ãðí., ñ.Êîçÿòèí. 096-477-60-09 
Ðóñëàí
  Öóöåíÿòà Ïåê³íåñà ïðèâèò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 2 ä³â÷èíêè, â³ê 2.5 ì³ñ., 
ïðèâèò³, òàòî öóöåíÿò ó÷àñíèê ³ íåîäíîðàçîâèé ïåðåìîæåöü âèñòàâîê. 
067-263-04-95
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-657-39-00
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, íåäîðîãî. 096-160-10-
69, 093-889-77-46
  Øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà ç àíòðèëîñÿìè òà â³ää³ëîì äëÿ âçóòòÿ. 096-
999-24-61
  Øàôà ç àíòðèñîëÿìè â ãàðíîìó ñòàí³. 063-561-43-21
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëêà, ïàïóæêè, êë³òêè, êóðî÷êè, ï³âíèêè, 

âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Øèôåð, óìèâàëüíèê á/ó. 067-657-39-15
  Øê³ðÿí³, ïðîøèò³ òóëü÷èíñüê³ òóôë³ 40 ð.,ìîæóòü áóòè íà ÷îëîâ³êà 
³ íà æ³íêó - 250 ãðí., õóñòêè òîíåíüê³ - 13 ãðí. /øò., òîâñò³ø³ -30 ãðí./ 
øò. 096-224-01-71, 073-026-55-19
 Êîðîâó â äîáð³ ðóÊè, ò³ëüíà çà 3 òåëÿì. 068-547-70-90
 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. ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
áóäèíîê  ïðÿìî íà âîêçàë³ àáî çà ïàé. 098-321-74-24, 2-32-56
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97
  1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë 
îêðåìî, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ. 097-744-82-26, 093-560-95-50
  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. âóë.Î.Êîøîâîãî (öåíòð ÏÐÁ á³ëÿ «Îáæîðêè»). 063-
695-44-17
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî ï³ä 
îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., (õðóùîâêà), øèð. ñò³í 70 ñì. 093-832-23-04, 
063-403-36-50
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  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., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.4 
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ãà çåìë³. 067-387-27-00, 067-902-94-38, 063-019-00-79 ï³ñëÿ 20:00
  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 ÷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, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 095-455-
94-27
  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., 3 ïîâ., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñåðåäíÿ. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-255-21-63, 
096-451-95-94
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàí.
âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ êîòåë Âàéëàíò. 067-940-41-22, 
063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-
555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà. 
067-291-31-83, 067-708-08-67
  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.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
  4-õ ê³ìí. êâ., 78 êâ.ì., 1 ïîâ., óãëîâà, öåíòð. 063-605-74-14
  Áóäèíîê  ãàç., çåì. ä³ë-êà, ñàðàé, ïîãð³á, ï³äâåäåíà âîäà, 
ì.Êîçÿòèí á³ëÿ øêîëè ¹5. 099-615-07-63
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ, áåç ðåìîíòó, ð-í Äåïî. 063-190-87-62
  Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí.âóçîë, ì/ï â³êíà, 
2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.×åõîâà òà Ïàïàí³íà, ó äâîð³ 

êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 27 
(33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 62 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08
  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.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
099-120-85-79
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 067-
783-63-17
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, ãàç, 57 êâ.ì., 
3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî 
áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³ äåðåâà. 063-026-75-03
  Áóäèíîê â ñ. Æóðáåíö³, ïîðó÷ ñòàâ. 063-467-48-92, 093-143-
11-20
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 65, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ãàç., ïîãð³á, ãàðàæ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, 6.13 ñîò. çåìë³. 098-564-57-58
  Áóäèíîê âóë.Äæåðåëüíà 11/6, îïàëåííÿ, ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-294-71-53, 
050-704-95-37
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 063-
875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-
65-29, 097-056-19-78, 097-431-23-07
  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., âåëèêèé â öåíòð³, ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå ïîäâ³ðÿ òà àñôàëüòîâàíà 
äîðîãà, ó÷àñòîê 14 ñîò. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìèðó. 099-010-91-42
  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 äëÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ì.Êîçÿòèí, âóë.Âàñèëÿ - 

Çåìëÿêà 5 (ð-í ðèíîê Õë³áîäàð). 096-907-93-50
  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 â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, ñàðàé íà 3 
â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 10 ñîò. ãîðîäà. 068-346-54-35
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, ñàðàé íà 3 
â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 10 ñîò. ãîðîäà. 068-346-54-35
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé. 067-
682-99-93
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ð-í 
çàë³çíè÷íî¿ äåðåêö³¿, íåäîðîãî. 093-994-44-50
  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 íåäîáóä. 10 õ 10, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ãàç, 
ñâ³òëî, âåðõ. ñò³íè íîâ³, ò³ëüêè âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ. 
067-761-98-56
  Áóäèíîê íåäîðîãî, òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå) ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà 
âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 
60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò ³íôîðìàö³ÿ çà 
òåë.  097-60-57-822
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê íîâèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, 
ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî 220 000 ãðí. 
097-130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 
ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà öåíòð, â â³äì³ííîìó ñòàí³, º ãàç, âîäà, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè ãàç, âîäà, âàííà, 5 ê³ìíàò, öåíòð, çàòèøíå 

ì³ñöå. 097-740-97-72, 093-786-37-41
  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 ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 097-997-03-23
  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.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà Viber), 096-768-23-68
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 17, ãîðîä 73 ñîò., ñàðàé, 
ïîðó÷ ãàç, âîäîïðîâ³ä, ïîãð³á, íåäîðîãî àáî çà ïàé. 098-321-74-
24, 2-32-56
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, á³ëÿ 
ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàëüíà, 
êðèíèöÿ, âàííà, òóàëåò, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, ãîðîä, äóæå êðàñèâå 
ì³ñöå. 096-573-18-14
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02 
  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 - 115 000 ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-90

  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.
Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
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 öåãëÿíèé 90 êâ.ì. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í 
íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. ïðèâàòèç., 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãîñï. áóä³âë³. 068-271-40-31, 2-85-33
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè 
òà ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî â öåíòð³ ì³ñòà Êîçÿòèí, 6 
ñîòîê,íåäîðîãî. 063-520-48-17
  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, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 
093-563-75-19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, êîìóí³êàö³¿, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 4 ñîò. 
çåìë³. 093-704-31-57
  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 Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò. â æèòëîâ³é çîí³. 063-692-47-72
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé, ãàðàæ, öåíòð 
âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2). 098-466-44-27, 050-705-
41-75, 093-892-32-89
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ï³äâàë, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà 
(ïåðøèé âíåñîê 50% â³ä âàðòîñò³ áóäèíêó). 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå), 100êâ.ì., ãàç, 
âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê, ãîðîä; 25 ñîò. çåìë³. 70 000 

ãðí. 097-390-09-23; 063-581-16-17
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-
712-35-52         
  Ï³âáóäèíêó, 16 ñîò. ïðèâàòèç. 066-868-82-71
  Òåðì³íîâî, áóäèíîê ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³., áàíÿ, õîç. 
áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-êì.êâ 
ç äîïëàòîþ. 2-12-82
  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, âàííà, 
ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó á³ëÿ âîºíêîìàòó, 5 ñîò. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 33/2. 
093-812-85-40, 096-995-97-10
  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, 3 ê³ìíàòè, çàã. 
ïëîùà 67 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³: ãàç, ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ 
³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ïîãð³á, êðèíèöÿ, ìåòàëåâèé ãàðàæ 
- ñàðàé. 067-604-53-09, 067-713-31-50
  ×àñòèíà áóäèíêó, 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, âàííà ³ òóàëåò 
â áóäèíêó, 2 ñàðà¿ ³ ïîãð³á, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), 
îêðåìèé âõ³ä, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  аВтомото
  Opel Astra 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, äâ.1.4. 097-990-99-78
  ÂÀÇ 21-063. 093-998-39-89, 098-026-36-65
  ÂÀÇ 21083 1993 ð.â., 1.5, 5 ñò., áåæåâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-687-53-55
  ÂÀÇ 2109 1995 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, 1.5 äâ., ÷åðâîíèé - 
ðóá³í, Êîçÿòèí - 50 000 ãðí. 067-699-45-81
  ÂÀÇ 2109 â äîáðîìó ñòàí³. 097-874-21-46
  Êàìàç 5320. 097-362-81-21
  Ì³í³-òðàêòîð ç îáëàäíàííÿì, ïðè÷³ï, ïëóã, ï³äãîðòà÷³, ëîïàòà 
äëÿ ñí³ãó.  068-024-27-05
  Ìîïåä Õîíäà Ëèàä á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-995-56-35
  Ìîòîöèêë Äíåïð-11 íåäîðîãî. 063-502-47-94
  ÌÒÇ-82, ÞÌÇ-6 òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. 096-245-37-48
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48, 50 êóá. 098-400-91-10

  Òðàêòîð ÞÌÇ-6, 1993 ð., ïëóã. 067-872-01-19, 096-801-26-09
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô 2 1.6, òóðáî äèçåëü. 063-186-30-23

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ. â 9 ïîâ. áóäèíêó (2-3 ïîâ.), ç ³íä. îïàëåííÿì, ìåüëÿìè òà 
ðåìîíòîì, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 068-053-47-18
  Àáî îáì³íÿþ íà òðóáè òà óãîëêè çåðíî, àáî 4 000 ãðí./çà òîíó. 
073-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàçîâ³ ïå÷êè, õîëîäèëüíèêè, ïîäóøêè, ïåðèíè, ïðàëüí³ ìàøèíè 
íåðîáî÷³. 097-581-29-55 Êîëÿ
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè òà ðàä³àòîðè. 063-143-61-18
  Äåðåâà íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 097-904-20-43
  Çåðíî ÿ÷ìåíþ àáî ïøåíèö³ ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-143-61-18, 
097-793-55-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê êîðìîâèé. 093-297-19-24
  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
  Ñòàð³ ïåðèíè òà ïîäøêè, çâàðþâàëüí³ àïàðàòè á\â, âèøèâàíêè, 
ñîðî÷êè òà ñâ³æå ï³ðÒÿ, õîëîäèëüíèêè òà òåëåâ³çîðè á/â 097-410-60-91
  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
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòî áóäü-ÿÊèõ ìàðîÊ, ó áóäü ÿÊîìó ñòàí³. äîðîãî. 063-585-23-50, 
097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñÊâè÷, íèâà ó áóäü ÿÊîìó ñòàí³. 098-
682-50-85 

  мінЯЮ
  Âåëèêèêé, äîáðîòíèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 
ì³ñòà. 097-304-05-98, 063-942-67-86
  Çåì. ä³ë-êà 0.43 ãà ç áóäèíêîì, ñàäêîì, ïîðó÷ ãàç. òðóáè, âîäà, 
òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà õîðîøà íà 1-ê³ìí. êâ. ç çðó÷íîñòÿìè. 097-324-
14-63, 093-925-93-81

  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
  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 â äîáð³ ðóêè äâîº êîøåíÿò (ä³â÷àòêà) 1.5 ì³ñ., ãðàéëèâ³, âñå 
¿äÿòü, äóæå õîðîø³ ìèøîëîâè. 063-605-88-19
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò. 063-462-60-86
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì ñîáàêó Àëàáàé â õîðîø³ ðóêè. 093-058-78-76
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ õëîïö³â. 093-773-34-02
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ äèòèíè íà ³ì’ÿ Ã³äåðèìñüêîãî 
Íàçàðà Îëåêñàíäðîâè÷à 03.12.2003 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 56 ð. ïîðÿäíà, äóæå äîáðà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñåðéîçíèì, 
íàä³éíèì ÷îëîâ³êîì áåç ø/ç, çð³ñò íå ìåíøå 1.70. 063-186-28-78, 
096-561-68-94
  Çäàì áóäèíîê ñ.Ïóñòîõà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-843-78-22
  Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòó äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-884-
86-66
  Çäàì â îðåíäó ï³ä îô³ñ, á³çíåñ 35 êâ.ì., 2 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Çäàì êâàðòèðó â öåíòð³ ïîäîáîâî. 063-296-30-12
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì, öåíòð, 2 ïîâ. 093-731-64-70
  Çäàì ë³ñà â îðåíäó ðàìíîãî òèïó. 097-336-28-93
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà, ð-í ÏÐÁ (ïðîõàííÿ ç 
ñåëà íå òóðáóâàòè). 097-300-31-13
  Øóêàþ æ³íêó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ð-í ÏÐÁ. 093-427-67-40, 
096-037-00-67
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стріт ворКаут у КозятиНі – Не На папері
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ГОРОСКОП
з 27.06 по 3.07

овен 
Овни думають над відпусткою, але не 
всім вона поки що світить, тому краще 

зосередити увагу на роботі. У вільний час 
можна зосередитись на відпочинку, однак 
не варто забувати про активний ритм життя. 
Не час для того, щоб лінуватись та дозволяти 
собі неуважність.

телець 
Тельці у новому тижні спробують себе 
у чомусь новому, а також можуть 

приміряти нове амплуа, але не варто надто за-
хоплюватись думкою інших. Ви повинні знати, 
як вам комфортно та не соромитись пишатись 
своїми заслугами. 

Близнюки 
Для представників Близнюків настає дуже 
хороший період, коли найбажаніше почне 

ставати дійсністю. Найбільше уваги найкраще при-
ділити власному потенціалу, а також романтичним 
стосункам. Зараз ваша впевненість потребує вкла-
дів, тому рухайтесь вперед та не соромтесь себе.

рак 
У Раків доволі позитивний тиждень, 
який нічого не зможе захмарити. Клю-

човою порадою від зірок буде зосередитись на 
хороших моментах, а також ігнорувати дрібний 
негатив. Спробуйте мислити конструктивно, а 
також зробити власний графік справ.

лев 
Новий тиждень принесе Левам чи-
мало подій, з якими варто вміти 
справлятись. Надмірна емоційність 

може принести чимало непорозумінь та про-
блем в особистому плані, тому постарайтесь 
вмикати холодний розум та налаштуйтесь 
на позитив.

діва
Дівам випаде нагода нарешті навчитись 
відмовляти людям у тих ситуаціях, які не 

принесуть нічого хорошого вам. Ваша доброзич-
ливість притягує чимало людей, але далеко не всі 
вони варті вашої уваги та підтримки.

терези 
Терези зараз повинні зосередити всю 
свою увагу та сили на ключовій цілі, 

приміром, роботі. Зберіть всю свою активність 
та направте сюди, а от вільний час можете про-
водити, як душа забажає.

скорпіон 
Нарешті настав час, коли Скорпіони 
чесно можуть вважати себе лідерами. 

Звісно ж, не варто одразу ж називати всіх інших 
рабами, але розумно та доброзичливо направ-
ляти людей ніхто не забороняє.

стрілець 
Стрільцям варто цього тижня уважно 
роздумувати над власними вчинками, 
адже вони можуть вплинути не лише 

на вас, а й на ваших близьких. Водночас, 
ваші талант та уміння важко не помітити, 
тому пора направити їх у правильне русло.

козеріг 
Зорі радять Козерогам не так сильно 
брати до серця зміни на роботі, а також 

не намагатись встигнути все. Пора розподілити 
пріоритет, а також визначити, що ж для вас зараз 
найважливіше.

водолій
Водоліям цього тижня будуть заздрити 
всі знаки Зодіаку, адже такої кількості 

енергії та гарного настрою не буде ні в кого. 
До того ж, доля вирішила усміхатися вам ще 
довго, тому ловіть момент.

риБи 
Новий тиждень для Риб стане доволі 
складним емоційно, адже ви потребу-
єте турботи та добра. Але вимагати це 

від оточення не варто, краще віднайти час для 
відпочинку та прислухатись до себе. Що справ-
ді важливо - пора визначитись з відповідями.

СЕРЕдА, 3 ЛиПНя

+  20 0С  +  22 0С
+  26 0С  +  21 0С

вівторок, 2 липня

+  21 0С   +  26 0С
+  30 0С    +  26 0С

понеділок, 1 липня

+  15 0С    +  23 0С
+  31 0С   +  28 0С

СУБОТА, 29 чЕРВНя

+  12 0С   +  16 0С
+  20 0С  +  17 0С

П'яТНиця, 28 чЕРВНя

+  16 0С    +  17 0С
+  20 0С    +  18 0С

неділя, 30 чЕРВНя

+  13 0С   +  17 0С
+  24 0С  +  22 0С

чЕТВЕР, 27 чЕРВНя

+  19 0С    +  24 0С
+  24 0С    +  23 0С

Погода у Козятині 

видовище. У дворі багатоверхівки на Грушевського провели спортивно-розважальний 
захід. Тут були і акробатичні вправи на спортивних снарядах, і змагання, і лотерея. Та 
окрасою турніру стала естафета серед команд воркаутерів 
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в’ячеслав гончарук

У минулі вихідні відділ фізичної культури та 
спорту Козятинської міської ради спільно з гро-
мадською організацією «Стріт Воркаут» органі-
зували спортивно-розважальний захід. 

До початку програми судді спортивного за-
ходу Андрій Салинко, Олег Поліщук та Влад 
Побідаш на спортивних снарядах виконували 
складні акробатичні вправи. Після показових ви-
ступів розіграли спортивну лотерею. Володарем 
призу, футболки від команди «Ван-Юніт», став 
зірковий воротар команди «Козятинські Леви» 
Роман Фалдін. Голкіпер «Левів» ще приміряв 
виграш, а до мікрофона вже підійшла Тетяна 
Єрмолаєва, головний спонсор силового турніру.

– У першу чергу я хочу подякувати тим, хто 
головний на сьогоднішніх змаганнях. Це діти. 
Якби вас тут не було, то цього турніру також не 
було б. Друге дякую Андрію, Олегу і Владу. Дя-
куючи вам, хлопці, є впевненість, що в Козятині 
воркаут є. Є два різних воркаути: є «вивіска», 
а є справжній. І ваші змагання в Броварах це 
підтвердили.

Спортсмени виступили в трьох вікових кате-
горіях. Почалися змагання з підтягування на 
турніку спортсменів 12–15 років без додаткової 
ваги. З восьми учасників, що взяли участь у цій 
дисципліні, кращі результати показали Дмитро 
Поліщук, який свою вагу підтягнув 30 разів. 
Срібним призером з результатом 21 піджим став 
Денис Гладунець. Замкнув призову трійку з 17 
вдалими спробами Андрій Пірожок. У вправі 
на брусах в цій віковій категорії чемпіоном став 
Андрій Пірожок (35 піджимань). Срібну нагороду 
виборов Ярослав Киричук (29). На третьому місці 
- чемпіон першої дисципліни Дмитро Поліщук.

У категорії від 16 до 19 років +гантель 16 кг 
взяли участь шестеро воркаутерів. На турніку 
спортсмени фінішували у такій послідовності: 
Дмитро Козлюк (11 піджимань) Олександр 
Бомко (10 вдалих спроб), Артем Горохов (9 

піджимань). На брусах золото в Артема Горо-
хова, Дмитро Козлюк став срібним призером, 
а Олександр Бомко був удостоєний бронзової 
нагороди.

У категорії 20 років і старші +24 кг додаткової 
ваги виступали тільки досвідчені спортсмени. 
Своє тіло з гантелею 24 кг 9 разів підняв Вла-
дислав Побідаш. Андрій Салинко показав другий 
результат, у нього 8 підйомів. На третьому місці 
Олег Поліщук. Він поступився Андрійові всього 
одним пунктом.

У віджиманні на брусах з гантелею чемпіон 
і бронзовий призер першої вправи помінялися 
місцями. Срібну нагороду в обох видах здобув 
тренер воркаутерів Андрій Салинко. Слід відзна-
чити, що Андрій в обох видах програми виступав 

в стадії втоми. Він Олегу і Владиславу підтриму-
вав гантель, щоб та не гойдалася.

Окрасою турніру воркаутерів були змагання в 
естафетах. Усі учасники розділилися на чотири 
команди, де кожен учасник проходив свій етап. 
Естафетники комади Олександра Бомка стали 
чемпіонами. Срібні нагороди – в команди Ар-
тема Горохова. Третім призером став колектив 
капітана команди Дмитра Козлюка. Команда 
Андрія Кончинського фінішувала на четвертому 
місці.

Після естафет настала приємна мить на-
городження. Призери, крім медалей отримали 
грамоти за зайняте місце і грошову винагороду. 
Чемпіони змагань до золотих медалей отримали 
кубки.


