
Як козЯтинчани об’єдналисЯ, 
щоб допомогти маленькій дівчинці

kazatin.com

• Чому не всі вулиці Козятина освітлюються
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історія КутоЧКів і 
вулиць Козятинаробить Картини з Квітів

 Небайдужі до чужого горя козятинчани 
організували благодійний концерт із 
розіграшем лотереї. Усе це для того, аби зібрати 
кошти на операцію Мілані Монастирській та 
подарувати їй надію на життя. Завдяки сумі, 
зібраній козятинчанами, вдалося закрити збір 
на операцію

 «Величезне дякую усім, хто взяв участь в 
організації концерту для нашої дівчинки! Ви 
всі — величезні молодці, ви старалися з усіх 
сил! Дякую усім, хто прийшов і підтримав нас. 
Ми маленькими кроками йдемо до нашої 
мрії!!! Я знаю на всі 1000% — Мілашка буде 
здоровою», — написала в соцмережі Олеся 
Монастирська, мама Мілани

мілані монастирській ще немає двох років, 
дівчинка хвора на нейробластому 4 стадії. 
Зараз лікується в Туреччині, попереду ще два 
блоки хіміотерапії — сьомий та восьмий, і 
курс радіології

стор.16

 Вихованці 
дитячого тренера 
Руслана Гуменюка 
перевірили 
свої сили у грі 
з дорослою 
командоюстор.3

 Створюють реєстр 
територіальної 
громади. Що це таке, 
яка від цього користь 
козятинчанам і 
куди звертатися з 
документами 
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грали на рівних з 
«лоКомотивом»

буде менше 
бюроКратії
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олена удвуд

Юній козятинчанці Мілані Мо-
настирській ще немає двох років. 
Дівчинка хвора на нейробластому 
4 стадії — рак симпатичної нер-
вової системи. Зараз лікується в 
Туреччині. Спеціалісти готували її до 
операції. Вона вже перенесла шість 
блоків хіміотерапії.

Лікування надзвичайно дороге і 
тато з мамою не можуть самотужки 
його оплатити. Тому у соцмережах 
вони оголосили збір коштів. Аби 
допомогти сім’ї Монастирських, не-
байдужі козятинчани організували 
у Центральному міському парку 
благодійний концерт з розіграшем 
лотереї.

— Я вчилася з Валіком (батько 
Мілани — авт.) в одній школі, — 
розповідає Марина Машкіна, одна 
з організаторів. — Він на кілька 
років від мене старший. Коли ді-
зналися, що залишилося зібрати 
ще дві тисячі доларів, вирішили 
підготувати благодійний захід. Усе 
зробили буквально за днів п’ять. Ми 
всі є великою командою, тому що 
кожен долучився до проведення. 
Без допомоги всіх не вийшло б 
цього всього.

Для того, аби зібрати кошти, 
організатори влаштували розіграш 
лотереї. Вони знайшли спонсорів, 
які допомогли з виграшними лота-
ми, серед яких були сертифікати 
на піцу, абонементи до спортивної 
зали, салону краси, а супер-приз 
— поїздка Україною. Один кви-
ток коштував 25 гривень. Окремо 
встановили кошик для благодійних 
пожертв.

Лариса Полонська прийшла на 
захід всією родиною. Особисто при-
дбала два квитки. Історію Мілани їй 
розповіла дочка.

— Я і раніше долучалася до бла-
годійних акцій, допомагала різним 

діткам, — каже жінка. — Такі акції 
дуже потрібні. Бо люди зараз не в 
змозі заплатити за лікування самі. 
Воно дуже дороге.

— Скільки ти дасиш? Двісті чи 
триста гривень. Для нас це копійки. 
А людям це допомога. Треба допо-
магати одне одному. Навіть якщо 
кожен козятинчанин кине по 5 чи 
10 гривень, це буде для сім’ї суттєва 
сума. Якщо кожен відмовиться хоча 
б від чашки кави і дасть ці кошти 
дитині, дасть Бог, це врятує їй жит-
тя, — додає Аліна.

Аби розважити гостей, підго-
тували концерт. З танцювальни-
ми номерами виступив колектив 
«Зорянка-Арт», гімнастичними 
вправами вражав воркаут колектив 
«One unit», Аліна Рудик, Ліза Роман 
та гурт «Різні люди» співали пісні.

Анастасія Соломонюк співає в 
групі «Різні люди». Каже, фішка 
їхнього колективу в тому, що може 
бути різний склад. У всіх діти та 
робота, тому не у кожного ви-
ходить долучитися до виступу. У 
квітні її гурт вже робив для Мілани 
благодійний концерт. Тоді вдалося 
зібрати близько 16 тисяч гривень.

— Дуже багато людей кажуть: 
«Ми вже давали. Нас дістало да-
вати знову і знову», — розповідає 
Анастасія. — Тому цього разу ми 
придумали цю концепцію з лота-
ми. Так люди зможуть не просто 
пожертвувати гроші, а й отримати 
класні подарунки.

Також планувалася дискотека, 
проте через сильний вітер її довело-
ся перенести.

Організувати захід допомогли 
міський голова Олександр Пузир та 
Церква Назарянина. А підприємиця 
Марія Мудра віддала виручені за 
день кошти з точок продажу у 
парку.

Разом з організаторами до акції 
долучилася Алла Набокова, хреще-

на мама Мілани та подруга її бабусі. 
Саме вона мала передати кошти 
сім’ї, тому що уся родина Монастир-
ських зараз у Туреччині. У Козятині 
залишилася лише бабуся дівчинки, 
але і вона полетіла у четвер, бо Мі-
лану готували до операції. Планува-
ли робити її у п’ятницю, проте через 
погані аналізи вирішили перенести 
на понеділок, 1 липня.

— Впали лейкоцити, тромбоци-
ти і гемоглобін низький, — каже 
Алла. — Лікарі не наважилися 
оперувати, тому що могла бути 
кровотеча. Оскільки бабуся поїха-
ла, я лишилася тут, можна сказати, 
за головну. Тому дівчата зв’язалися 
зі мною.

Ми поспілкувалися з організато-
рами після проведення акції. Завдя-
ки спільним зусиллям зібрали 14296 
гривень і 5 доларів. Таким чином 
вдалося закрити збір.

— Кошти ми вже передали, — 
каже Марина Машкіна. — Ми чекає-

мо на операцію. А після цього у неї 
буде ще два блоки хіміотерапії — 
сьомий та восьмий, і курс радіології. 
Наразі збір припинено через те, що 
немає рахунку на радіологію. Коли 
виставлять рахунок, ми продовжимо 
збір. Тому що лікування триватиме.

олена удвуд

Згідно з оновленою інфор-
мацією, опублікованою на сайті 
Центральної виборчої комісії, 
2760 кандидатів братимуть 
участь у виборах за партійними 
списками, 3181 — в об’єднаних 
виборчих округах. На те, аби 
долучитися до виборчих перего-
нів, зареєструвалося 65 партій.

Від округу № 13, до складу 
якого входять Козятин, Калинів-
ка та Хмільник, балотуватимуть-
ся 12 осіб. Андрій Вербецький, 
Сергій Матвіюк, Олександр 
Реп'ях, Валерій Стахов, Петро 
Юрчишин - самовисуванці. 
Ірина Колесник, Юрій Бойко, 
Олександр Крученюк, Андрій 
Москалюк та Олег Побережний 
висунуті партіями. Про них ми 
писали у минулому номері.

Ще двоє - Юрій Максименко 
та Юрій Яремчук також висунуті 
партіями. Інформація про них 
з'явилася на сайті ЦВК пізніше.

юрій маКсименКо
Вік — 37 років. Народився 

у Вінниці, де проживає донині. 

Директор товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Курс». 
Згідно з інформацією з особис-
тої сторінки у Facebook, працює 
у комунальному підприємстві 
«Вінницяоблтеплоенерго».

Депутат Вінницької міської 
ради 7-го скликання. Представ-
ляв об’єднання «Самопоміч».

Декларація за минулий рік 
відсутня. Згідно з декларацією 
за 2017-ий, володіє будинком, 
трьома земельними ділянками. 
Був кінцевим бенефіціарним 
власником товариства з обме-
женою відповідальністю «На-
дійні перспективи Вінниччини».

За 2017 рік задекларував 
62300 гривень доходу, а також 
200 тисяч гривень і 10 тисяч до-

ларів готівкою.
До Верховної Ради йде від 

партії «Слуга народу». Деякі 
пункти передвиборчої програми:

— скасування недоторкан-
ності народних депутатів і спро-
щення процедури імпічменту 
президента;

— запровадження механіз-
му відкликання депутатів усіх 
рівнів, які втратили довіру ви-
борців;

— посилення відповідальності 
за корупційні злочини — зокре-
ма, впровадження обов’язкової 
конфіскації майна корупціоне-
рів;

— встановлення видатків на 
оборону у розмірі не менше 
5 % ВВП;

— запровадження електро-
нного голосування на виборах 
за допомогою інтернету та 
смартфонів.

У виборчому окрузі № 13 
обіцяє:

— взяти під особистий контр-
оль проведення медичної ре-
форми;

— вирішити проблему з ви-
везенням сміття;

— добитися державної під-
тримки санаторіїв Хмільника;

— врегулювати виплати влас-
никам земельних паїв;

— лобіювати законодавче 
регулювання закупівельних цін 
на молоко.

юрій яремЧуК
Вік — 47 років. Народився 

і живе у Вінниці. Наразі без-
робітний.

Депутат Вінницької обласної 
ради 7-го скликання. Пред-
ставник фракції «Опозиційний 
блок». Заступник голови постій-
ної комісії обласної ради з пи-
тань регулювання комунальної 
власності та приватизації.

До 2009 року був зареєстро-

ваний як підприємець. Вид ді-
яльності — роздрібна торгівля 
залізними виробами, фарбами 
та склом.

Згідно з декларацією за 2018 
рік, володіє будинком та зе-
мельною ділянкою. Задеклару-
вав 88545 гривень доходу.

На вибори йде від партії 
«Опозиційний блок». Деякі 
пункти передвиборчої програми:

— стимулювання розвитку 
транзитної інфраструктури 
округу № 13, зокрема заліз-
ничної;

— залучення інвестицій у 
лікувально-оздоровчу галузь та 
надання податкових преферен-
цій для можливості закупівлі су-
часної діагностично-лікувальної 
апаратури;

— забезпечення державними 
замовленнями основні промис-
лові підприємства округу;

— надання підприємствам 
пільг, які створюють нові робочі 
місця;

— встановлення дієвого ме-
ханізму моніторингу і контролю 
екологічної ситуації в районах 
округу.

новининовини

У козЯтині перенесУть зУпинкУ створюють реєстр 
територіальної громади. 
що це таке?

добрі серця. Небайдужі до чужого горя козятинчани організували благодійний 
концерт із розіграшем лотереї. Усе це для того, аби зібрати кошти на операцію 
Мілані Монастирській та подарувати їй надію на життя. Завдяки сумі, зібраній 
організаторами, вдалося закрити збір

ми запитали у КозятинЧан

юлія (32), 
домогосподарКа:

— П’ю багато рідини. 
І в холодочок ховаюся. 
Звісно, біля річки чи 
ставу краще.

віКтор (34), провідниК:

— Води п’ю багато. 
Намагаюся не виходи-
ти з дому. А якщо йду, 
то ховаюся в тінь.

василь (50), виКладаЧ:

— Я ховаюся в тінь. 
І обов’язково одягаю 
капелюх. Або беру з 
собою парасольку.

софія (9), шКолярКа:
— Морозиво їм. П’ю 

прохолодну воду. Одя-
гаю кепку, щоб не було 
гаряче в голову.

тетяна (64), 
пенсіонерКа:

— У хаті сиджу. 
Ховаюся. А що роби-
ти? Від сильної спеки 
серце починає боліти.

богдан (23), продавець-
Консультант:

— П’ю холодні напої. 
У приміщенні вмикаю 
вентилятор. А на вулиці 
ховаюся в тінь.

як ви рятуєтесь від літньої спеки?

більше 14 тисЯч гривень зібрали 
длЯ сім’ї монастирських

КОРОТКО

У лікарні 
помер медбрат
 У Козятинській облас-

ній туберкульозній лікарні, 
що знаходиться у Сестри-
нівці, на робочому місці по-
мер 38-річний медбрат. Про 
це інформує Управління 
Держпраці у Вінницькій об-
ласті. Нещастя трапилося 20 
червня. Працівника знайшли 
мертвим у кабінеті. 

— Ймовірна причина смерті 
– тромбоемболія. Наразі ство-
рено комісію для з’ясування 
обставин і причин настання 
нещасного випадку зі смер-
тельним наслідком. Адже 
напередодні ввечері чоловік 
телефонував рідним і казав, 
що повертається додому та не 
поїхав, — кажуть в управлінні. 

організатори провели не лише лотерею, а й 
влаштували концерт. Своїми виступами розважав 
глядачів колектив «Зорянка-Арт»

вибори. Згідно з оновленою інформацією, до Верховної Ради від округу № 13 балотуватимуться не 
десять, а дванадцять осіб. Рішення про реєстрацію ще двох учасників прийняли 25 червня. Обидві 
кандидатури висунуті політичними партіями. Розповідаємо про них

цвк зареєстрУвала ще двох 
кандидатів від нашого окрУгУ

«Величезне дякую усім, 
хто взяв участь в організа-
ції концерту для нашої ді-
вчинки! Ви всі — величезні 
молодці, ви старалися з усіх 
сил! Дякую усім, хто прий-
шов і підтримав нас. Ми 
маленькими кроками йде-
мо до нашої мрії!!! Я знаю 
на всі 1000% — Мілашка 
буде здоровою», — написа-
ла у коментарі на сторінці 
Facebook однієї з організа-
торів Олеся Монастирська, 
мама Мілани.

вдячність від мами

«читаючий 
дворик»
 Козятинська районна бі-

бліотека традиційно організу-
вала роботу літнього читання 
під відкритим небом для дітей. 
Акція буде тривати впродовж 
літа. Уже відбулася перша літ-
ня вулична акція «Читаючий 
дворик». Дітлахи мали змогу 
взяти участь у різноманітних 
вікторинах. Вони розгадували 
загадки, гортали яскраві жур-
нали та цікаві книги. 

«Книга допомагає відкрити 
свій світ та своє місце в цьому 
світі. Для корисного відпочин-
ку чекаємо у нашій бібліотеці! 
Гарного всім літа і цікавого, 
захоплюючого читання!»— 
пише адміністрація закладу. 

Утеплять 
дитсадок
 Фасад дитсадка №2 

планують утеплити. З облас-
ного бюджету Вінниччини на 
реалізацію проекту виділи 63 
тисячі 457 гривень, Міська 
рада Козятина має виділити 
ще 500 тисяч гривень. 

З ініціативи депутатки Ві-
нницької облради Людмили 
Куликівської, в Козятині 
утеплять фасад дошкільно-
го навчального закладу №2 
Козятинської міської ради.  

“Реконструкція закладу №2 
передбачає зменшення спо-
живання енергоресурсів та 
створення комфортних умов 
для проведення навчально-
виховного процесу заради 
безпеки життя та здоров’я 
дітей. Утеплення фасаду 
садочка розпочали у серпні 
минулого року теж в рамках 
цього конкурсу. На термо-
модернізацію витратили 750 
тис. грн. Завершать роботи 
наступного року”, — йдеться 
в повідомленні.

зоряна богуславсьКа 

З проханням перенести зупинку «1 
Травня» у міську раду звернулись авто-
мобілісти міста. Також є вимога (припис) 
начальника Козятинського відділення по-
ліції підполковника поліції Олега Швеця 
від 4 травня цього року. У ньому йдеться, 
що місце розташування зупинки «1Трав-
ня» знаходиться зі сторони будинку на 
вулиці Катукова, 39,  у результаті зупинки 
маршрутними транспортними засобами 
ускладнюється рух для водіїв, які руха-
ються в попутній смузі руху. Пасажири, які 
виходять з транспорту, переходять дорогу 
в недозволеному для цього місці. 

 Для безпеки дорожнього руху, а також 
безпечного пішохідного переходу ви-
конком міської ради встановив зупинку 
«1 Травня» перенести з Катукова, 39  на 
вулицю 1 Травня на перехресті з вул. 
Космонавтів, по непарній стороні вулиці з 
облаштуванням заїзних «кишень» для зу-
пинки транспортних засобів, у тому числі 
автобусів. 

«Провести демонтаж автобусної зупин-
ки «1 Травня» одночасно зі встановлен-
ням нової автобусної зупинки на вул. 1 
Травня на перехресті з вул. Космонавтів, 
по непарній стороні вулиці в термін до 
10.07.2019 року», —  йдеться в рішенні.

олена удвуд

Центр надання адміністративних послуг 
формує реєстр територіальної громади. 
Це електронна база даних, у якій містити-
меться інформація про номери паспортів 
та місце реєстрації козятинчан. Ство-
рюють реєстр спеціально для того, аби 
спростити процедуру видачі документів.

— Надалі до бази даних матимуть 
доступ усі установи: поліція, податкова, 
пенсійний фонд, управління праці тощо, 
— пояснює Олена Шеремета, начальник 
відділу ведення реєстру територіальної 
громади. — Це для того, щоб вони не 
напрявляли до нас людей щоразу за до-
відками.

За словами Олени Шеремети, завдяки 
реєстру містянам буде легше отримувати 
різноманітні адміністративні послуги. Ска-
жімо, буде простіше оформити субсидію 
чи зареєструватися в управлінні праці. 
Адже не доведеться зайвий раз оформ-
ляти документи. Наприклад, не треба 
буде щоразу брати довідку про склад 

сім’ї. Уся інформація вже буде внесена 
до бази даних.

— Ми створюємо реєстр по Козятину 
та селищу міського типу Залізничне, 
— продовжує начальник відділу. — По 
селах інформацію не збираємо, бо 
працюємо лише по місту. Квартальні 
комітети і голів ОСББ ми вже попросили 
повідомити мешканцям про те, щоб вони 
до нас зверталися.

Тому козятинчан і мешканців Заліз-
ничного просять звернутися до відділу 
ведення реєстру територіальної громади 
(вулиця Незалежності, 57) з докумен-
тами:

- паспортом або ID карткою (до карт-
ки треба взяти довідку Ф-13, яку також 
можна оформити у Центрі надання адмі-
ністративних послуг. Тому що в ID картці 
немає прописки. Якщо паспорт у формі 
книжечки, довідка не потрібна);

- свідоцтвом про народження (дітям 
до 14 років), до якого також потрібно 
взяти довідку форми Ф-13;

- будинкову книгу, якщо така є.

зупинку «1 травня» перенесуть з 
Катукова, 39  на вулицю 1 травня 
на перехресті з вул. Космонавтів
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в’яЧеслав гонЧаруК

Коли кореспонденти газети 
“RIA-Козятин” проводять рейд 
містом, нерідко козятинчани звер-
таються до представників преси, 
щоб ми висвітлили в пресі їхню 
проблему. Зокрема, мешканці 
вулиці Франка та прилеглих до 
Матросова скаржаться, що їх 
вулиці не освітлюються. Ми пере-
вірили цей район і з’ясували, що 
на Матросова немає освітлення на 
перехресті з вулицею Сагайдачно-
го, тому що ліхтар ЛЕД енергетики 
зняли і більше не ставили. Не було 
освітлення від Сагайдачного до 
Сербіна. У районі вулиці Франка 
також немає світла. Запитуємо 
двох перехожих, коли на їхній ву-
лиці не стало освітлення? 

– Уже десь з місяць, – каже 
молодший, який представився Во-

лодимиром.
– Ні, Володя, тижнів зо три, – 

сказав інший.
Щоб з’ясувати, з якої причини 

пропадає освітлення на другоряд-
них вулицях і чому немає освітлен-
ня на вулиці Франка майже місяць, 
ми звернулися в ЖКГ.

Прокоментував ситуацію началь-
ник житлово-комунального госпо-
дарства Євген Малащук. 

– З освітленням є декілька 
факторів. Вулиця Франка не 
освітлюється через пошкоджений 
трансформатор. На частині вулиці 
Білоцерківській автівкою було обі-
рвано кусок дроту. Можу запев-
нити громадян, що до Дня міста, 
можливо навіть раніше, освітлення 
буде на всіх лініях, де воно було 
припинене і не було пов’язано з 
штучним відключенням, – підсуму-
вав начальник ЖКГ.

аКтуальноновини

кримінальна статистика: злочинів менше не стало
чому не всі вулиці 
козятина освітлюються

перевернулася цистерна і 
«поцілувалось» два легковики

дмитро микитюк - начальник 
слідчого відділу 

в’яЧеслав гонЧаруК

Щодня у Козятинському районі реє-
струється від 5 до 10 злочинів. У кож-
ного слідчого на руках від 150 до 200 
проваджень. За п’ять місяців цього року 
в Козятинському районі скоєно п’ять 
особливо тяжких злочинів. Крім цього, 
зареєстровано 6 грабежів, 1 розбійний 
напад, скоєно 132 крадіжки, з них 
розкрита лише 41. Про це розповів  
заступник начальника Козятинського 
відділення поліції, начальник слідчого 
відділу майор поліції Дмитро Микитюк. 

– Уміло крадуть? - запитав журна-
ліст.

— Можна сказати, що уміло крадуть. 
Але така ситуація, що не вистачає у 
нас людей. Буває, що за день скою-
ється 10 правопорушень. Для такого 
підрозділу, як у нас, трохи маловато 
людей, –  відповів Дмитро Микитюк 
і продовжив розповідати про звітний 
період. – Крім цього, було зафіксовано 

два факти згвалтування. У минулому 
році в нас не було жодних згвалтувань. 

– Це включаючи неповнолітню ді-
вчинку з інвалідністю? 

—Такий факт є в реєстрі досудових 
розслідувань, тільки там не згвалтуван-
ня, а розбещеність. З цього приводу 
26 червня прокурором було підписано 
обвинувальний акт і справу було пере-
дано до Козятинського міського суду.

З актуальних – вбивство в селі 
Махнівка. Спільними нашими діями і 
головного управління цей злочин за 
декілька днів було розкрито. Навмисне 
вбивство з корисних мотивів та розбій 
4 частина. Особу затримали, на даний 
час він перебуває під слідством

Крім того, за 5 місяців було зареє-
стровано чотири факти незаконного 
заволодіння автомобілями. Половина 
з яких на даний час розкрита і тран-
спортні засоби повернуті їхнім за-
конним власникам, по інших двох є 
підозрювані. Зареєстровано три факти 

незаконного поводження зі зброєю.
Вилучили набої і під час одного з 

проведених санкціонованих обшуків, 
у одного громадянина було вилучено 
гранату. По гранаті особі повідомили 
про підозру і справу з обвинувальним 
актом буде передано до суду. 

За 5 місяців на території нашого 
обслуговування було зареєстровано 7 
фактів дорожньо-транспортних пригод, 
в яких люди отримали тілесні ушко-
дження середньої важкості. Слідчим 
відділом проводяться досудові роз-
слідування, де приймаються відповідні 
рішення. Якщо експертиза дасть висно-
вок, що водій не винен, то проваджен-
ня закривається.

– Чи було відкрите кримінальне 
провадження щодо подій зі сміттям в 
Махаринцях?

— Відкривали, та кримінальну справу 
з цього приводу вже закрили за від-
сутністю складу злочину, – відповів 
поліцейський.
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зоряна богуславсьКа

Останній день червня та перший день липня у 
Козятинському районі відзначились масштабними 
аваріями. Так, 30 червня на махнівському пере-
хресті зіткнулися Hyundai та Lada. Близько 12 го-
дини дня, біля самого посту поліції зіткнулися дві 
легкових автівки. Зіткнення сталося надто потуж-
ним, адже передки обох машин сильно потрощені. 
Про стан пасажирів та водіїв наразі невідомо. На 
місці аварії була присутня швидка допомога.

1 липня, о 10 годині на трасі М-21 в селі Же-
желів сталася ще одна ДТП. Там водій вантаж-

ного автомобіля DAF, що перевозив цистерну зі 
скрапленим газом пропан-бутаном, не впорався 
з керуванням та допустив перекидання цистерни 
на дорогу.

— Автомобіль ДАФ перевозив 38 тонн газу. У 
результаті аварії з бака вантажівки стався витік 
паливо-мастильного матеріалу, — повідомляє від-
діл поліції. 

Працівники поліції перекрили проїжджу части-
ну дороги та організували об’їзд місця ДТП на 
безпечній відстані. Також, з метою забезпечення 
пожежної безпеки, прибули і рятувальники. Явних 
ознак витоку газу із цистерни не було.

прес-служба партії 
«уКраїнсьКа стратегія 

гройсмана»

Про агробізнес 4.0, стейк-
холдерів та як «Українська стратегія 
Гройсмана» бачить перспективи сільсько-
господарської галузі

Про те, що Україна з її плодючими чор-
ноземами та сприятливим для розвитку 
сільського господарства кліматом здатна 
в потенціалі прогодувати не лише себе, 
але й практично всю планету, нам відомо 
чи не зі шкільних підручників. На жаль, 
у них нічого не пишуть про те, що за-
важає українському аграрному сектору 
витісняти конкурентів із світових ринків 
виробництва продуктів харчування.

Уряд Володимира Гройсмана бачить 
розв’язання ситуації в аграрному секторі 
і його розвиток у запровадженні новітніх 
методів господарювання та технологій 
ХХІ століття, розвитку інфраструктури 
українського села, підтримці творчої іні-
ціативи, а також завершенні процесів 
децентралізації.

— У нас подеколи сприймають, що 
село — це посіяли, зібрали, вивезли й 
продали, — відзначив очільник уряду 
на зустрічі з асоціаціями фермерів Украї-
ни. — Ні в якому разі! У нас є економічне 
життя в селі, але найголовніше — ми 
маємо розвинути сільські території. Тому 
фінансова децентралізація фактично 
дала можливість спроможним грома-
дам акумулювати нові фінансові ресурси 
в поєднанні з сільськогосподарськими 
підприємствами і кооперативами.

Чому саме тепер важливо активно інвес-
тувати у сільське господарство, йшла мова 
на нещодавній зустрічі у Вінниці пред-
ставників обласних агроструктур та про-
мисловців з президентом асоціації «Укра-
їнський клуб аграрного бізнесу» Алексом 
Ліссітсою. Він багато років навчався та 
працював у Німеччині та Австралії і до-
бре розуміється на сучасних тенденціях 
розвитку сільського господарства. Гість 

розповів чимало цікавих речей. Приміром, 
щодо так званого Farming’u (Агробізнесу) 
4.0, теми, яка є надзвичайно популярною 
у світовому аграрному співтоваристві. Її 
суть можна сформулювати так: немину-
чим процесом є оцифрування сільського 
господарства, тобто масове запровадження 
кіберфізичних систем, які обслуговують всі 
потреби людини. Революція у технологіях 
за рахунок якісного насіння, диверсифі-
кація використання комплексних добрив, 
технічне переобладнання — все це здатне 
повністю змінити звичну уяву про сіль-
ське господарство. Пан Ліссітса назвав 
найбільш перспективні, на його думку, 
сегменти українського агровиробництва. 
Наприклад, вирощування кукурудзи, яке 
здатне у найближчому майбутньому вийти 
на показники 35–40 млн тонн на рік, тоб-
то перевищити існуючі показники на тре-

тину. Більше того, 100 млн тонн зернових 
та зернобобових для України — цілком 
«підйомна вага».

Важливою обставиною є те, що під всі 
ці процеси урядом Володимира Гройсма-
на вже закладено міцний фундамент і 
не треба починати «з чистого аркуша» — 
варто просто продовжити започатковані 
напрацювання. Саме ця обставина спо-
нукала Алекса Ліссітсу йти на парла-
ментські вибори в команді «Української 
стратегії Гройсмана».

Тим часом у 2019 році уряд заплану-
вав на програми підтримки і розвитку 
фермерства 5,9 мільярда гривень. У цих 
програмах закладені цілком конкретні 
цифри компенсації: по 30% вартості бу-
дівництва ферм та об’єктів зберігання 
зерна, 80% вартості посадкового матері-
алу для молодих садів та виноградників, 

25% вартості української сільгосптехніки. 
До українського сільськогосподарсько-
го машинобудування в контексті від-
родження галузі в уряді особлива увага:

— Наше завдання полягає в тому, щоб 
спільно створити комплексну систему 
підтримки — не черговий документ, який 
хтось напише, а реальну програму. На-
приклад, таку, яку створили для підтрим-
ки сільськогосподарського машинобуду-
вання. Ми визначили сьогодні 500 млн 
грн, програма почала працювати, в ній 
беруть участь 40 виробників сільгосптех-
ніки. Щось подібне ми маємо зробити для 
відновлення українського фермерства, 
тваринництва, рослинництва, для ство-
рення робочих місць і національного про-
дукту, — зазначає Володимир Гройсман.

Результати вже є. Українська агропро-
мислова продукція присутня у 190 кра-
їнах світу, компанії з України досить 
впевнено почувають себе на європей-
ському ринку, а на азіатському, зокрема 
китайському, навіть починають поступо-
во витісняти конкурентів. Однак потен-
ціал в українських виробників набагато 
більший — свідченням тому є факт, що 
переробка продукції становить лише 4% 
і цю ситуацію треба змінювати.

У перспективі не за горами має запра-
цювати ринок землі. Проте цей процес 
є непростим, в ньому присутні чимало 
зацікавлених сторін. На думку прем’єр-
міністра, процес має йти еволюційно і бути 
проговореним з громадянами. Купувати 
землю мають фермери, а не холдинги.

— Створення малих та середніх фер-
мерських господарств — це пріоритет. 
Я б дуже хотів, щоб у нашій країні було 
не десятки тисяч, а сотні тисяч малих та 
середніх фермерів. Для цього наш уряд 
розширює підтримку агросектору, — ці сло-
ва Володимира Гройсмана є уособленням 
програмних засад його політичної сили — 
«Української стратегії» — і свідчать про 
розуміння шляхів вирішення проблем, які 
існують в агропромисловій галузі України.

Володимир Гройсман: «Ми маємо відродити українське 
фермерство, дати фермеру доступ до фінансових ресурсів»
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олена удвуд

Олена Кальноока завітала на 
урочистості з нагоди Дня Кон-
ституції України. Щороку жінка 
долучається до цього свята, тому 
що для неї воно має особливе 
значення.

— Дуже приємно, що наша 
ненька-Україна незалежна, — 
каже Олена. — Що ми маємо 
свою Конституцію, яка захищає 
наші права. Ми з колективом що-
року відвідуємо це свято. Свят-
куємо не пишно, але цей день 
завжди для нас важливий.

Традиційно захід з нагоди Дня 
Конституції провели напередодні 
свята. Урочистості відбулися біля 
пам’ятника Михайлу Грушевсько-
му.

Розпочалося святкування по-
кладанням квітів до монументу 
голови Центральної Ради Укра-
їнської Народної Республіки. По-
чесними грамотами нагородили 
учасника бойових дій, працівника 
поліції, фельдшера-лаборанта 
міської лікарні, заступника ди-
ректора школи № 3, залізнич-
ницю.

Тетяна Фабіцька та вокальний 
колектив «Позитив» подарували 
гостям свята пісні.

— Коли прочитав учора опиту-
вання напередодні цього велич-
ного свята, з’ясував для себе, що 
48% українців не відкривали на-
віть Основного Закону держави, 
в якій ми живемо. То є надзви-
чайно неприємний факт. Життя 
і добробут нашої країни почина-
ється з кожного з нас. Коли ми 
усвідомимо, що то є найбільше 
наше свято, ми зможемо сказати, 
що дійсно ми живемо в демокра-
тичній країні Європи, — зазначив 
Костянтин Марченко, секретар 
Козятинської міської ради.

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владинаші люди

вона виготовлЯє картини, Які за 
кордоном коштУють сотні доларів
мистецтво. Валентина Мотуз із Михайлівки має незвичайне хобі – жінка виготовляє картини 
із природних матеріалів. Вона збирає і сушить ящики квітів, рослин – все, аби її роботи мали 
реалістичний вигляд та несли особливу атмосферу.

традиційно захід розпочався з покладання квітів. 
Залізничники віддають шану Михайлу Грушевському

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
БЕРЕГОВЕНКА 
Івана Васильовича, (07.07)
 Начальника Козятинського відділення поліції
ШВЕЦЯ 
Олега Петровича  (10.07)

Бажаємо  вам міцного  здоров’я,  удачі, благополуччя,  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 працівниКи поліції! (04.07)
Вітаємо вас з професійним святом – Днем Національної поліції!
Здійснення щоденної нелегкої місії, покладеної на вас, вимагає 

виняткової відповідальності, сумлінності та високої фахової підго-
товки. На поліцію покладено виключно відповідальне і благородне 
завдання – захист життя і здоров’я людей, прав і свобод громадя-
нина, інтересів держави і суспільства від протиправних посягань, ве-
дення боротьби із злочинністю, забезпечення громадської безпеки. 

У День свята прийміть щиру подяку за вашу самовіддану працю. 
Нехай удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супут-
никами у житті! Бажаємо мужності, витримки й наснаги, міцного 
здоров'я та родинного тепла вам та вашим близьким!

шановні Члени споживЧих товариств, працівниКи спо-
живЧої Кооперації Козятинщини! (06.07)

Вітаємо  вас з Міжнародним днем кооперації – святом єдності 
світового кооперативного руху! 

Професійний колектив кооператорів Козятинщини зробив багато 
для розвитку торгівлі в селах регіону. Ви допомагаєте селянам 
отримати необхідні товари та послуги,  стираєте кордони між містом 
та селом.

У цей святковий день прийміть найщиріші побажання міцного 
здоров'я, добра і щастя, благополуччя й плідної праці на благо на-
шої Вітчизни та подальшого розвитку споживчої кооперації України!

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

леся КесарЧуК 

Уже майже 10 років Валентина 
виготовляє картини із засушених 
квітів. Їх вже більше 500 штук. 
Усі роботи мають особливу ауру 
і аромат, бо кожна виконана не 
фарбами, а самою природою. 
Нині такі роботи користуються 
попитом, не гірше ніж мальовані. 

- У мене батько був таланови-
тий, робив сам іграшки, і я теж 
тяжіла до творчої праці. Але 
родина наша була бідна, велика - 
шестеро дітей. Тому ніколи було 
малювати і займатися творчістю. 
Зараз я уже на пенсії і маю 
безліч часу і натхнення. Також 
можу похизуватися доброю фан-
тазією. А це я сама огорожу зі 
скляної тари замурувала. На всі 
руки майстер, - розповідає пані 
Валентина і показує нам свої 
працьовиті та порепані долоні. 
У хатині майстрині, як у худож-
ній галереї -  кругом картини. 
Майстриня каже, що спочатку в 
неї була ідея робити прикраси із 
сушених квітів. Та якось за роз-
мовою подруга підказала робити 

картини. Подумала, чому б ні? 
Спробувала. І вийшло. 

Багато своїх робіт жінка разда-
рувала. Вони прикрашають оселі 
односельчан, магазин, бібліотеку. 
Щоліта майстриня  збирає трави, 
сушить. Ще використовує для 
оздоблення насіння гарбуза, со-
лому, лозу. У кожну роботу вкла-
дає чимало кропіткої праці. Як 
каже, руки болять, а душа радіє. 

- Щомиті придумую собі візе-
рунки. Мене надихає сама при-
рода. Я дуже люблю своє село, 
в нас гарні пейзажі, - розказує 
пані Валентина. – Ось покажу 
вам картину - українська хатина 
з квітником. Зробила я її за два 
тижні. Беру картонне полотно. 
Малюю ескіз. Мені часто допома-
гає в цьому донька, бо часом зір 
підводить. Далі підбираю мате-
ріали, з яких викладаю картину. 
Хатину майструю з насіння гар-
буза. Наклеюю кожну насінину 
на ескіз. Вікна роблю із лози чи 
соломи, наклеюю поряд сушені 
квіти і далі все лакую. Готовий 
виріб ставлю в рамочку.

Майстриня виставляла свої 

роботи двічі на святі хліба у селі 
Білопілля, а ще на різноманітних 
заходах у районі. Проте най-
більше тішить майстриню, коли 
хвалять діти. У бібліотеці села 
жінка проводила майстер-класи. 
Хлопчики та дівчата вчились ро-
бити з флористичних матеріалів 
власні картини. І це абсолютно 
безкоштовно.

– Я збираю матеріали з весни 
до осені. Іду у поля, долини, біля 
ставка. Левова частка моїх робіт 
– це пейзажі. Є ще українська 
хата, українські села, замок, 
картина «День народження Баби 
Яги», всіх робіт і не злічити, їх 
дуже багато, - мовить пані Ва-
лентина.

Для порівняння, такі картини 
за кордоном коштують дуже до-
рого - від 200 до 400 доларів. 
Свої роботи пані Валентина Мо-
туз досі оцінити не може. Каже, 
робить це не для продажу, а 
найперше для душі. Проте від до-
даткового заробітку на цьому не 
відмовилась. Зараз майстриня і 
роздумує над тим, аби продавати 
свої роботи.

Як відсвЯткУвали день конститУції

валентина мотуз виставляла свої роботи 
на мистецькому заході села білопілля

Фото днЯ: борщівник 
розкошУє

У минулому номері газети ми повідомляли про отруйну рослину 
борщівник. Ця рослина  в сонячну погоду при дотику з нею за-
лишає на тілі людини сильні опіки. 

Ми перевірили, як борються на Козятинщині з рослиною, яка є 
небезпечною і має здатність швидко розповсюджуватися. І ось що 
побачили. На дорозі Козятин-Миколаївка недалеко від переїзду 
Кордишівка-Флоріанівка ростуть борщівники один одного вищі. А 
на перехресті дороги на Куманівку борщівника навіть обкосили.

27 Червня в залі засідань 
райдержадміністрації 
відбулися уроЧистості 
з нагоди 23-ї ріЧниці 

Конституції уКраїни та дня 
державного службовця

 
Є дати, які укріплюють нації, виражають дух на-

роду, символізують його славне минуле, сьогодення 
й майбутнє. До їх числа, безсумнівно, відноситься 
День прийняття Конституції України, що відзначається 
щорічно 28 червня. Це одне із «наймолодших» свят 
сучасної України. У цей день ми віддаємо данину 
поваги символам держави, що пройшли довгий ге-
роїчний шлях. 

  День прийняття Конституції України — свято волі, 
цивільного миру й доброї згоди всіх людей на основі 
закону й справедливості. Під синьо-жовтим прапо-
ром, під охороною золотого тризубого Герба живе й 
розвивається нова Україна, яку ми з вами любимо, 
будуємо, у якій будуть жити наші діти й онуки.

   - 28 червня визначне свято. 23 роки тому 

Верховна Рада України  прийняла Основний Закон 
України - Конституцію, яка увійшла в суспільне життя 
як головний оберіг державності і демократії, гарант 
незалежності і соборності України, - сказав під час 
вітального слова голова райдержадміністрації Юрій 
Слабчук. -  Конституція України має бути комплексом 
не тільки задекларованих, а насамперед, реальних та 
дієвих прав і свобод громадян.

   Символічним є той факт, що напередодні Дня 
Конституції України професійне свято відзначають 
служителі народу, люди, від яких залежить мир, спо-
кій, добробут і процвітання рідної України - державні 
службовці.

Під час урочистостей кращих державних служ-
бовців району та представників органів місцевого 
самоврядування було нагороджено Грамотами 
райдержадміністрації та районної ради, вручено по-
дарунки та квіти.

Урочисту частину і музичне вітання з нагоди Дня 
Конституції України та Дня державної служби підго-
тували працівники відділу культури і туризму райдер-
жадміністрації та районного Будинку культури. 

робоЧа нарада з головами сільсьКих, 
селищних рад

27 червня в залі засідань райдержадміністрації 
голова райдержадміністрації Юрій Слабчук провів 
робочу нараду з головами сільських, селищних рад.

Юрій Олексійович відзначив, що Козятинський ра-
йон цього року проявив активність і переможцями XVI 
Обласного конкурсу проектів розвитку територіальних 
громад стали 28 проектів на суму 766,7 тис. грн.

Начальник фінансового управління райдержадмі-
ністрації Світлана Вельгус докладніше розповіла про 
механізм фінансування проектів-переможців. 

Юрій Слабчук поцікавився в усіх учасників наради, 
чи виникають проблемні питання щодо реалізації про-
ектів в населених пунктах району, і в конструктивній 
співбесіді були визначені шляхи вирішення.

прес-центр 
рда
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про діяльність медиКо-соціальних відді-
лень, роботу фапів, ремонт доріг йшлося 
на засіданні Координаційної ради

27 червня під головуванням очільника район-
ної ради Віктора Слободянюка відбулось засідання Коорди-
наційної ради з питань місцевого самоврядування при голові 
Козятинської районної ради. Участь у засіданні взяли голови 
сільських, селищних рад, представники комунальних установ.

На порядок денний виносились актуальні питання життєді-
яльності Козятинського району.

Нараду розпочали з обговорення роботи медико-соціаль-
них відділень терцентру у Махнівці та Самгородку. Директор 
терцентру Василь Матвійчук зазначив, що відділення мають 
ліцензії та необхідне медичне устаткування. Завершується 
тендер для придбання з державного бюджету двох авто-
мобілів, які використовуватимуться для транспортування 
підопічних терцентру. Наразі фінансування даних закладів 
здійснюється відповідно до розробленого механізму з район-
ного та сільських бюджетів. Кошти сільські ради перерахову-
ють пропорційно до кількості населення. Василь Григорович 
довів до відома присутніх, що є проблема недофінансування 
Самгородоцького медико-соціального відділення та закликав 
сільські ради-боржники перерахувати необхідні суми.

Далі говорили про функціонування ФАПів у районі. За-
ступник головного лікаря районного ЦПМСД Олександра 
Ковальчук подякувала сільським головам за тісну співпрацю 
з Центром. А також зауважила, що лише завдяки спільним 
зусиллям районної влади та сільських рад вдається забез-
печувати роботу сімейної медицини. Повідомила, що станом 
на 25.06.2019 на фінансування ФАПів і ФП було затверджено 
на рік кошти в сумі 4 млн 135 тис. 292 грн. Надійшло коштів 
в сумі 2 млн 517 тис.132 грн. Усі сільські ради, крім Журби-
нецької та Миколаївської, уклали угоди на утримання ФАПів 
до кінця року.

Олександра Ковальчук звернулась із проханням до тих 
сільських рад, якими було прийняте рішення утримувати Мах-
нівський рентген-кабінет, перерахувати відповідні субвенції.

Болючим наразі є кадрове питання - у багатьох ФАПах є 

потреба у кадрах середнього медичного персоналу.
Сільські голови висловили прохання погоджувати відпустки 

лікарів у ФАПах із сільськими радами.
Про діяльність Козятинської ЦРЛ та готовність закладів 

охорони здоров’я вторинного рівня до співпраці з НСЗУ з 
01.01.2020 розповіла заступник головного лікаря ЦРЛ  з ди-
тинства та пологової допомоги, голова профкому Надія Ста-
ніславчук. Зокрема найголовнішою на даний час залишається 
проблема нестачі коштів для виплати зарплати персоналу. 
За словами Надії Миколаївни, у цьому році вперше за час її 
роботи співробітники не отримали премій до Дня медичного 
працівника, оскільки лікарня профспілковій організації не 
сплатила внески. Скрутна ситуація із фінансуванням закладу 
склалась у зв’язку з тим, що міська влада із 17 млн держав-
ної медичної субвенції, яку мала отримати Козятинська ЦРЛ 
на обслуговування міського населення, передала лише близь-
ко 4 млн 300 тис. отримала районна стоматполіклініка, решта 
була спрямована на міську лікарню. Заступник головного лі-
каря висловила вдячність аграріям, які допомагають закладу.

Вирішення потребує також питання опалення та встанов-
лення нової котельні, адже стара котельня, яка перебуває 
на балансі міста, не забезпечує необхідний температурний 
режим.

З 1 липня відповідно до медичної реформи поліклініка 
мала почати співпрацю з Національною службою здоров’я, 
але через недоукомлектацію робочими 
місцями для лікарів, це не вдалось зро-
бити.

Голова районної ради Віктор Слободя-
нюк наголосив, що обов’язково потрібно 
провести ремонт дитячого відділення та 
винайти в районному бюджеті необхідні 
кошти.

Про ремонт доріг в Козятинському 
районі інформував начальник районного  
шляхового ремонтно-будівельного підпри-
ємства «Козятинський райавтодор» Дмитро 
Степанишин, який нагадав присутнім, що з 
1 січня поточного року усі місцеві дороги 

перейшли на баланс області. По Козятинському району до 
плану проведення ремонтних робіт було включено 7 доріг на 
суму 12 млн 800 тис. грн. Роботи проведено на 5 дорогах на 
суму 9 млн грн. за кошти державного фонду. Наголосив, що 
без співфінансування сільських рад жодна дорога не буде 
включена до плану на ІІІ квартал.

Головний спеціаліст сектору молоді та спорту РДА Ольга 
Шклярська подякувала сільським головам за співпрацю в 
питанні оздоровлення дітей на базі ОДЗ «Пролісок» у 2019 
році, адже за 295 тис. грн, які були закладені в бюджетах 
сільських, селищних рад, уже для 58 діток оформлено пу-
тівки на І та ІІ зміни. Але, на жаль, 14 сільських рад взагалі 
не заклали кошти.

Голова ради Віктор Слободянюк закликав сільських голів 
у разі відсутності коштів, але наявності діток, які потребують 
оздоровлення, звертатись з відповідними листами до сектору 
молоді та спорту і до районної ради.

Віктор Миколайович звернувся із проханням долучитись 
до обговорення законопроекту внесення змін до Конституції 
України в частині децентралізації та надати свої пропозиції.

На завершення членами Координаційної ради дано до-
ручення районній раді звернутись до Кабінету міністрів, 
Держрегіонбуду щодо відміни обов’язковості енергоаудиту 
при  капітальному ремонті (заміні вікон, утепленні) та відміни 
технічних обстежень за певних умов.

прес-центр 
Козятинської 

районної 
ради 

інформує
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лілія маКаревиЧ, диреКтор 
КозятинсьКого музею 

 
Творцями минувшини міста 

залізничників Козятина є прості 
люди, які будували залізницю, 
вокзал, водонапірні вежі, депо, 
монтували мости, встановлюва-
ли пам’ятники, розбивали парки, 
сквери, площі. Саме звичайні 
люди під керівництвом кваліфі-
кованих фахівців творили нашу 
історію і наймудріші вчинки 
мали прості, не замислуваті і 
зрозумілі більшості погляди на 
життя. 

Я хочу провести для вас екс-
курс у недалеке минуле наших 
земляків, творців та будівничих 
міста залізничників та пройтися 
містечком Козятин, його вулич-
ками і цікавими куточками, що 
залишилися в пам’яті, іноді в 
дивних назвах. З кінця 19 до 
початку і середини 20 ст. Най-
головніше, чим володіли наші 
пращури, це простотою думок 
і мудрістю віків. Дечому у них 
нам треба повчитися.

велиКа вулиця
Одна із головних вулиць Ко-

зятина на початку 20 ст. була 
центральна вулиця і називалася, 
відповідно до її статусу Боль-
шая тобто Велика. У радянські 
часи вона носила назву радян-
ського революціонера, одного 
із перших радянських дипло-
матів- Вроцлава Воровського. 
У часи Незалежності України 
була перейменована на ім’я 
генерального писаря Війська 
Запорізького, гетьмана України і 
автора першої Конституції Укра-
їни - Пилипа Орлика. 

Зі слів місцевого мешканця 
Михайла Еміш’янця 1924 року 
народження, на ній розташо-
вувалася найбільша кількість 
магазинів та інших споруд - це 
аптека Скоробецького, хлібо-
пекарня Еміш’янца (сучасний 
магазин “Фортуна”), синагога. 
На протилежному боці (сучас-
ний міський сквер) розміщува-
лася пожежна каланча, навколо 
котрої паслися корови і кози. 
Будинок вище згаданого ста-
рожила й досі знаходиться на 
тому місці і є одним із найдав-
ніших в Козятині. Йому понад 
130 років. До цього часу збере-
глися колоритні ставні, ворота 
та паркан ще з тих часів. У за-
критому дворі цього будиночка 
було завжди затишно, розмі-
щувалася альтанка, де можна 
було приємно відпочивати у 
спекотну погоду, як згадував 
друг господаря будинку Мон-
чинський Едмунд Станіславович 
1925 року народження. 

А ще у господаря було пріз-
висько – грек. Нібито його 
предки були грецькі чи австрій-
ські піддані і в родині зберігав-
ся документ на володіння бу-
динком ще за царя Олександра. 
Це був план забудови будинку з 
царською гербовою печаткою. 
Михайло Емішьянц весь час 
працював майстром з ремонту 
годинників, для цього у воротах 
було спеціальне віконечко, що 
відкривалося для відвідувачів. 
Саме через таке віконечко я й 
спілкувалася з господарем бу-
динку і бачила документ на пра-
во власності будинку. На жаль, 
тоді не існувало ксероксів, а 
господар не давав його до рук.

алейКа із тополь та «горі-
ла рампа»

Найпопулярнішою вулицею 
нашого містечка після відкриття 
залізничного сполучення Київ 
– Балта (25 травня 1870 року), 
була Алейка із тополь. Вулиця 
тягнулася від першої станції 
Київського напрямку - товарної 
Козятин (сучасне приміщення 
міського пенсійного фонду), 
вздовж «горілої рампи» аж 
до Нафтобази, де розміщався 
сквер. А коли побудували сучас-
ний вокзал у 1889 р., залізничну 
церкву Вознесіння Господнього 
у 1895 р. і сучасне приміщення 
двокласного міністерського за-
лізничного училища у 1896 р. 
(ЗОШ № 2) , вона теж була за-
саджена тополями й тягнулася 
вже й до цих споруд. 

Поруч зі станційним на той 
час приміщенням Київського 
напрямку знаходилась станція 
товарна, де відвантажували різ-
номанітні вантажі. Мої батьки, 
та ще й досі деякі громадяни 
називають це місце «горіла 
рампа». Мешканець міста Ко-
зятин і його уродженець Коз-
лов Тадеуш Альбінович, 1942 
року народження пам’ятає, як 
батьки повідали йому, що під 
час визволення Козятина цей 
склад, під накриттям згорів 
від влученого в нього снаряду. 
З того часу і стали називати 
цю територію «горіла рампа», 
рампою називали залишки мета-
левих конструкцій складу після 
пожежі.

диво-джерело
Перемістимося з вами на ту 

сторону, як прийнято говорити 

між людьми, попід локомотивне 
депо і пройдемося вулицею, що 
тягнулася вздовж залізничної 
колії поруч з паровозним депо 
в бік Києва. Її назвали просто 
– Колійна. Потім вона стала 
Кірова, а на даний час у 2015 
р. стала носити нову назву 
Джерельна. Ми дивувалися, 
бо я виросла на ній, що за 
назва дивна. Калюжі бувають, 
що не пройти і не проїхати, а 

ось, щоб джерела били, то ні. 
І незабаром дізналася від уро-
дженця міста, на даний час ки-
янина Георгія Володимировича 
Штепи, 1945 року народження, 
що, виявляється, джерело било 
приблизно за 10 метрів від ко-
лії, що на Київ. 

Пам’ятаю і я той колодязь 
з водою, але вже занедбаний, 
а пізніше засипаний великим 
щебнем з-під залізничного 

історія історія

подорож історичними стежками вУлиць козЯтина

центральна вулиця міста, велика. Сьогодні ми її знаємо як вулицю Пилипа Орлика, а в 
радянські часи вона носила назву Воровського

полотна, цеглою, якою був ви-
кладений всередині колодязь. 
Як з’ясувалося, біля самої на-
сипної колії било джерело. До 
того джерела регулярно ходив 
з пляшечкою дід в хворими 
очима. Кажуть, що ніби він 
прозрів і ще багато було випад-
ків зцілення від різних хвороб 
після вживання цієї джерельної 
води. Потім з’явився підпри-
ємливий господар, загородив 
диво-джерело, обклав коло-
дязь цеглою , побудував дашок 
і став продавати цілющу воду. 
Людей було дуже багато бажа-
ючих вилікувати важкі хвороби, 
черги були безмежні, їхали з 
різних куточків Радянського 
Союзу, місцеві щодня набирали 
й собі воду у бідончики, банки. 
І новозаселену вулицю напроти 
живильного колодязя назвали 
Санаторною. Сьогодні у неї вже 
інша назва Баженова. А далі 
хтось взяв воду до лабораторії 
і з’ясувалося, що ніяких цілю-
щих властивостей вона не має. 
Джерело закидали камінням і 
воно зникло.

цигансьКий посьолоК
Трохи далі, якщо пройти до 

переїзду від джерела, потра-
пляємо з вами на Білу Казарму. 
І знову історію походження 
цієї назви нам розповів Козлов 
Тадеуш Альбінович. Він чув, 
що ще за царя, коли будували 
залізницю, на роботах задіяли 
солдатів. Їм побудували в цих 
місцях казарми для прожи-
вання, а наші жіночки їх при-
чепурили, підбіливши вапном. 
Уже давно зникли солдати і їх 
казарми розвалилися, а назва 

так і залишилася.
Переїхавши зі сторони міста 

переїзд, можна одразу потрапи-
ти на циганський посьолок, або 
селище Махаринці. 

Колись поселились у Махари-
нецькому лісі табором цигани, 
згадувала Дрижук Надія Андрі-
ївна 1923 р. н. А потім деякий 
час роми проживали у закину-
тих хатах. Так і прив’язалася 
назва й до цього часу вжива-
ється місцевим населенням. Як 
свідчить мешканка Козятина 
Грогуль Клавдія Петрівна, 1944 
р. н., про те, що там жили ци-
гани, розповідала їй свекруха, 
мешканка того селища Кири-
люк Василина Гнатівна.

де виступав петлюра
Народ скаже, як зав’яже - є 

такий крилатий вислів. Напри-
клад, вулицю, що тягнулася від 
вокзалу станції навпростець 
до села Сокілець, прокладену 
пішими і на возах людьми повз 
військову частину козятинці на-
звали відповідно - Сокілецька. 
Сьогодні ї ї залишки можна 
побачити у Талимонівському 
яру, де у 2012 році увіковічили 
пам'ять жертв нацистського 
окупаційного режиму.  Там у 
братських могилах, за свід-
ченнями очевидців тих подій, 
розстріляли понад 9000 мирних 
жителів єврейської національ-
ності, партизан, підпільників, в 
тому числі 48 військових матро-
сів, 60 ромів і 1900 військово-
полонених.

Вулиця Вокзальна існує до 
цього часу і тягнеться вона від 
вокзалу до мосту і до памят-
ника паровоза, вздовж про-

довольчого пункту. Продпункт 
біля вокзалу – одна із найдав-
ніших споруд закритого типу. 
Побудований разом зі станцією, 
так як станція була важливим 
стратегічним об’єктом в часи 
війн. Тут знаходилася одна із 
центральних площ міста. На 
якій виступав перед місцевою 
громадою в грудні 1918 р. 
отаман Симон Петлюра. Тут 
харчувалися у їдальні, отриму-
вали пайки військові, які пере-
міщалися в місця дислокації, 
відпочивали. У деяких місцях 
стіни приміщень сягають у роз-
мірах до 1 м.

ставКи за табенКою
Талимонівка - хутір, названий 

на честь володаря землі Тали-
мона, зі слів місцевої мешканки 
Грушко Олександри Олексіїв-
ни,1924 року народження. Село 
було заселене в основному 
поляками. Місцеві володарі 
землі, а це наприкінці 19 ст. 
Табенський Л. І.– поміщик, по-
будував на схилі гори будинок 
з колонами, розводив рідкісні 
рослини, мав садок і кохався у 
сортовому бузку. У 1880 р. ним 
було засноване садівництво та 
плодовий питомник. Саме тому 
гора сьогодні носить назву Та-
бенка. Село приєднане до міста 
Козятин у 1957 р.

Поруч з Табенкою є ряд 
ставків. Один досить мілкий 
і носить назву Мацька. Люди 
розповідають, що так звали 
господаря землі, на якій роз-
міщався став. Поруч з Воїн-
ським. Трохи подалі – Поля-
ка, названий ім’ям господаря 
землі і ставка, управляючого 
Козятинським пивним заводом 
В’ячеслава Івановича Поляка 
(прізвище). Географічна назва 
річки зі ставами Ситна. Вона 
впадає у Махаринецький за-
водський ставок. Сьогодні це 
1-ий, 2-ий 3-ий (вже не функці-
онують, висохли), а 4-ий і 5-ий 
стави є. Ці стави, особливо 
– перші, належали фермерші 
генеральші, вдові Струковій. Їй 
належали землі від пивного за-
воду (сучасна швейна фабрика 
і включно з тубдиспансером на 
станції Плановий). Вона розво-
дила на своїй фермі (до цього 
часу назва збереглась в народі 
Ферма) рибу. У фондах музею 
є візитівка фермерші з напи-
сом про доставку риби потягом 
клієнту. 

Станція Планова названа 
тому, що в сучасному тубдис-
пансері після війни з 1956 по 
1961 рр. розміщався Козятин-
ський обліково-плановий тех-
нікум, з 1967 р., це Вінницький 
технікум м’ясної та молочної 
промисловості, у грудні 1970 р. 
учбовий заклад переведено до 
м. Вінниці.

КозятинсьКі цвинтарі
Керикеша - міський централь-

ний цвинтар на вулиці Білоцер-
ківській, тому що тягнеться аж 
до міста Білої Церкви. Назва 
походить від прізвища людини, 
що жила поруч і наглядала за 
цвинтарем.

Вейцмана кладовище. Це єв-
рейське кладовище, яке розмі-
щалося на Водокачці. Наприкінці 
1980-х років рештки та кам’яні 
пам’ятники перенесли на цен-
тральне кладовище. Чому саме 
там знаходилось кладовище? Я 
чула від старожилів, що єврей-
ського походження народ ховав 
своїх померлих ще донедавна 
до заходу сонця на найвищій 
місцевості, у сидячому положен-
ні, замотаних у білий саван. І 
пам’ятник виглядав таким чином.

Чому водоК аЧК а і хто 
таКа Кліма

Водокачка – так в народі на-
звана наймальовничіша річка 
з географічною назвою Гуйва, 
що на стадіоні. Таку назву мало 
і сучасне село Козятин до ви-
звольних війн під проводом 
Гетьмана Богдана Хмельницько-
го. Під сучасною назвою село з’ 
явилося після так званого в на-
роді періоду Руїни. З неї качали 
воду першою водонапірною 
вежею, що знаходиться на те-
риторії локомотивного депо для 
паровозів на залізниці. А в кінці 
19 та на початку 20 ст. річку в 
районі стадіону називали Пруди, 
тобто Ставки.

У Кліми - це магазин, де про-
живала Кліма - продавчиня. До 
цього часу є там магазин і люди 
й досі, щоб зрозуміти, до якого 
магазину йдеш, називають до 
Кліми. Знаходиться він на пер-
шому повороті ліворуч на вул. 
Васьковського в бік ПРБ.

Зелений магазин - до цього 

часу дехто так і називає мага-
зин, що знаходиться біля садоч-
ка, коло залізничного мосту. Він 
був оббитий дошками, пофарбо-
ваними у зелений колір.

був поляКа, став поліКа
ПРБ - селище, російською по-

сьолок робітничих бригад, де 
проживали фахівці залізниці. А 
в дитячі роки я чула «Посьолок 
рабочих батраков».

Вулиця Пивна - так називала-
ся в Козятині, тому що на ній 
знаходився в Козятині пивний 
завод, управляючий був Поляк 
В’ячеслав Іванович. Закрився у 
1927 р. і був реорганізований у 
плодово-ягідний завод, пізніше 
фабрику гумового взуття, а з 
1964 р. – швейна фабрика. А от 
місце, де проживав управляючий 
і ставок навколо так і залишив 
народ назву – Поліка, на даний 
час літера в прізвищі -Я пере-
творилася у І, тому звучить ста-
вок Поліка, а не Поляка. Ставок 
Поліка - знаходиться біля дач 
на Талимонівці.

Вулиця Поштова, на ній знахо-
дилася пошта земська, пізніше 
в радянський період, приблизно 
в 1920 –30 ті роки, переймено-
вана у Карла Лібкнехта - імені 
німецького соціаліста. 17 жов-
тня 1991 р. стала Грушевського. 
На ній розміщено Музей історії 
міста Козятин, колишня земська 
пошта.

 Вулиця Водопровідна почи-
налася від Водопровідної вежі. 
Сьогодні це вулиця Сербіна, 
імені підпільника, українського 
шефа депо, котрий був страче-
ний нацистами 30 січня 1942 р.

На завершення хочу сказати, 
що дійсно, є чому повчитися 
у наших пращурів. Їхні назви 
навіть після перейменування 
залишаються жити в наших 
спогадах.

на місці Козятинської швейної фабрики до 1927 
року був пивний завод. Тому вулиця Матросова 
раніше носила назву Пивна

одна з перших водонапірних веж, що досі є на 
території локомотивного депо. Нею качали воду з 
Водокачки

продпункт біля вокзалу. Раніше поблизу нього була 
Червона площа, на якій виступав Симон Петлюра

приміщення вокзалу Київського напрямку. 
Розташоване на вулиці Винниченка, яку колись 
називали Алейкою
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олена удвуд

Захід розпочався з конкурсу ма-
люнка на асфальті «Я і тато». Юлія 
Русанова зобразила свого татка у 
футболці та штанях.

— Тато радісний, — каже дівчин-
ка. — Він показує «лайк». І мріє 
про щось. Його тут немає, тому він 
не побачить цей малюнок. Але я 
через це не засмучуюся.

Напередодні заходу провели 
конкурс малюнків «Мій тато — 
супер-герой». Тож на Дні молоді 
привітали та нагородили перемож-
ців. Також вітали найкращих юних 
волонтерів, які доєдналися до про-
ведення акції «Серце до серця». У 
її рамках збирали кошти на кардіо 
обладнання для дитячих лікарень 
України.

Розважали гостей свята піснями, 
а також танцювальними виступами 
«Зорянки-Арт». Анастасія Дончен-
ко займається у цьому колективі 
вже три роки. Танцює хіп-хоп. 
Каже, танці їй до душі. Бо так вона 
завжди вивчає для себе щось нове.

Для татусів організували фо-
то-зону «Я пишаюся, я батько!» 
А мами з малечею мали змогу 
долучитися до проведення різно-
манітних майстер-класів. На Дні 
молоді гостей вчили виготовляти 
янголів добра, прикраси зі стрічок у 
техніці «казанши» та паперові квіти, 
наносити професійний макіяж, роз-
писувати імбирне печиво.

Майстриня Тетяна Шведова 
каже, що для того, аби прикрасити 
печиво, потрібні самий смаколик та 
глазур. Її виготовляють з яєчного 
білка, який збивається з цукровою 

пудрою. Обов’язково додають хар-
чові барвники, щоб їстівна «фарба» 
не була однотонною.

— Одні кажуть, що це складно, 
— розповідає майстриня. — А 
є такі, які одразу малюють квіти. 
Дивлячись, з чого починати. 

Навчились прикрашати печиво 
Ольга Ключковська та її донечка 
Кіра. Робили це вперше. Жінка 
каже, що від майстер-класу вони 
отримали величезне задоволення. 
Хоча спершу відвідувати саме його 
не планували.

— Ми йшли шукати, де майстер-

клас, на якому дітям показують, 
як плести зі стрічок, — зізнається 
мама. — Але Кіра побачила це і 
потягнула. Я вже не змогла про-
йти повз. Дитина отримала масу 
задоволення. Вона взагалі любить 
малювати. Мені сподобалось теж..

Наталія Баштова вчила охочих 
робити янголів добра. Хоча через 
сильний вітер майстер-клас був 
під загрозою зриву. Матеріали по-
стійно розліталися, тому майстриня 
не змогла їх розкласти. Попри це 
кожному, хто підходив, вона пока-
зувала, як виготовити янгола.

— Вони робляться як лялька-
мотанка, — пояснює майстриня. — 
Необхідно звичайних два клаптики 
тканини. Наприклад, 15 на 15, і для 
крилець такого самого розміру, чи 
10 на 10. І шматочок вати, який ми 
використовуємо, щоб сформувати 
голову.

Якщо всередину вкласти ладан, 
можна зробити оберіг. Колись 
таких янголів клали дітям під по-
душку. Вони слугували і іграшкою, 
і оберегом одночасно, тому що, за 
народними віруваннями, відганяли 
від малечі нечисту силу.

Наталія проводить цей майстер-
клас не вперше. Напередодні 
Нового року вона відвідала дітей у 
Туберкульозному диспансері. Каже, 
була вражена реакцією дітей.

— Старші хлопці спочатку смі-
ялися і не хотіли брати участь, — 
розповідає майстриня. — А потім 

тулили їх до серця. Було дуже при-
ємно. Ми перейнялися цієї ідеєю, 
тому проводили подібні майстер-
класи в музеї (Наталія — науковий 
співробітник Музею історії міста 
— авт.). Діткам подобаються такі 
янголочки, тому що їх робити про-
сто — це займає буквально кілька 
хвилин. Багато дітей казали, що 
загадували бажання перед сном, 
тримаючи ляльку, і вони здійсню-
валися.

Також для гостей організували 
конкурси, караоке, пізнавальну ві-
кторину про Конституцію, плетіння 
маскувальної сітки та боді-арт для 
наймолодших. Семирічній Яні Хо-

дорощук на обличчі намалювали 
котика.

— Я сама його вибрала, — каже 
дівчинка. — Бо люблю котиків. 
Вони дуже красиві. Мені таке роби-
ли вперше. Сподобалося. Хотіла б 
сама навчитися таке малювати.

— День молоді — свято всіх, 
хто відчуває себе молодим не лише 
за віком, але й душею, — каже 
Лідія Зарічна, начальник управління 
сімейної, дитячої та молодіжної по-
літики. — Молодь України зробила 
рішучий крок до демократії, правди 
та справедливості. Гучно заявила 
про своє бажання жити у вільній 
країні та бути вільними людьми.

свято реКлама та поздоровлення

 продам
  2 êîçî÷êè, ¿äÿòü âñå íà ìîëî÷í³ êîçè. 093-024-06-07
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-648-20-99
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áî÷êà 5 òîí. 097-070-51-99
  Áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë., êîëåñà äî âåëîñèïåäà 
ïåðåäíå, çàäíº, äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê äóá. 093-020-
22-95, 093-031-24-52
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, êàáåëü 
àëþì. 60 ì. 2 õ 2.4, áî÷êà 200 ë äëÿ äèçïàëèâà. 093-
031-24-52
  Âåëîñèïåä ãîðíèé á/ó 1 000 ãðí., ìîëîäíÿê íóòð³é 3 
ì³ñ. 200 ãðí. 096-350-73-41
  Âåëîñèïåäè äîðîñë³ òà äèòÿ÷³ á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-995-56-35
  Âåëîñèïåäè: ñïîðòèâíèé «Ñàëþò» ÷îë., òà äèòÿ÷èé, 
øâåéíà ìàøèíêà. ðþêçàêè, ïðàñêà, ïëàñòèê, ïëèòà 
ÄÑÏ, õîëîäèëüíèê Äîíáàñ 214, áàë³ÿ îöèíêîâàíà 
íîâà, âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë., ëèñòîâå çàë³çî 
íîâå 1.65 õ 2, íàá³ð: ïëèòà, äâåðêè, êîë³ñíèêè ÷àâóíí³, 
ïîëîòåíöåñóøêà. 096-412-34-14
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 067-964-59-30, 096-346-56-74
  Â³êíà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 098-600-99-29, 093-632-
67-45
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, â³äêðèâí³, 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
  Âóëèêè Äàäàí. 096-630-56-28
  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Òîéîòà 858 äâ³ ôóíòóðè. 063-

393-43-78
  Ãàçîâèé òàãàíîê â äîáðîìó ñòàí³, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 
æîâòèé «Ìàäàãàñêàð» 6-8 ðîê³â, âèòÿæêà íà êóõíþ, 
òåëåâ³çîð «Sony». 097-624-05-85
  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, 
äàõ - ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 068-732-17-24
  Äâà ñïîðòèâíèõ âåëîñèïåäè: îäèí äèòÿ÷èé à 
äðóãèé ï³äðîñòêîâèé, 300ì. àë. ïðîâ³äà 3-õ æèëüíîãî 
³ äî 30 ì. ì³äíîãî 3-õ æèëüíîãî, ìàñëî ïåðåðîá. ³ 
òðàíñôîðìàòîðíå, êë³òêè êîðîëÿ÷³. 093-940-96-11, 068-
334-66-72
  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 òóìáè, äâà ï³íàëà, áàíêè 3-õ ë., â³äõîäè äåðåâèíè, 
á³äîí àëþì. íà 40 ë., 2 ïëóãè ñàìîðîáí³, áëîêè 
ôóíäàìåíòí³ (ö³ë³, ïîëîâèíêè ¹40), òðóáà îöèíêîâàíà 
ä³àì.40 - 6 ì. 063-359-40-27
  Äåðåâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, çèìà-ë³òî 2 500 ãðí., 
õîäóíêè äèòÿ÷³ 200 ãðí. 097-463-31-95
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  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
  Åë. ÷àéíèê 20 ë., ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè äóáîâ³ äëÿ 

на дні молоді перевірЯли 
знаннЯ конститУції
веселилися. У Центральному міському сквері організували свято до Дня молоді. Цьогоріч його 
об’єднали з Днем батька, який святкували тижнем раніше — 16 червня. На заході танцювали, 
співали караоке, стрибали на м’ячах, виготовляли паперові квіти та янголів добра

Конкурс малюнків «мій тато — супергерой»

організатори влаштували конкурс караоке. Охочі мали 
змогу самі заспівати пісні

на святі не лише розважалися, а й робили корисну 
справу. До плетіння маскувальної сітки долучилися і 
дорослі, і діти

Конкурс малюнка на асфальті. Дівчата крейдою 
малюють татусів
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êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, 
øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêà ç òîïîë³, áàê 70 ë., âåëîñèïåä 
äàìñüêèé. 096-467-88-03
  Åëåêðî ìîòîð 2.2 êâ. 3000 îá. ðîáî÷èé. 098-400-
91-10
  ªâðî - êóá íà 1 òîíó âîäè.  098-400-91-10
  ªâðî ïàêåò, â³êíî äâåð³ íà áàëêîí. 063-454-21-24
  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., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ 
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-
995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ïîðó÷ ãàç., ãàðíå 
çàòèøíå ì³ñöå, (òåðì³íîâî). 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå 
ì³ñöå 49 000 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
  Çåðíî. 067-916-41-20, 096-795-75-70
  Ê³ííà êîñ³ëêà. 098-938-66-60
  Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîáèëà ðîáî÷à. 096-264-75-92
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-886-32-69
  Êîáèëà, ðîáî÷à, ãàðíà, ìîëîäà, ñ.Ïèêîâåöü. 097-135-
73-56, 063-172-75-81
  Êîçà øóòà, â³ê 2 ðîêè, ìîëîêî âçàãàë³ áåç çàïàõó. 
097-620-86-42, 063-297-55-73

  Êîíòåéíåð 20 ò. íà âåëèêîìó áàçàð³. 093-018-62-75
  Êîíòåéíåð 3.5 ò. (äîâàðåíèé), ì/ï â³êíîá/ó â 
õîðîøîìó ñòàí³ 140 õ 170. 073-226-93-43, 097-874-
21-45
  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 ÷îðíî ðÿáà ç 2 òåëÿì, 6.5 ì³ñ. ò³ëüíà. 068-
369-18-51
  Êîðîâà, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 067-169-17-28
  Êîðîâà. 096-368-12-64
  Êîðîâà. 098-794-35-57
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé, ðèíâè îöèíêîâàí³, â³êíà á\â 
äåðåâÒÿí³. 097-362-81-21
  Êðîë³ ïîðîäè Êàë³ôîðí³ÿ, Ôëàíäåð, áàáî÷êà, êðîë³ 
ìîëîäíÿê 2 ì³ñ. 068-980-09-21
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå á/ó, íåäîðîãî, òåëåâ³çîð LG, äèâàí 
400 ãðí., ñò³ë-êîìïþòåðíèé 600 ãðí. 063-609-21-86
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå áó íåäîðîãî, äâà òåëåâ³çîðà LG. 
063-609-21-86
  Ëþöåðíà íà ïîê³ñ, áî÷êà çàë³çíà 200 ë., ç/÷àñòèíè 
Âîëãà, ÓÀÇ, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., âåëîñèïåä. 097-282-
13-43
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåäîãîíêà í/ñ íà 4 ðàìêè, ñåðâ³ç ñòîëîâèé íà 6 
ïåðñîí, íàá³ð ïîñåðåáðÿíèé íà 6 ïåðñîí, ëîæêè, âèëêè 
- ÷àéí³. 093-849-93-36
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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 холодильник Бош, посу-
домийку Бош. прихожу, кровать 

малютка. 067-757-89-25

Продам корову недорого, Ружин-
ський р-н. 097-920-75-92

Загублено документи (паспорт, по-
свідчення водія) на імя Большаков 

Єгор Євгенійович, прохання поверну-
ти за винагороду. 063-226-41-42

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

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

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

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

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт квартир, будинків, заливка фундамента, 
забори, піднавіси. 098-928-29-29
Виконую ремонтно - будівельні роботи. 093-
205-12-66
Перекриваємо, будуємо дахи. Зварюєм забори, 
відкатні ворота, стяжка. 097-732-84-99
Утеплення будинків, декор: барашик, короїд, 
крошка. 063-186-30-23

робота
На роботу потрібен комбайнер на комбайн 
"Мосей". 097-524-11-40
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На роботу потрібні різноробочі, з/п 100 - 120 
грн./день. 093-050-15-50
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 
093-631-89-49
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На постійну роботу "Державна лотерея Кос-
молот" потрібні працівники без шкідливих 
звичок, вік 21-40 р.. 063-299-33-35
На Нову пошту Козятин потрібен  Приймаль-
ник- хлопець від 20-35 років 063-231-31-44, 
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00   
ПрАТ "Козятинхліб" запрошує но роботу 
водіїв категорії В, С. 2-34-40,  067-314-01-56
В магазин "Кошик" запрошується продавець. 
068-771-77-80
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
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робота 
Пропоную 

Продавець в магазин. Продукти. З/п висока. Тел.:(096) 530-77-91 

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

На сезон в Затоку потрiбнi покоївки. З/п вiд 7000 грн. Прожи-
вання, харчування. Тел.:(097) 990-60-90 

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

Шукаємо продавця в магазин продуктiв. З району - компенсацiя 
проїзду. Тел.:(067) 433-21-63 

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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  Ìîëî÷íîãî áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 073-326-41-56
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà, òåëåâ³çîð, äâ³ øàôè ç 
àíòðèñîëÿìè, âåëîñèïåä, òðèëÿæ, ñò³ë ïèñüìîâèé, 
áàëîí ãàçîâèé, òðè ñàìîâàðè (îäèí àíòèêâàðíèé). 063-
359-40-27
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-01-
49, 097-446-20-46
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ á/ó, âàííà, óí³òàç ç áà÷êîì á/ó. 096-
350-36-07
  Íóòð³¿ òóøêè. 098-348-13-87, 063-694-20-04
  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
  Ïàíåë³. 063-530-83-82
  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
  Ïîðîñÿòà âåëèêà á³ëà + äþðîê 12-15 êã. 063-392-
94-22

  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 15-20 êã. 098-970-30-04 
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 25 êã., 12-14 êã. 097-569-62-
94, 097-555-10-06
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Âºòíàìñüêà ìàãíàëèíêà âåíãåðñüêà 
- òðàâîÿäí³. 093-017-68-13
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðåí âàãà 13-15 êã. 
096-772-01-94
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 á/ó, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ 
äâåð³ á/ó, âñå â ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 063-741-21-
  Ïóõíàñòå öóöåíÿ ïåê³íåñà (ïðèâèò³). 097-776-24-22, 
063-304-36-27
  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
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, 
ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, 
ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà â äóæå ãàðíîìó ñòàí³. 068-926-52-33
  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 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 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 8 ì³ñ. 093-943-98-10
  Òåëèöÿ ò³ëüíà, îïåë â ëèñòîïàä³. 098-501-56-91
  Òåëè÷êà 10 ì³ñ. 096-395-13-30
  Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-
20-99
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-03-38
  Õîëîäèëüíèê Íîðä á/ó 800 ãðí. (ñòàðèé àëå äîáðå 
õîëîäèòü). 063-412-33-17
  Öåãëà á/ó íåäîðîãî. 063-155-70-63
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóêîð. 093-677-47-25
  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
  Øâåéíà ìàøèíêà Ãåðìàí³ÿ, ñîêîâèæèìàëêà Ãåðìàí³ÿ, 
ïèëîñîñ Ãåðìàí³ÿ. 096-705-78-38
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà, Ëàäà ç òóìáîþ 
íîæíà, îáèäâ³ ïðàöþþ÷³. 063-280-43-63
  Øèôåð ïëîñêèé ð.3 õ 1.5 ì.. 067-422-36-17
 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., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97
  1-ê³ìí. êâ., 31.26 êâ.ì., öåíòð, 3 ïîâ. 2-28-71
  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., â öåíòð³. 068-006-81-57
  1-ê³ìí. êâ., ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó, âóë.Ìàòðîñîâà 82, 2 ïîâ. 093-905-
39-80, 093-461-52-70
  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, 2 ïîâ., 32 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  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., 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 ãà çåìë³. 067-387-27-00, 067-902-
94-38, 063-019-00-79 ï³ñëÿ 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 
093-677-23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.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 ºâðî-ðåìîíòîì + îïàëåííÿ, âóë.
Êàòóêîâà 39. 073-500-80-87
  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., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 073-
060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.×îðíîðóäêà, 200 ì. äî åëåêòðè÷êè. 
098-639-70-33
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 
063-254-08-06
  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 1 ïîâ. 063-530-83-82
  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., êóõíÿ - 
ïëèòêà, êîòåë 2-õ êîíòóðíèé, âàííà - äåðåâî, òóàëåò 
- ïëèòêà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí - çàñò³êëåí³, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
íå êóòîâà. 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., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, â³êíà, äâåð³ - ïîì³íÿíî àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. 
êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  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
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 80 
êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-
63-78, 063-189-75-26
  4-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, ð-í 4 øêîëè, 5 ïîâ. 063-
665-48-18, 096-432-67-93
  Áóäèíîê  ãàç., çåì. ä³ë-êà, ñàðàé, ïîãð³á, ï³äâåäåíà 
âîäà, ì.Êîçÿòèí á³ëÿ øêîëè ¹5. 099-615-07-63
  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 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 öåíòð³ Êîçÿòèíà, 72 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, õîðîøà ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà, êðèíèöÿ, 

ë³òí³é áóäèíîê, ïîðÿä áàçàð. 067-594-17-07, 063-188-
37-92
  Áóäèíîê â öåíòð³, çðîáëåíèé êàï.ðåìîíò, çîâí³ 
óòåïëåíèé. 073-411-24-11, 063-427-43-15
  Áóäèíîê âóë.Äæåðåëüíà 11/6, îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 142, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 10 ñîò. 093-091-65-99, 063-
615-49-69
  Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà), 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 093-282-30-49
  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. 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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, 
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàóíà, òåïëà ï³äëîãà ç 

ìàãàçèíîì «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì.,  íà îäí³é çåì. ä³ë-ö³, öåíòð 
(ìîæëèâî âñå îêðåìî). 067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, 
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàóíà, òåïëà ï³äëîãà. 067-796-
11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, 
ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 10 ñîò. ãîðîäà. 
068-346-54-35
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì, ãîñï. 
áóä³âë³. 068-898-10-84, 098-702-68-18
  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 íîâèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò. ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà öåíòð, â â³äì³ííîìó ñòàí³, º 
ãàç, âîäà, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 
067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, â 
öåíòð³ ñåëà á³ëÿ ñòàâó, ãàðíå ì³ñöå, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ. 096-411-74-71
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, ïîðó÷ ãàç ³ âîäà, â ê³íö³ ãîðîäà 
ñòàâîê. 067-744-46-76 ï³ñëÿ 20:00
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà 
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 073-
463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, 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.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47 (íàâïðîòè 
ïîæàðêè).  093-849-93-36
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Куплю антикваріат: столове срі-
бло, монети, значки, ікони, фотоа-
парати, та другі предмети старо-
вини. 098-582-54-82, 093-875-71-07

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

067-442-17-71

Продам холодильник Бош, посу-
домийку Бош. прихожу, кровать 

малютка. 067-757-89-25

Продам корову недорого, Ружин-
ський р-н. 097-920-75-92

Загублено документи (паспорт, по-
свідчення водія) на імя Большаков 

Єгор Євгенійович, прохання поверну-
ти за винагороду. 063-226-41-42

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

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

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

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

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

робота 
Пропоную 

Продавець в магазин. Продукти. З/п висока. Тел.:(096) 530-77-91 

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

На сезон в Затоку потрiбнi покоївки. З/п вiд 7000 грн. Прожи-
вання, харчування. Тел.:(097) 990-60-90 

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

Шукаємо продавця в магазин продуктiв. З району - компенсацiя 
проїзду. Тел.:(067) 433-21-63 

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  

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 
097-997-03-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-
829-60-30, 096-973-22-80
  Áóäèíîê ñ.Ìåäâåä³âêà.063-383-94-06
  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.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³. 050-508-92-96, 
068-077-97-00, 096-403-82-20
  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 - 99 000 ãðí  
093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî 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, 096-576-86-65
  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 80 êâ.ì., çàãàëüíà ä³ëÿíêà 7.5 ãà, 
ãàç. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
(âàííà, òóàëåò), º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 ñàäî÷êà, 
ÇÎØ ¹3. 093-461-52-70
  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 ñ.Ïëÿõîâà, º îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, âåëèêà âåðàíäà, 3 ñàðà¿, â öåíò³ ñåëà. 063-
523-80-94
  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, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 8 ñîò., íà ä³ëÿíö³ 2-âà 
öåãëÿíèõ áóäèíêà (1-é 6 õ 6, 2-é 4 õ 2.5), êðèíèöÿ, 
åëåêòðîô³êîâàíî, ð-í Ïëàíîâèé. 098-600-99-03 Ãàëèíà 
Ãíàò³âíà
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò. â æèòëîâ³é çîí³. 
063-692-47-72
  Ìàãàçèí «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., öåíòð. 067-796-11-99, 
073-109-52-11
  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, 16 ñîò. ïðèâàòèç. 066-868-82-71
  ×àñòèíà áóäèíêó á³ëÿ âîºíêîìàòó, 5 ñîò. 
âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 33/2. 093-812-85-40, 096-995-97-10
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãà. 
098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ìàòðîñîâà, º çåì. ä³ë-êà. 093-
024-06-07
  ×àñòèíà áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ çàë.âîêçàëó, 
íåäîðîãî. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  ×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
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà 
Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ 16 000 ãðí.. 093-481-74-05, 098-
800-77-03
  ÂÀÇ 2105 1982 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 

097-909-05-80
  ÂÀÇ 2106 ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ðîá³ò, 1983 ð.â. 
ïî òåõ.ïàñïîðòó 10 000 ãðí. 097-577-57-66
  ÂÀÇ 21-063. 093-998-39-89, 098-026-36-65
  ÂÀÇ 2109 â äîáðîìó ñòàí³. 097-874-21-46
  ÂÀÇ Êàëèíà 1.6 áåíçèí, 2006 ð.â., ð³äíà ôàðáà, 
ãàðíèé ñòàí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-324-88-02
  Äæ³ë³ ÌÊ 2011 ð.â., ÷îðíà, ïðîá³ã 49 òèñ., â 
äîáðîìó ñòàí³. 096-630-56-28
  Êàìàç 5320. 097-362-81-21
  Ìàçäà - 6 2006 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-
859-45-37
  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 ç êîëÿñêîþ Äíåïð 11, 1991 ð.â., ÷îðíèé 
ó ðîáî÷îìó ñòàí³. 096-753-62-67 Âîëîäèìèð
  Ìîòîöèêë Ê-750 â äîáðîìó ñòàí³, êàðá³ðàòîð PZ-
30, ðîçõîä 6 ë./100. 063-813-87-17 Ä³ìà
  Îïåëü êàäåò 1.6, íà ãàçó, ñð³áëÿñòèé â 
íîðìàëüíîìó ñòàí³. 093-562-58-35, 068-330-68-43
  Ñêóòåð íåäîðîãî «Êèòàºöü» ç íîìåðîì, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó íåâåëèêîãî. 063-348-00-79
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48 áåç äîêóìåíò³â. 098-
400-91-10
  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

  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  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
  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
  Øèíè á/ó äî 2 ÏÒÑ-4. 098-783-45-02
  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
  Áóäèíîê íà êâàðòèðó. 093-058-78-43
  Âåëèêèêé, äîáðîòíèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ 
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, 
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äâîº êîøåíÿò (ä³â÷àòêà) 1.5 
ì³ñ., ãðàéëèâ³, âñå ¿äÿòü, äóæå õîðîø³ ìèøîëîâè. 063-
605-88-19
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äëÿ îõîðîíè í³ìåöüêîãî 
â³â÷àðà, â³ê 1.5 ð³ê, ÷èñòîêðîâíèé. 096-762-82-24

  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò. 063-462-60-86
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòåíÿò. 063-462-60-86
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Âòðà÷åíèé ó÷í ³âñüêèé êâèòîê âèäàíèé 
Æèòîìèðñüêèì òîðãîâî-åêîíîì³÷íèì êîëåäæåì íà 
³ìÒÿ ×åðí³âåöüêîãî Íàçàð³ÿ ÂÒÿ÷åñëàâîâè÷à ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî çàê³í÷åííÿ 9 êëàñ³â øêîëè - 
ë³öåþ íà ³ì’ÿ Çóá÷åíêî Áîãäàí Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Áàñóëà Âàñèëü 
Â³êòîðîâè÷, 21.05.1965 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà ñåð³ÿ ÊÕ ¹37780617 
âèäàíèé Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 
29.04.2010 ð. íà ³ìÿ Ãðàáîâñüêî¿ Þë³¿ Îëåêñàíäð³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ñïåö³àë³÷òà ñåð³ÿ ÊÕ ¹40459112 
âèäàíèé Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì ÄÏÑ Óêðà¿íè â³ä 
03.06.2011 ð. íà ³ìÿ Ãðàáîâñüêî¿ Þë³¿ Îëåêñàíäð³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî 30 ÷åðâíÿ 2019 ð. íà ñòàíö³¿ Ìèêîëà¿âêà 
âîä³éñüê³ äîêóìåíòè íà ìàøèíó, ïðîõàííÿ ïîâ³äîìèòè 
çà âèíàãîðîäó. 097-642-28-88, 093-997-25-53
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ ð-í 
Âîäîêàíàëà. 093-849-93-36
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-
941-04-08, 068-513-92-53
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà. 093-112-
35-39
  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 ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó ãàç. îäí³é æ³íö³ 
÷è ä³â÷èí³. 068-082-39-68
  Çí³ìó 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-989-20-
57, 093-943-51-80
  Çí³ìó êâàðòèðó áàæàíî ð-í ó÷èëèùà àáî ÏÐÁ, 
â÷àñíó îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 063-606-88-16
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 45 ðîê³â, íå ñõèëüíî¿ äî 
ïîâíîòè, çàáåçïå÷ó íîðìàëüíå æèòòÿ. 063-523-80-94
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 50 ðîê³â, çàáåñïå÷åíèé, 
äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. 063-460-64-96
  Õòî çíàéøîâ çâÿçêó êëþ÷³â ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó, áðåëîê ó âèãëÿä³ øàðèêà. 095-703-08-22
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³. 093-370-60-46
  Íà ðîáîòó â ì. Êîçÿòèí çàïðîøóþòüñÿ ëèñòîíîø³, 
ð-í ÏÐÁ. 067-403-84-64
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Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 4.07 по 10.07

овен 
Новий тиждень буде для Овнів ще 
однією можливістю показати себе 

та почати рухатись до нових цілей. Зараз 
сприятливий період для нових знань та зміни 
пріоритетів. Не бійтесь рухатись вперед, 
у вас все вийде. А вихідні найкраще при-
святити собі.

телець 
У Тельців очікується насичений тиждень, 
який відкриє для них нових людей та нову 

інформацію. Намагайтесь не звертати увагу на 
дрібні перешкоди та неприємності. Позитивний 
настрій допоможе подолати все, а також принесе 
приємні бонуси.

близнюКи 
Зорі пророкують дуже вдалий тиждень 
для Близнюків, який з кожним днем від-

криватиме все більше дверей. Вам варто лише 
визначити свої пріоритети та не соромитись 
показати себе. Чудовий час для всіх справ, які ви 
раніше відкладали.

раК 
Цей тиждень дозволить Ракам стати кра-
щими, а також позитивніше налаштувати 

своє життя. Ваша емоційність може зіграти на 
руку, адже люди будуть більше до вас дослуха-
тись. Можна сміливо братись за давні плани та 
цілі, адже невдовзі їх вдасться втілити у життя.

лев 
У Левів ідеальний період для покра-
щення своїх стосунків з оточенням. 
Ваша відкритість дозволить роз-

ширити коло знайомих, а також зміцнити 
дружбу та любов. Заряджайте енергією всіх 
навколо, а про поганий настрій можна буде 
забути надовго.

діва
Діви цього тижня в ударі, адже доля під-
кидатиме їм приємні сюрпризи майже що-

дня. Звісно ж. краще стримано ставитись до таких 
подарунків, однак не соромтесь щиро радіти. Що 
ж до людей навколо, то їх варто відфільтрувати.

терези 
Терези нарешті можуть насолодитись 
спокоєм та реальною рівновагою у житті. 

Зорі радять робити те, що подобається, а також не 
скаржитись на дрібні неприємності. Зараз ваше 
життя складається якнайкраще.

сКорпіон 
Для Скорпіонів настав дуже сприятливий 
період у плані творчості, а також сто-

сунків. Зосередьте увагу на тому, чого бажаєте 
найбільше, та сміливо рухайтесь вперед. Звісно 
ж, не варто нехтувати почуттями інших людей.

стрілець 
Для Стрільців настав час прощатись з 
усіма звичками та рисами характеру, які 
заважають досягнути успіху. Ви настільки 

близько до самореалізації, що було б смішно 
стояти на місці. Вільний час не забудьте приділити 
близьким людям, які потребують вашої турботи.

Козеріг 
Головним гаслом тижня для Козерогів 
повинна стати відмова від надмірного 

розголошення власних планів. Ваша доля лише у 
ваших руках, тому краще уникнути зайвих порад та 
можливого негативу з боку інших людей.

водолій
Водоліям для щастя бракує зовсім мало, 
тому тиждень дозволить повністю пере-

йти на новий рівень. Наведіть лад з речами, зі 
справами та з емоціями, які можуть тягнути 
вас назад.

риби 
У Риб очікується доволі насичений 
тиждень, але вам сподобається такий 
ритм. Правильно організуйте свій 

час, а вихідні присвятіть вивченню чогось 
нового. Звісно ж, не забувайте про добро-
зичливість.

СеРеДА, 10 лиПНЯ

+  13 0С  +  17 0С
+  21 0С  +  17 0С

вівторок, 9 липня

+  13 0С   +  17 0С
+  22 0С    +  18 0С

понеділок, 8 липня

+  15 0С   +  18 0С
+  24 0С   +  20 0С

СУБОТА, 6 лиПНЯ

+  14 0С  +  18 0С
+  24 0С  +  22 0С

П'ЯТНицЯ, 5 лиПНЯ

+  11 0С    +  18 0С
+  24 0С    +  19 0С

неділя, 7 лиПНЯ

+  16 0С  +  20 0С
+  24 0С  +  19 0С

чеТВеР, 4 лиПНЯ

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

Погода у Козятині 

підростає зміна. Вихованці дитячого тренера Руслана Гуменюка мають бажання зіграти 
на чемпіонаті області. Свою готовність вони вирішили перевірити з командами, де грають 
дорослі майстри шкіряного м’яча. Першим екзаменатором молодих талантів нашого 
міста стали гравці Козятинського «Локомотива»
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в’яЧеслав гонЧаруК

З самого початку гри впевнено 
заволоділи ініціативою гравці в 
темно-синій формі футболісти «Ло-
комотива». Вони на швидкості без 
проблем переходили на половину 
поля суперника. Але створювати 
небезпечні моменти команді заліз-
ничників біля воріт «Левів» не дава-
ла злагоджена оборона жовто-си-
ніх. У такому ключі проходив весь 
поєдинок. Темно-сині атакували, 
жовто-блакитні оборонялися і від 
оборони переходили в контратаки. 
У такій тактиці першими добилися 

успіху вихованці дитячого тренера. 
Перехопивши м’яч левенята вивели 
на ударну позицію Вадима Наліжи-
того, якому назустріч вибіг воротар. 
Нападник «Левів», не наближаю-
чись до голкіпера суперника, підсік 
м’яч над воротарем і забив гол у 
правий верхній кут.

«Леви» взяття воріт «Локомоти-
ва» відсвяткували без особливої 
радості. Зате фани жовто-блакит-
них, яких було на стадіоні значно 
більше, ніж прихильників команди 
залізничників, були в стані підне-
сення.

Команда тягового підприємства 

кинулись відіграватися та ледь не 
пропустили вдруге, врятував ситу-
ацію голкіпер «Локомотива». А за 
декілька хвилин Віктор Обущак, 
арбітр матчу, дав свисток на завер-
шення першого тайму.

У другій половині зустрічі «Леви» 
забили швидкий гол. Це Нікіта 
Ярош, скориставшись помилкою в 
захисті суперника, першим добрав-
ся до м’яча і послав його у ворота. 
Так рахунок в матчі став 2:0. Могли 
молодші збільшити рахунок в матчі. 
Тільки в одному епізоді нападник 
«Левів» змарнував момент, а в ін-
шому небезпечному моменті вдало 

зіграв воротар «Локомотива»
«Не забиваєш ти, заб'ють тобі» 

- таке футбольне правило. При 
черговій атаці залізничників не-
далеко від карного майданчика 
чотирнадцятилітніх спортсменів 
жовто-блакитні порушили правила. 
Суддя матчу призначив карний удар 
в бік «Левів» Вирок, як пишуть в 
підручниках, виконав Сергій Ткач і 
рахунок став 1:2.

Під завісу матчу рахунок міг 
змінитися як в одну, так і в іншу 
сторону. Фортуна була на боці фут-
болістів з досвідом. Вони забили 
другий м’яч і зробили рахунок, 2:2.
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