
Приватну сонячну станцію
встановив козятинчанин на городі
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• Програма святкування Дня міста
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як вірастюк козятинчан 
розважав

сусіДи не можуть 
Помиритися через собак

 Родина Шкрабаків встановила на 
городі на вулиці Лисенка сонячну 
станцію потужністю 30 кіловат. Це 
132 панелі, повернуті на південь, 
що займають площу більше 200 
квадратних метрів. Через місяць 
станцію запустять у дію 

 Щоправда, таке задоволення 
не з дешевих. Але, як запевняють 
власники, через 5-6 років всі витрати 
повністю окупаються. І з часом 
сонячна енергія почне приносити ще й 
чималий дохід    с.4

спочатку олександр поставив сонячну 
електростанцію у себе вдома в ірпіні. Тепер 
панелі встановив у батьків в Козятині

стор.6

 Нещодавно у 
міській лікарні 
відкрилося оновлене 
фізіотерапевтичне 
відділення. Які 
процедури тут 
проводять? 

стор.10

 Історик Зоя 
Вільчинська планує 
видати нову книгу. На 
її сторінках розповідь 
про історію Козятина, 
а також розвінчання 
деяких міфів. 
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Що в новому 
віДДіленні?

Пише книгу 
Про козятин
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в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети «RIA-Козятин» зателе-
фонувала мешканка нашого міста, яка не захо-
тіла назватися. Вона повідомила, що на одній із 
вулиць району Талимонівки проживає подружня 
пара любителів безпритульних тварин. Неабияку 
увагу жіноча половина подружжя приділяє чо-
тирилапим з кліпсою на вусі. Вона, за словами 
співрозмовниці, песиків, які їй сподобались, при-
водить до свого дому та розміщує їх у вольєрі. У 
клітці вони здіймають такий гавкіт, що чутно на 
всю округу. Ще однією неприємністю для тих, 
хто телефонував, є собачі фекалії. Їх скидають 
в целофанові пакети та відра і не вивозять мі-
сяцями.

Це не сПрава журналістів, але ми При-
їхали

Почувши таке, ми запропонували співрозмовни-
ці звернутися в поліцію чи до санітарних служб. 
Як тільки дізналися, що любителем живої приро-
ди є інвалід першої групи, яка збирає кошти на 
операцію з пересадки органа, вирішили приїхати.

Пані Наталію (ім’я змінено), яка є опікуном 
тварин, в день нашого візиту ми не застали. 
Вислухали тільки сторону заявника. Жінки, які 
представляли три різні сім’ї, розповідали різні 
історії з опіки її песиків. За їх словами, тварини, 
набувши притулок, де в чому втратили. Гавкають 
вони без видимої причини. Навели співрозмов-
ниці приклад з собаками на вулиці Сербіна. Там 
також жінка дала притулок до десятка чіпованим 
чотирилапим. Вони ні на кого не кидаються і не 
гавкають без потреби. А тут під чужими вікнами 
гавкають мало не 24 години на добу, підсумували 
жінки.

У вольєрі дійсно перебували собаки, що 
були навпроти вікна дитячої кімнати сусіднього 
будинку. Важко сказати, чи чотирилапі більше 
проявляли агресію, чи вони виконували належну 
їм роботу охороняти господарство. За метрів 
три-чотири на подвір’ї з вольєром лежали пакети, 
майже наполовину чимось наповнені. 

Думка сусіДів
Наші співрозмовниці виступають за добросусід-

ські стосунки з усіма мешканцями вулиці. Тільки 
Наталія, за словами сусідки Вікторії, поводить 
себе так тому, що вона інвалід першої групи, а 
ще вона вважає, що на неї не буде управи.

— Ми б давно звернулися у поліцію, - кажуть 
жінки. - Але знаючи, що наша сусідка має пере-
нести операцію з пересадки нирки, хочемо ви-
рішити питання з її собаками на рівні сусідських 

відносин.
З пані Наталією  ми поспілкувалися в теле-

фонному режимі, де вона висловила свою точку 
зору.

— Ми живемо в приватному секторі, де без 
собаки не обійтися, — каже вона. — Коли в на-
шому обійсті не було паркана, на нашу територію 
заходили люди неприємної зовнішності. Декого 
з них можна було перелякатися. Паркан поста-
вили, а собак куди, на вулицю вигнати? Я люблю 
тварин і це собаки, яких я виростила з цуценят. 
По всій окрузі приватного сектора скрізь собаки, 
а в декого господарство. Що мені з сусідами 
сваритися, що з чийогось хліва дурно пахне? Ситі 

собаки, повірте, без причини не гавкають. Вони 
реагують на чужинця, інших собак чи самку. 
Якщо в окрузі є сука і до неї на побачення збіга-
ється тічка, я не думаю, що мої собаки в такому 
випадку гавкають з власної ініціативи.

Щодо пакетів з собачими фекаліями, так я 
хотіла б побачити того, хто їх бачив чи нюхав. У 
пакетах звичайне сміття, якому місце не в хаті.

Після того, як наша співрозмовниця відпові-
ла на всі поставлені питання, вона висловилась 
за дружбу між сусідами. Правда, одного вона 
не розуміє: мовляв, коли пані Вікторія купувала 
будинок, її все влаштовувало. Тепер з’явилися 
проблеми.

олена уДвуД

Центри виконуватимуть ті 
самі функції, що й військові 
комісаріати. Зміниться нала-
годження роботи. Усі функції 
розподілять за блоками: комп-
лектування військ у мирний 
час та в особливий період, мо-
білізаційна робота, соціальна 
підтримка, надання юридичної 
допомоги військовослужбовцям 
та військовозобов’язаним. Щоб 
люди довго не стояли у чергах, 
збільшать кількість прийомних 
днів.

Раніше у військкоматі не було 
спеціалістів, які б надавали ви-
ключно юридичну, соціальну чи 

психологічну допомогу. У ново-
створеному Територіальному 
центрі створять окремий підроз-
діл і введуть посади психолога, 
юриста та соціального працівни-
ка. Також зроблять ремонт.

— Зараз приходить людина у 
військкомат, там сидить черго-
вий у формі, загратоване вікно, 
бо такі вимоги, — каже Георгій 
Липовецький, заступник військо-
вого комісара. — Спілкуєшся 
через грати і це психологічно 
відштовхує. Тому буде зроблено 
рецепцію, де сидітиме людина 
в цивільному одязі. Стоятиме 
диванчик, планується телевізор 
встановити. У нормальний колір 
стіни пофарбувати. Щоб людина 

комфортно себе почувала. Чер-
говий буде, але він займатиметь-
ся питаннями бойової готовності.

Зміни проводяться в рамках 
загальної реформи Збройних 
сил. Роблять це для того, аби 
наблизити нашу армію до стан-
дартів НАТО, покращити умови 
проходження військової служби, 
підвищити рівень грошового та 
соціального забезпечення вій-
ськових.

— Основне - забезпечити до-
віру між населенням і армією, 
— продовжує Липовецький. — 
Навіть сама назва “військовий 
комісаріат” трошки відштовхує. 
А “територіальний центр” психо-
логічно легше сприймається.

Перші Територіальні центри 
вже запрацювали на базі об-
ласного та районного військо-
вого комісаріатів Чернігівської 
області.

К р і м  т о г о ,  з а п р а -
цює  е лек тронний  р е є с тр 
військовозобов’язаних. Це база 
даних, у яку внесена інформація 
про всіх українців, яких можуть 
призвати на військову службу чи 
мобілізувати.

— Там будуть відомості на 
кожного військовозобов’язаного, 
не залежно від того, де він 
живе, — каже заступник військо-
вого комісара. — Бо бувають 
випадки, що людина, наприклад, 
прописана у Козятині і стоїть на 
обліку в нас, але живе у Києві.

Реєстр буде закритого типу. 
Доступ до нього матимуть лише 

особи, у яких є спеціальні елек-
тронні ключі. У базі даних буде 
уся інформація: від конфіденцій-
них даних та відомостей про те, 
коли людина проходила службу 
в армії, до розміру її взуття.

— Це робиться для того, 
щоб можна було формувати 

державний резерв військового 
обмундирування, — пояснює Ли-
повецький. — Зараз дані у нас є 
на паперових носіях. Їх внесуть 
до електронної бази даних і на 
кожного створять анкету. Тому 
зараз реєстр працює у тестово-
му режимі.

новининовини

у козятині відзначатимуть 145-річчя міста концертом 
гурту «Без оБмежень» та гастрономічним ярмарком

чвари. Одні люблять тварин і тримають їх у себе вдома. Інші – хочуть спокою і 
не чути гавкоту собак. Як намагаються врегулювати конфлікт в одному з районів 
Козятина, розбиралися журналісти «RIA-Козятин»

За словами Георгія Липовець-
кого, у Збройних силах про-
ходять службу за контрактом 
громадяни з 18 до 60 років. 
Як жінки, так і чоловіки. На 
строкову службу призивають 
з 20 до 28 років, якщо особа 
підлягає призову.
— Але якщо добровільно на-
пише заяву, людина може 
піти і з 18, — каже заступник 
військового комісара. — Ви-
ключення становлять деякі ви-
падки, наприклад, якщо осо-
ба самостійно утримує сім’ю. 
Тоді це питання розглядається 
окремо.
Знімають з реєстрації тоді, коли 
людина досягнула 60-річного 

віку або її визнали непри-
датною до військової служби 
у воєнний час. У мирний час 
така особа ще залишається в 
резерві.
Контрактників не обов’язково 
посилають у зону бойових дій. 
Але інформують про те, що мо-
жуть залучити до виконання 
бойових завдань.
— Для того і йдуть в армію, щоб 
у разі чого захищати державу, 
— продовжує Липовецький. — 
А за це держава повинна га-
рантувати виплату нормальних 
коштів, соціальну підтримку, 
житло. У разі, не дай Боже, 
поранення чи загибелі, мають 
надати матеріальну допомогу.

коли проходять службу в армії

ми заПитали у козятинчан

наталія (35), Приватний 
ПіДПриємеЦь:

— Ні, я за кордон 
лише відпочивати поїду. 
А от мій чоловік зараз 
на заробітках у Чехії.

артем (29), ПровіДник:

— Я вже був у 
Польщі. Цього року 
теж планую їхати, але 
восени. Хочу побути з 
родиною.

юрій (35), воДій:

— Не поїду. Бо 
мене влаштовує моя 
зарплата. Якщо не ви-
стачатиме, тоді буду 
думати.

тетяна (49), учитель:
— Ні. Я люблю свою 

країну і свою роботу. 
Мені подобається від-
давати дітям свої зна-
ння.

ольга (43), Приватний 
ПіДПриємеЦь:

— Ні. Мене і тут 
все влаштовує. Я свою 
Батьківщину покидати  
не збираюся.

іван (82), Пенсіонер:

— Хто ж мене туди в 
такому віці пустить?! Ві-
сімдесят третій рік мені 
пішов. Звісно, що ні.

чи плануєте ви їхати на заробітки за кордон?

«буде зроблено рецепцію, де сидітиме людина в 
цивільному одязі». георгій липовецький розповів про 
те, як зміниться військкомат з 1 січня

сусіди сваряться через соБакКОРОТКО

здобула срібло
 У місті Дніпро від-

булися фінальні змагання 
восьмих Всеукраїнських ігор 
ветеранів спорту пам'яті М. 
М. Баки з легкої атлетики. 
Змагались команди 19-ти 
областей України та Києва. 
Козятинщину представляла, 
у складі збірної команди Ві-
нницької області, козятин-
чанка Любов Панчоха (віко-
ва категорія 50+). Вона по-
казала результат на дистанції 
100 м 18.21 – 2 місце, на 
дистанції 200 м 39.88 - теж 
друге місце. 

На стадіоні «Трудові ре-
зерви» зібралося понад 200 
ветеранів легкої атлетики, 
спортсмени віком від 35-
ти до 80-ти років.  Збірна 
команда Вінницької області 
серед груп областей зайняла 
друге місце у другій групі, 
набравши 1138,60 очка.  На-
ступне свято спорту у Чор-
номорську у кінці вересня 
- Кубок України серед ве-
теранів.

вольєр з вівчарками за 4-6 метрів від дитячої кімнати

нововведення. На базі Козятинського районного військового комісаріату з 1 січня наступного року 
запрацює Територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Також створять електронний 
реєстр військовозобов’язаних, у якому буде інформація про усіх, кого можуть призвати до армії

реформа військових 
комісаріатів. Що зміниться?

– Законодавець не передбачив норму, скільки собак має право тримати господар 
чотирилапих у дворі власного будинку, - каже спеціаліст Ради адвокатів Галина На-
новська. – Потрібно виходити з позиції добросусідських відносин. Тобто утримувати 
свої споруди таким чином, щоб від їх цільового призначення не завдавалися найменші  
незручності власникам сусідніх земельних ділянок (неприємні запахи чи забруднення). 
Коли така норма не діє, той, хто правий чи більше правий може звернутися із скаргою 
до правоохоронних органів, органів міської ради чи місцевого самоврядування. Щодо 
конкретної ситуації, вольєр з чотирилапими за 4-6 метрів до дитячої кімнати – це 
близько. 

коментар юриста

зловили 
грабіжника
  У Вінниці праців-

ники поліції затримали 
зловмисника, який 30 
червня у Козятинському 
районі вчинив розбійний 
напад на 64-річну місце-
ву жительку. До поліції 
звернулась жителька села 
Флоріанівка. Жінка розпо-
віла, що вночі в її будинок 
пробрався бандит з медич-
ною маскою на обличчі та 
гострим металевим пред-
метом. Зловмисник наки-
нувся на господарку бу-
динку, побив її,  змусив 
віддати заощаджені гроші 
– 1600 гривень. Тікаючи, 
ще й прихопив зі столу 
мобільний телефон. 

Як розповів начальник 
Козятинського відділення 
поліції Олег Швець, непо-
далік від будинку потер-
пілої поліцейські вияви-
ли медичну маску, гумові 
рукавиці та конверт, у 
якому знаходились гроші 
потерпілої. Днями його 
затримали. У вчиненому 
зловмисник зізнався та по-
казав у лісосмузі місце, де 
сховав телефон потерпілої. 

Правопорушник затри-
маний у процесуальному 
порядку та знаходиться 
в ізоляторі тимчасово-
го тримання. Слідством 
розпочате кримінальне 
провадження за ч.3 ст. 
187 КК України (грабіж). 
Зловмиснику загрожує до 
12 років ув’язнення.

зоряна богуславська

Протягом чотирьох днів, з 
11 по 14 липня, у Козятині від-
буватимуться святкові заходи, 
присвячені Дню міста. На гос-
тей свята очікують спортивні 
змагання, дитячі заходи, худож-
ні виставки, шаховий турнір, а 
також гастрономічний ярмарок 
та концерт зірок української 
естради. Хедлайнером заходу 
стане гурт «Без обмежень».

Програма святкування:
11 липня відзначатиме 15-ту 

річницю Музей історії Козятина, 
початок святкування о 12.00. У 
селі Залізничне о 17.00 відбу-

деться концертно-розважальна 
програма. 

12 липня о 10.00 у дитячій 
спортивній школі розпочнеться 
відкритий кубок з кіокушинкай 
карате «Перший крок». А о 
12.00 в міському сквері  – 
концерт хору ветеранів праці 
«Прометей».

13 липня організують наси-
чену програму для дітей. На 
центральній площі розташу-
ють містечко дитячих розваг 
«KidFest». Для малечі діятимуть 
атракціони, а також вистави з 
персонажами із мультфільмів. 
Цього дня, о 12.00 в спеціалі-
зованій школі №1 пройде об-

ласний турнір з шахів «Козятин 
Рапід - 2019», а на центральні 
площі о 18.00 розпочнуться 
Богатирські ігри.

У міському будинку культури 
о 16.30  розпочнеться вистави 
«Цибуліно»

14 липня О 15.00 розпочне 
діяти гастрономічний ярмарок 
«Гостинний Козятин». З 16.00 
до 19.00 гості заходу матимуть 
змогу побачити «живі скуль-
птури». Святковий концерт за 
участю гуртів «Без обмежень», 
«Made in Ukraine», «Draft» роз-
почнеться о 17.00.

Закінчиться святкування мо-
лодіжною дискотекою. хедлайнером заходу стане гурт «без обмежень»
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ірина шевчук

Ідею встановити сонячну 
електростанцію Олександр 
Шкрабак виношував близько 
трьох років. Спочатку поставив 
її в себе вдома (Київська об-
ласть місто Ірпінь). Первинна 
потужність була 15 кіловат. 
Через рік — ще 15 додав. А 
ще через півтора переконав 
у доцільності такої станції і 
своїх батьків, що проживають 
у Козятині, на вулиці Лисенка. 
Вони не знали і не розуміли, 
навіщо і що це таке взагалі. 
Потім зрозуміли — це вигідно 
та зручно, екологічно, практич-
но, матеріально.

Таке сонячне ноу-хау заціка-
вило журналістів газети «RIA-
Козятин». Ми вирішили запита-
ти в Олександра про всі тонко-
щі цієї зеленої енергетики.

— Взагалі у нас в Україні в 
приватних домогосподарствах 
сонячних електростанцій є 
близько восьми тисяч. Це не 
дуже багато, бо, наприклад, в 
Німеччині їх більше мільйона, 
— розповідає Олександр. — 
Можна сказати, що зараз роз-
горається так званий бум, адже 
обладнання знизилося в ціні і 

тому значно зросла економічна 
доцільність. Кілька років тому 
сонячні панелі були вдвічі до-
рожчими.

— Яка процедура встанов-
лення?

— 132 панелі, потужністю 30 
кіловат (максимально дозволені 
законодавством), встановили, 
в принципі, досить швидко, 
за два тижні. Зараз станція 
в процесі підключення. Адже 
документи ще робляться. І вза-
галі, оформлення документів 
може тривати більше року! 
Розпочинати будівництво стан-
ції потрібно з дозволу в «Об-
ленерго». Пишеться заява на 
отримання технічних умов для 
встановлення та приєднання 
електростанції до енергоме-
реж. Потужність, підведена 

до будинку, має відповідати 
потужності встановленої елек-
тростанції. Працівники електро-
мереж повинні замінити лінію, 
якщо  вона не розрахована на 
таку потужність.

Переваги і неДоліки
— Розкажіть, будь ласка, 

про  плюси і мінуси сонячної 
електростанції

— У законі «Про зелену 
енергетику», що діє до 2030 
року, обґрунтовані всі пере-
ваги не тільки для власників, 
а й для держави. По-перше, 
це, звісно, зелена енергетика, 
екологічна, чиста енергія сонця 
без будь-яких шкідливих вики-
дів і інших чинників. По-друге, 
в нас в Україні встановлюються 
енергогенеруючі потужності. 
Держава стає менш залежною 
від зовнішніх енергоресурсів. 
Менше потрібно купувати газу, 
вугілля, чи електроенергії. І по-
третє, це велика перевага для  
місцевих електромереж. Адже 
зменшується навантаження на 
електролінії, які мають далеко 
не найкращий стан. Унікаль-
ність такої електростанції по-
лягає в тому, що там, де вона 
виробляє електроенергію, там 
ця енергія відразу і використо-
вується. Для домогосподарств, 
це вигідно тим, що електро-
станція покриває власне спожи-
вання. Ми перестаємо купувати 
енергію з енергомережі і при 
цьому надлишок продаємо в 
ці ж енергомережі, за так зва-
ним зеленим тарифом. А він є 
значно вищим для того, щоб 
люди мали можливість окупити 
вартість обладнання. Якщо ж 
говорити про недоліки, то перш 
за все, це значні капіталовкла-
дення. Також недоліком можна 
вважати те, що генерування 
енергії регулюється лише соняч-
ним світлом та не узгоджується 
з енергопотребами домогос-
подарств. Саме тому електро-
станція має бути приєднана до 
енергомереж. Адже вона не 
працює вночі. Але тоді вклю-
чається процес балансування і 
будинок використовує енергію 
з електромережі. Станція не 
боїться дощу, і навіть граду се-
редніх розмірів. Сонячні батареї 
були випробувані в польових 
умовах на багатьох установках. 
Практика показала, що термін їх 
служби перевищує 20 років. От 

тільки якщо на ній лежить сніг 
— запускатися не буде.

«зелений тариф»
Надлишок сонячної електро-

енергії здається за «зеленим 
тарифом». Зараз це 5 грн 50 
копійок без ПДВ і військового 
збору. Чистий — 4, 43 грн за 
1 кіловат-годину. І, якщо брати 
встановлену ціну для населення 
1,68 грн, то це в два з полови-
ною рази більше. Така цінова 
політика зроблена для того, щоб 
люди заохочувались. Щоб була 
швидка окупність обладнання. 
Таким чином держава стимулює 
користувачів вкладати гроші в 
зелену енергетику. Також є без-
процентні кредити, які надають  
державні банки для встановлен-
ня сонячних та вітрових електро-
станцій.
у козятині я Перший

— Що ви побажаєте козя-

тинчанам, спираючись на свій 
досвід?

— Наскільки мені відомо, то 
в Козятині я перший встановив 
приватну сонячну електростан-
цію такої потужності. Приходили 
дивитися і сусіди, і працівники з 
місцевого ЖКГ. Всі запитують, 
цікавляться.  Я думаю, для міста 

це позитивно, тому що йде вста-
новлення енергогенеруючих по-
тужностей на території Козятина, 
розвантажуються енергомережі, 
місто стає менш енергозалеж-
ним. Знаю, що в Іванківцях є 
станція, але вона комерційна. А 
ще бачив  досить велику біля 
Бердичева.

наші люди політична реКлама

зелена енергетика. Родина Шкрабаків встановила на городі на вулиці Лисенка сонячну станцію, 
потужністю 30 кіловат. Це 132 панелі, повернуті на південь, що займають площу більше 200 квадратних 
метрів. Через місяць станцію запустять у дію. Щоправда, таке задоволення не з дешевих. Але, як 
запевняють власники, через 5-6 років всі витрати повністю окупаються. І з часом сонячна енергія почне 
приносити ще й чималий дохід.

у козятині видали 1000-й 
закордонний паспорт

небезпечна дорогаолександр запропонував батькам екоенергію. Ті погодились. Тепер у них на городі 
встановлено 132 сонячні панелі

козятинчанин встановив Приватну 
сонячну електростанцію 

Станція не боїться 
дощу, і навіть граду 
середніх розмірів. 
От тільки якщо на 
ній лежить сніг — 
запускатись не буде

За словами Олександра, об-
ладнання недешеве. Одна па-
нель коштує 88 доларів. Але 
їх вартість, це навіть менше 
половини вартості всієї стан-
ції. Бо є ще металева конструк-
ція, інвертор, який перетворює 
постійний струм, вироблений 
панелями, в змінний, інше об-
ладнання та матеріали. Якщо 
говорити про співвідношення, 
то воно досить просте: 1 кіло-
ват потужності коштує майже 1 

тисяча доларів, бо переважно 
все обладнання імпортне.
— Скільки електроенергії ви-
робляє станція?
— У сонячний день виробля-
ється більше 200 кіловат-го-
дин. Взимку, наприклад, коли 
короткий день — лише 5-10 
кіловат-годин. А за рік — 30-
33 тисячі кіловат-годин. Цієї 
енергії вистачить десь на де-
сять-двадцять приватних бу-
динків.

1 кіловат потужності — 1 тисяча доларів

зоряна богуславська

У понеділок, 8 липня, праців-
ники міського Центру надання 
адміністративних послуг зустріли 
своїх клієнтів аплодисментами. 
1000-им власником біометрич-
ного закордонного паспорта від 
ЦНАПу став Володимир Євгено-
вич Герасимчук.

– Це число для працівників 
Управління значиме: пропрацьо-
вано тисячу клієнтів, кожному 
надано професійну консультацію, 
кожен отримав якісну послугу. 
Відзначити тисячного власника 
закордонного паспорта – це 
ініціатива ЦНАПу. Крім того, для 
подружжя підготовлено подарун-
ки – квіти та годинник, —   роз-
повідає начальник Управління 
«ЦНАП у м. Козятині» Оксана 

Бортняк.
Варто відзначити, що козятин-

чани отримали змогу виготовляти 
закордонні паспорти та внутрішні 
у формі ID-картки у міському 
ЦНАПі восени минулого року. 
Усього за півроку кількість ви-
даних біометричних паспортів 
для виїзду за кордон перетнула 
відмітку в одну тисячу.

Довідково
 За принципом «єдиного вікна» 

у Центрі громадянам і суб'єктам 
господарювання надається 332 
види адміністративних послуг.

За місяць роботи Центр зазви-
чай надає близько 3 000 послуг 
і 5-6 тисяч консультацій. За 2018 
рік через ЦНАП до місцевого 
бюджету надійшло 341 765,34 
тис. грн. З січня по червень цього 
року – 589 532,65 тис. грн.

Про дерева, які вирізаються 
безпідставно, сказано і написано 
багато. Якось виходить, що про-
мислове дерево у нас  хворіє час-
тіше, ніж криві дерева. На дорозі, 
між сільським кладовищем і пере-
їздом на Залізничне, стоять висо-
ченні тополі, які віджили своє. Як 
приклад, після кожного пориву 

вітру з дерев відлітають трухляві 
гілки. Одна тополя не впала тому, 
що затрималась на стоячому 
дереві. Тільки всім падаючим де-
ревам так не пощастить. Редакція 
газети «RIA-Козятин» повідомила 
керівництво Райавтодору про ава-
рійні дерева. Нам пообіцяли, що 
приймуть міри.

фото дня

Прес-служба Партії 
«українська стратегія 
гройсмана»

Вінницький міський 
голова Сергій Моргунов 

пліч-о-пліч з Володимиром Грой-
сманом ще з 2006 року, відколи у місті 
з’явилась команда, яка почала проводити 
зміни в усіх без винятку сферах життя 
громади. І результатом стало те, що Ві-
нниця за результатами всеукраїнського 
муніципального опитування з 2015-го 
незмінно очолювала рейтинг як най-
комфортніше місто для життя в Україні.

На той момент Володимир Гройсман 
уже працював над впровадженням фі-
нансової децентралізації спочатку віце-
прем’єр-міністром, потім Головою 
Верховної Ради, а згодом — Прем’єр-
міністром України. Уже очоливши Уряд 
трохи більше 3-х років тому, він розпо-
чав зміни в різних сферах на рівні всієї 
держави. Та продовжив децентраліза-
цію — передачу повноважень і ресур-
сів громадам, щоб вони самі визначали 
для себе пріоритети у розвитку міст та 
селищ. Які проміжні результати цієї 
реформи та чому Гройсман вирішив 
йти на дострокові вибори із своє по-
літсилою окремо? — запитали у Сергія 
Моргунова.

— Зараз часто лунають розмови про 
загрози зупинки децентралізації. Чи дій-
сно це можливо, коли процес уже йде, і 
як цього не допустити?

— Нагадаю, що децентралізація має 
вінницьке «коріння», бо ще в серед-
ині 2000-х, коли наша команда почала 
працювати над змінами у місті, було 
розуміння, що і як потрібно робити, 
але не було головного — фінансів. При 
бюджеті розвитку міста у 80–90 млн грн 
ні про які великі проекти (нові площі, 
садочки, дороги) ми і мріяти не могли. 
І щоразу, коли ми їздили до нашого 
міста-побратима Кельце, ми на власні 
очі бачили, як реформа децентралізації 
змінила якість життя польських громад.

Саме задля того, щоб це відбулось 

і в Україні, — Володимир Гройсман 
погодився перейти працювати в уряд 
у 2014-му. Причому спочатку від цієї 
його ініціативи усі «ветерани» великої 
політики відмахувались, потім поча-
ли вставляти «палки в колеса», коли 
зрозуміли, що він справді «заточений» 
на впровадження цієї реформи. І лише 
зараз, перед виборами, усі кажуть, як 
вона потрібна, аби сподобатись ви-
борцям.

Чи є ризики? Колосальні, бо за 5 ро-
ків доходи місцевих бюджетів зросли 
загалом з 70 до майже 280 (!) млрд грн. 
Тобто ті гроші, які раніше були закуму-
льовані у державному бюджеті в різних 
програмах, де і «розчинялись», — тепер 
у громадах. Як думаєте, є спокуса, щоб 
цей величезний ресурс знову був скон-
центрований «нагорі»?! А ще не забуває-
мо про ініціативу уряду Гройсмана щодо 
державної підтримки інфраструктурних 
проектів в регіонах за рахунок співфі-
нансування з держфондом регіонально-
го розвитку та різні державні програми. 

Лише для Вінниці — це 19 великих про-
ектів в інфраструктурі за три останні 
роки на загальну суму підтримки від 
держави у 678 млн грн! Одним простим 
рішенням в 226 голосів у парламенті 
можна знову централізувати ресурси і 
владу. І все повернеться назад.

А це майже 1000 об'єднаних громад 
з бюджетами, які зросли подекуди 
в 5–7 разів. Тисячі відремонтованих і 
побудованих шкіл, амбулаторій, дит-
садків, інших об’єктів, сотні км доріг 
і мереж, близько тисячі ЦНАПів — 
все це результати реформи. Нині її 
треба продовжити і закріпити зміна-
ми до Конституції, щоб вони стали 
незворотними. «Українська стратегія 
Гройсмана» — єдина партія, яка чітко 
виступає на захист місцевого самовря-
дування. Треба законодавчо закріпити 
права і можливості ОТГ.

— Команда «Української стратегії 
Гройсмана» на вибори до парламенту йде 
окремо. Які головні завдання ставить 
перед собою?

— У 2016 році Володимир Гройсман 
очолив коаліційний уряд, де для при-
йняття рішень потрібно було постійно 
шукати політичні компроміси в парла-
менті і самому Кабміні. Якби у нього 
була своя команда у Раді і в уряді — 
то він разом зі своїми соратниками міг 
би зробити набагато більше.

Зараз в команді «Української стратегії 
Гройсмана» — ті люди, спільно з якими 
він працював над змінами в економіці, 
соціальній сфері, децентралізації, освіті, 
культурі та інших напрямках в країні. 
Сьогодні — це найсильніша команда з 
усіх партій, яка чітко знає, що робити. 
Це молоді, але професійні управлінці. 
Які здатні ефективно працювати як 
у Верховній Раді, так і у виконавчій вла-
ді. Це команда, яка має сплав молодості 
і досвіду. Її пріоритетом є забезпечення 
гідної якості і рівня життя громадян 
через економічне зростання. Партія, 
яка прагне нарешті створити справжній 
середній клас в Україні, до якого мають 
відноситись як фермери та підприємці, 
так і українські вчителі, лікарі, військові 
та службовці з гідними зарплатами! Та 
забезпечити соціальний захист пенсіо-
нерів і різних категорій, які цього по-
требують. До речі, з 1 липня розпочався 
уже п’ятий етап перерахунку пенсій.

Нагадаю, Володимиру Гройсману 
лише 41 рік. Але при цьому він су-
часний і професійний державний ме-
неджер, який пройшов шлях від мера 
до Прем’єр-міністра України. У Вінниці 
він сформував команду і об’єднав ві-
нничан для створення сучасного ком-
фортного європейського міста.

Важливо, щоб ці вибори привели 
до парламенту ті політичні сили, які 
спроможні сформувати дієвий уряд та 
об’єднати українців заради ефективного 
розвитку держави. А Гройсман і «Укра-
їнська стратегія» — це сила, яка здатна 
ефективно працювати і брати на себе 
відповідальність для досягнення цієї 
мети. Тому підтримайте «Українську 
стратегію Гройсмана»!

Сергій Моргунов про вибори та команду Гройсмана
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в’ячеслав гончарук

 У фізіотерапевтичному від-
діленні, де лікувалася недавня 
наша гостя, нас зустрів фахівець 
першої категорії Георгій Григо-
рук. Від нього дізналися, що за 
його плечима більше як 40 років 
лікарського стажу. У фізіотерапії 
він близько 25 років. 

– Наше відділення багатофунк-
ціональне. Воно поєднує в собі 
всі види природних, преформо-
ваних методів фізіотерапевтич-
ного лікування. Великий спектр 
допомоги в інгаляційній терапії: 
синглетний кисень чи синглетно-
кисневі пінки (основою якої є 
кисень в сполуці вітамінної суміші 
і трав’яних настоянок). 

Хто в основному проходить 
процедури?

— Лікуються в першу чергу па-
цієнти стаціонару міської лікарні 
чи пацієнти поліклініки міської 
лікарні, пацієнти сімейних лікарів 
нашої первинки. Вони звертають-
ся до нас і ми надаємо їм фахову 
допомогу. Крім направлень спеці-
алістами, ми проводимо курсові 
етапні лікування. Коли пацієнт 
знаходиться в стаціонарі, він об-
стежений, первинно полікований, 
то надалі ми проводимо проце-
дури з метою фізіопрофілактики.

Пацієнти з інших районів 
можуть потрапити до вас на 
процедури?

— До нас можуть потрапи-
ти не тільки пацієнти нашого 
району. Ще Ружинський район 
Житомирської області, Погре-
бищенський район Вінницької 

обл. Спочатку ми були лікарнею 
відновлювального лікування, 
обслуговували декілька районів 
Вінницької області. Я радий, 
що добра пам’ять про нас за-
лишилась у людей з тих районів, 
інколи вони до нас приїжджа-
ють. Своїх ми приймаємо через 
поліклініку. Вони лягають до нас 
в стаціонар і обслуговуються. 
Хоча, якщо є направлення сімей-
ного лікаря, якщо є консультація 
спеціаліста, якщо є визначений 
діагноз з направленням, будь 
ласка – при бажанні амбула-
торно можуть лікуватися всі 
бажаючі.

Скільки коштує таке ліку-
вання?

— Є маленький нюанс. Лі-
кування безкоштовне, але є 
лікувальні процедури, є  про-
цедури оздоровчі. Для лікарні 
відновлювального лікування, для 
будь-якого санаторного лікування 
парафінотерапія, грязелікування 
чи масаж  є звичайними проце-
дурами. При водолікуванні йде 
суттєва витрата електроенергії. 
Бюджетом  витрата електроенер-
гії не передбачена. Для лікарні 
міської, для лікарні вторинного 
рівня, для лікарні планового лі-
кування, це вже є не лікувальні 
процедури, а оздоровчі. Тому за 
бажанням пацієнта вони можуть 
зробити добровільний внесок. 
Для цього є реквізити, ми будемо 
тільки вдячні, якщо пацієнт цього 
бажає.

Звідки фінансується ваше 
відділення?

— Наше відділення фінансуєть-

ся  з міського бюджету.
Як ви працюєте?
 — Прийом пацієнтів з 8 до 

15.30. Чому до 15.30, не зважа-
ючи на те, що відділення працює 
до 16.12? Цих 42 хвилини від-
ведені на контроль апаратури і 
підготовку до наступного дня. 
Кабінет низькочастотної електро-
терапії потребує ще послуг ор-
ганічної кухні, яка повинна бути 
в кожному фізіотерапевтичного 
відділенні. Така специфіка нашої 
роботи.

Усі кабінети фізіотерапев-
тичного відділення можете 
назвати?

— Кабінет високочастотної 
електротерапії, кабінет низько-
частотної електротерапії, ультраз-
вукової терапії, магнітолазерної 
терапії, кабінет світлолікування, 
теплолікування. Кабінет мікро-
хвильової резонансної терапії, 
пресотерапії, гальванічна кухня, 
і непогана кімната відпочинку, 
тому що після процедур, особли-
во водних, пацієнти мають 20-30 
хвилин побути в приміщенні, 
мають відпочити, щоб зручніше 
себе почувати.     

Що таке гальванічна кухня? 
— Це електротерапія. Лікуван-

ня електроенергією, отриманою 
внаслідок поєднання хімічної 
реакції та електричних електро-
дів. Використовується вона при 
різних захворюваннях неврології 
чи очистки шкіри. Таке лікування 
зменшує біль і живить тканини. 
Це прилад з насадкою, якою спе-
ціаліст водить по тілі плавними 
рухами.

на козятинЩині 
ПравоохоронЦів 
Привітали з Днем 
наЦіональної ПоліЦії
 
4 липня, в день свого професій-

ного свята – Дня національної поліції України, 
працівників Козятинського відділення поліції 
Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій 
області віншували посадовці району та міста. 

Вітальним словом розпочав урочисті заходи 
начальник Козятинського РВ УМВС України у 
Вінницькій області, підполковник Олег Швець .

- Бажаю Вам бути на рівні високих вимог, які 
ставить перед охоронцями закону суспільство, 
з наполегливістю вершити благородні справи по 
захисту людей, - сказав Олег Петрович.

Найкращі побажаннями винуватцям свята ви-
словив голова районної державної адміністрації 
Юрій Слабчук, який зауважив, що професійний 
обов'язок кожного поліцейського незалежно 
від звання і посади – бути надійним захисни-
ком прав та свобод людини, зберігати чистоту 
перед законом і власним сумлінням та побажав 
благополуччя, міцного здоров'я, стабільності та 
нових звершень у нелегкій, але такій потрібній 
людям службі.

Щирі слова привітань із професійним святом 
прозвучали із вуст міського голови Олександра 
Пузиря, начальника Козятинського міжрайонно-
го відділу управління Служби безпеки України у 
Вінницькій області Ігоря Шубовича, начальника 
Козятинського районного сектору ГУ ДСНС 
– Дмитра Світлишина, керівника Калинівської 
місцевої прокуратури, радника юстиції Сергія 
Півнюка. 

Кращі із кращих працівників поліції були на-

городжені грамотами за зразкове виконання 
своїх службових обов’язків, особистий вагомий 
внесок у боротьбу зі злочинністю на території 
Козятинського району та з нагоди Дня націо-
нальної поліції України а також отримали цінні 
подарунки.

Шановні козятинці! Прийміть щирі ві-
тання з нагоди відзначення 145-річчя міста 
Козятина.

Міста, оточеного залізничними коліями, при-
крашеного сузір’ями трудових династій, і, най-
головніше – міста працьовитих і талановитих 
людей!

День народження – це родинне свято, яке 
об’єднує й згуртовує, коли кожен відчуває себе 
частинкою великої родини.

Місто Козятин  пройшло довгий шлях роз-
витку і надалі продовжує зростати у невтомній 
праці щирих, добрих людей, які створюють його 
духовне й матеріальне сьогодення.

З вдячністю  згадуємо всіх, хто творив славну 
історію, віддавав свої сили та енергію на розви-
ток Козятина, збагачував традиції, всіх тих, чия 
доля тісно переплелася з долею міста.

У місті народжуються і зростають покоління 
патріотів, багато з яких нині захищають нашу 
Україну від російсько-терористичної агресії.

Хай принесе цей день козятинцям щасливе 
сьогодення, ясне майбуття, єдність думок та 
згуртованість душ. Хай тисячі сердець козятинців 
б’ються в унісон великому серцю міста! 

  
З повагою,
г о л о в а  р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї                                                  

Юрій СЛАБЧУК

інтерв'ю офіційна сторінКа КозятинсьКої районної влади

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Депутата Верховної Ради України
ЮРЧИШИНА Петра Васильовича, (13.07)
Заступника начальника управління соціального захисту населення райдержадміні-

страції
Ольбішевську Інну Станіславівну  (16.07)
Бажаємо  Вам міцного  здоров’я,  удачі, благополуччя,  добра,  радості,  любові,  

щастя,  гарного настрою,  посмішок,  яскравих вражень.  Нехай тепло і затишок  за-
вжди  наповнюють Ваш дім,  хай  сонячне світло  зігріває в  будь-яку погоду, а бажан-
ня  виконуються при одній  думці  про них.

шановні миротворЦі!
15 липня, країна відзначає День українських миротворців, що був встановлений у 

2013 році, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення Дня 
українських миротворців». Участь у миротворчих операціях Україна почала приймати 
з 1992 року.

Ця дата покликана віддати належне самопожертві і самовідданості миротворців, 
які несуть службу по всьому світу. Миротворці завжди в епіцентрі подій і завжди 
приходять на допомогу тим, хто її потребує. З глибокою вдячністю жителі багатьох 
континентів пам’ятають сміливість, мужність та професіоналізм наших українських 
миротворців.

І сьогодні, в цей особливий день вітаємо всіх миротворців та ветеранів миротворчих 
підрозділів. Бажаємо вам зразково виконувати миротворчу місію та підвищувати авто-
ритет нашої держави на міжнародній арені.

Вшануймо пам'ять загиблих, які віддали свої життя для справи миру, стабільності та 
спокою у багатьох країнах світу!

шановні бухгалтери! (16.07)
16 липня по всій країні відзначається Ваш день – День бухгалтера, який підкреслює 

надзвичайно важливу роль зазначеної професії у сучасному суспільстві. 
Від важливої та надзвичайно відповідальної праці бухгалтера залежить ефективне 

функціонування господарського механізму держави, злагоджена робота кожного під-
приємства, установи та організації.

Упевнений, що сумлінність і вірність обов'язку кожного бухгалтерського працівника 
буде надійною запорукою ефективного господарювання, своєчасного наповнення міс-
цевих бюджетів та скарбниці, важливою умовою подальшого розвитку нашого району.

Бажаємо усім міцного здоров'я, професійних здобутків, наснаги та реалізації осо-
бистих планів.

Нехай у ваших домівках завжди панують мир, любов, злагода та порозуміння.

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

Прес-центр 
рДа
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Козятинська районна державна адміністрація та Козятинська районна рада  висловлює  
щирі співчуття родині колишнього заступника голови  Козятинського райвиконкому, 
голови районної планової комісії, керівника секретаріату Козятинської районної ради  
- Артикула  Георгія  Володимировича з приводу передчасної його смерті .

задля здоров’я. Минулого тижня в редакцію газети “RIA-Козятин” зайшла молода мама з дівчинкою 
дошкільного віку. Маленька гостя привернула увагу кашлем з ознаками задухи. Мама пояснила, що 
взяла направлення в фізкабінет міської лікарні і зараз ходять на процедури. Через п’ять днів ми маму 
знов зустріли. Дочка кашляти перестала і обійшлося їй лікування за символічну ціну 20 гривень  

у міській лікарні лікують 
не тільки ліками

У фізіотерапевтичних кабіне-
тах Георгій Григорук детально 
зупинявся на суті процедури 
кожного кабінета. Гордістю 
фізіотерапевтичного відділен-
ня і міської лікарні в цілому 
завідувач відділення вважає 
кабінет ультразвукової інга-
ляції та синглетно-кисневих 
пінок. Апаратура, якою управ-
ляє спеціаліст вищої категорії 
Наталія Василівна, за відгука-
ми пацієнтів, допомагає при 
багатьох недугах. Відділення 

централізоване, воно дозволяє 
підтримувати постійний контр-
оль і якість надання процедур. 
І за кількістю апаратури, і за 
можливістю надання інгаля-
ційних послуг у відділенні не 
відчувають ніяких обмежень. 
– Ми не стикалися з ситуацією, 
коли клієнту потрібна була до-
помога, а ми не могли її нада-
ти, –  каже завідувач Георгій 
Григорук. – Ми гордимося 
апаратурою, яка у нас є і на-
шими можливостями

Пишаються апаратурою

гальванічна процедура. Таке лікування зменшує біль і 
живить тканини

купала в талимонівці. Було б добре, якби не так небезпечно
в’ячеслав гончарук

Святкування Івана Купала на 
Талимонівському пляжі зібрали 
близько шестисот місцевих меш-
канців і гостей міста. Люди від-
почивали і веселилися, навіть не 
зважаючи на примхи погоди. Та 
стався випадок, який виявив не-
доліки в роботі служб, що мали 
відповідати за безпеку.

Організували захід підприємець 
Вадим Рожук та депутат обласної 
ради Людмила Куликівська. Мета 
його полягала в тому, щоб під час 
святкування зібрати кошти для 

маленької Мілани Монастирської, 
яка лікується від раку у Туреччині. 

— Організація чудова і в бага-
тьох козятинчан відпала потреба 
їхати святкувати в Журбинці. Да-
леко все-таки, – казала одна з 
присутній на водоймі, пані Тетяна.

Присутніх веселили маленькі і 
дорослі місцеві артисти, гроводи-
лися конкурси. Та незабаром на 
голови святкуючих стали падати 
перші краплі дощу і Молодь з 
маленькими дітьми в пожежному 
порядку покинула купальську во-
дойму. Коли дощ став сильнішим, 
три чверті святкуючих стали роз-

ходитись по домівках. 
Злива, що тривала хвилин з 20, 

розігнала майже всіх святкуючих. 
Самий раз було запускати важку 
вокальну артилерію. Співачка, яка 
вийшла на сцену, лауреат багатьох 
конкурсів і відома не тільки на 
Козятинщині. Олена Пантєлєєва 
виконала півдесятка українських 
пісень. Після чого вона поступила-
ся місцем на сцені голосу Країни 
Артему Кондратюку. З його ви-
ступом завершилась вокально-хо-
реографічна програма і почалась 
театральна.

Після «Вогняного шоу» під-

палили купальське багаття. Коли 
поліна перегоріли, то розсипались 
на більшу від передбаченої пло-
щі. Через багаття стали стрибати 
молоді пари і одинаки, які хиль-
нули оковитої. Організатори, їх 
асистенти намагалися навести лад 
біля багаття, тільки їх не чули. Під 
час парного стрибка цьогорічних 
випускників школи, їм на зустріч 
стрибнула дама-одиначка. Зіштов-
хнувшись у повітрі, обидві дівчини 
приземлилися в багаття. У ви-
пускниці школи сильні опіки руки. 
Доля іншої жінки невідома.

У рятувальників, які чергували 

на заході, не виявилось протиопі-
кової аптечки. Тобто аптечка була, 
але у ній не було необхідних засо-
бів від опіків. 

Швидка допомога на масовому 
гулянні не чергувала. Тому потер-
пілій дівчині не було кому надати 
медичну допомогу. 

З питанням чому на святі не 
було медика, ми звернулися в 
Козятинське відділення швидкої 
допомоги. Намс вислухали і нада-
ли електронну адресу головного 
лікаря швидкої допомоги. Ми на-
писали листа, але відповіді так і не 
отримали.

віДкритий лист
вимагаємо Повного і сПравеДливого оскарження 
замовної сПрави Проти голови козятинської район-
ної раДи

Усі ми прекрасно знаємо, що Закон – це найвища право-
ва цінність, це найперша і остаточна правда, якою завжди 
повинні керуватися як громадяни нашої країни, так і, без-
перечно (!), представники правоохоронних органів!

На превеликий жаль, наразі ми є свідками того, що на 
теренах нашого району, та й Вінниччини в цілому, Закон 
розцінюють, як у давньому і не дуже смішному жарті: як 
дишло! Причому так до правочинства ставляться саме ті, 
кому би належало бути прикладом чіткого і прямого вико-
нання Закону, - представники обласної прокуратури, місцеві 
суди та окремі особи, що належать до керівних посад у 
облдержадміністрації.

Мова йде про шокуючу і абсолютно явно замовну си-
туацію із головою Козятинської районної ради Віктором 
Слободянюком. Про деталі цієї непростої і жахливої си-
туації усі дізналися із перших вуст – від самого Віктора 
Миколайовича та перевізників (нібито тих, «хто постраждав» 
- за версією сфабрикованої кримінальної справи проти 
голови райради) – у нещодавньому номері газети у статті 
«Замовна справа або приклад «верховенства» закону на 
Вінниччині».

З’ясувавши усі обставини, сказати, що ми обурені – це 
нічого не сказати! Ми вимагаємо справедливої уваги широ-
кої громадськості до таких «темних» справ обласного керів-
ництва та прозорості і об’єктивності у судових засіданнях!

Голова Козятинської районної ради чи не перший на цій 
виборній посаді відповідально поставився до своїх повнова-
жень, адже саме Віктор Миколайович ініціював багато змін 
у Козятинському районі, саме за його ініціативи та активної 
участі найболючіше і задавнене у часі і у виконанні питання 
– ремонт доріг – нарешті зрушило з мертвої точки! Резуль-
татом його діяльності у цьому напрямку наразі є чудова до-
рога – під’їзд до міста Козятин від дороги Кременець-Біла 
Церква. Знаємо із пленарних засідань районної ради про 

інші плани Віктора Слободянюка з благоустрою соціальних 
об’єктів у районі та й, власне, у місті обласного значення. 
Однак, багатьом планам Віктора Миколайовича не вдалося 
реалізуватися через сфабриковану справу, внаслідок якої 
його двічі відсторонювали від виконання повноважень.

Болісно визнавати, що ті люди, що, так би мовити, стояли 
біля витоків несправедливого звинувачення голови Козя-
тинської районної ради і які обіймають найвищі посади у 
керівних структурах Вінниччини, зовсім по-іншому бачать 
майбутнє Козятинщини – у занепаді! Ба більше: розквіт та 
значне покращення соціальних об’єктів району, що запо-
чаткував Віктор Слободянюк, розбиває їхні плани наживи 
та власного збагачення, провадження особистого бізнесу, 
що вкрай підірвав би економічну стабільність нашого Козя-
тинського району!

Ще страшніше усвідомлювати, що саме ці люди наразі 
є кандидатами у депутати Верховної Ради! Користуючись 
нагодою, хочемо звернутися до виборців нашого краю: 
уважніше ставтеся до власного вибору, не дайте пройти до 
найвищого законодавчого органу України рвачів та корис-
толюбців, що працюватимуть лише на власний гаманець, 
виключно заради особистого збагачення – адже саме так 
вони ось уже декілька років чинять на теренах області!

Саме з їхньої вказівки безчинство та повний правовий 
безлад панує у правочинній системі – у судах, у прокурату-
рі, у поліції. І абсолютно протизаконна ситуація із Віктором 
Слободянюком – лише яскраве тому підтвердження! Як 
можна звинувачувати людину у злочині без … складу злочи-
ну! Адже фактично немає доказів щодо заподіяння збитків 
стороні, яка потерпіла, немає заяви потерпілої сторони і, 
власне кажучи, немає потерпілої сторони! Самі перевізни-
ки, яких сторона обвинувачення називає тією «потерпілою 
стороною», у статті «Замовна справа або приклад «верхо-
венства» закону на Вінниччині» дали чіткий коментар сто-
совно того, хто і як сфабрикував проти голови Козятинської 
районної ради кримінальну справу. Окрім того, перевізники 
продовжують наголошувати, що неодноразово самі наполя-
гали на співфінансуванні капітального ремонту дороги, при-

чому, коли їхня фінансова участь сталася у нагоді, голова 
районної ради на черговому сесійному засіданні оголосив 
про неї усім депутатам (про це у матеріалах слідства є чіткі 
аудіо- та відеозаписи) – в той час у фальшивій справі на 
Віктора Слободянюка вказується, що посадовець вимагав 
гроші у якості хабаря! Нісенітниця, яка вартує здоров’я, 
спокою та знищення доброго імені і Віктора Миколайовича, 
і його родини.

Таке правове неподобство ми, свідомі мешканці громади 
Козятинського району, просто не можемо допустити! Ми на 
повний голос заявляємо про те, що вимагаємо негайного, 
повного і об’єктивного розслідування неправомірних дій 
посадовців, які використовують Закон у своїх корисливих 
цілях, не гребуючи при цьому порушенням життя сумлінних 
громадян! Ми не можемо і ні в якому разі не повинні до-
пустити знищення чи знівелювання засад інституту права у 
нашому демократичному суспільстві! Ми твердо стоїмо на 
тій позиції, що ті люди, хто замовив та виконував сфабри-
ковану справу проти голови Козятинської районної ради, 
у тому числі прокурор області, слідчі, які діяли всупереч 
законодавству, і судді, що приймали протиправні рішення, 
повинні понести справедливу кримінальну відповідальність.

До слова, від Віктора Слободянюка нам стало відомо, що 
Печерським судом міста Києва буквально днями порушено 
кримінальну справу за статтею 365 ККУ щодо прокуратури 
Вінницької області за перевищення своїх повноважень і 
порушення норм правочинства, що призвело до утиску гро-
мадянських прав і свободи голови Козятинської районної 
ради.

Будемо сподіватися, що так розпочнеться відновлення 
правосуддя на теренах Вінницької області та й Козятинщи-
ни, зокрема.

Залишаємо за собою право активно спостерігати за до-
триманням демократичних прав голови районної ради у 
судовому процесі, адже не перестанемо вимагати повного 
оскарження сфабрикованої справи та справедливого від-
новлення таким чином доброго імені голови Козятинської 
районної ради Віктора Слободянюка!
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як БіБліотекарі у неПедівці маленьких читачів розважали

політична реКлама політична реКлама

максименко юрій: Підтримуючи мене, ви допоможете 
президенту виконати його зобов’язання перед народом

Я народився у простій україн-
ській сім’ї.  Мама –  вчителька, 
батько –  інженер, який починав 
свою кар’єру простим робочим. З 
дитинства я чув, як дорослі навко-
ло мене часто говорили: «Нам вже 
все одно, як доживати, аби вже 
нашим дітям жилося краще». Час 
йшов, діти виростали, але, чомусь, 
жити ставало краще лише олігар-
хам та політикам, які, дорвавшись 
до корита, забували про простий 
народ.

Навіть війна в Україні, яка згур-
тувала, об’єднала український на-
род,  не змінила архаїчну владу, 
яка почала піаритися на війні та 
збагачуватися на людській крові.

Займаючись благодійною до-
помогою, я не раз бачив людські 
сльози і розпач, коли не вистачало 
коштів на лікування, не було за що 
купити одяг для дитини чи заплати-
ти за комунальні послуги.

Допомагав таким людям, чим міг 
і розумів, що знищити «корінь зла» 
самостійно не зможу.

Я вірю, що сьогодні настав час 
змін. Разом із політичною партією 
«Слуга народу» я зможу боротися 
за зміни в Україні, за її краще май-
бутнє. І вірю не лише я. Мільйони 
українців, які на президентських 

виборах віддали свій голос за 
Володимира Зеленського, заявили 
про свою рішучість і непохитність.

Під час зустрічі зі своїми ви-
борцями, мені люди часто наріка-
ють на стару владу, налаштовані 
войовниче. Мовляв, розстріляти, 
знищити. Нам не потрібно крові. 
Найбільший їх страх і кара – це 
втрата влади.  Прийдіть 21 липня 
на вибори і своїм голосом позбавте 
їх влади.

Лише коли політична партія 
«Слуга народу» та делеговані на 
вибори партією депутати наберуть 
найбільше голосів виборців, і  ми 
отримаємо парламентську біль-
шість, зможемо гарантувати своїм 
виборцям реальні зміни – зміни 
законодавства, справжню, а не 
показову боротьбу з корупцією, 
позбавлення депутатської недо-
торканності. Пам’ятайте, народний 
депутат – це слуга народу, а не 
панок, на якого потрібно молитися. 
Ви маєте право обирати і маєте 
право вимагати від депутата звіту  
про його роботу. Народний депутат 
має звітувати перед кожним меш-
канцем округу, за кожну заплачену 
йому копійку зарплатні, за кожен 
прогосований ним законопроект.

Те, що ми на правильному шляху, 

доводить зростання довіри укра-
їнського народу, наших виборців. 
За результатами соціологічного 
дослідження МГО «Надія», на 
старті виборчих перегонів я  мав 
10% і посідав друге місце, серед 
12 кандидатів в депутати в 13 ви-
борчому окрузі.  На 5 липня мій 
рейтинг зріс до 24,8%. Сьогодні 
мене підтримують 17 організацій та 
об’єднань. Серед них "Союз право-
славних жінок України", Вінницька 
обласна громадська організація 
"Академія сім'я", благодійний фонд 
"Україна дітям",  "Школа рівних 
можливостей".

Запам’ятайте, лише разом ми 
– сила, яка може кинути виклик 
закорумпованій старій владі. Зро-
бимо їх знову!

 
я ПіДтримую  юрія макси-
менка 

Олег Пашковський, заступник 
голови Всеукраїнської громадської 
організації  «Побратими України»:

«Знаю Юрія вже два роки. По-
знайомила нас спільна знайома, 
яка займається волонтерством. 
Тоді нам необхідно було зібрати 
україномовні книжки для дітей 
Луганщини. Юрій відразу ж взявся 
нам допомагати. Він не тільки зі-

брав для дітей зі Сходу книжки, 
а й одяг, іграшки. Навіть поїздку 
дитячого лялькового театру органі-
зував. І це був не одноразовий про-
яв благодійності, а систематична та 
копітка робота. І не лише дітям, а й 
пораненим, багатодітним родинам.

З такими людьми працювати 
легко і приємно».

 
 Денис романовський, во-
лонтер:

«Знаю Юрія з весни 2017 року. 
З ним разом працюємо над різно-
манітними проектами, допомагаємо 
дитячим будинкам, українським 
військовим, параолімпійцям.

Юрій допоміг нам завезти з-за 
кордону реабілітаційне обладнання 
для української збірної  паратхек-
вондо.

У нього немає такого, щоб по-
обіцяв і не виконав своєї обіцянки. 
Він завжди дотримується свого 
слова».

 
валентина красноЩока, ба-
гатоДітна мати:

«Номер телефону Юрія нам 
дали у соціальній службі. Так ми 
й познайомилися. Юрій зі своїми 
друзями часто привозять нам одяг, 
продукти харчування. Навіть дитяче 

ліжечко, постільну білизну та дитя-
чий візочок привезли.

Ця допомога нам дуже потрібна, 
бо сім’ї, в якій виховується четверо 
дітей, жити нелегко. Доводиться 
на всьому економити. Зекономили 
на одязі, який привіз Юрій, і вже 
маємо кошти, щоб заплатити за 
комунальні послуги.

Через день-два знову обіцяли 
привезти нам гуманітарну допомо-
гу. Дуже вдячні, таких би людей, як 
Юрій, побільше б».

 
іван чайковський, лікар-
анестезіолог вінниЦького 
госПіталю Для ветеранів 
війни:

«Моя дитина ходила на футбол, 
а Юрій займався футболом про-
фесійно. Так ми й познайомилися 
два роки тому.

А через деякий час Юрій зателе-
фонував і запропонував медичне 
обладнання для госпіталю. Я зди-
вувався, кілька разів перепитав, що 
потрібно взамін за таку допомогу, і 
був дуже здивований, що за допо-
могу Юрій нічого не просив. Таких 
проявів людяності та щирості сьо-
годні, на жаль, дуже мало.

Дуже радий нашому знайом-
ству».
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Козятинська районна бібліо-
тека для дітей проводить акцію 
«Лялькова вистава крокує се-
лом». У її рамках працівники 
закладу відвідують різні куточки 
району з ляльковою виставою 
«Поросятко Чок» та веселими 
конкурсами. Минулої п’ятниці 
завітали до Непедівки.

Бібліотекар Наталія Кесарчук 
зіграла у виставі головну роль. 
Сюжет чимось нагадує казку 
«Вовк та семеро козенят» — 
мама Чока йде у ліс і наказує 
поросятку не відчиняти нікому 
двері. Приходить вовк і хоче 
обдурити Чока, але кмітливому 
поросятку вдяється його пере-
хитрити.

— Це музична вистава, — 
розповідає Наталія. — Таке діти 
краще сприймають, ніж коли ге-
рої просто говорять. Мені дуже 
подобається брати участь у ви-
ставах. Бо ти бачиш результат 
своєї роботи. Діти уважно тебе 
слухають.

Під час дійства доводиться 
швидко орієнтуватися. Усе як у 
справжньому ляльковому театрі.

— Був такий момент — по-
росятко за сценарієм мало про-
валитися в димар, — продовжує 
бібліотекар. — Щоб показати, 
що він забруднився, ми мали 
швидко натягнути на голову 
ляльці чорну панчоху.

У виставі зіграло п’ять біблі-
отекарів. Серед акторів була і 
завідувачка Дитячої бібліотеки 
Людмила Фещук.

— Діти були задоволені, — 
каже Фещук. — Вони викри-
кували з місць: «О, який вовк 
вредний!» Там були і менші, і 
трошки старші діти, але всі були 
в захваті. Хоча, мені здається, 
лялькову виставу сприйме і до-
рослий. Приємно, що це подо-
бається людям.

Після вистави на дітей чека-
ла «Скринька цікавих веселих 
дійств». Бібліотекарі підготували 
для малечі ігри та конкурси. 
Діти відповідали на питання, що 
їм подобається робити, а що — 
ні, відгадували героїв народних 
казок, показували свої таланти, 
одягали чарівний капелюх, який 
«читає думки».

Також бібліотекарі органі-
зували виставку «Канікули з 

книгою», на якій представили бі-
бліотечні новинки, цікаві книжки 
та журнали.

— Діти не повинні думати, 
що влітку треба тільки грати-

ся, — пояснює мету заходу 
Людмила Фещук. — Так, літо 
— це відпочинок. Але дитина 
має збагатитися і духовно. Ми 
маємо навчити дітей читати, бо 

комп’ютер — це чудово. Але 
книжка — це вічне. Її нічим не 
можна замінити.

З цією виставою бібліотекарі 
вже побували у Махнівці.

Діти були в захваті від вистави. 
Після перегляду навіть просили 
сфотографуватися з ляльками

бібліотекар тетяна янковчук малює 
сонечко і квіти. Фото надане Районною 
бібліотекою для дітей

Жителі округу самі вирішува-
тимуть долю держави

Кандидат в депу тати по 
одномандатному округу №13 
Олександр Реп’ях представив 
абсолютно нову систему ро-
боти громадян та народного 
обранця. В разі його обрання 
кожен житель Хмільницького, 
Козятинського та Калинівського 
районів зможе сам впливати на 
законотворчу діяльність народ-
ного депутата. За допомогою 
офіційної інтернет сторінки та 
роботи команди депутата на 
окрузі, кожен сам в режимі 
онлайн чи письмово вирішить, 
як голосувати депутату. 

— Що таке представницька 
демократія? Це коли обирають 
люди, щоб захищали їх інтер-
еси. Тепер кожен зможе про-
голосувати онлайн, або в пись-
мовому вигляді за той чи інший 
законопроект. Кожен голос 
буде врахований. Інформація 
про голосування буде висвіт-
люватись на офіційному сайті. 
В будь-який час можна буде 
контролювати депутата, - каже 
Олександр Реп’ях.

Зазвичай депутатські при-
ймальні знаходяться далеко від 
сіл, людям важко добиратись . 

А народні обранці приймають  
людей 2 години на місяць. 
Олександр Реп'ях пропонує 
розширити кордони, щоб де-
путат та його помічники їздили 
до людей і встановили кожному 
сторінку Олександра Реп'яха в 
телефоні. 

Крім того, Олександр сам 
їздитиме по громадам округу 
в межсесійний період та роз-
мовлятиме з мешканцями на 
“громадських зборах депутата”, 
де він також робитиме звіт про 
свою діяльність.

Розроблятимуть законопро-
екти за участю профільних екс-
пертів округу. 

— До розробки законопро-
ектів будуть залучатись профе-
сіонали своєї справи округу. В 
питаннях медицини - найбільш 
фахові медики, питання доріг 
- кращі інженери, освіта - спіл-
ка вчителів і так по всім на-
прямкам. Також, вони зможуть 
вносити свої правки до вже 
існуючих Законів, - пояснив 
Олександр Реп’ях.  

Під час обговорення голос 
кожного експерта буде вра-
ховано. І вже жителі округу 
вирішать своїм голосуванням 
потрібен такий закон чи ні.

— Я за зняття недоторкан-
ності з Президента, депутатів 
та суддів. Тому, що я готовий 
до відповідальності. Нам не 
потрібні ті люди, що вже були 
і є при владі. Вони своїм при-
кладом показали, що їх обі-
цянки нічого не варті. Бо за всі 
ці роки життя людей не стало 

краще, а лише тільки погірши-
лось. Я іду самовисуванцем - я 
буду голосувати разом з вами, 
мій голос в Верховній Раді 
України, це буде голос кожного 
з вас! Змінимо країну разом з 
Вами, мої земляки! - впевнений 
кандидат в депутати. 

В разі обрання за роботою 

в Раді та комітеті можна буде 
спостерігати онлайн, бо всі ро-
бочі моменти транслюватимуть 
в режимі “лайф” на офіційній 
інтернет сторінці  

Саме ваші побажання та ваш 
голос змінить цю країну. 

Земляки, я завжди за Вас! 
Змінимо країну разом!

«мій голос у верховній раді україни, 
це Буде голос кожного з вас!» - 
кандидат в деПутати олександр реП’ях
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в’ячеслав гончарук

Перед початком фестивалю 
силових видів спорту пройшов 
невеликий дощ. Це не за-
вадило місцевим мешканцям 
і гостям села заповнювати 
площу біля будинку культури. 
На початок показових виступів 
до місця спортивного шоу при-
йшло близько 300 любителів 
стронг спорту. За кілька хви-
лин з’явився головний суддя 
показових виступів Василь Ві-
растюк.

– Ви не вірили, що ми при-
їдемо до вас. Ось я є Василь 
Вірастюк. Вас стільки багато, 
як ви дізналися, що ми до вас 
приїдемо? –.запитав багатора-
зовий чемпіон світу в глухівчан. 

– По інтернету, –  відпові-
ли ті. 

– Так у вас же немає інтерне-
ту, я тільки що перевіряв. А, у 
вас кабельний, – продовжував 
поважний гість. – Я його не 
перевіряв.

 Далі він познайомив громаду 
села з спортсменами федерації, 
які взяли участь у фестивалі: 
Богданом Ксенчуком, Денисом 
Дубровським і ветераном ко-
манди 35-річним Сергієм По-
номарьовим.

Пізніше головний арбітр роз-
казав, як буде проходити спор-
тивне шоу. Спочатку стронгмени 
показують вправу, а місцеві 
богатирі за бажанням можуть 
спробувати повторити. Хто по-

каже кращий результат, той 
буде змагатися з спортсменом 
федерації. І так протягом п’яти 
запланованих вправ. Представив 
глуховецький гість свою поміч-
ницю— чемпіонку Європи в цьо-
му виді спорту Тетяну Потапчук. 

У першій вправі, яка нази-
валася прогулянка фермера, 
серед місцевих богатирів брали 
участь Андрій, Віталій, Вадим, 
Олександр, Дмитро та Іван. Кра-
щий результат виявився у остан-
нього. Переміг Іван в змаганні 
зі стронгменом. Козятинчанин, 
якого можна побачити майже на 

всіх спортивних змаганнях, свої 
сорок метрів пробіг з 120-кіло-
грамовою ношею, його суперник 
ніс в обох руках 200 кг.

Далі богатирі перевертали 
колеса вагою 360 кг, піднімали 
гантелі, у вправі «колода» в 
більшості спроб наші земляки 
виходили не колоду піднімати, 
а робити селфі з Василем.

В останній вправі замість 
богатирів Козятинщини на до-
ріжку вийшли дівчата Марія та 
Вероніка.Тільки вийшли вони 
не вагу піднімати, в самі стали 
вагою для Сергія Пономарьова, 
який покружляв їх на «Колесі 
Конона» або каруселі.

На цьому приїжджі богатирі 
подякували за зустріч глухівча-
нам і запропонували, де кожен 
бажаючий міг фотографуватися 
з найсильнішою людиною пла-
нети. Ох і черга вишикувалась.

багато козятинчан виходили до спортивного снаряда 
заради селфі з вірастюком

Приїжджі гості дбали за здоров’ я 
глухівчан. При виконанні силових 
вправ одягали на стронгменів-
початківців захисне екіпірування. 
Але були й очевидні «промахи». 
В одному випадку головний суд-
дя показових виступів, який знає 
всі тонкощі важкоатлетичного 
спорту, пустив до спортивного 
снаряда чотирнадцятилітнього 
підлітка, який, можливо, най-
важче в своєму житті ніс відро 
води. Видно було, що хлопець 
не спортивної статури і поняття 
не має, як виконувати вправу. 

У другому випадку були недо-
речні жарти судді. У нашого зем-
ляка під час виконання вправи 
стався прикрий випадок з одя-
гом. У повному розуміння цього 
слова, в нього опустилися штани. 
Цей епізод викликав посмішку 
в багатьох. Тільки переважна 
більшість присутніх з розумінням 
поставились до того епізоду. А 
головний рефері з того випад-
ку побудував гумор мало не до 
кінця шоу. 
Третій випадок був схожий до 
першого з тією різницею, що в 

першому випадку був підліток, а 
тут чоловік, якому починати за-
йматися екстремальним спор-
том, мабуть, вже пізно. Серед 
охочих поборотися з вагою 120 
кг був мешканець Глуховець на 
вигляд  пенсійного віку. І неві-
домо, чим би завершився його 
підхід до спортивного снаряда, 
якби за нього не заступився од-
носелець. 
– Це наш найкращий працівник, 
не губіть його, він нам потріб-
ний — це найкращий електрик, 
– сказав він.

Прикрі проколи шоу

   історія спорт

олена уДвуД

Досліджувати історію малої Бать-
ківщини Зоя Вільчинська почала ще 
наприкінці 70-их, коли працювала в 
залізничному училищі. Підштовхнув 
її до цього тато, який сам був іс-
ториком.

Батько у 17 пішов на фронт, тому 
улюбленим святом у родині був 
День перемоги. На 9 Травня він 
плакав і повторював: «За що ми 
воювали?!» Бабуся постійно казала 
«така брехлива совєцька власть». 
Майбутня дослідниця не могла 
зрозуміти, чому люди думають так. 
Це спонукало її шукати відповіді на 
свої запитання.

У 2013-му світ побачила її перша 
ґрунтовна праця «Наша історія», 
яка розповідає минувшину Козятин-
щини на тлі подій, що відбувалися 
в Україні в цілому. Наступного року 
вийшла друком «Наша історія: 
20–30-ті роки». Цього року дослід-
ниця планує видати нову працю про 
історію Козятина.

нова книга вийДе восени
— Як називатиметься ваша нова 

книга?
— «Наше місто Козятин (від за-

лізничної станції до міста обласного 
підпорядкування)». Саме наше, бо 
моє — це щось приватне. А якщо 
я чогось досягла і надбала, якісь 
знання чи бачення, відкриття, я 
хочу ними поділитися з іншими. 
У цьому полягає сенс життя, що 
ти можеш передати свої знання. 
У цей критичний період важливо 
підняти ростки великого оптимізму 
і кращих надбань, які в нас були, а 
не втратити їх.

— Якою вона буде?
— У ній чотири великих розді-

ли. Перший — Козятин у складі 
Російської імперії. Другий — Козя-
тин в часи національно-визвольної 
боротьби 1917–21 років. Третій 
— Козятин часів радянсько-більшо-
вицької доби. Четвертий — Козятин 
за часів незалежності. І в кінці ба-
гато додатків.

Нова книга буде цікава різним 
категоріям населення. Бо там не-
має рамок. Там є і мої роздуми. Я 
на власному прикладі показую, як 
ми маємо відкрити історію не лише 
кожен для себе, а й для всієї Укра-
їни. Бо ми всі діти пострадянської 
епохи і нас вчили по-іншому. Історія 
була суцільною політикою, і це, 
мабуть, найбільша шкода, завдана 
у 20 столітті.

— А за обсягом?
— Не менша, ніж дві моїх по-

передніх (сміється — авт.). Якщо 
вмістити усі ілюстрації та друкова-

ний матеріал.
— Коли плануєте видати?
— Восени, якщо все буде добре.

у 20-ті тут був аероДром
— Якими джерелами ви користу-

вались, окрім документів?
— Велике значення мають спо-

гади чи сімейні архіви. Я дійшла до 
висновку: якщо ми пишемо щось 
велике з людським обличчям, його 
основа — це маленькі дрібнички.

Коли я писала свої перші до-
слідження, професори питали: 
«Навіщо ви ці прізвища вказуєте? 
Кому вони потрібні?» Але саме 
конкретне прізвище, місце події 
чи факт потім трансформується в 
новий напрямок дослідження. Саме 
з дрібниць відбувається підняття 
історії на поверхню. Наприклад, се-
ред архівних документів я знайшла 
повідомлення з Росії 1986 року на 
ім’я міськвиконкому. Я беру цей по-
жовклий листочок. Там написано: 
«Що ви можете розповісти про 
Феодосєєва, оскільки у вас у 20-му 
році розташовувалися повітряно-
плавальні війська?» Відповідь: «Ми 
нічого не знаємо».

Мене це зачепило. Коли я стала 
копати, то дізналася, що в Козятині 
в 20 році були бої з використанням 
найсучаснішої техніки на той пері-
од. А тоді був вибух науково-техніч-
ної революції: пароплави, пароходи, 
перші танки, хімічна зброя, літаки.

Перша світова закінчилася. На 
більшовиків наступали поляки. У 
них була сильна армія, бо всі країни 
Антанти стали на їх бік. І вони мали 
одну з найсучасніших авіацій.

Тоді у Козятині був аеродром. 
Він розташовувався там, де сьогод-
ні училище. На цих літаках билися 
з більшовиками американці. Сам 
кінорежисер Купер (Меріан Купер, 
творець фільму «Кінг-Конг» — авт.) 
у Козятині воював і писав про наше 
місто.

три вокзали — Це міф
— Чи прочитаємо у вашій книзі 

щось нове про вокзал?
— Так. Це взагалі унікальна 

тема. Нам відомо, що була книжка 
«Путівник» про залізницю, де зга-
дувався вокзал. Там він описувався 
як «один із найкращих вокзалів ро-
сійської залізничної мережі». Далі 
цього не йшло. А я стільки знайшла 
матеріалів і документів! Вони вихо-
дять не просто за межі України, а й 
за межі колишнього СРСР.

Наприклад, наш ресторан «Імпе-
ратор». Ним у свій час володіли два 
татари, брати Максютіни. І у нас 
була вулиця Максютінська. Ці брати 
описували, яке було обслуговуван-

ня, зал, ставлення до відвідувачів.
Тут були всі діячі культури Росій-

ської імперії. Бо всі дороги ведуть 
через Козятин. Жодної станції не-
має, щоб залізничні лінії йшли на 
чотири сторони світу.

Тут був Єсенін. Поета взяли в 
санітарний батальйон, щоб він не 
загинув на фронті. Є його фото на 
станції Козятин біля санітарного 
вагона.

Тут був Чайковський, Ахматова. 
В останньої є вірш, написаний на 
листівці зі штампом міста.

Микола ІІ був тут не раз. З тих 
документів, що я дослідила, він 
приїздив у 80–90-ті роки, в 1904-
му, 1916-му.

— Я читала, що до побудови па-
сажирського вокзалу у місті функці-
онувало два інших. Чи так це?

— Не зовсім. Історично вважа-
лося, що їх було три — перший 
на Винниченка, Уманський і паса-
жирський. Але коли я дослідила, 
виявилося, що у нас ніколи не було 
Уманського вокзалу. Він не міг іс-
нувати.

У дореволюційному довіднику 
допущена помилка. Там написано, 
що у 1883 році уманська гілка вже 
була побудована. Насправді тоді 
була тільки розвідка. Лише почина-
ли зв’язувати Козятин зі сходом. Бо 
було важливо перевозити цукрову 
сировину вглиб імперії.

віДомі Діячі
— Про яких відомих людей, які 

мають стосунок до нашого міста, ви 
пишете у новій книзі?

— Їх багато, до того ж таких, 
про яких ми не чули.

Олександр Вінтер був учнем 
нашого училища в 19 столітті. Він 
став відомим вченим-енергетиком і 
керував будівництвом Дніпровської 
ГЕС, першої найбільшої в Європі.

Скоропадський (Павло, Гетьман 
Української держави — авт.) більше 
місяця був тут, коли відбувся пере-
ворот і до влади прийшли більшо-
вики. Кому-кому, а йому точно тре-
ба встановити меморіальну дошку.

Пінтас Красний, який під час пер-
шої революції провадив активну ді-
яльність, за що був заарештований. 
У роки реакції був ініціатором ство-
рення соціал-демократичної партії 
в Козятині. Був міністром в уряді 
УНР. У різних джерелах - різна ін-
формація про те, де він народився. 
Але більшість сходяться до того, 
що він уродженець Самгородка. 
Хоча все життя прожив у Козятині.

Священник Шараєвський (Нестор 
— авт.). Він стояв біля витоків ство-
рення Української Автокефальної 
Церкви, був заступником київського 

Митрополита. І єдиний, хто по-
хований на території Софіївського 
собору.

Був тут Ціпріанович. Він був за-
сновником чорносотенних загонів.

тут зловили трансвестита
— Що вас вразило найбільше під 

час роботи над книгою?
— Період у складі Російської 

імперії. Він був закритий, ми про 
нього майже нічого не знали, окрім 
народовольців, відміни кріпосного 
права.

Виявилося, що питання транс-
веститів було ще у 20 столітті. У 
1908 році в Козятині на вокзалі 
зловили чоловіка, який переодяг-
нувся в жінку. Уявляєте собі, на 
той час з тими устоями, моральни-
ми чеснотами! Він переодягнувся, 
щоб поїхати у Могилів за квитком, 
виписаним на ім’я жінки. На Київ 
проскочив, а в Козятині його жан-
дарми зловили.

— Чи знайшли цікаві факти про 
культурне життя в дореволюційний 

період?
— У 1892 році в Козятині прово-

дилися змагання поштових голубів 
Південно-західного краю. Саме тут 
цих голубів почали культивувати. 
Щорічно влаштовували змагання. 
З Києва частину голубів пускали по 
Дніпру, а частину привозили сюди 
і випускали.

Цього року помер Валентин 
Гаєвський. Він розводив поштових 
голубів. Щорічно на День міста він 
робив виставку. Більш ніж через 
сто років ці традиції відродилися, 
певно, десь на генному рівні.

— Що ще цікавого про ту добу 
ми прочитаємо у вашій книзі?

— Мені пощастило знайти до-
кументи Козятинського жандарм-
ського управління. Вони всі йдуть 
під грифом «таємно». У нас тут 
був ротмістр Глаголєв. Він пра-
цював тут з 1905-го до Лютневої 
революції. Саме він запропонував 
створити воєнізовану охорону на 
території Російської імперії.

Наша співрозмовниця розповіла, 
що наприкінці ХІХ століття вирі-
шили побудувати три містечка 
при станціях: Козятин, Жмеринку 
і Фастів. Розробляв плани полков-
ник Копанський.
— Я здивувалася, чому не архітек-
тор?! — каже Зоя Вільчинська. — А 
тому, що ці три станції будувалися 
як військові стратегічні об’єкти. За-
лізниця взагалі була побудована 

для військових потреб.
Перший план міста затвердили 
у 1875 році. Згодом воно почало 
розбудовуватися. З’явилися осе-
редки культури — церква, костел, 
дві синагоги.
— Можливо, одна з них була на 
місці колишнього ліцею, де зараз 
Центр надання адміністративних 
послуг, — продовжує історик. — Це 
була звичайна хата.

як козятин з’явився на мапі світу

література. Історик Зоя Вільчинська планує видати нову книгу. На її сторінках детальна розповідь 
про виникнення та розвиток Козятина, а також розвінчання деяких міфів. Напередодні Дня міста ми 
поспілкувалися з науковицею, аби дізнатися подробиці

розвага. У Глухівцях на площі перед будинком культури проходили показові виступи стронгменів 
федерації України. Головним суддею силового шоу був голова федерації стронг спорту України Василь 
Вірастюк, найсильніша людина світу минулих років. Після кожної з п’яти вправ у виконанні учасників 
чемпіонату України силачам Козятинщини надавалася можливість спробувати свої сили в силовій вправі

тут воював режисер «кінг-конга». 
чим здивує нова книжка Про місто

козятинчанин іван Переміг стронгмена 
з команди василя вірастюка

«рестораном «імператор» у свій час володіли два 
татари, брати максютіни». Зоя Вільчинська розповіла 
цікаві факти зі своєї нової книги

найкращий результат у вправі прогулянка фермера 
показав козятинчанин іван

стронгмени після останньої вправи фотографувалися з 
глядачами

 місцеві дівчата допомагають сергію Пономарьову 
виконати вправу
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 інформує про намір провадити плановану діяльність та 

оцінку  її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Поштова адреса: вул.Білоцерківська, 44, с.Сокілець , Козя-

тинський район, Вінницька обл., 22142

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження 

діяльності фізичної

________________________контактний номер теле-

фону (097) 5659754  особи — підприємця (поштовий індекс, 

адреса), контактний номер телефону)

2.    Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.

Проектом передбачається  будівництво під'їзних залізничних 

колій ТОВ «АГКОД» з встановленням на них навантажувально-

вивантажувального пристрою, навантажувального пристрою, 

вагонних ваг та маневрової лебідки по станції Козятин-1 на 

території ТОВ «АГКОД» .

 

Технічна альтернатива 1.

Будівництво під̀ їзних залізничних колій для ТОВ «АГКОД»  

по станції Козятин-1. Технічна альтернатива 1 є найбільш 

ефективною як з економічної, технологічної, так і з екологічної 

точок зору для забезпечення планової діяльності при незначно-

му негативному впливі на навколишнє природне середовище.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 – нульова (відмова від будівництва). 

Відмова від реалізації будівництва планованої діяльності при-

зведе до використання автомобільного транспорту для вико-

нання транспортних та вантажно-розвантажувальних операцій  

на підприємстві, що в свою чергу призведе до збільшення 

автомобілепотоку у районі розміщення підприємства та до 

збільшення навантаження на прилеглі автодороги.

3. Місце провадження планованої діяльності, терито-

ріальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.

 

Земельна ділянка під будівництво  знаходиться в оренді ТОВ 

«АГКОД» та розміщена за адресою:  Вінницька обл., Козятин-

ський район, с. Сокілець, вул. Білоцерківська ,44.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 2.

Не розглядається, оскільки плановане будівництво можливе 

лише на даній земельній ділянці, у місці примикання залізнич-

них колій підприємства до  залізничних колій ст. Козятин-1, 

не потребує знесення зелених насаджень та додаткового 

землевідводу.

 

4.    Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими  місцями працездат-

ного населення, сплатою   податків  в  місцевий  бюджет, по-

кращення  економічної   ситуації регіону, забезпечення регіону 

високоякісною продукцією.

 

5. Загальні  технічні   характеристики,     у  т о м у 

числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, 

площа, обсяг виробництва тощо)

Проектом передбачається  будівництво під'їзних залізничних 

колій з встановленням на них навантажувально-вивантажуваль-

ного пристрою, навантажувального пристрою, вагонних ваг та 

маневрової лебідки по станції Козятин-1 для  ТОВ «АГКОД».

Для забезпечення проектними обсягами перевезень на роз-

рахунковий період передбачається:

  -будівництво під’їзної  колії №1 протяжністю 437,42 м;

  -будівництво запобіжного тупика  №2 протяжністю 109,52 

м;

  -будівництво  виставної колії №3 протяжністю 263,07 м;

  -будівництво  виставної колії №4 протяжністю 230,80 м;

  -будівництво  виставної колії №5 протяжністю 262,71 м;

  -будівництво  виставної колії №6 протяжністю 227,55 м;

  -будівництво  виставної колії №7 протяжністю 203,59 м;

  -будівництво  навантажувально-вивантажувальної колії №8 

протяжністю 406,02 м;

Залізничні колії мають верхню будову з рейок типу Р65, 

Р50. Стрілочні переводи застосовані з рейок типу Р65, Р50 

марки хрестовини 1/11,1/9, перевідні бруси дерев’яні, залізо-

бетонні забаластовані щебеневим баластом.

Для контролю ваги вантажів проектом на під’їзних заліз-

ничних коліях  передбачається встановлення двох вагонних 

ваг моделі ТВВ-150-50-14(8) та ТВВ-150-50-18,5(12) виробництва 

ТзОВ НВП «Техноваги» для статичного зважування вагонів.

Також передбачається встановлення маневрового пристрою 

для обслуговування вантажних фронтів до 11 вагонів зерново-

зів. Встановлення навантажувального та навантажувально-ви-

вантажувального пристрою. До комплекту маневрового при-

строю входить: лебідка маневрова ЛМ-14ДП, станція натяжна, 

канат тяговий, гакові зачіпи.

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльнос-

ті за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Запланована діяльність проводиться в межах відведених 

земель, санітарно-захисна зона витримується.

Основними екологічними обмеженнями є:

•	     дотримання значень гранично-допустимих кон-

центрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 

населених пунктів;

•	     дотримання норм шумового навантаження на межі 

санітарно-захисної зони;

•	     дотримання нормативного стану якості водного 

басейну та ґрунтів;

•	     дотримання  санітарно-епідеміологічних нормати-

вів;

•	     дотримання норм зберігання та утилізації  відходів 

відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

Планована діяльність відповідає діючому природоохорон-

ному законодавству..

щодо технічної альтернативи 2

      Екологічні обмеження щодо технічної  альтерна-

тиви 2 відсутні.

 

щодо територіальної альтернативи 1:

•	        містобудівні умови та обмеження;

•	        технічні умови щодо інженерного забезпечення 

укладки колії;

•	        розмір санітарно-захисної зони.

 

щодо територіальної альтернативи 2

Екологічні обмеження щодо територіальної  альтернативи 

2 не розглядалися, оскільки територіальна альтернатива 1 є 

оптимальним варіантом.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 

території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1:

Еколого-інженерна підготовка і захист території виконані з 

метою забезпечення раціонального використання природних 

ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних віднов-

люваних, захисних та компенсаційних заходів.

Інженерна підготовка включає планування території, влашту-

вання фундаментів, технологічних майданчиків, проїздів. При 

розробці проекту під кожен фундамент, майданчики та ін., всі 

заходи з еколого-інженерної підготовки та захисту території від 

несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія, підтоплення та 

ін.) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-

геологічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, топографо-геодезичні 

вишукування будуть виконуватися в повному обсязі згідно зако-

нодавства. Проектні рішення в період будівництва і експлуатації 

будуть забезпечувати раціональне використання ґрунту. Перед-

бачені охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

  Санітарно-захисна зона від об'єкта планованої 

діяльності повністю витримується.    .

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 

довкілля:

щодо технічної  альтернативи 1:

При виконанні підготовчих та будівельних робіт перед-

бачається вплив:

•	 на атмосферне повітря – викидами забруднюючих речовин 

під час виконання будівельних робіт: будівельної техніки, 

автотранспорту, фарбувальних та зварювальних робіт;

•	 на ґрунтові води – можливими проливами нафтопродуктів 

від транспортних засобів та будівельної техніки;

•	 на ґрунти – тимчасовим складуванням будівельних матеріа-

лів та конструкцій, розміщенням можливих відходів;

•	 на рослинний та тваринний світ – планована діяльність 

здійснюється на промислово- освоєній території, негатив-

ного впливу на рослинний та тваринний світ здійснюватися 

не буде;

•	 на соціальне середовище - при виконанні природоохорон-

них заходів та санітарних норм шкідливий вплив практично 

відсутній;

•	 на техногенне середовище  - вплив відсутній.

 

При експлуатації передбачається вплив на:

•	 на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від 

роботи силових установок локомотивів;

•	 на ґрунти - утворення побутових та виробничих відходів, які 

тимчасово зберігаються на території у відведених місцях, 

далі передаються спеціалізованим підприємствам;

•	 на соціальне середовище - погіршення основних соціаль-

но-побутових умов життєдіяльності населення внаслідок 

планованої діяльності не передбачається;

•	 на техногенне середовище  - вплив відсутній.

 

щодо технічної  альтернативи  2 не розглядалися, оскільки 

технічна  альтернатива 1 є оптимальним варіантом  з еконо-

мічної  та  екологічної точок зору для забезпечення планової 

діяльності при незначному негативному впливі на навколишнє 

природне середовище.

 

щодо територіальних  альтернатив 1,2 не розглядалися.

9. Належність планованої діяльності до першої чи 

другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 

значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на до-

вкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Пункт  10  частина  3 статті  3 Закону   України «Про оцінку 

впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-

донного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 

негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 

держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 

транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 

довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля

Планується провести дослідження впливу планової діяльнос-

ті на повітря, ґрунт, поверхневі води, рослинний та тваринний 

світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва 

та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню 

негативних  впливів  на довкілля та підвищення екологічного 

благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можли-

вості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 

значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 

довкілля відповідно до Закону України

«Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля 

— це процедура, що передбачає:

•	  підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 

на довкілля;

•	  проведення громадського обговорення планованої ді-

яльності;

•	  аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає 

суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського обговорення, під 

час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 

іншої інформації;

•	  надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 

оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 

передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

•	  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 

про провадження планованої діяльності, зазначеного у 

пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений 

орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої ді-

яльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 

провадження планованої діяльності та визначає екологічні 

умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-

яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення 

про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 

можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-

крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня де-

талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 

органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-

ськості надається можливість надавати будь-які зауваження і 

пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої  

діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 

початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-

відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 

громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 

пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-

ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 

діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-

значений на першій сторінці цього повідомлення). Це  значно 

спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 

пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій 

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з 

оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 

надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 

свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт госпо-

дарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-

ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 

надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про  це 

включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде

д о з в і л  н а  в и к о н а н н я  б у д і в е л ь н и х  р о -

біт______________________________________ 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається

 Управлінням  державної архітектурно-будівельної інспекції 

у Вінницькій  області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 

рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

необхідно надсилати до

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та при-

родних ресурсів Вінницької

обласної державної  адміністрації

вул. Соборна,15-а , м. Вінниця, 21100.

електронна адреса: upr_agro@vin.gov.ua,  т.(0432) 67-08-20

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 

електронна адреса, номер телефону та  контактна особа)

1.     Інформація про замовника

Куманівська сільська рада Козятинсько-

го району Вінницької області.

Юридична адреса: 22135, Вінницька 

обл., Козятинський р-н,

с. Куманівка, вул. Центральна, 30, e-mail: 

kumrada @ meta.ua .

2.     Вид та основні цілі документа дер-

жавного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування

Документація державного планування 

Генеральний план та у його складі План зо-

нування територій с. Куманівка та с. Туча є 

документацією з просторового планування 

на місцевому рівні.

Генеральний план населеного пункту є 

містобудівною документацією місцевого рів-

ня, яка призначена для обґрунтування дов-

гострокової стратегії планування, забудови 

та іншого використання території, на якій 

реалізуються повноваження Куманівської 

сільської ради. Генеральний план визначає 

основні принципи і напрямки планувальної 

організації та функціонального призначення 

території, формування системи громадсько-

го обслуговування населення, організації 

інженерно-транспортної інфраструктури, 

інженерної підготовки і благоустрою, за-

хисту території від небезпечних природних 

і техногенних процесів, охорони навколиш-

нього природного середовища, охорони та 

збереження культурної спадщини.

План зонування території с. Куманівка 

та с. Туча – це містобудівна документація, 

якою встановлюється функціональне при-

значення, вимоги до забудови, ландшаф-

тної організації та іншого використання 

територій, окремих земельних ділянок, а 

також перелік усіх допустимих видів, умов 

і обмежень забудови території та окремих 

земельних ділянок у межах зон (підзон), 

визначених планом зонування.

Завданнями проекту генерального плану 

населеного пункту є:

- обґрунтування майбутніх потреб і 

визначення переважних напрямів викорис-

тання територій;

- урахування державних, громадських 

і приватних інтересів під час планування, 

забудови та іншого використання територій 

з дотриманням вимог містобудівного, сані-

тарного, екологічного, природоохоронного, 

протипожежного та іншого законодавства;

- обґрунтування та визначення територій 

для містобудівних потреб;

- забезпечення раціонального розселен-

ня та визначення напрямів сталого розвитку 

населеного пункту;

- визначення територій, що мають осо-

бливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, 

наукову, естетичну, історико-культурну 

цінність, встановлення передбачених за-

конодавством обмежень на їх планування, 

забудову та інше використання;

- розроблення містобудівних заходів 

щодо охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів;

- розроблення заходів щодо пожежної 

та техногенної безпеки.

Під час проектування генерального 

плану враховано містобудівну документацію 

вищого рівня:

- Схеми планування території Вінницької 

області, затвердженої рішенням 18 сесії Ві-

нницької обласної ради 6 скликання № 58 

від 08.11.2013 р.

- Проекту районного планування тери-

торії Козятинського району, затвердженого 

рішенням № 259 в 1987 році; рішенням 13 

сесії Козятинської районної ради 6 скли-

кання від 25.04.2013 р. визнаний придатним 

для використання до розроблення Схеми 

планування території Козятинського району.

- Проекту Схеми планування території 

Козятинського району, що в стадії роз-

роблення (розробник ТОВ «НВК «Світязь»).

3.1 Те, якою мірою документ державного 

планування визначає умови для реалізації 

видів діяльності або об’єктів, щодо яких 

законодавством передбачено здійснення 

процедури оцінки впливу на довкілля (у 

тому числі щодо визначення місця зна-

ходження, розміру, потужності або роз-

міщення ресурсів)

Генеральним планом с. Куманівка Кума-

нівської сільської ради в проектних межах 

села передбачається збереження діяль-

ності сільськогосподарських підприємств, 

інженерних об’єктів, об’єктів комунального 

господарства та будівництво нових інже-

нерних об’єктів

Об’єкти планованої діяльності не відно-

ситься до  видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля і не 

підлягають оцінці впливу на довкілля відпо-

відно до ст. 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля.

Територія населеного пункту розташо-

вана в південно-західній частині території 

Козятинського району і Вінницької області. 

За проектом генерального плану населено-

го пункту площа території села в проектних 

межах складатиме 282,9442 га.

Генеральним планом передбачається:

- розвиток садибної житлової забудови;

- розвиток громадської забудови із 

реконструкцією недіючої будівлі навчаль-

но-виховного закладу  під комплексний 

громадський багатофункціональний центр;

- розвиток громадської забудови на базі 

існуючих об’єктів охорони здоров’я, будинку 

культури, підприємств роздрібної торгівлі та 

громадського харчування.

- розвиток вулично-дорожньої мережі 

із приведенням параметрів поперечного 

профілю до нормативних показників, 

благоустроєм;

- розвиток озеленених територій загаль-

ного користування та озеленених територій 

спеціального призначення в СЗЗ об’єктів, 

що її створюють;

- розвиток інженерної інфраструктури із 

будівництвом мереж - КНС, очисних споруд 

побутової каналізації («Біотал»), об’єктів 

очистки поверхневих вод;

- розвиток сільськогосподарських під-

приємств;

- розвиток об’єктів комунального гос-

подарства – збереження частини території 

існуючого кладовища для подальшого 

захоронення, закриття частини території іс-

нуючого кладовища із зменшенням СЗЗ по 

завершенню кладовищного періоду;

- забезпечення санітарного очищення 

території населеного пункту створенням 

місць видалення відходів та реконструкцією 

сміттєзвалища в сміттєперевантажувальну 

станцію;

- забезпечення протипожежної безпеки 

із будівництвом пож.депо та створенням 

пірсів біля водних об’єктів для забору води 

для протипожежних потреб;

- забезпечення інженерного захисту 

території із проведення протиерозійних 

заходів, рекультивації грунтів, ліквідації 

заболочення та із інженерної підготовки 

щодо забезпечення нормативних ухилів на 

вулично-дорожній мережі;

- забезпечення дотримання вимог щодо 

забудови та іншого використання територій 

із встановленням параметрів обмежень, ви-

значених санітарними нормами, екологічним 

законодавством, нормативно-правовими 

актами щодо створення зон охорони інже-

нерних мереж і об’єктів.

Забезпечення села Куманівка закладами 

дошкільної та шкільної освіти здійснюється 

в головному селі Переможнянської сільської 

ради – с. Перемога відповідно до загально-

державної програми «Шкільний автобус».

 

 3.2  Те, якою мірою документ дер-

жавного планування визначає умови для 

реалізації видів діяльності або об’єктів, 

щодо яких законодавством передбачено 

здійснення процедури оцінки впливу на до-

вкілля (у тому числі щодо визначення місця 

знаходження, розміру, потужності або роз-

міщення ресурсів)

Генеральним планом с. Туча Куманівської 

сільської ради в межах території сільської 

ради за проектними межами села перед-

бачається збереження діяльності сільсько-

господарського підприємства, в проектних 

межах села передбачається збереження 

інженерних об’єктів, об’єктів комунального 

господарства, будівництво нових виробни-

чих інженерних об’єктів

Очисні споруди господарсько-побутової 

каналізації (BIOTAL)

Об’єкти планованої діяльності не від-

носиться до видів діяльності та об’єктів, які 

можуть мати значний вплив на довкілля і не 

підлягають оцінці впливу на довкілля відпо-

відно до ст. 3 Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля.

Територія населеного пункту розташо-

вана в південно-західній частині території 

Козятинського району і Вінницької області. 

За проектом генерального плану населено-

го пункту площа території села в проектних 

межах складатиме 120,3230 га.

Генеральним планом передбачається:

- розвиток садибної житлової забудови;

- розвиток громадської забудови на базі 

існуючих об’єктів охорони здоров’я, будинку 

культури, підприємств роздрібної торгівлі 

та громадського харчування в с. Куманівка 

і в с. Туча.

- розвиток вулично-дорожньої мережі 

із приведенням параметрів поперечного 

профілю до нормативних показників, 

благоустроєм;

- розвиток озеленених територій загаль-

ного користування та озеленених територій 

спеціального призначення в СЗЗ об’єктів, 

що її створюють;

- розвиток інженерної інфраструктури із 

будівництвом мереж - КНС, очисних споруд 

побутової каналізації («Біотал»), об’єктів 

очистки поверхневих вод;

- розвиток об’єктів комунального госпо-

дарства – збереження території існуючого 

кладовища для подальшого захоронення.

- забезпечення санітарного очищення 

території населеного пункту створенням 

місць видалення відходів та реконструкцією 

сміттєзвалища в сміттєперевантажувальну 

станцію в с. Куманівка;

- забезпечення протипожежної безпеки 

із будівництвом пож.депо та створенням 

пірсів біля водних об’єктів для забору води 

для протипожежних потреб;

- забезпечення інженерного захисту 

території із проведення протиерозійних 

заходів, рекультивації грунтів, ліквідації 

заболочення та із інженерної підготовки 

щодо забезпечення нормативних ухилів на 

вулично-дорожній мережі;

- забезпечення дотримання вимог щодо 

забудови та іншого використання територій 

із встановленням параметрів обмежень, ви-

значених санітарними нормами, екологічним 

законодавством, нормативно-правовими 

актами щодо створення зон охорони інже-

нерних мереж і об’єктів.

Забезпечення села Туча закладами до-

шкільної та шкільної освіти здійснюється в 

головному селі Переможнянської сільської 

ради –

с. Перемога відповідно до загально-

державної програми «Шкільний автобус».

4) Ймовірні наслідки

а) Для довкілля, у тому числі для на-

селення

1. Пропозицій проекту генерального 

плану населеного пункту щодо розміщення 

об’єктів планованої діяльності, що підляга-

ють оцінці впливу на довкілля

В ході здійснення СЕО мають бути оці-

нені ймовірні наслідки реалізації документа 

державного планування – генерального 

плану населеного пункту щодо розміщення 

об’єктів планованої діяльності, що підля-

гають оцінці впливу для таких компонентів 

довкілля:

- ґрунти;

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- стан флори, фауни, біорізноманіття;

- кліматичні фактори;

- стан здоров’я населення.

2. Пропозицій проекту генерального 

плану населеного пункту щодо розвитку 

території та розміщення об’єктів планованої 

діяльності

б) Для територій з природоохоронним 

статусом

Відповідно до Схеми екомережі об-

ласті, затвердженої рішенням 10 сесії 

Вінницької обласної ради 6 скликання від 

14.02.2012 року № 282 «Про затвердження 

регіональної екомережі Вінницької об-

ласті» на південному сході проектну тери-

торію села покриває Бузько-Дністрянський 

регіональний центр біорізноманіття та його 

буферна зона.

В проектних межах села, об’єкти при-

родно-заповідного фонду відсутні, отже 

вплив не передбачається.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, 

у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний вплив відсутній.

 

5. Виправдані альтернативи, які необ-

хідно розглянути, у тому числі якщо до-

кумент державного планування не буде 

затверджено

Не передбачається.

 

6. Дослідження, які необхідно про-

вести, методи і критерії, що використову-

ватимуться під час стратегічної екологічної 

оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка 

можливої реакції навколишнього природ-

ного середовища на прямий чи опосеред-

кований вплив людини, вирішення задач 

раціонального природокористування у від-

повідності з очікуваним станом природного 

середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної 

оцінки будуть використовуватись логічні 

і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передба-

чається:

а) здійснити дослідження даних стану 

довкілля з врахуванням результатів ді-

яльності існуючих об’єктів виробничого, 

виробничо-складського призначення, сіль-

ськогосподарських підприємств, об’єктів 

інженерної інфраструктури та обслуго-

вування транспорту, які пропонуються до 

розташування в межах проектної території 

населеного пункту; дослідити та проаналі-

зувати сучасний (поточний) стан довкілля 

та динаміку трансформації довкілля з 

метою оцінювання майбутніх наслідків 

реалізації генерального плану населеного 

пункту)

б) використовувати:

- інформацію про стан довкілля органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;

- статистичну інформацію;

- дані моніторингу стану довкілля;

- іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час здійснення 

стратегічної екологічної оцінки проекту 

містобудівної документації є відповідність 
державним будівельним нормам, санітар-

ним нормам і правилам України, законо-

давству у сфері охорони навколишнього 

природного середовища.

Звітом стратегічної екологічної оцінки 

визначити доцільність і прийнятність 

планованої діяльності і обґрунтування 

економічних, технічних, організаційних, 

санітарних, державно-правових та інших 

заходів щодо забезпечення безпеки на-

вколишнього середовища.

 

7. Заходи, які передбачається роз-

глянути для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків вико-

нання документа державного планування

- дотримання містобудівних рішень 

проекту генерального плану населеного 

пункту щодо раціонального використання 

територій населеного пункту;

- дотримання параметрів планувальних 

обмежень, визначених санітарними нор-

мами та екологічним законодавством для 

забезпечення діяльності існуючих сіль-

ськогосподарських підприємств, об’єктів 

інженерної інфраструктури;

- упорядкування територій в межах 1-го 

поясу зон санітарної охорони підземних 

джерел водопостачання;

- визначення і упорядкування терито-

рій прибережних захисних смуг водних 

об’єктів, розроблення, затвердження та 

винесення натуру меж земель водного 

фонду, встановленням заборони щодо 

провадження господарської діяльності в 

межах ПЗС;

- розбудова централізованої системи 

водопостачання;

- будівництво сучасної системи центра-

лізованого водовідведення та підключення 

всього існуючого і проектного житлового 

фонду та інших об’єктів водоспоживання 

до централізованої системи водовідве-

дення;

- виконання комплексу заходів з 

інженерної підготовки та інженерного за-

хисту при освоєнні територій, що зазнають 

впливу несприятливих природних процесів: 

регулювання поверхневого стоку, проти-

ерозійні заходи, ліквідація заболоченості, 

благоустрій і розчищення водойм;

- біотехнічне оздоровлення заболо-

чених ділянок з виділенням болотної 

рослинності;

- дотримання вимог щодо санітарного 

очищення території, забезпечення 100% 

охопленням сільської території планово-

подвірною санітарною очисткою, розвиток 

системи роздільного збору сміття, ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ побутових 

відходів;

- захист від шуму, вібрації та загазова-

ності житлових територій за рахунок ство-

рення зелених насаджень вздовж доріг, 

вулиць, посадка зелених насаджень спеці-

ального призначення в санітарно-захисних 

зонах виробничих та комунальних об’єктів;

- забезпечення санітарно-гігієнічного 

стану прилеглих територій до вуличної 

мережі дотриманням санітарно-гігієнічної 

відстані до об’єктів житлової забудови та 

дотримання параметрів поперечних про-

філів в межах червоних ліній;

- забезпечення на сельбищній території 

акустичного режиму шляхом застосування 

містобудівних та будівельно-акустичних за-

собів захисту від шуму: будівництво шумо-

захисних екранів; забезпечення необхідної 

звукоізоляції зовнішніх огороджувальних 

конструкцій будинків;

- захист від електромагнітного забруд-

нення шляхом перенесення опор ЛЕП із 

зміною траєкторії охоронної зони дротів;

- поліпшення стану і збереження іс-

нуючих, а також створення нових зелених 

насаджень у межах села (сквери, парки 

інші озеленені території загального вико-

ристання та спеціальні озеленені території 

в СЗЗ);

- організація екологічної мережі за 

рахунок зелених насаджень загального 

користування, гідрографічних систем, 

їх прибережних захисних смуг тощо, як 

джерел відновлення і збереження еколо-

гічного балансу.

 

1. Пропозиції щодо структури та змісту 

звіту про стратегічну екологічну оцінку

1) зміст та основні цілі документа дер-

жавного планування, його зв’язок з іншими 

документами державного планування;

2) характеристику поточного стану до-

вкілля, у тому числі здоров’я населення, 

та прогнозні зміни цього стану, якщо до-

кумент державного планування не буде за-

тверджено (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами 

досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов 

життєдіяльності населення та стану його 

здоров’я на територіях, які ймовірно зазна-

ють впливу (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами 

досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі 

ризики впливу на здоров’я населення, 

які стосуються документа державного 

планування (за адміністративними даними, 

статистичною інформацією та результатами 

досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкіл-

ля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативному впливу на здоров’я населення, 

встановлені на міжнародному, державному 

та інших рівнях, що стосуються документа 

державного планування, а також шляхи 

врахування таких зобов’язань під час під-

готовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних, кумулятивних, синергічних, ко-

ротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 

та 10-15 років відповідно, а за необхідності 

- 50-100 років), постійних і тимчасових, по-

зитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжи-

ти для запобігання, зменшення та 

пом’якшення негативних наслідків вико-

нання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих 

альтернатив, що розглядалися, опис спо-

собу, в який здійснювалася стратегічна 

екологічна оцінка, у тому числі будь-які 

ускладнення (недостатність інформації 

та технічних засобів під час здійснення 

такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення 

моніторингу наслідків виконання документа 

державного планування для довкілля, у 

тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних 

наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру 

інформації, передбаченої пунктами 1-10 

цієї частини, розраховане на широку 

аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауважен-

ня і пропозиції, та строки їх подання

10. Куманівська сільська рада Козятин-

ського району Вінницької області.

11. Юридична адреса: 22135, Вінницька 

обл. Козятинський район,

с. Куманівка, вул. Центральна, 30, тел. 

(04342) 33-4-25.

12. Контактний email (сайту) - http://

kumanivka.krr.gov.ua/  контактна особа – 

Яремчук Валентина Вікторівна

13. Зауваження та пропозиції до за-

яви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки надаються протягом 15 

днів з дня її оприлюднення (до 04 липня 

2019 року).

С і л ь с ь к и й  г о л о в а                                                 

В. В. Яремчук

заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та у його складі Плану 
зонування території с. куманівка та с. туча куманівської сільської ради козятинського району вінницької області. 4
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 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові)

Код ЄДРПОУ 42119309   фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля тов «агкод»
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 продам
  3 ëèñòè ïëîñêîãî øèôåðó 1.5 õ 1 ì. 067-584-85-58
  Àêâàð³óìè 2 øò. íà 210 ë. òà 110 ë., ñåéô äëÿ ðóøíèö³. 
093-146-28-42, 098-526-34-02
  Áàíêè 0.5 ë., 1ë., 3 ë., áðóñîê áóä³âåëüíèé 4 ì. 
äîâæ. 10 õ 10 ñì., òðóáè ñò. á/ó ä³àì. 76 ìì., òðåíàæåð 
ïðîôåñ³éíèé, ïëèòà ÄÂÏ 3 ëèñòà. 063-736-47-19
  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÷êà ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
  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 äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ äëÿ ä³â÷èíêè. 063-298-
50-36
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé þí³îðñüêèé ³  ñïîðò. 
ìîëîä³æíèé, àë. ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 2.5 ìì. 300 ì. ³  
ì³äíèé 3-õ æèëüíèé åêðàíî çàõèùåíèé äî 2.5 ì. äîâæ.,, 
ìàñëî ïåðåðîá.20 ë., êë³òêè êîðîëÿ÷³. 093-940-96-11, 
068-334-66-72
  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
  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Òîéîòà 858 äâ³ ôóíòóðè. 063-
393-43-78
  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, 
äàõ - ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Ãâèíò³âêà ïëåâìàòè÷íà Õàòñîí 55 ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 3 
000 ãðí. 068-044-24-68
  Äâåð³ áðîíüîâàí³ á/ó âèð. ÑÑÑÐ âàãà 250 ãðí. 063-
625-65-41
  Äâåð³ âõ³äí³ äåðåâÿí³ ç êîðîáêîþ (2.05 õ 0.84), âàííà 
çàë³çíà, ñºòêà ðàá³öà 6 ìì. 12 ì., òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, êèëèì 2 õ 3. 063-695-30-20
  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 ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà ç 2-ìà ï³äñòàâêàìè (ïåðøà ó 
âàííî÷êó, äðóãà äëÿ ñàìî¿ âàííè), íåäîðîãî, õîäóíêè. 
096-124-95-62
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äðàáèíè äåðåâÿí³, ìåòàëåâ³, ãàçîâ³ áàëîíè, ìàíãàë, 
ëàâî÷êà, áóðæóéêà. 067-137-87-38, 063-346-24-22
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè 
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, 
åëåêòðîñóøêà äëÿ ôðóêò³â, òðóáà à/ö ä³àã.150, øïàëåðè 
â³í³ëîâ³, áðóñêà ç òîïîëåâ³, âåëîñèïåä, ãàç. ïëèòà. 096-
467-88-03
  Åëåêòðî-áîéëåð 80 ë., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 37, 
íåäîðîãî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-268-23-01
  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 15 ñîò., òåðì³íîâî. 093-552-27-63 â áóäü-
ÿêèé ÷àñ
  Çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê íà ä³ëÿíö³ 
º ìàãàçèí 90 êâ.ì. òåðì³íîâî. 067-988-63-95
  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). 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
  ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü. 097-154-49-36
  Êèëèì 3 õ 2 ì íàòóðàëüíèé â õîðîøîìó ñòàí³. ìàëèé 
â õîðîøîìó ñòàí³. 067-338-03-85
  Êèëèì Òóðå÷÷èíà 3.5 õ 2.5 ì. 067-963-17-30
  Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
  Ê³îñê âóë.Â³íí³÷åíêà íà áàçàð³. 067-285-06-23

  Êîáèëà á³ëîãî êîëüîðó 11 ðîê³â, ñ.Ñèãíàë 14 000 ãðí. 
068-762-82-19, 063-297-58-23
  Êîáèëà ç ëîøàì. 068-337-42-49
  Êîáèëà ðîáî÷à 4 ðîêè. 067-294-58-06
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-886-32-69
  Êîçà ä³éíà íåäîðîãî. 098-228-54-21
  Êîçåë 1 ð³ê ³ 3 ì³ñ., êîçà 1 ð³ê (ìàìêîþ íå áóëà). 063-
736-47-68, 097-236-62-80
  Êîçî÷îê. 067-838-07-88

  Êîëÿñêà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, 2 â 1, êîë³ð ÷åðâîíà ç 
÷îðíèì 3 000 ãðí. 063-886-26-11
  Êîíòåéíåð 20 ò. íà âåëèêîìó áàçàð³. 093-018-62-75
  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
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
  Êîðîâà äîáðà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ùå äî¿òüñÿ. 063-106-89-04
  Êîðîâà äîáðà, òåëè÷êà, äî¿ëüíèé àïàðàò. 097-108-
04-15
  Êîðîâà ÷îðíî ðÿáà ç 2 òåëÿì, 6.5 ì³ñ. ò³ëüíà. 068-
369-18-51
  Êîðîâà. 098-794-35-57
  Êîðîâó ëåáåäèêà ñ. Ìàõàðèö³. 098-654-84-14 Ëþáà
  Êîñòþìè äëÿ øêîëÿð³â 7-11 êëàñ, ÷îðí³ á/ó ó äîáðîìó 
ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äîíáàñ 400 ãðí. 063-709-26-79
  Êîñþìè øê³ëüí³ (õëîï.) á/ó ð.42, 44, 46, 48, ï³äæàê ð.50 
(êîë³ð îë³âêîâèé) á/ó, êóðòêà äèòÿ÷à çèìîâà, îñ³ííÿ ð.150 
ñì. á/ó, â³êíà, äâåð³ äåðåâÿí³ á/ó. 063-297-24-78
  Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â ðîáî÷îìó 
ñòàí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ôàðôîðîâèé 
óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Êîòåë Ïðîñêóð³â, 1-êîíòóðíèé, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 063-
467-48-92, 093-143-11-20
  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
  Êóõíþ á/ó íåäîðîãî. 067-397-10-39
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå á/ó, íåäîðîãî, òåëåâ³çîð LG, äèâàí 
400 ãðí., ñò³ë-êîìïþòåðíèé 600 ãðí. 063-609-21-86
  Ëþöåðíà íà ïîê³ñ, áî÷êà æåë³çíà 200 ë., à/çàï÷àñòèíè 
Âîëãà, Ìîñêâè÷, ÓÀÇ, çåì. ä³ë-êà ç ãàçîì 10 ñîò., 
âåëîñèïåä. 096-983-18-68
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 

067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä ð³çíèé, 
øóáà, ïèëîñîñ, îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íâå, òåðì³íîâî, 
äåøåâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ñêëî 70 õ 50 ñì., ïàðêåò 355 
øò., ï³äøèïíèêè 206,, êîíäèíñàòîð 10, 20, ì³êðîôàðàä, 
ðàìêè ñèñòåìè Äàäàí, â³êíà 90 õ 130 ñì., áóòë³. 098-512-
44-65, 2-70-03
  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
  Íóòð³¿ òóøêè, êóðè. 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
  Ïàðî÷êà õâèëÿñòèõ ïàïóã. 097-776-24-22, 063-304-
36-27
  Ïèâíà óñòàíîâêà â çáîð³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-111-
25-27
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 õ 1.20 - 4 øò., îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â, 
ïèâà, âèð- Áåëüã³ÿ. 067-499-33-26, 093-411-28-93
  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 Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 15-22 êã. 096-909-16-40
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã, ñ.Êîçÿòèí. 063-
752-28-43
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã. 098-970-30-04 
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 25, 13-15 êã. 068-215-70-39, 
097-555-10-06

  Ïîðîñÿòà. 063-392-94-22
  Ïðè÷³ï 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä 3 ðàçè, ñ.Æóðáèíö³. 
097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ ³ êóêóðóäçà äåøåâî. 096-969-10-20
  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
  Ñêëî 4 ìì, òðóáè îö³íêîâàí³. 2-12-82, 096-576-86-65
  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
  Ñïàëüíÿ ñó÷àñíà, â ãàðíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 096-115-19-04
  Ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ðþêçàê, ñàïîãè áàõ³ëè ðèáàöüê³, 
çàõèñíèé ùèòîê äëÿ ðîáîòè ç áîëãàðêîþ ³ áåíçîêîñîþ, 
íåäîðîãî. 063-191-23-75, 097-873-36-99
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà 4.5 ì., êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-795-
59-33
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà â ãàðíîìó ñòàí³. 068-926-52-33
  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 êîëüîðîâèé Ñàìñóíã ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 1 
500 ãðí., âàçîí Àëîº (10 ðîê³â) 300 ãðí. 093-943-01-15
   Òåëåâ ³çîð,  äèâàí -  ìàëþòêà,  éîãóðòíèöÿ, 
ñîêîâèæèìàëêà, õë³áîï³÷êà, ñîêîâàðêà, øâåéíà 
ìàøèíêà. 093-406-75-28
  Òåëåâ³çîð. 093-766-78-49
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 093-943-98-10
  Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063-
648-20-99
  Òåëè÷êà ò³ëüíà á³ëà ç ðèæèì. 068-759-64-08 Àëëà
  Òðèëÿæ â³ä ñïàëüí³ á³ëîãî êîëüîðó, ìàòðàöè áó 2 øò. 
â³ä ñïàëüí³. 2-00-18, 067-837-52-27
  Òðóáà àñáåñòîöåìåíòíà äîâæ.34 ä³àã. 20 ñì., êîòåë 
ãàçîâèé íàïîëüíèé Äàíêî - 18 á/ó, âàçîíè âåëèê³ 
äåô³íáàô³ÿ, ìîíñòåðà, ô³ãóñ òà ³íø³ äëÿ îô³ñ³â äåøåâøå 
í³æ â ìàãàçèí³. 063-113-22-18

  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
  Õóñòêè íà ïîõîðîí òîíåíüê³ ïî 12 ãðí./øò., òîâñò³ø³ 
ïî 30 ãðí./øò., Òóëü÷èíñüê³ ïðîøèò³ øê³ðÿí³ òóôë³ ð.40, 
ðåçèíîâ³ êàëîø³ ð.44. 073-026-55-19, 096-224-01-71
  Öåãëà á/ó íåäîðîãî. 063-155-70-63
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóêîð. 093-677-47-25
  ×àí çàë³çíèé ï³ä çåðíî. 073-421-72-55, 096-897-
19-47
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, íåäîðîãî. 
096-160-10-69, 093-889-77-46
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà, Ëàäà ç òóìáîþ 
íîæíà, îáèäâ³ ïðàöþþ÷³. 063-280-43-63
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè 
Àëîº òà Êàëàíõîé, ñòàòóºòêè, áàíêè 0.5 ë., 1 ë. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Øèôåð ïëîñêèé ð.3 õ 1.5 ì.. 067-422-36-17
 Òîðãîâå õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ á/ó. 097-449-53-15
 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, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí 
òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
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робота та оголошення

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

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

Здам в оренду приміщення в магази-
ні 55 кв.м., центр. 067-757-89-25

Продам вагонку МДФ б/у 30 кв.м. 
067-757-89-25

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

малютка. 067-757-89-25

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

Продам 3-х кімн. кв., в центрі, в 
хорошому стані, з хорошим ремон-

том, заг. площа 60.7 кв.м., 2 пов., інд. 
опалення, котел встановлений на 

балконі "Hermann", терміново. 
093-018-90-92

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

манікюра. 097-759-18-66

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
Утеплення будинків, шпаклівка, кароїд, 
сварочні роботи. 0096-501-87-92
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робоТа
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
В новий заклад запрошуються працівники: 
кухар, бармен, сушист, офіціант, з/п висока. 
063-307-61-02
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 р., 
садово - городні роботи, гнучкий графік, 30 
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
На роботу в таксі Чайка запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
На роботу в Бар потрібний порядний 
працівник до 30 років, без шкілдивих звичок, 
стать немає значення, достойна з/п. 068-
519-67-79, 093-995-84-03
На роботу в автомагазин потрібен продавець. 
097-746-73-00, 093-830-97-59
На роботу потрібні працівники (різноробочі) 
на міське кладовища, без шкідливих звичок 
(залежних від алкоголю не турбувати). 063-
740-95-96
На роботу в м. Козятин запрошуються 
листоноші, р-н ПРБ. 067-403-84-64
ПрАТ "Козятинхліб" запрошує но роботу 
водіїв категорії В, С. 2-34-40,  067-314-01-56
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва, 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На роботу в маг. "Продторг" запрошується 
водій на ЗІЛ-130, касир-оператор. Ми 
гарантуємо: соціальний пакет, високу 
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093-
678-53-01
Додатковий заробіток для спеціалістів в 
сфері ремонту та будівництва. 063-366-49-50
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нерухомiсть: продам або обмiняю 
Будинки 

Кiлькiсть кiмнат: 4/-, с.Козятин, поверх: 1/-, пло-
ща: 72/-/-, зем.дiл. 8с з недобуд.буд.,док. Цiна: 
3500у.о, тел.: (098) 490-29-12 

 м. Козятин, площа: 48/-/-, 10с, в/з, 3тепл., 10хв.
до Ж/д. Цiна: 16500у.о, тел.: (097) 355-50-66 

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

робота 
Пропоную 

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

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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  2 ó÷àñòêà ç áóäèíêîì, íàâïðîòè ðåäàêö³¿. 067-841-
08-99
  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., 42.4 êâ.ì., 2 ïîâ. áóäèíîê, 2 ïîâ., ç³ 

âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, âóë.
Â³íí³÷åíêà ð-í 1 øêîëè. 067-738-16-90, 063-628-91-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-643-35-23
  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., 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.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 
òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 
êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé 
ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë 
Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 51 
êâ.ì. 098-493-53-58, 099-524-90-55
  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., ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, âåëèê³ ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàðàé, äà÷à ç áóäèíêîì ïîðÿä. 096-962-86-13067-
932-11-02
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âáóäîâàíà êóõíÿ 
7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï 
â³êíà, ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 
063-254-08-06
  3-ê³ìí. êâ. 1 ïîâåðõ, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 119, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè + ãàðàæ, ñàðàé. 063-322-68-39
  3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ íîâîãî ó÷èëèùà, 1 ïîâåðõ, óòåïëåíà, 
àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì\ï â³êíà.068-33-44-765
  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., 3/5, öåíòð, ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, 2 
áàëêîíà ì/ï, óòåïëåíèé, êîòåë Nova Florida Vela compact. 
067-152-94-75
  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., â öåíòð³, áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ. 067-963-17-30
  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., ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 
3 ïîâ. + êîíòåéíåð â äâîð³. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³, 
â äâîð³ º ãàðàæ. 067-164-00-40, 093-279-47-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-755-
31-34
  4-õ ê³ìí. êâ., 78 êâ.ì., 1 ïîâ., óãëîâà, öåíòð. 063-605-
74-14
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, áåç ðåìîíòó, ð-í Äåïî. 
063-190-87-62
  Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí.
âóçîë, ì/ï â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà 
âóë.×åõîâà òà Ïàïàí³íà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á òà 
ãîñï. áóä³âë³. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 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, 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.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, 
ãîñï. áóä³âë³. 096-394-91-37
   Áóäèíîê  âóë .Ïåðåìîãè 13  (ð-í  ó÷èëèùà) , 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 093-282-30-49
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. 063-875-33-04, 063-260-07-59
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78, 
097-431-23-07
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 
ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï 
â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, 
ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí 
æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 
097-223-77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ãàç., âåëèêèé â öåíòð³, ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå ïîäâ³ðÿ 
òà àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ó÷àñòîê 14 ñîò. 097-304-05-98, 
063-942-67-86
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà, ì.Êîçÿòèí, 
öåíòð, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, 
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ê³ìí., 10 ñîò. çåìë³, 
ì/ï â³êíà, òðóáè, ³íòåðíåò, ñóïóò.ÒÂ, ìåáë³, ñàä.³íâåíòàð, 
ð-í 3 øêîëè. 093-217-47-04, 067-261-86-74
  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 ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì, ãîñï. 
áóä³âë³. 068-898-10-84, 098-702-68-18
  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 íå ãàç., âóë.Ïîä³ëüñüêà 26 (êîëèøíÿ 
Ê.Ìàðêñà). 063-699-72-43
  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 ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, 
âîäà, âàííà. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà öåíòð, â â³äì³ííîìó ñòàí³, º ãàç, 
âîäà, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 067-
301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 096-334-88-14
  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, ãîðîä â ñòàâîê. 063-467-48-92, 
093-143-11-20
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà 
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 
073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  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
  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.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), â æèòëîâîìó 
ñòàí³, â áóäèíêó º ãàç, âîäà, ãðóáà, ì/ï â³êíà - 90 000 
ãðí. 096-239-77-34 Àëëà
  Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, 
ãàðíà ñàäèáà, ïî÷àòêîâà ö³íà 260 000 ãðí. 068-766-
02-89, 063-934-64-43
  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.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. 
ä³ë-êà 25 ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-
983-18-02 

  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, ë³òíÿ êóõíÿ, 3 ñàðàÿ, 
â áóäèíêó îïàëåííÿ, âåëèêà âåðàíäàà, ïðèáóäîâà 
íîâà. 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

  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, º öåãëÿíèé áóäèíîê, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, äà÷à áëèçüêî á³ëÿ ì.Êîçÿòèíà òà øêîëè-
³íòåðíàò. 063-320-32-07
  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
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð 2 ÌÑ á/ó. 2-28-11, 096-442-
67-66
  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, 
òóàëåò, âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, 
äåøåâî. 093-773-34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, 
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà 
ãà. 098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ çàë.âîêçàëó, 
íåäîðîãî. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  ×àñòèíà áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Äåïóòàòñüêà,  44 
êâ.ì., 32 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ñàäîê, ãàç. îïàëåííÿ, 
îáêëàäåíèé öåãëîþ. 068-758-57-47 Ãàëèíà
  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, 3 
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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

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 2102 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 068-023-95-94
  ÂÀÇ 2109 1.3 ë., 5 ñò., 1993 ð.â. 093-091-52-67
  ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., 1.3 ë. áåíçèí, 5 ñò., áåæåâà. 093-
091-52-67
  ÂÀÇ 21099 â õîðîøîìó ñòàí³, 1.6 äâ., ãàç-áåíçèí, 2005 
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ð.â., Êîçÿòèí. 097-110-25-73
  ÂÀÇ 21114-125-51, ñ³ðèé 2007 ð.â. 097-116-47-26, 
093-998-07-49
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
279-47-80 Ñàøà
  ÂÀÇ Êàëèíà 1.6 áåíçèí, 2006 ð.â., ð³äíà ôàðáà, ãàðíèé 
ñòàí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-324-88-02
  ²æ Þï³òåð 3ê-01 27 ê.ñ., â³äì³ííèé ñòàí³, ìîòîð Ïëàíåòè 
3-01 - 8 000 ãðí. 063-311-91-86
  ²Æ Þï³òåð 4 ê., ìîæëèâèé îáì³í. 068-024-76-39
  Êàìàç 5320. 097-362-81-21
  Êîìáàéí (Àâñòð³ÿ), õîðîøèé ñòàí. 097-509-27-08, 063-
297-43-37
  Êîìáàéí Âîëüâî 830, ðîáî÷èé ñòàí, ãîòîâèé äî æíèâ. 
097-239-92-05
  Ìîòîöèêë Bird 125. 098-833-88-16 Ñàøà

  Ìîòîöèêë Ê-750 â äîáðîìó ñòàí³, êàðá³ðàòîð PZ-30, 
ðîçõîä 6 ë./100. 063-813-87-17 Ä³ìà
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè äî 
íüîãî. 097-154-49-36
  ÌÒÇ-82, ÞÌÇ-6 òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. 096-245-37-48
  Îïåëü êàäåò 1.6, íà ãàçó, ñð³áëÿñòèé â íîðìàëüíîìó 
ñòàí³. 093-562-58-35, 068-330-68-43
  Ïëàíåòà-5 ç êîëÿñêîþ. 097-154-49-36
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48, 50 êóá. 098-400-91-10
  Ô³àò Äîáëî 2003 ð.â., ïàñàæèð, 1.9 ë. äèçåëü. 093-017-
73-55, 067-729-81-03
  Ô³àò Ñ³÷åíòî 2001 ð.â., ìàëîë³òðàæêà, 3-õ äâåðíà. 
063-969-60-85

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ. â 9 ïîâ. áóäèíêó (2-3 ïîâ.), ç ³íä. 
îïàëåííÿì, ìåüëÿìè òà ðåìîíòîì, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 
068-053-47-18
  Áàíêè á/ó 0.25 ë., 0.5 ë. 063-181-02-00, 096-450-95-
49, 099-372-73-60
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí³ íà âèïëàòó íåäîðîãî, ç³ 
çðó÷íîñòÿìè, ïîðÿäí³ñòü òà ÷åñí³ñòü ãàðàíòóþ. 063-319-
58-74 Òàíÿ
  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
  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
  Âåëèêèêé, äîáðîòíèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. êâ. 
â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗНЕ
  Áàæàºìå ìàòè ãàðíîãî 4-õ ëàïîãî òîâàðèøà, ÿêèé 
ñòàíå âàì îõîðîíöåì ó ïîäâ³ð’¿, â³ääàì ó äîáð³, ïîðÿäí³ 
ðóêè ùåíÿ - õëîï÷èê (íå íà ïðèâ’ÿç). 063-605-92-04, 
096-562-81-90
  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 äëÿ îõîðîíè í³ìåöüêîãî â³â÷àðà, 
â³ê 1.5 ð³ê, ÷èñòîêðîâíèé. 096-762-82-24
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì ùåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâ³ ä³â÷èíè àáî æ³íêè, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îêðåìà ê³ìíàòà, 
ìåáë³. 063-523-80-94 
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-
884-86-66
  Âòðà÷åíèé ó÷í³âñüêèé êâèòîê âèäàíèé Æèòîìèðñüêèì 
òîðãîâî-åêîíîì³÷íèì êîëåäæåì íà ³ìÒÿ ×åðí³öüêîãî 
Íàçàð³ÿ ÂÒÿ÷åñëàâîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñëåáà Âàñèëü 
²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî áàçîâó çàãàëüíó îñâ³òó 
ÂÍ ¹50676066 òà äîäàòîê íà ³ì’ÿ Çóá÷åíêî Áîãäàí 

Îëåêñàíäðîâè÷, âèäàíå êîìóíàëüíèì çàêëàäîì 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ ²-²²² ñò. «ë³öåé-øêîëà» 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêî¿ îáë., äàíå 
ñâ³äîöòâî ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíà òðóäîâà êíèæêà íà ³ìÿ Òóï÷³é Ïåòðî 
Ïåòðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó, âóë.
Ìàòðîñîâà 12. 093-941-31-18
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà. 093-112-
35-39
  Çäàì áóäèíîê ñ.Ïóñòîõà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-
843-78-22
  Çäàì â îðåíäó ï³ä îô³ñ, á³çíåñ 35 êâ.ì., 2 ïîâ., âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó òà 2-ìó ïîâ., 
öåíòð, ðîçãëÿäàºìî ð³çí³ âàð³àíòè: îô³ñ, êàôå, ñàëîíè 
êðàñè. 068-733-70-20, 063-937-56-14

  Çäàì ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 096-999-24-61
  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 50 ð. íå ñõèëüíà äî 
ïîâíîòè, ÿ çàáåñïå÷åíèé âä³âåöü 063-460-64-96
  Ïîðÿäíà ñ³ìåéíà ïàðà áóç ä³òåé çí³ìå 1-ê³ìí., 2-õ 

ê³ìí. êâ. â öåíòð³ â õîðîøîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè. 093-
768-52-95
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, 
íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, öåíòð ì³ñòà. 097-934-28-61

  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ð-í ÏÐÁ (ïðîõàííÿ ³ç ñåëà íå 
òóðáóâàòè). 097-300-31-13
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó áàëêîíà. 2-12-24, 093-
884-86-66
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спорт

на міжнародному турнірі ветеранів грав 
козятинець Павло луцюк

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 11.07 по 10.17

овен 
В Овнів очікується насичений тиж-
день, повний позитиву та можливос-

тей. Складіть план завдань та намагайтесь 
його дотримуватись, а на вихідних найкраще 
присвятити час собі та друзям. Не зважайте 
на дрібний негатив та заряджайтесь гарним 
настроєм.

телеЦь 
Новий тиждень для Тельців буде не менш 
активним, інколи доведеться відмовляти 

людям, а також не забувати про час для себе. Ваш 
стрімкий ритм вражає, тому не варто шкодувати 
часу на приємний відпочинок. Не бійтесь мріяти 
та ставити нові цілі.

близнюки 
Близнюки у новому тижні можуть відчути 
певне невдоволення собою, однак не 

варто одразу ж намагатись копирсатись у собі. У 
вас є чимало справ, які варто зробити без зайвих 
думок. Хороший період для покращення стосунків 
з близькими та друзями.

рак 
Ракам зорі прогнозують доволі на-
сичений період у житті, однак все буде 

залежати від вашого емоційного стану. Тому 
старайтесь ігнорувати негатив та зосереджувати 
увагу на приємних речах та моментах. Вихідні 
проведіть так, як хочеться саме вам.

лев 
У Левів попереду тиждень повних 
перспектив та сміливих рішень. Ваше 
уміння боротись з труднощами нади-

хає всіх навколо, тому не розслабляйтесь у 
робочі дні, а от вікенд нехай буде зосередже-
ний максимально на відпочинку та приємних 
речах. Не шукайте собі зайвих проблем.

Діва
Дівам доведеться докласти чимало зусиль, 
щоб мрії перестали бути просто далекими 

мріями. Правильно оцінюйте власні можливості, а 
також прискіпливіше ставтесь до свого оточення. 
Далеко не всі можуть порадіти вашим перемогам.

терези 
У Терезів настав період для переоцінки 
себе, адже ваше задоволення собою не 

дотягує до необхідного рівня. Це дозволить по-
кращити ситуацію на роботі та вдома, а ваш досвід 
та впевненість переведе стосунки на новий рівень.

скорПіон 
Скорпіони знову намагатимуться за-
хопити свій невеличкий світ зі знайомих, 

колег та друзів. Чудовий час для самореалізації та 
закріплення своєї позиції на роботі. Навчіться слу-
хати та виконувати - це відкриє нові можливості.

стрілеЦь 
Стрільцям потрібно зосередити увагу 
на собі, а будь-чому іншому, який ви 
частенько робите. Цей тиждень дасть 

можливість зосередити увагу на планах на 
майбутнє, а також чітко розподілити завдання 
на найближчий час.

козеріг 
Новий тиждень може принести Козерогам 
відчуття, що ви у замкнутому колі. Але не 

варто зациклюватись на цій думці, адже попереду 
у вас світла лінія життя. Вкладайте свої сили у спра-
ви, які можуть принести вам користь.

воДолій
Водолії доволі довірливі, тому часто 
стають жертвами пліток. Зараз краще 

навчитись добре фільтрувати всю інформацію, 
яка крутиться навколо. Можливі не надто при-
ємні моменти у спілкуванні з оточенням.

риби 
Риби цього тижня вражатимуть 
своїм запасом енергії та бажанням 
рухатись вперед. І справді, у вас є 

чималий план дій, а в добі надто мало часу 
для його повноцінної реалізації, однак у 
вас все вийде.

середа, 17 Липня

+  12 0С  +  16 0С
+  20 0С  +  17 0С

вІвторок, 16 Липня

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

понедІЛок, 15 Липня

+  14 0С   +  16 0С
+  19 0С   +  17 0С

субота, 13 Липня

+  12 0С  +  17 0С
+  22 0С  +  18 0С

п'ятниця, 12 Липня

+  11 0С    +  15 0С
+  21 0С    +  16 0С

недІЛя, 14 Липня

+  13 0С  +  18 0С
+  21 0С  +  17 0С

четвер, 11 Липня

+  11 0С    +  14 0С
+  19 0С    +  15 0С

Погода у Козятині 
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в’ячеслав гончарук

Третій рік поспіль у Києві 
проходить Міжнародний тур-
нір з футболу серед ветеранів 
яким виповнилося 40 і більше 
років. На турнірі під назвою 
KYIV FOOTBALL Cup 2019 була 
рекордна кількість учасників. У 
столицю України з’їхались ко-
манди Білорусі, Ізраїлю, Естонії, 
Латвії, Німеччини та України. 
Всього 22 команди, серед яких 
був ФК “Вінниця”, за яку ви-
ступав наш земляк Павло Луцюк

Цей турнір був унікальним ще 
й тим, що в ньому брали участь 
спортсмени, які захищали в ми-
нулому кольори збірних своїх 
країн. Як виявилось пізніше, 
майстерність у ветеранів фут-

болу не пропала, упала в них 
тільки швидкість.

У перший день змагань жере-
бом команди було розділено на 
4 групи по 5–6 команд в кож-
ній. ФК “Вінниця” виступали в 
групі «В», де мірялись силами 
з командами «Динамо» (Брест, 
Білорусь), збірною мерів міст 
України, командою «Київщина» 
(Київська обл.), «Чорне море» 
(Одеса), «Вітас» (Каунас, Лат-
вія). Після проведених п’яти 
поєдинків вінничани з козятин-
цем, здобувши чотири перемо-
ги, вийшли до вісімки кращих 
команд.

На другий день в 1/8 фіналу 
ФК Вінниця також за жеребом 
зіграли з чемпіоном двох мину-
лих турнірів «Аркадією-Аваль» 

(Одеса). Вінничани поступилися 
одеситам з рахунком 1:3 і ви-
були з боротьби за чемпіонство. 
Поразка перевела наших земля-
ків у півфінал «Б», в якому розі-
грувалися місця з 5-го по 8-ме.

У першій зустрічі наші зем-
ляки зіграли з командою «Рот 
Вессе» з Німеччини. Основний 
час тої зустрічі не виявив пере-
можця. Після обох проведених 
таймів на табло спорткомплексу 
спортивної школи №15 були за-
фіксовані нулі. У післяматчевих 
пенальті сильнішими були ві-
нничани.

Третього дня в матчі за 5-те 
6-те місце ФК “Вінниця” зі-
грала з командою «СКА» Київ. 
Наші земляки поступилися з 
рахунком 0:2 і здобули почесне 

6 місце серед команд грандів 
вітчизняного, ветеранського 
футболу формату 7+1.

За підсумками міжнародних 
змагань, шістка кращих команд 
турніру має такий вигляд:

чемпіоном третій раз поспіль 
стала команда, в якій феєрить 
колишній гравець Київського 
«Динамо» і Одеського «Чор-
номорця» Олександр Косирін 
«Аркадія-Аваль» (Одеса).

Срібним призером стали «Во-
лодимирівка» (Волинська обл).

Трійку призерів замкнула 
«Київщина» (Київська обл).

На четвертому місці ФК «Си-
раі» (Чернігівська обл).

П’яті - армійці з Києва.
Замкнула шістку кращих ко-

манда з міста над Бугом.
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