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•  Які вакансії пропонують козЯтинчанам?
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хто і навіщо БілЯ 
«Безодні» різав сосни

козЯтин гучно 
відсвЯткував 145-річчЯ

 Ветеран АТО, 27-річний Олексій 
Каратєєв, повернувшись з війни, 
вирішив заснувати власну справу.  
Спочатку Олексій із дружиною взяли 
в оренду невелике приміщення біля 
музичної школи
 Тоді навіть гадки не мали, як 
готувати піцу. Шукали рецепти в 
інтернеті, потім додавали щось 
своє. Коли справа стала успішною, 
на «весільні» гроші купили нове 
обладнання і перейшли в краще 
приміщення 

 - Інтер’єр кафе нагадує, в який 
час ми живемо. Хочу, щоб люди 
пам'ятали, завдяки кому вони можуть 
спокійно відпочивати, а це ті хлопці, 
які сьогодні на передовій, - каже 
підприємець   с.4

олексій каратєєв час від часу проводить 
майстер - класи для дітей, де навчає їх 
готувати піцу

стор.13

 Сергій Гаврилюк 
на «Богатирських 
іграх» здобув титул 
найсильнішого. Він 
розказав, як живе та 
чим займається, окрім 
спорту

стор.13

 На подвір’ї  
підприємця, 
який займається 
виготовленням 
пам’ятників, на двох 
жінок напав собака 
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Богатир грає 
в шахи

на кладовищі пес 
напав на жінок 
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олена удвуд

Наразі у Козятинському міськрайонному 
центрі зайнятості є вакансії водіїв, швачок, 
продавців. Середня заробітна плата у меж-
ах 5–6 тисяч. Трохи більше мінімальної, яка 
сьогодні становить 4173 гривні.

— Також є відкриті вакансії для медичних 
працівників, — каже Олександр Климчук, 
начальник сектору взаємодії з роботодавця-
ми. — Але у нас таких на обліку немає і ми 
не можемо вакансії укомплектувати.

Інформацію про вакансії Служба зайня-
тості публікує на різних сайтах із пошуку 
роботи. Таким чином людина може само-
стійно зв’язатися з роботодавцем.

— «Козятинхліб» часто шукає тісторобів 
і фасувальників готової продукції, — про-
довжує Климчук. — Відділ освіти зазвичай 
дає вакансії учителів ближче до початку 
навчального року. Сільськогосподарські під-
приємства подають вакансії і лікарня.

Сезонних робіт наразі немає. Вони 
з’являться ближче до осені, коли почнеться 
цукроваріння. Тоді Юзефо-Миколаївський 
цукровий завод та «Козятинпак» шукатимуть 
людей.

Для того, аби скористатися послугами 
Центру зайнятості, не обов’язково стояти на 
обліку. Кожен може отримати інформацію 
про роботу. Для цього достатньо прийти 
до Центру. На першому поверсі є стенд 
«Сектор самостійного пошуку роботи», де 
вказані усі актуальні вакансії і контакти 
роботодавця.

Вакансії за межами міста та району роз-
міщують на стенді навпроти Центру.

Також Державна служба зайнятості має 
свій інтернет-сайт.

— Там є уся інформація про роботу, — до-
дає Олександр Климчук. — Вона пов’язана з 
нашою базою. Якщо вакансія закрита, вона 
зникає з сайту. Бо коли її закрили, вона зни-
кає з бази. Так само ми вилучаємо картку у 
«Секторі самостійного пошуку».

Як зареєструватисЯ
Якщо людина втратила роботу, вона може 

звернутися до адміністратора. Там їй нададуть 
консультацію. Якщо немає вакансії, яка їй під-
ходить, необхідно зареєструватися. Для цього 
потрібно зібрати пакет документів.

— Для кожної категорії свій перелік, — по-
яснює Алла Кучер, заступник начальника відділу 
надання соціальних послуг. — Але обов’язковими 
є паспорт, трудова книжка, ідентифікаційний код, 
диплом. Якщо людина має інвалідність, потрібна 
довідка МСЕКу. Якщо брала участь в АТО/ООС, 
потрібна довідка учасника бойових дій.

Після подачі документів людину реєструють і 
відправляють до спеціаліста з працевлаштування.

— Центр зайнятості працює в тому напрямку, 
щоб працевлаштувати людину, — продовжує Ку-

чер. — Але якщо вакансії, яка підходить, немає, 
людину можуть відправити на громадські роботи. 
Наприклад, із благоустрою. Чи дають направлен-
ня на навчання. Коли ж немає ані вакансій, ані 
громадських робіт, призначають виплату.

Також Центр зайнятості допомагає безробіт-
ним почати власну справу. Для цього достатньо 
написати бізнес-план, який розглядає комісія. 
Якщо його затвердять, людина отримує усю суму 
виплат одразу.

— Ця послуга доступна для всіх, — каже 
Алла Кучер. — Але в пріоритеті у нас учасники 
бойових дій. Ми зацікавлені у тому, щоб після 
того, як ми видали кошти, людина продовжила 
підприємницьку діяльність і працювала. Є люди, 
які таким чином відкривають заклади, займають-
ся торгівлею чи вирощують саджанці.

в’Ячеслав гончарук

У історії з сосновим лісом, 
що на схилі ставка «Безодня», 
є багато питань. Та основне — 
як сосновий молодняк потра-
тив під паї атовцям? Адже на 
карті 2006 року, яку підписали 
голова села Наталія Василюк і 
землепорядник Дудник, ділян-
ка заліснена. А в геокадастрі 
карти 2016 року лісу на схилі 
ставка «Безодня» вже немає. 
Яким чином лісова ділянка 
площею 18,5 гектара стала 
землею сільгосппризначень? 
А 10 га лісу  стали власністю 
учасників АТО? 

Ми були в тому лісі. Він ви-
саджений на крутому схилі, не 
придатному для сільськогоспо-
дарських потреб.

коли заліснили схили та 
Яри

В Управлінні Козятинського 
«Агролісу» показали докумен-
ти, з яких дізналися, що ще з 
2002 року за розпорядженням 
Кабміну була запроваджена 
програма щодо створення 
нових лісів на землях запасу, 
деградованих, малопродуктив-
них, техногенно забруднених 
землях. За постановою Каб-
міну потрібно було створити 
лісові насадження лінійного 
типу вздовж доріг та водних 
об’єктів, для поліпшення стану 
довкілля та захисту земель від 
вітрової та водної ерозії.

— На місцях з розумінням 
поставилися до програми Кабі-
нету міністрів, — каже дирек-
тор Козятинського «Агролісу» 
Андрій Семенюк. — І з 2004 
року в управління лісового 
господарства почали виділяти 
землі з запасу, які раніше не 
використовувалися як землі 
сільськогосподарського при-
значення, а саме, землі вели-
ких схилів та ярів.

Так Махаринецькою сіль-
ською радою за період 2004–
2006 років на схилі біля ставка 
«Безодня» було передано в 
лісове господарство 18,5 га 
землі. Сосни садили ще при 
колишньому керівникові, по-
кійному Вадимі Сичову, як 
кажуть, всім миром.  Трудили-
ся працівники районної ради, 
співробітники Райагролісу, 
сільської ради, громадськості, 
та учні школи.

– Я на посаді п’ятий рік, але 
знаю, як з тими насадженнями 
намучились наші колеги і всі, 

хто той ліс садив, –– каже 
ліснича Козятинського «Агро-
лісу» Марія Радіонівна. – За 
кліматичних умов та рясних 
дощів саджанці погано при-
живалися. Великою водою на 
крутих схилах змивало грунт 
до коріння. Зате добре ріс 
бур’ян і сосонки потрібно було 
хоч два рази за сезон сапа-
ти. З розповідей колег аж на 
третій рік стало видно роботу, 
сосни вкорінилися і стали рос-
ти. Зараз це дерева більш як 
чотири метри заввишки. 

– Ваша власність пере-
йшла у власність атовців?

— Частково, так, – каже 
директор «Агролісу» Андрій 
Семенюк. — Це ділянка лісу, 
за якою ми доглядаємо і за 
яку відповідаємо, але досі ми 
не маємо державного акта.

–  Людина, яка отримала 
акт на земельну ділянку в 

лісі, може вирубати його?
— Формально так, – каже 

ліснича. – Але йому не до-
зволить вирубку екологічна 
служба. – Коли ми в минулому 
році відновлювали «Капличку», 
то бачили, скільки туди їдуть 

людей відпочивати, скільки в 
цей ліс приїжджає грибників. 
Я сама в обідню перерву за 
хвилин 10 назбирала три буді-
вельні каски грибів і зараз ці 
дерева різати?

– Це правда, що цю зем-
лю вже роздали учасникам 
АТО, а вони в свою чергу 
передали її орендарю?

— Дійсно так, – каже Марія 
Радіонівна. – Державні акти 
вже виготовлені, але коли ви-
готовляються державні акти, 
вони мають бути погоджені 
з сусідами, тобто з нами. 
Оскільки цей лісок межує з 
нашим лісом і вимагає по-
годжень з нами і сільською 
радою. Сільська рада також 
може представити документи, 
що ніякого погодження меж з 
ними не було. Коли з Вінниці 
прийшов лист погодити межі, 
голова сільської ради сказала, 
що не може цього зроби-
ти. Тому що  там росте ліс і 
деяким деревам вже більше 

п’ятнадцяти років.
– Скільки люди підпри-

ємця спиляли дерев і якої 
шкоди нанесено довкіллю?

— Дев’ять сосен. У фінан-
совому відношенні, це не ве-
лика сума та враховуючи, що 
дерево - не курка, за сезон 
не виростає, то шкода нане-
сена велика, – каже Марія 
Родіонівна.

Ліс є. А на карті геокада-
стру залісненої ділянки біля 
«Безодні» тепер немає. Як 
таке може бути? Побували ми 
в Козятинському управлінні 
геокадастру. Співробітники 
установи, вислухавши пред-
ставника преси, висловили 
припущення з якої причини 
ділянка лісу могла бути як 
земля сільгосппризначення. За 
офіційним коментарем вони 
порадили нам звернутися в Го-
ловне управління геокадастру. 

що сказала голова села
Голова Махаринець Наталя 

Василюк розказала, що за два 
роки сільською радою під опі-
ку «Агролісу» було передано 
18 га землі. Тобто три земель-
ні ділянки 10,5, і 3-и гектари. 

– На ту посадку сосен були 
задіяні всі резерви, працівники 
сільради, небайдужі одно-
сельці та школа. Зараз це 
зона відпочинку махаринеччан 
і зона збору грибів. Ми пиша-
ємося ботанічним заказником 
«Капличка», – каже вона. – 
Дозволу на передачу лісу як 
земельної ділянки я не давала.

Також Наталя Василюк ска-
зала, що не знала, що ці землі 
планують віддати воїнам, які 
повернулися з війни. Адже 
землі, які за межами села, 
тепер не є власністю сільської 
ради. 

атовцЯм дадуть паї в ін-
шому місці

Приватний підприємець Сер-
гій Беденичук, який взяв у 
автовців в оренду цю землю,  
дав команду своїм працівникам 
розчищати лісовий масив. Він 
каже, що не мав на меті  виру-
бувати ліс, а хотів розчистити 
дерева, які дуже густо рос-
туть, щоб можна було зайти в 
всередину лісу. Підприємець 
запевнив, що буде допомагати 
атовцям, щоб їм дали земель-
ні ділянки в іншому місці. І 
такі переговори, з його слів, 
в масштабі області вже ним 
ведуться.

новининовини

працевлаштування. Козятинський міськрайонний центр зайнятості допомагає 
мешканцям міста та району з пошуком роботи у різних сферах. Скористатися його 
послугами можуть і ті, хто не перебуває на обліку. Розповідаємо, як це зробити, які є 
актуальні вакансії та як зареєструватися

ми запитали у козЯтинчан

віталій (67), пенсіонер:

— Я не ходив, бо 
живу на тій стороні. 
Мені важко йти в центр. 
Але в Інтернеті читав, 
що пишуть люди. Їм 
цьогорічний концерт 
сподобався більше.

юрій (62), пенсіонер:

— Мені усе сподо-
балося. Цей рік най-
кращий. Організація 
була хороша, насичена 
програма. У центрі все 
гарно було. Бачу, що є 
зміни на краще.

люБов (45), 
домогосподарка:

— Мені дуже сподо-
балося. Було все дуже 
добре. Я навіть не 
очікувала такого по-
вороту. Такий концерт 
організували чудовий, і 
для дітей розваги.

віталій (35), приватний 
підприємець:

— Мені сподобалося. 
Найбільше гурт “Беz 
обмежень”. Чекав саме 
на їх виступ. Минулого 
року теж було класно. 
Але порівнювати дуже 
важко.

наталіЯ (28), 
продавець:

— Мене, на жаль, 
не було. Дуже шко-
да. Бо виступав мій 
улюблений гурт “Беz 
обмежень”. Але я так 
втомилася, бо ми ро-
били ревізію того дня.

ольга (19), кредитний 
спеціаліст:

— Мені дуже сподо-
балося «Беz обмежень». 
Я лише заради них піш-
ла. Бо була того дня на 
роботі. Ще торта хотіла 
спробувати, але не за-
стала його.

Як ви оцінюєте цьогорічні святкування на день міста?

схил не менше 25 градусів

розчищали для людей, а вийшло для автівки

громада так налякала людей з пилками, що й дрова вже 
не хочуть забирати

Які Вакансії пропонують 
козЯтинчанам?

КОРОТКО

про 
козятинське 
сміття
 За офіційними дани-

ми міської ради, близько 
30% мешканців міста не 
уклали договори на ви-
везення твердих побу-
тових відходів. Стільки 
ж відсотків несвоєчасно 
сплачують кошти за нада-
ні послуги. Нагадаємо, що 
протягом останніх двох 
років питаннями благо-
устрою, збору, вивезення 
та захоронення твердих 
побутових відходів в міс-
ті займається комуналь-
не підприємство «Чисте 
місто». Вартість вивезен-
ня сміття для козятинчан 
становить 16 гривень 30 
копійок. 

Найближчим часом на 
полігоні твердих побуто-
вих відходів у Козятин-
ському районі запрацює 
сміттєсортувальна лінія, 
побудована за європей-
ськими стандартами.

олександр климчук показує стенд для самостійного працевлаштування. 
«коли вакансію закривають, ми вилучаємо картку зі стенду»

Безлад. Біля ставка «Безодня» в сосновому лісі, на крутому схилі роздали земельні ділянки  атовцям. 
Вони передали їх в оренду підприємцю. Як стали розчищати дерева, громада Махаринець повстала і 
припинила вирубку. Але справа не тільки у соснах

Від спилених махаринецьких 
сосен тріски полетіли за межі села

Згідно зі статистичною інформацією, за червень статус безробітного отримали 73 осо-
би. Працевлаштовано 85 людей, включно з тими, хто зареєструвався раніше червня.
З початку 2019 року одноразову допомогу на розвиток власної справи отримало три 
людини. З них один мешканець району і два козятинчанина.
Виплата по безробіттю призначається відповідно до категорій. Якщо людина шукає 
роботу вперше і не має стажу, вона отримує мінімальну допомогу, не більше, ніж 
протягом шести місяців.
Якщо людина працювала і має страховий стаж, допомога нараховується відповідно до 
стажу. Максимальна виплата — 7,5 тисячі.

Які виплати передбачені законодавством

хочуть 
зробити 
мурал
 На міському будинку 

культури хочуть намалю-
вати козятинського героя 
Максима Олексюка. Таку 
пропозицію на своїй сто-
рінці опублікував міський 
голова Козятина Олек-
сандр Пузир. Великий 
мурал хочуть розмістити 
на правій стороні Місь-
кого будинку культури, зі 
сторони Школи №1.  На 
розгляд громади Козяти-
на винесли два малюнки. 
Один у повний зріст, ін-
ший — селфі військового. 
У соцмережах ведеться ак-
тивне коментування. Дум-
ки козятинчан розділили-
ся: одні підтримують цю 
ідею, інші - категорично 
проти. Мовляв, у місті по-
трібно облаштувати «Алею 
пам’яті» — окреме місце 
для вшанування загиблих 
героїв Козятинщини. Бу-
динок культури — не місце 
для таких муралів.

Нагадаємо, 7 червня, 
внаслідок артобстрілу по-
близу населеного пункту 
Новолуганське на Світ-
лодарській дузі загинуло 
двоє українських вій-
ськових. Серед них і наш 
земляк 23-річний Максим 
Олексюк, якого побрати-
ми називали «Максон». 
Він був бійцем «Азову» з 
2017 року.

Ліс є. А на карті 
геокадастру залісненої 
ділянки біля «Безодні» 
тепер немає. Як таке 
може бути?
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наші люди політична реКлама

на «зебрі» збили 89-річного 
пішохода. потерпілий у лікарні

прикрашають сірі стіни

олена удвуд

Зранку 15 липня  на вулиці Ге-
роїв Майдану навпроти пам’ятника 
Грушевському трапилася дорожньо-
транспортна пригода.  40-річний 
місцевий житель, керуючи  автомо-
білем   ВАЗ-2104, допустив наїзд на 
пішохода, який переходив дорогу  
по нерегульованому пішохідному 
переходу. Потерпілого транспорту-
вали до приймального відділення 
Центральної районної лікарні. Як 
стало відомо, у чоловіка діагносту-
вали перелом нижньої кінцівки та 
закриту черепно-мозкову травму. 

“Водій освідуваний, він тверезий. 
Автомобіль поміщений на арешт 
майданчик. Поліцейські з’ясовують 
усі  обставини і причини автоприго-
ди”, — пишуть у відділі комунікації 
нацполіції у Вінницькій області. 

Слідчим відділом поліції  відкрито 
кримінальне провадження за ч.1 ст. 
286 ККУ (порушення правил безпе-
ки дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту особами, які керують 

транспортними засобами). За таке 
правопорушення передбачене по-
карання до 3-х років позбавлення 
права керувати транспортними за-
собами.

За воротами, на автостоянці стадіону «Локомотив» діти з гуртка 
мистецтв міського будинку Kids Art розмальовують паркан символами 
нашої держави і картинками спортивної тематики. 

Фото дня

лесЯ кесарчук 

В Україні чимало успішних 
прикладів, як ветерани АТО 
відкривають власні піцерії. 
Козятину теж пощасливилося 
отримати сучасний заклад із 
справжньою патріотичною ат-
мосферою. Олексій Каратєєв 
два роки тому відкрив свою 
власну піцерію. До того він  в 
окопах захищав кордони на-
шої держави. 

- Я закінчив навчатися в 
університеті в 2014 році, потім 
пішов добровольцем на Схід в 
батальйон оперативного при-
значення. Воював у Луганській 
області - Попасне, Кримське. 
Загалом, я  розвідник, - роз-
повідає Олексій Каратєєв, і не 
дуже охоче розсекречує свої 
бойові операції. - У  ті роки 
були важкі бої, застосовували 
різну зброю, вона ще не була 
заборонена. Наш батальйон 
поніс багато втрат, і мирне 
населення постраждало не 
менше. Восени 2015 року мене 
обрали депутатом до міської 
ради. Того ж року я  одружив-
ся. У 2016 році повернувся 
додому. 

Почав думати з дружиною, 
чим нам займатися. Ще до 
весілля ми планували власну 
справу заснувати. Потім вини-
кла  ідея зробити піцерію, ми 
бачили, що це популярно. 

перший капітал 
Після повернення до рід-

ного Козятина, ветеран АТО 
відразу став на облік місцевої 
філії обласної служби зайня-
тості. Активно відвідував усі 
семінари та майстер-класи, 
написав фаховий бізнес-план 
і отримав разову допомогу на 
власну справу.

- Якщо учасник АТО при-
ходить в центр зайнятос-
ті - він 12 місяців отримує 
матеріальну допомогу 5-6 
тисяч гривень в місяць. Якщо 
людина відразу захотіла від-
крити власну справу і напи-
сала бізнес-план, вона може 
отримати всю суму за 12 
місяців відразу. Я отримав 50 
тисяч без жодних бюрокра-
тичних перепон. Обов'язкова 
умова - протягом року ти 
повинен працювати як при-
ватний підприємець. Не можна 
так, що людина отримує цю 
одноразову допомогу, а по-
тім закриває власний бізнес. 
Тоді доведеться повертати 
всі кошти державі, - пояснює 
ветеран АТО. 

рецепти шукали в інтер-
неті

Спочатку Олексій із дружи-
ною взяли в оренду невелике 
приміщення біля музичної 
школи. Самі навчилися готу-
вати основу для піци, шукали 
рецепти різних начинок. 

- Основне - вміти зробити 
основу – це тісто розкатати. 
А розкачують його не пре-
сом, не качалкою, а руками. 
У мене економічна освіта і 
в моєї дружини також. Ми і 
гадки не мали, як готувати 
піцу. Шукали рецепти в інтер-
неті, потім додавали щось 
своє, – згадує Олексій. – У 
першому закладі було лише 
6 столиків і три працівники. 
Коли справа стала успішною, 
вирішили перейти в більш 
зручне краще приміщення. 
Добре, що з дружиною при-
берегли кошти, подаровані 
нам на весілля. За них заку-
пили нове обладнання. Зараз 
уже в нас працює 13 людей, 
проблем з персоналом немає. 
Я всіх навчив. Єдине, з почат-
ку ми планували запросити на 
роботу учасників АТО, проте 
не знайшлося таких бажаю-
чих серед побратимів. 

декор - Бойові каски
Заклад піцерії оформлений 

у незвичайному стилі. Тут 
можна побачити фото з пере-
дової, прапори батальйонів та 
навіть бойові нагороди. Олек-
сій також приніс свою каску. 
Піцерія користується попитом 
серед відвідувачів, особли-
во серед молоді. Завдяки 
гарному обслуговуванню, 
доступним цінам та смачно 
приготовленим стравам тут 
завжди людно.

- Інтер’єр кафе нагадує, в 
який час ми живемо. Хочу, 
щоб люди пам'ятали, завдяки 
кому вони можуть спокійно 
відпочивати, а це ті хлопці, 
які сьогодні на передовій, 
- каже підприємець. – У 
перший місяць, коли я по-
вернувся з війни додому, 
відчував себе як в не своїй 
тарілці. Зараз розумію, що 
було б добре, якби у державі 
була спеціальна програма з 
реабілітації бійців, спеціальні 
центри. Тому я намагався в 
першу чергу бути серед лю-
дей, поруч з дружиною. Не 
закриватися в собі. 

Кожного року Олексій на-
прикінці літа зустрічається із 
своїми побратимами і завжди 
запрошує їх у власну піцерію. 

ВідВоюВаВ,тепер готує піцу
Бізнес. Ветеран АТО, 27-річний Олексій Каратєєв, повернувшись з війни, 
вирішив заснувати власну справу. Пройшов у центрі зайнятості підготовку, 
написав бізнес-план і отримав від держави гроші на підприємницьку 
діяльність. Так відкрив свою власну піцерію

У недалекому майбутньому де-
путат та успішний бізнесмен мріє 
побудувати майданчик для дітей 
із обмеженими можливостями 
- З кожної проданої піци ми від-
кладали одну гривню для будів-
ництва майданчика для дітей з 
обмеженими можливостями. 
Протягом 2 років відклали. На-
збирали доволі велику суму. За-

раз обдумаємо місце, де ми його 
облаштуємо. Очевидно він буде 
біля 4-ї школи. Тому що там  є 
інклюзивно ресурсний центр для 
особливих дітей. 
Олексій також планує розширюва-
ти меню власного закладу. Багато 
козятинців відгукуються позитив-
но про піцерію і вдячні Олексію за 
таке культурне місце відпочинку. 

хоче побудувати майданчик

олексій каратєєв показує, як розкачати тісто руками, 
щоб воно було кругле і смачне

олексій навчав дітей готувати піцу - всі задоволені і ситі

хто переміг в 
«рапід 10»
 У Козятині 12 рік по-

спіль проводиться шаховий 
турнір «Рапід 10». У турнірі 
з призовим фондом 9 тисяч 
гривень взяли участь 63 учас-
ники з чотирьох областей. 
Місто-іменинник було пред-
ставлене 14 учасниками, серед 
яких вихованці Козятинської 
шахової школи тренера Олек-
сандра Іонова.

Після проведених дев’яти ту-
рів, кращий результат показав 
киянин Дмитро Джупін. На 
другому місці тренер з шахів 
Вадим Розін. На третьому – 
гросмейстер з Хмельницького 
Любомир Михалець. Четверте 
місце в неодноразового чем-
піона Вінниччини Олега Би-
ковського. Замкнув п’ятірку 
кращих шахістів турніру жме-
ринчанин Владислав Полігас.

У спортсменів, яким ви-
повнилося 60 і більше років, 
трійка призерів фінішувала 
в такій послідовності; чем-
піоном в цій категорії став 
Вячеслав Кошовий з Бару. На 
другому місці жмеринчанин 
Олег Ходюк. Третім призером 
став Костянтин Мельников 
з Вінниці.  Найкращим ко-
зятинцем в цій дисципліні 
став Володимир Закорчевний. 
Серед жінок в цій категорії 
кращою була Наталія Бойко

У номінації «Найсильніший 
козятинець» місця розподі-
лилися таким чином: перше 
місце в Ігоря Хуторного, на 
другому місці  Анатолій Доб-
ржанський. Третім призером 
став голова Козятинської 
федерації шахів Олександр 
Іонов.

КОРОТКО

ремонтують №9 
та її філію
Козятинську школу №9 

та її Іванковецьку філію ак-
тивно ремонтують. 
Частину коштів на прове-

дення капітальних та поточних 
ремонтних робіт у навчальних 
кабінетах, коридорах, шкіль-
них їдальнях, котельнях, 
підвальних приміщеннях та 
благоустрою пришкільних 
територій виділила райрада, 
а частину — підприємець. 

— Кошти, які були виділені 
з районного бюджету для ре-
монту шкіл, були використа-
ні в повному обсязі, тому за 
ініціативи директора школи 
Олега Заїчка в даних закла-
дах освіти ремонтні роботи 
продовжуються за рахунок 
спонсорської допомоги, яку 
надав Віктор Сагайда (керів-
ник місцевого господарства 
Агродім «Іва») — йдеться в 
повідомленні.  

прес-служБа  
партії «українська  

стратегіЯ гройсмана»

Цієї неділі відбудуться дострокові 
вибори до Верховної Ради України. 
Як їх результати вплинуть на жит-
тя країни — обговорюється зараз чи 
не в кожній родині.

За результатами виборів буде сфор-
мована не тільки нова Верховна Рада, 
але й новий уряд. Від того, чи будуть 
у них фахові і компетентні люди, 
справжні патріоти, люди з сильною 
волею, щоб досягати результату і про-

тидіяти викликам, — від цього зале-
жить життя країни і кожного з нас.

Серед команд, які йдуть на вибо-
ри, найбільше відповідає цим вимо-
гам часу команда партії «Українська 
стратегія Гройсмана». Вінничани до-
бре знають Володимира Гройсмана — 
його повагу до людей, розуміння їх 
проблем, здатність тримати слово і 
досягати результату, не пасувати пе-
ред найскладнішими ситуаціями, його 
людяність і порядність. Йому 41 рік, 
але він уже має великий досвід дер-

жавного управління.
За плечима нашого земляка та 

команди, з якою він йде на вибо-
ри, — вкрай важлива для україн-
ських громад децентралізація, нова 
українська школа, тисячі кілометрів 
нових доріг, сотні відремонтованих і 
збудованих по країні шкіл, амбула-
торій, дитсадків і стадіонів, підви-
щення зарплат і пенсій, українське 
кіно, книга, програма «Чужих дітей 
не буває», щоденна робота зі зміц-
нення обороноздатності держави і 
багато іншого.

Ризики того, що комусь захочеть-
ся повернути все назад, наприклад, 
знову централізувати кошти, передані 
Урядом Гройсмана на місця, — великі. 
Тому дуже важливо підтримати люди-
ну, якій ми довіряємо. І на Вінниччи-
ні, і в цілому по країні є багато тих, 
хто позитивно оцінює його роботу 
як Прем’єра, довіряє йому і хотів би, 
щоб він продовжив працювати на цій 
посаді. Але не всі розуміють, що це 
залежить від результатів виборів. Тіль-
ки наша підтримка дасть йому мож-
ливість не тільки зайти в парламент 
зі своєю командою, а й знову брати 
участь у формуванні уряду.

За результатами соціологічного опи-
тування Центру соціальних експертиз 
Інституту соціології НАН України, 
проведеного 11-16 липня, «Україн-
ська стратегія Гройсмана», набирає по 
країні уже 5,4 % голосів виборців, до-
лаючи прохідний бар’єр до парламен-
ту. Як би конкуренти не намагались 
нав’язати виборцям зворотну думку.

Тому важливо 21 липня прийти і 
проголосувати за «Українську стра-
тегію Гройсмана», а це означає — 
за стабільність, розвиток і успіх 
України!

11 причин голосувати за команду 
«Української стратегії Гройсмана»

звернення 
Володимира 

гройсмана
— Дорогі земляки! 21 липня ми обираємо 
Верховну Раду. Від нашого вибору зале-
жить, якою буде Україна, добробут грома-
дян, і чи буде мир на нашій землі.
Кілька років тому я пішов у центральну вла-
ду, щоб все, що ми з вами напрацювали 
у нас на Вінниччині, — поширити на всю 
країну. Відродження міст і сіл, створення 
нових шкіл і садків, підвищення якості ме-
дичних послуг, ремонт доріг, впроваджен-
ня енергоефективності, відродження еко-
номіки. Ми пройшли лише частину шляху.
Щоб досягти більш відчутних результа-
тів, — треба продовжити розбудовувати 
країну. І мені, як і тоді, коли я висувався 
на місцевих виборах, знову потрібна Ваша 
підтримка. Зі свого боку обіцяю: я ніколи 
Вас не підводив, і не підведу тепер! Вам 
не буде соромно за мою роботу! Прого-
лосуйте за нашу команду «Української 
стратегії»!

щиро ваш
володимир гройсман
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олена удвуд

Музей історії міста відкрили 10 
липня 2004 року. Він розмістився у 
старовинній будівлі, де раніше була 
земська пошта. Тоді під експонати 
виділили кілька кімнат.

— Я пам’ятаю, як 15 років тому 
відкривася цей храм, — каже Зоя 
Вільчинська, історик. — Лілія Ма-
каревич (директор музею - авт.) 
дуже хвилювалася. Ви знаєте, як це 
починати з нуля?! Ніколи не забуду, 
як вона прийшла до мене і каже: 
«Зоя, я не впораюся. Про що тре-
ба буде розповідати, як проводити 
екскурсії?»

На 15-річчя музею відкрили три 
нові виставкові зали. Їх облашту-
вали у частині приміщення, де була 
нотаріальна контора. Чотири роки 
тому кімнати звільнили і з’явилася 
можливість оформити нові екс-
позиції.

куточок, присвЯчений жерт-
вам голодомору

Першу залу прикрасила кар-
тина Миколи Степанюка, на якій 
старослов’янською мовою написано 
«Коли проїдеш козачий тин, то до-
їдеш до міста».

— Існує версія, що Козятин мав 
називатися «Козачий тин», — по-
яснює Лілія Макаревич, директор 
музею. — Є спогади нашого старо-
жила, який читав книгу Глуховецької 
церкви і там досить часто зустрічав 
назву «Козачий тин». Інших пись-
мових згадок про це наразі немає.

Ліворуч від світлини оформлений 
куточок, присвячений голодомору 
1932–1933 років. На стіні - сорочка 
на хресті. Вона символізує розіп’яту 
дитину-Україну. Нижче книга пам’яті 
та стенд зі світлинами і спогадами 
очевидців тих подій.

— Старожил Едмунд Мончин-
ський згадував, що залізничники 
отримували пайки, — розповідає 
Макаревич. — А під його парканом 
опухла людина, бо сусідка дала їй 
скляночку молока. Він згадує, що в 
Козятині варили холодець з людей. 
Був вітряк там, де магазин «Ро-
машка» (на вулиці Незалежності, 
колишня Червоноармійська — авт.), 
і там знайшли людські кістки.

Під стендом ступа, у якій товкли 
кутю, кам’яні жорна та лом. Ці 
експонати обрали не випадково. 
Комнезамівці ломами розбивали 
жорна, щоб селяни не могли на них 
перетирати зерно.

У сусідній невеличкій кімнаті від-
творили інтер’єр селянської хати 
40-их років минулого століття. Стіну 

між цією та попередньою залою 
було зруйновано снарядом під час 
Другої світової війни і згодом від-
будовано.

Перед входом у залу оформили 
частину солом’яної стріхи. У самій 
кімнаті піч, ткані на верстаті руш-
ники, ліхтарі, колиска, старовинна 
розписна скриня кінця 19 — почат-
ку 20 століття. А на стелі дерев’яна 
балка 1944 року.

віктор іванов та старовинні 
ФотограФії

Третя зала одна із найбільших. Її 
присвятили Віктору Іванову, режи-
серу фільму «За двома зайцями», 
та фотостудії Давида Шварцмана.

У одному кутку фотографії 
Давида Шварцмана, старовинний 
великий фотоапарат, подарований 
Валентиною Путь, різна техніка, 
за допомогою якої раніше робили 
світлини.

Інший куток присвячений Віктору 
Іванову. Тут відтворили приблизний 
інтер’єр початку 20 століття: ста-
ровинні меблі, серед них комод, 

вкритий зеленим сукном. Під склом 
можна роздивитися свідоцтво про 
народження, яке підтверджує, що 
Іванов народився у Козятині.

Поруч на стільці саквояж, з яким 
ходили лікарі. Адже батько режи-
сера був фельдшером залізничної 
лікарні.

На стіні багато світлин творця 
фільму «За двома зайцями».

На відкриття цієї зали запросили 
сина Віктора Іванова, Михайла.

— Я радий, що не забувають 
мого батька, — ділиться вражен-
нями Михайло Іванов. — Це добре, 
що його шанують, пам’ятають і 
його, і його твори. На жаль, їх було 
мало. Часи такі були — війна. Був 
період малокартиння, коли на весь 
СРСР випускали 10 фільмів на рік.

Михайло Іванов працював з бать-
ком оператором-постановником 
на студії Довженка. Разом вони 
відзняли близько десяти фільмів. 
Жили у Києві, навпроти студії. І 
колись приїздили до Козятина.

— Я був там, де жив батько, — 
розповів нам Михайло Іванов. — 

Колись там був напис над дверима 
«Прийомний покой». Це було при-
міщення залізничної лікарні. Діду 
дали можливість там жити. Там, 
здається, було дві кімнати. Потім 
там зробили аптеку (приміщення 
на вулиці Винниченка біля Міського 
терцентру — авт.).

Михайло Іванов допоміг музею 
зібрати деякі експонати. Передав 
фотографії. Проте речі з будинку, 
де його батько провів дитинство, 
на жаль, не збереглися.

— Жодних речей не залишило-
ся з того періоду, — продовжує 
син режисера. — Була війна, тому 
все пропало.

Ми ще мали родичів Мужич-
кових, але вони чомусь тут не 
такі відомі. Олександр Мужичков 
був Героєм соціалістичної праці, 
керував величезним авіапідпри-
ємством. Його родина жила на 
Угловій, яка потім називалася 
Орджонікідзе (сучасна вулиця Ви-
шневецького — авт.).

про роБоту агропромислового 
комплексу козЯтинського району
у 1 -му півріччі 2019 року 
Козятинщина  була і залишається осередком 

міцних сільськогосподар- ських традицій. Завдяки 
стабільній роботі аграрного сектора виконані  основні за-
вдання, спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки.

Так, зокрема під урожай 2019 року посіяно 33,5 тис.га зер-
нових культур, що в структурі посівних площ складає 54,4% 
і відповідає показникам минулого року.

Посіяно 23,9 тис.га технічних культур, що також відповідає 
показникам минулого року. Технічні культури в структурі по-
сівних площ складають 38,9%.

Кормових культур посіяно на площі 4,1 тис.га або 6,7% від 
усієї посівної площі, що дасть можливість в 2019 році повніс-
тю забезпечити тваринництво кормами. На сьогоднішній день 
з першого укосу багаторічних трав с/г підприємства району 
заготовили 900 тонн сіна і 3500 тонн сінажу.

Станом на 15.07.2019 року в районі розпочато обмолот 
оз.ріпаку і ранньої групи зернових. Озимий ріпак обмолочено 
на площі 2810 га, що складає 89,5% від прогнозу. Намоло-
чено 8,0 тис.тонн зерна, при середній врожайності 28,5 ц/га.

Зернові обмолочено на площі 1,2 тис.га (6,2% від про-
гнозу), намолочено 2 тис.тонн зерна. Середня урожайність 
складає 41,2 ц/га, в тому числі:

Паралельно зі збиранням зернових в районі проводиться 
підготовка ґрунту під посів озимих культур. На даний час під 
посів озимих зернових підготовлено ґрунту на площі 3,1 тис.
га.

Станом на 1 липня 2019 року в сільгосппідприємствах райо-
ну нараховується 4938 гол. ВРХ, до минулого року менше на 
127 гол., в тому числі є в наявності 1681 корови, до минулого 
року збільшено на 8 гол. Поголів’я свиней становить 3815 гол. 
до минулого року менше на 648%.

Тваринництвом в районі займається 13 господарств. 
За І півріччя 2019 року в сільгосппідприємствах району ви-

роблено 4515 тонн молока, вирощено в живій вазі 616 тонни 
м'яса, реалізовано 655 тонн м'яса. У порівнянні з відповідним 
періодом минулого року обсяги виробництва молока збіль-
шено на 11,7%, вирощування м'яса в живій вазі та реалізація 
м'яса зменшено відповідно на 14,8% і  27,9%.

Так, з початку року господарствами закуплено 118 гол. 
молодняка ВРХ.

Розмір середньомісячної заробітної плати 1 штатного пра-
цівника в сільському господарстві за 5 місяців складає 7466 
грн., що на 19% більше до відповідного періоду минулого 
року. Заборгованість  із виплати заробітної плати відсутня.

Районна державна адміністрація в межах повноважень 
здійснює моніторинг інвестиційних проєктів, що знаходяться 
в стадії реалізації. 
найБільші проєкти:

- ТзОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» (будівництво біо-
газової станції)- загальна кошторисна вартість проекту – 5,5 
млн.євро.

- ТОВ «Він-Агро-Експорт» (будівництво зернопере-
вартажувального комплексу) - загальна вартість – 12-13 млн.
дол.США.

Станом на 1 липня 2019 року стан готовності по ТзОВ 
«Юзефо-Миколаївська АПК» складає 99%, по ТОВ «Він-
Агро-Експорт» - 65%.

На протязі І півріччя 2019 року завершено проєкт по ТОВ 
«Сервіс-трансавто» (виробництво електричної енергії з аль-
тернативних джерел в с. Іванківці), загальною вартістю 33 
млн.грн. 

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

історія офіційна сторінКа КозятинсьКої районної влади

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Паламарчука Павла  Павловича ( 18.07)
депутата районної ради
Беха Леоніда Анатолійовича (19.07)
інспектора сектору житлово-комунального господарства 

та інфраструктури райдержадміністрації 
Іванчук Олену Іванівну (19.07)
депутата Козятинської районної ради
Бондарчука Бориса Андрійовича(19.07)
сторожа райдержадміністрації
Марченка Костянтина Володимировича(22.07)
секретаря Козятинської міської ради

Бажаю Вам міцного здоров'я, особистого щастя, неви-
черпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай 
у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – 
доброта, а у справах – мудрість та виваженість. 

Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи 
радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів.

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

прес-центр 
рда
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про порЯдок денний сесії та Фінан-
суваннЯ комунальних установ го-
ворили на засіданні Бюджетної 
комісії

16 липня за участі голови районної ради Ві-

ктора Слободянюка відбулось засідання постійної комісії 

районної ради з питань бюджету, фінансів, комунального 

майна, економічного і соціального розвитку.

Депутати розглянули порядок денний 30 чергової сесії, 

яка відбудеться 19 липня та проекти рішень.

До порядку денного включено 19 питань, серед яких 

депутати розглянуть хід виконання районних програм, вне-

суть зміни до них, приймуть рішення по кадрових питаннях.

На сесію також виноситься питання про внесення змін до 

рішення 27 сесії районної ради 7 скликання №02-27-07 від 

21.12.2018 р. «Про районний бюджет на 2019 рік». Відпо-

відно до проекту районною радою пропонується включити 

до планових надходжень бюджету податок на доходи фі-

зичних осіб комунальних підприємств, які перереєстрували 

місце знаходження з міста в район. 

Начальник Козятинського відділення ГУ ДФС у Ві-

нницькій області Геннадій Садовий поінформував про 

суми сплаченого за І півріччя 2019 року податку на доходи 

фізичних осіб до районного бюджету підприємствами, які з 

01.01.2019 року змінили свою юридичну адресу. Зокрема у 

підсумку за 6 місяців поточного року сума коштів, яка під-

лягає розподілу становить близько 1,5 млн.грн., а до кінця 

року дана цифра збільшиться до 3,5-4 млн.грн. 

За словами Віктора Миколайовича дані кошти вже 

можна було б спрямувати на вирішення важливих питань 

діяльності комунальних підприємств, яких, на жаль, на 

сьогоднішній день вистачає.

Досить емоційним було обговорення нагальних потреб 

комунальних підприємств та установ. А емоції дійсно важко 

стримати, адже складається враження, що відбувається по-

вний саботаж їх діяльності та штучне створення соціальної 

напруги з боку виконавчої влади. Напевно невипадковим 

є той факт, що голова райдержадміністрації, начальник 

відділу освіти-голова бюджетної комісії, начальник фі-

нуправління не з’явились на засідання комісії. Вони не 

попереджали про свою відсутність, а в день проведення 

комісії взагалі не брали слухавку. Ось так «відповідально» 

ставиться райдержадміністрація до виконання делегованих 

повноважень та повністю самоусувається від виконання 

своїх прямих обов’язків. 

Головний лікар ЦПМСД Валентина Лобченко розповіла, 

що однією із найбільших проблем в роботі установи є не-

стача фінансування на забезпечення населення пільговими 

медикаментами та для виробів медичного призначення. 

Зокрема на пільгові медикаменти на півроку потрібно 

854 тис.грн., натомість виділено 150 тис.грн. На памперси, 

калоприймачі та пелюшки потрібно майже 180 тис.грн., 

але не виділено жодної копійки. Немає фінансування для 

придбання туберкуліну, вакцини проти грипу та харчування 

хворим на фенілкетонурію. Неминуче, що у зв’язку з такою 

ситуацією серед людей назріває невдоволення. За словами 

Валентини Петрівни, якщо скарги почнуть надходити до 

НСЗУ, то Центр можуть позбавити фінансування. На без-

ліч звернень до керівництва РДА абсолютно ніякої реакції 

немає. Напевно зручніше лише на словах перейматись 

медичним простором  Козятинщини, ніж робити реальні 

справи для покращення благополуччя громади. Чому люди 

мають страждати через таку байдужість посадових осіб та 

невиконання своїх функцій райдержадміністрацією?

Фінансові проблеми є і у районній стоматполіклініці. За 

словами головного лікаря Андрія Пірожка катастрофічно не 

вистачає коштів на виплату заробітної плати. Міська влада 

не вважає за потрібне турбуватись за обслуговування місь-

кого населення. Із 1 млн.200 тис.грн субвенції було переда-

но лише 300 тис.грн. Наразі фінансування установи складає 

лише 25% від плану. До того всього в приміщенні потрібно 

проводити  ремонт. Тож районна стоматологічна поліклініка 

ставиться в умови, коли буде вимушена обмежити надання 

пільгових послуг жителям міста у зв’язку з відмовою міської 

влади виділяти кошти на надання послуг жителям міста.

Директор Козятинської централізованої бібліотечної 

системи Анна Мочарська зауважила, що бібліотека була 

профінансована лише на І півріччя. 100 тис.грн. на липень 

виділено з районного бюджету на минулій позачерговій се-

сії, однак надалі грошей немає ні на зарплату, ні на оплату 

комунальних послуг. Серйозні проблеми є з опаленням при-

міщення. Міська влада знову ж таки не вважає за потрібне 

співфінансувати заклад. Ніяких пропозицій щодо подальшої 

долі бібліотеки не вносить і райдержадміністрація.

На даний час у Козятинському районі існує суттєва 

проблема щодо виплати заробітної плати у комунальному 

підприємстві «Козятинська центральна районна лікарня», 

адже додатково необхідно 7 млн.611 тис.грн. Козятинська 

районна державна адміністрація не вживає заходів по пе-

редачі у повному обсязі цільової державної субвенції, що 

передбачена на виплату заробітної плати медпрацівникам 

вторинної ланки медицини з бюджету м.Козятина, жителям 

якого надаються медичні послуги комунальними підпри-

ємствами району, до районного бюджету.

За словами головного лікаря Олександра Кравчука, не 

вистачає коштів на проведення необхідних ремонтів, немає 

медикаментів для надання невідкладної допомоги, ліки 

беруться в борг.

Олександр Миколайович від імені колективу лікарні 

вніс пропозицію щодо проведення публічного обгово-

рення того, що сьогодні відбувається з закладом. Голова 

ради Віктор Слободянюк підтримав дану ідею, та зазна-

чив, що таке обговорення буде проведено найближчим 

часом. 

Не змогли члени бюджетної комісії погодити розпоря-

дження голови райдержадміністрації №148 від 21 червня 

2019 року «Про внесення змін до районного бюджету» 

у зв’язку з відсутністю доповідача по даному питанню.

Наприкінці засідання Віктор Миколайович висловив ба-

чення, що бюджетній комісії потрібно розглянути питання 

про переобрання голови комісії, адже нинішня голова, не 

зацікавлена у проведенні засідань та вирішенні питань 

життєдіяльності Козятинського району. Згоду висловили 

присутні члени бюджетної комісії.

Підсумовуючи все озвучене, голова районної ради Ві-

ктор Слободянюк наголосив на деструктивній позиції Ко-

зятинської районної державної адміністрації по забезпе-

ченню сталої роботи комунальних медичних підприємств. 

Зважаючи на це членами комісії спільно з керівниками 

комунальних установ прийнято рішення звернутись до 

Президента України та голови ОДА щодо необхідності 

прискорення звільнення керівництва райдержадміністрації 

та призначення на дану посаду людини, яка займатиме 

конструктивну державницьку позицію і вболіватиме за 

розвиток Козятинського району.
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культура. Музей історії міста відсвяткував п’ятнадцяту річницю з дня заснування. На святі відбулось 
відкриття нових залів, один з яких присвятили Віктору Іванову. А також презентували виставку 
живописних полотен бердичівського художника Олександра Войтка

на юВілей музею заВітаВ син 
режисера «за дВома зайцЯми»

Після відкриття нових залів від-
відувачів запросили помилува-
тися картинами бердичівлянина 
Олександра Войтка. І його бать-
ко, і друзі були професійними 
художниками, тож він долучався 
до мистецтва ще з дитинства. За 
часів Радянського Союзу працю-
вав художником-оформлювачем.
— Коли розвалився СРСР, роботи 
не стало, — розповідає Олександр 
Войтко. — Саме тоді я пригадав, 
що можу щось малювати. Так став 

передвижником — їздив зі своїми 
роботами з Бердичева то у Хміль-
ник, то на Київ.
Бердичівлянин має більше трьох-
сот полотен. Багато його робіт при-
крашають приватні колекції по всіх 
куточках світу. Картини виконані 
переважно олійними фарбами. 
Улюблені образи — традиційна 
українська хата із солом’яною 
стріхою та нічний пейзаж.
— Я люблю українську хату та ніч, 
— продовжує художник. — Як про-

читав «Чари ночі, сміються, пла-
чуть солов’ї» (вірш Олександра 
Олеся — авт.), і подивився картини 
Світлицького, мені дуже захотіло-
ся намалювати ніч, як соловей на 
призьбі сидить.
Роботи майстра змусили відвід-
увачів повернутись думками у 
роки дитинства.
— Я ще був малий і ми з братом 
зі схожої стріхи каталися, — каже 
Петро Зарицький, показуючи на 
картину «Весна буяє». — А ще, 

пам’ятаю, колись зі стріхи ко-
лосочка смикали, коли горілку 
гнали.
— Мені приємно, що люди згада-
ли своє дитинство, — додає ху-
дожник. — Свою ту хату. Не одна 
людина плакала біля моїх картин. 
Не через те, що було якесь горе, а 
тому,  що вона побачила ту хату і 
згадала дитинство, друзів.
Виставка полотен Олександра 
Войтка діятиме в музеї впродовж 
місяця.

українська хата і ніч

«Я радий, що не забувають мого батька», - каже 
михайло іванов. Частину однієї з нових кімнат 
присвятили його батькові, Віктору Іванову

охочі мали змогу приміряти костюм проні прокопівни, 
героїні фільму «за двома зайцями»

художник олександр войтко. «Коли розвалився СРСР і 
роботи не стало, я пригадав, що можу щось малювати»

Оголошення
19 липня 2019 року о 12. 00 год. біля пам’ятника заги-

блим учасникам АТО в м. Козятин  за участю представни-
ків органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
учасників АТО, військовослужбовців, громадськості відбу-
дуться міськрайонні заходи по вшануванню пам’яті воїнів 
загиблих в АТО та 5-річчя звільнення міст Донецької та 
Луганської областей  від російської окупації. 

Запрошуємо  всіх бажаючих взяти участь у мітингу-
реквієму та покладанні  квітів до пам’ятника загиблим 
воїнам АТО.

ЩИРО ВІТАЮ
З ЮВІЛЕЄМ
депутата районної ради
Павла Павловича ПАЛАМАР-

ЧУКА (18.07)

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
щастя, сімейного затишку, достатку 
та благополуччя. Нехай завжди й у 
всьому Вас супроводжують удача, 
супутниками життя будуть непохитна 
воля та оптимізм, хай доля завжди 
буде прихильною до вас та вашої 
родини, а кожен новий день дарує 
приємні враження, задоволення від 
роботи та світлу надію на майбутні 
роки! 

З повагою, голова районної ради      
Віктор СЛОБОДЯНЮК

Оголошення
Зважаючи на велику кількість 

проблем, існуючих в роботі кому-
нальних підприємств галузі охорони 
здоров’я, які негативно впливають 
на надання якісних медичних по-
слуг, виникла необхідність про-
ведення публічного обговорення 
діяльності комунальних медичних 
підприємств.

Публічне обговорення відбудеться 
19 липня 2019 року об 10:00 год. в 
залі засідань на третьому поверсі 
райдержадміністрації по завершен-
ню сесії ради.

Запрошується керівництво про-
фільних департаментів ОДА, депу-
тати районної ради, представники 
міської влади, керівники комуналь-
них установ та підприємств, началь-
ники управлінь і відділів районної 
державної адміністрації, сільські, 
селищні голови, керівники громад-
ських організацій, небайдужі жителі 
району та міста, ЗМІ.



8 RIA-К, Четвер, 18 липня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 9 RIA-К, Четвер, 18 липня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 
політична реКлама політична реКлама

4
5
5
8
1
5

Відверте інтерв'ю з 
кандидатом в депутати 

по одномандатному округу №13 
Олександром Реп’яхом. 

Вибори вже на цих вихідних. 
Люди думають, кого обирати. 
До влади тягнуться діючі нар-
депи та депутати місцевих рад. 
Ми вирішили поспілкуватись 
з Олександром Реп’яхом, який 
жодного дня не був при владі, 
але своїми численними здобут-
ками показав, що може змінити 
країну. До того ж, Олександр є 
одним з лідерів виборчих пере-
гонів в окрузі № 13 та записа-
ний під № 9 в бюлетені.

— У вас великий рейтинг. Кра-
їна потребує змін. Чому йдете 
по округу № 13?

— Я живу у своєму рідному 
краю все життя. Розвиваю лі-
кувально-оздоровчу сферу в ра-
йоні. Моя дружина — очолює 
дитячий садочок. Ми з дружи-
ною кожного дня змінюємо наш 
регіон на краще. Проте людям, 
які тут живуть, ніхто не допо-
магає з представників влади, 
їх проблеми не вирішуються 
роками. Реформи проходять, 
але ніхто не бачать результату. 
Діючі депутати Верховної Ради, 
обласної ради, чиновники вони 
не виконують свої обов'язки, 
а згадують про те, що щось треба 
зробити лише коли починаються 
вибори. Також, під прикриттям 
різних партій, йдуть сумнівні 
кандидати, які для людей нічого 
не зробили. Що ж вони можуть 
у Верховній Раді зробити? Голо-
сувати, як скаже партія?

На моє переконання депу-
тат — це не просто людина, 
яка пише закони і голосує. 
Депутат — це міст між наро-
дом та Президентом, Прем'єр-
міністром та місцевими чинов-
никами. В нашій країні депутат 
має багато функцій, проте діючі 
можновладці ними користують-
ся ним лише в своїх інтересах. І 
мене це дивує. Вони роками при 
владі і знають проблеми регіону, 
але лише показують картинки, 

як все вони красиво зробили, 
але крім цих картинок, їм біль-
ше нічого показати. Я зміню 
цю тенденцію. Буду кожного 
дня звітувати про свою роботу 
і люди побачать не картинки, 
а реальні справи.

Ви балотуєтесь перший раз. 
Що скажете про передвиборчу 
кампанію?

Це дуже брудна та складна 
кампанія. На мене та на мою 
сім’ю «виливають» дуже багато 
замовного бруду. Намагаються 
придумати історії, які не спів-
падають з дійсністю. За всі свої 
справи я відповідаю і намага-
юсь робити лише добро. Інші 
кандидати рвуться до влади, 
нехтуючи моральним принци-
пам. Це показує, що вони по-
чинають з брехні, тому і далі 
будуть брехати. Для них го-
ловне — посада та гроші. Я ж 
пропоную зовсім інший підхід. 
Де головною рушійною силою є 
народ та експертне середовище. 
Я вважаю, що краще за людей 
ніхто не знає, що їм потрібно. 
А вся ця «чорнуха» нехай буде 
на совісті тих людей, які її за-
мовляють.

Ви підтримуєте Перзидента, 
але не є в команді Зе, деякі на-
зивають вас клоном ЗЕ Команди?

(Сміється). Як мене тільки 
не називали. І проектом Юр-
чишина, і як ви сказали клоном 
Зе. Я самовисуванець, ніколи 
не був ні в чиїй партії. Ні від 
кого не залежу. За мною ніхто 
не стоїть, ні партія, яка буде вка-
зувати що робити. Моя — партія 
це жителі мого округу № 13 — 
мої Земляки. В кожного з них є 
свої проблеми, що не вирішують 
роками. І вони самі почнуть ви-
рішувати свої питання.

Яким чином?
Перше, що треба зробити — 

це взяти на себе політичну від-
повідальність та зняти недотор-
канність з Президента, депутатів 
та суддів. Люди обирають свого 
представника, а не корумповану 
касту.

Друге, і це стовп моєї про-
грами — народовладдя. Не коли 
люди ходять за депутатом і щось 
в нього просять, а коли депутат 
виконує їх волю. Це зробити 
дуже просто. В нас готується 
сайт де кожна людина від 18 ро-
ків — голосуватиме за кожне 
моє рішення у Верховній Раді. 
Законопроект буде на сайті, 
де кожен зможе з ним озна-
йомитись і прийняти рішення. 
Водночас я та мої помічники 
в межсесійний період їздити-
мемо по всім селам і містам 
округу, де письмово можна буде 
проголосувати за моє рішення. 
Все буде на сайті відкрито.

Третє, моя робота, виступи 
в Раді на комітеті, тощо онлайн 
транслюватиметься на сайті. 
Люди зможуть бачити кожен 
мій крок. Вони обирають сво-
го представника і повинні його 
контролювати.

У нас досить складний регіон. 
Як будете вирішувати проблеми?

Щоб вирішувати, потрібно ви-
конувати волю народу. Я зроблю 
новий формат роботи народного 
депутата. Ми збираємо всі по-
бажання людей. В нас велика 
кількість розумних та обдарова-
них спеціалістів в кожній сфері. 
Наші лікарі, вчителі, юристи, 
будівельники краще всіх знають, 
як зробити з нашого округу цу-
керку. Я неодноразово заявляв, 
що кожен мій голос у Верховній 
Раді буде на контролі в усіх жи-
телів округу.

В нас є пріоритетні на-
прямки. По-перше, це ремонт 
доріг. Особливо в сільській 
місцевості та місті Хмільник. 
Не можна, щоб до курортного 
міста не можна було доїхати. 
По-друге, в Калинівському ра-
йоні досі не відновлені будинки 
після вибухів на військовому ар-
сеналі. Вже пройшло два роки. 
По-третє, необхідно ліквідувати 
екологічну небезпеку в Козяти-
ні. Прибрати сміттєвий полігон, 
бо сморід з нього заважає людям 
дихати. Відновити каналізацію, 

яка у такому великому місті 
в аварійному стані.

Як повернути молодь в село?
Про проблеми села можна 

говорити довго, а я пропоную 
швидко діяти. В селі повинні 
бути вчитель та лікар. Необ-
хідна державна програма, щоб 
після навчання в університетах 
на бюджеті, наступні три роки 
молоді вчителі та лікарі пра-
цювали в селах з підвищеними 
зарплатами та пільгами.

Для цього потрібна інфра-
структура. Щоб держава виді-
ляла кошти на ремонт дитячих 
садочків, шкіл та амбулаторій.

Справедливе розділення паїв. 
Рівномірно за кількістю населен-
ня, а не так як вирішив сільський 
голова. Господарем своєї землі 
повинен бути той, хто її обробляє.

Потрібно повернути моло-
діжні кредити та удосконалити 

систему підтримки молодих сі-
мей та малого бізнесу. Це ство-
рить потужний середній клас та 
дасть поштовх розвитку нашої 
держави.

Чому люди повинні голосувати 
саме за вас?

Не так за мене, як за своє 
майбутнє. Тому, що тепер ко-
жен із жителів округу впливати-
ме на роботу депутата у Верхо-
вній Раді. Я ніколи не був при 
владі та жодній партії. Моїми 
конкурентами є діючі нардепи, 
депутати обласної ради, чинов-
ники різних рівнів. Вони були 
всі при владі, стрибали з партії 
в партію. Я просто хочу, щоб 
люди їхали рівними дорогами, 
отримували якісну освіту, не че-
кали по кілька годин швидку та 
не стояли в кілька годин в чер-
гах за субсидією. А змінити все 
це можете лише ви, і я готовий 
стати рушійною силою цих змін.

Про що ви мрієте?
Щоб люди посміхались, раді-

ли життю, не турбувались про 
завтрашній день. В нас протя-
гом останніх років було стіль-
ки негативу, що люди ходять 
по вулиці, їздять в транспорті 
дуже сумні. В нас творчий, та-
лановитий та красивий народ. 
В Україні закладений великий 
скарб — це її люди. Люди — це 
найцінніше, що є в нас. Я мрію, 
щоб люди відчули зміни на кра-
ще, і це можливо.

І наостанок. Олександре, «в 
чому сила?» 

Сила в людях, моїх Земляках. 
Ви найкращі. Змінимо країну 
разом!

«Люди хочуть побачити не картинки, 
а реальні справи», — Олександр Реп’ях

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДиДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТи 
ОЛЕКСАНДРА  

РЕП’ЯХА

олександр реп’ях з колективом санаторію «поділля»

4
5
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   репортаж репортаж

олена удвуд,
 в’Ячеслав гончарук

Сьомого липня 1874 року Козятин 
отримав статус волосного містечка 
Бердичівського повіту. Тому щоріч-
но ми святкуємо День міста у другу 
неділю липня.

Цьогоріч місто залізничників 
відсвяткувало 145-тий день наро-
дження.

Почалося свято у суботу з 
дитячої програми. Для дітей при-
готували декілька атракціонів, яких 
у міста-іменинника ще не було. 
Особливою увагою користувалися 
гойдалки вертикального підйому та 
кульки-скафандри на воді.

Увечері відбулися змагання бо-
гатирів. Десятеро стронгменів з 
Козятина та району показували 
свої вміння у шести вправах. Зван-
ня «Богатир-2019» отримав Сергій 
Гаврилюк.

У неділю святкування продо-
вжилося. На малечу чекали нові 
атракціони та гойдалки.

Для дорослих влаштовували 
цікаві майстер-класи. Багато на-
ших краян зручно вмостилися біля 
столиків міні-кафе гастрономічного 
ярмарку. Хтось віддав перевагу 
тонізуючому напою, хтось просто 
прийшов на площу відпочити.

Ще одна цікавинка для молоді — 
книжкова барахолка. Її влаштував 
Клуб української фантастики «Дра-
коняче серце». Тож гості свята мали 
змогу оновити книжкові полички.

— Ми пропонуємо людям об-
мінювати книги або придбати їх 
за дуже низькими цінами, — каже 
Анна Гайналій, координатор про-
екту. — Виручені кошти ми вико-
ристаємо на реалізацію фестивалю 
фентезі у нашому місті. Плануємо 
провести його у вересні, якщо все 
буде добре.

О 16 годині навпроти дитячого 
садочка з’явилися живі скульптури. 
Охочі підходили з ними фотогра-
фуватися.

— Я фотографувалася з ними 
вперше, — каже Катерина Матю-

шенко. — Мені дуже сподобалося. 
Я навіть їх торкалася. Вони на до-
тик дуже шершаві.

У 64- річного пана Миколи ми 
запитали, чому він у святковий день 
без радості на обличчі.

веселилися. У ці вихідні Козятин відсвяткував своє 145-річчя. 
З цієї нагоди влаштували дводенне святкування. Провели 
ярмарок, забави для дітей та концерт, на який запросили гурти 
«Made in Ukraine», «Беz обмежень» та «Draft»

без сміттЯ і з тортом. Як сВЯткуВали день міста

козятинчани радо зустріли своїх, рок-гурт «Draft». Вони вийшли на сцену останніми. 
Хлопці відривалися на повну. А після виступу хедлайнер Сергій Гайдучок кинув у зал 
футболку з логотипом гурту

навпроти дитячого садочка вишикувалися живі 
скульптури. Козятинчани радо підходили до них, 
аби сфотографуватися. Ми хотіли поспілкуватися 
зі скульптурами, та виявилося, що вони не можуть 
розмовляти. Просто наче справжні

«у гончарстві важливий дотик», — каже сергій 
погонець (ліворуч). Майстер вчив гостей виготовляти 
вироби з глини. Чоловік займається гончарним 
мистецтвом з 1993 року. До Другої світової війни у його 
селі був великий гончарний осередок, але радянська влада 
нищила горна, щоб селяни йшли працювати до колгоспу

спеціально до дня міста «козятинхліб» приготував 
величезний торт. Його вага — 145 кілограмів. Рівно 
стільки ж, скільки років нашому Козятину. Гостей свята 
пригощали гігантським смаколиком безкоштовно

силачі тягнули пожежну машину на швидкість. Під час 
вправи в одного з учасників турніру пішла носом кров, 
тому йому довелося повторити спробу

маргарита кисляк з військової частини 3028 дає 
юній козятинчанці приміряти шолом. «Дітям цікаво 
спробувати те, що роблять дорослі», — каже Маргарита. 
Військову амуніцію показували не лише малечі, а й 
дорослим. Таким чином їх закликали вступати до лав армії

презентація професії кухар-кондитер-офіціант. 
Денис Поліщук, учень залізничного училища, безкоштовно 
пригощає гостей свята фруктами в молочному шоколаді. 
Каже, головне — подарувати дітям свято, щоб усі були 
щасливими

справжній майстер-клас із гнучкості та віджимання 
показав 74-річний іван шевченко з корделівки, що у 
калинівському районі. Чоловік розповів нам, що їздив 
виступати у різні куточки Вінницької області

першого дня усі атракціони були безкоштовні. 
Вишикувалася довжелезна черга до каруселей та надувної 
гірки. Також малеча стрибала на батутах та їздила на 
машинках

у суботу влаштували свято для дітей. Вони малювали на асфальті, водили хороводи, 
танцювали. А ще брали участь у конкурсах, за що отримували солодкі подарунки

традиційно на день міста влаштували ярмарок. 
Козятинчанам пропонували придбати сувеніри, посуд, 
український одяг, іграшки, їжу

— У мене своя радість, — каже 
він. — Коли діти та онуки приїдуть. 
Напої з консервантами я не п’ю, 
а щось смачного моя дружина не 
гірше приготує.

— А вам тут що подобається? 
— питаємо.

— Хто ж вам скаже та без 
грошей? — сміється. — Для дітей 
цікаво.

— Святкового концерту доче-
каєтеся?

— А Іжицький буде? – відпо-
відає питанням на питання наш 
співрозмовник.

— Дівчата з Києва будуть.
— Ні, не піду, — сказав Микола 

Вікторович.
Якби пан Микола знав, які ці 

дівчата із гурту «Made in Ukraine» 
цікаві, може, й залишився б. 

Концерт продовжив рок-гурт 
«Беz обмежень». Чи не найбільше 
його виступу чекала молодь. А мі-
кроавтобус із логотипом групи став 
фотозоною, де чимало козятинчан 
робили селфі.

Завершився концерт виступом 
нашого гурту «Draft». Драйвові 
пісні хлопців зарядили позитивом 
гостей свята. Навіть дощ не зміг 
розігнати козятинчан.

У перервах між виступами про-
водили конкурси. Учасникам пропо-
нували написати короткі вірші про 
місто та відгадати пісні.

Знов порадували своєю вина-
хідливостю «Козятинхліб». Вони 
спекли торт, вагою 145 кг з підстав-
кою. Хто бачив торта і куштував 
його, знають, що це був квадрат 
майже 2 на 2 метри в два яруси. 
Торта-велетня різали шестеро ку-
лінарів. Упорались з тим гігантом 
трохи менше, як за три години.

Варто відзначити, що для зруч-
ності козятинчан на святі вста-
новили біотуалети та додаткові 
смітники. А завдяки старанням пра-
цівників «Відродження» було чисто 
упродовж всього святкування.
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визначення. Для громадського обговорення МОЗ підготував законопроект, який має посилити 
боротьбу з палінням. Зокрема обмежити продаж міцних та ароматизованих сигарет. А головне — 
визнати електронні сигарети сигаретами справжній богатир. Сергій Гаврилюк з відділу охорони поліції на «Богатирських іграх» міста Козятина 

здобув титул найсильнішого козятинчанина. Він розказав, як живе та чим займається, окрім спорту

на кладоВищі на жінок напаВ собака

електронні сигарети — Все одно 
куріннЯ, а не здороВа альтернатиВа

найсильніший козЯтинець 
грає В шахи і любить теніс

здоров'я наші люди

в’Ячеслав гончарук

З Сергієм Гаврилюком ми 
познайомились на «Богатир-
ських іграх» 2016 року. На 
тих змаганнях він показав 
однаковий результат з пере-
можцем. Але був важчим 
за суперника, тому посів 
друге місце. Тоді у вправі 
«Карусель Конана» Сергій 
з вагою 250 кг пройшов 46 
секторів, що дорівнювало, 
за скромними підрахунками, 
100 метрів дистанції. Не раз 
ми хотіли написати за козя-
тинського богатиря та Сергій 
не давав згоди. Завжди у 
нього була одна відповідь 
— змагання, це моя робота 
ви її бачите, а коментувати 
мою роботу може моє керів-
ництво.

На цей раз пан Сергій 
трохи  розказав про себе. 
Каже, силу має від природи. 
Але без постійних тренувань 
на його роботі не обійтися

– Тренуюсь два-три рази 

на тиждень в клубі «Атлеті-
ка». Є чудові інші спортзали 
та якось до цього звик, – 
розповідає богатир.

– На змаганнях є улюблені 
вправи? – питаємо богатиря

– Улюблених немає, –  
каже  наш співрозмовник. – 
Вони всі важкі і виснажливі, 
Найкраще виходить «Кару-
сель Конана», перевертання 
колеса та прогулянка з ба-
лонами — це та вправа, яку 
стронгмени охрестили «про-
гулянкою фермера». 

На питання, хто з супер-
ників склав конкуренцію, він 
відповів, що всі атлети були 
в чудовій формі. 

– Юра Танасюк та мій 
теска Сергій Галосай кожен 
раз виступають на піку спор-
тивної форми, – каже Сергій

З богатирськими іграми 
розібралися, а чим займаєть-
ся Сергій Гаврилюк у вільний 
від роботи час?

– Його мало, навіть щоб 
достатньо побути з сім’єю. 

Доньці потрібна не тільки 
мама, але й тато,  – каже 
він, –. А ще у мене є багато 
друзів, люблю поратися біля 
землі, я живу в приватному 
будинку. У вихідні ходимо до 
знайомих. Тільки основним 
моїм заняттям залишається 
спорт. Спорт багатьох ви-
дів - від важкої атлетики до 
настільного тенісу чи шахів.

На завершення нашої роз-
мови ми запитали в 29-річно-
го атлета, які в нього плани 
на майбутнє, чи є у нього 
мрія і хто в їхній родині го-
лова сімейства. 

– Мрія є, а наперед нічо-
го не планую, – каже наш 
земляк. -  Життя в нас таке, 
що часто вносить корективи. 
Щось планувати можу тільки 
по господарству. Голова ро-
дини це не титул, і в першу 
чергу відповідальність.Той, 
хто вносить класну ідею, той  
як ви кажете, голова. Ми ста-
раємося з дружиною Олесею 
рішення приймати спільно.

альона рЯБоконь

Курці, які піддались мейнстріму за здоровий спосіб 
життя, сьогодні надають перевагу електронним сига-
ретам (вейпам). Мовляв, шкідливих смол в організм не 
надходить, оточуючим повітря не псують і взагалі — це 
шанс кинути палити. А для підлітків, які не можуть 
купувати традиційні сигарети через вікові обмеження, 
електронні сигарети стали «законною» альтернативою, 
тому що статусу тютюнових виробів вони не мають 
(продаються як гаджети). А купити для них «жижку» 
з нікотином жодних проблем не виникає. Можливо, це 
скоро зміниться.

Курити шкідливо — це ні в кого не викликає сум-
ніву. А ось безпека куріння електронних сигарет і їх 
ефективність в боротьбі із залежністю від цієї звички 
ніким не була доведена. У той же час у Кореї провели 
опитування 70 тис. респондентів, 80% з них зізналися, 
що одночасно з електронними курять звичайні сигарети. 
Дослідження, які провели в США, показали, що пере-
важна більшість людей, які змінили звичайні сигарети на 
електронні, в результаті стали палити більше. При цьому 
фактів повної відмови від куріння не більше 2%. Зре-
штою не обов’язково бути вченим, щоб розуміти — що-
денне вдихання хімічних сполук, це ризик для здоров’я.

Курець чому курить? Тому що він відчуває потребу в 
нікотині, це — перше. По-друге, у нього сформована 
звичка розслаблятися. Якщо людина вирішила покину-
ти ряди курців, за ідеєю, вона повинна відмовитися від 
потреби і поміняти звички. Але як може в цьому допо-
могти електронна сигарета, якщо зберігаються обидва 
чинники? І наскільки безпечна така підміна?

За словами лікаря-нарколога Гліба Головатого, вди-
хання будь-яких, апріорі не призначених для цього 
фізіологічно продуктів, завжди буде призводити до тої 
чи іншої міри ушкодження.

— Температурний вплив супроводжується пересушу-
ванням слизової, верхніх дихальних шляхів, відповідно 
втрачається зволожуюча захисна функція слизової, 
ротової і носової порожнини, - говорить лікар. — Мова 
про постійне хронічне подразнення, яке накопичується 
і з часом зрикошетить.

Великі сумніви викликає у нарколога пара, яку 
людина вдихає за допомогою електронної сигарети, 
адже, судячи з консистенції, це не зовсім звична для 
організму пара, надто концентрована і димоподібна її 
структура.

— У складі речовини, якою заправляють електро-
нну сигарету, є пропіленгліколь, це синтетична хімічна 
речовина, яка може менш небезпечна, ніж нікотин, є 
гліцерин і вода, — говорить Гліб Головатий. — Втім, про 
наслідки такого замінника поки немає інформації, тому 
що не накопичилося достатньо статистики. Та вважаючи 
це «безневинним», люди просто більше починають кури-
ти. Простий приклад з тонкими або легкими сигаретами. 
Замість того, щоб викурювати одну міцну, людина ви-
курює чотири, п’ять і більше легких сигарет.

Також нарколог каже, що крім «нешкідливих» ре-
човин, якими заправляють електронні сигарети, є 
речовини, що містять нікотин. У даному випадку його 
позиціонують як менш шкідливий. Мовляв, при вдиханні 
через електронну сигарету у курців знижується не-
безпека споживання шкідливих смол. Однак ці смоли 
сконцентровані на кордоні між мундштуком і повітрям 
і все одно потрапляють в організм. Можливо, в меншій 
кількості, але за рахунок збільшеної частоти куріння 
їх кількість, порівняно з дозами при курінні звичайних 
сигарет, під питанням. Тож маємо звичну поведінку, яка 
продовжує мотивувати людину курити більше і більше. 

ЩО ПРОПОНУюТь У МОЗ

ввести понЯттЯ електронних сигарет 

  Уперше на законодавчому рівні буде 
введено поняття електронних сигарет та 
інших способів споживання тютюну.

  І згоряння тютюну, і тління, і нагрівання — це 
все куріння.

  Курити їх у приміщенні заборонено.

  Заборонено рекламувати будь-які сигарети 
та тютюнові вироби,  
незалежно від способу їхнього споживання.

зБільшити площу попереджень 

  На кожній упаковці сигарет, 
крім напису, має бути кольорове 
фото, яке попереджає про 
наслідки для здоров’я.

  Це попередження має займати 
не менше 65% площі сигаретної 
упаковки.

  Не менше 30% площі упаковки 
електронних сигарет  
чи контейнерів для заправки.

заБоронити продаж таких тютюнових вироБів:

  Так званий «жувальний тютюн».

  Сигарети, в яких міститься більше 1 мг нікотину, 
10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю.

  Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або 
добавками, що створюють враження, ніби 
куріння має переваги для здоров’я.

  Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим 
кольоровим або полегшують його вдихання та 
засвоєння.

  Тютюнові вироби з добавками, які мають 
канцерогенні, мутагенні або репродуктивно 
токсичні властивості у неспаленій формі.

  Сигарети та тютюн для самокруток, що містять 
смакові та ароматичні добавки у фільтрі, папері, 
упаковці чи капсулах.

в’Ячеслав гончарук

До редакції звернулося дві 
жінки, на яких з різницею 
в один день напав собака 
на подвір’ї підприємця, який 
займає ться виготовленням 
пам’ятників на території кла-
довища.

– Телефонує до мене Ніна і 
повідомляє, що її собака вку-

сив. А я кажу: ти не повіриш, 
на мене вчора теж напав там 
пес. Але я встигла вискочити. 
Хоч і не вкусив, але злякав 
страшно, – розповідає Людми-
ла Бережнюк. – Ось вирішили 
прийти до вас, аби написали і 
попередили людей про небез-
пеку.

Ніні Кренті пощастило менше 
за подругу. Її пес встиг схопити 

за ногу. 
– Я була на кладовищі і по 

дорозі вирішила зайти, спитати 
ціни на гробнички. Зайшла на 
подвір’я. І тут звідки на мене 
вискочила собака, – каже пані 
Ніна

Жінки розповіли, що те-
лефонували господарю, але 
слухавку взяла його дружина 
і сказала, що вони не працю-

ють. І взагалі, це приватна 
територія, немає чого там 
ходити.

– Як це не працюють? 
На обійсті повно памят-
ників. Для кого вони їх 
роблять? Туди безпере-
шкодно може хто завгодно 
зайти, а там собаки, – 
обурюються жінки.

Ми поїхали на місце 
події. Єдиний, кого там 
застали був працівник Ва-
лерій, який візочком возив 
щебінь. На питання, де со-
бака якого прив’язують на 
ніч біля контори, Валерій 
прямої відповіді не дав. 
Сказав, що тут багато бі-
гають собак. Може якийсь 
вкусив. З собак яких ми 
бачили на території кладо-
вища був руденький біля 

вагончика і рябенький біля 
воріт. І той, і інший вочевидь 
кусати когось не можуть, бо 
бояться людей. Очевидно після 
інциденту собаку, що кусався 
кудись забрали.

Спроби поспілкуватися з 
господарем в телефонному 

режимі також не увінчались 
успіхом. Директор на дзвінок, 
який написаний на дверях його 
контори не відповідав. 

Якщо він захоче прокоменту-
вати ситуацію, ми надамо йому 
таку можливість у наступних 
номерах газети. 

Богатир козятина-2019 сергій гаврилюк

від укусів пса у ніни кренті залишився чималий синець

навряд чи цей собака когось може покусати. Того, хто 
кусався, вочевидь кудись забрали 
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 продам
  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
  Áåíçîïèëà, áåíçî-åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, 
åë.äðåëü, ìëèí 3-õ ôàçíèé, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï 
äî ìîòîáëîêà, åë.çâàðêà, åë.ëîáç³ê, êîìïðåñîð 
2-õ öèë³íäðîâèé, ßÂÀ-350, ïàé ïøåíèö³. 068-
216-34-20
  Á³íîêëü, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, 
òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 098-597-13-15
  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
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ðó÷êîþ äëÿ ä³â÷èíêè. 
063-298-50-36
  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
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, â³äêðèâí³, íîâ³, 
ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì 0.7 õ 1.03 - 4 øò. 
063-616-18-22, 067-976-19-54
  Â³êíà äåðåâÿí³ ïîäâ³éí³ ç³ ñêëîì ç êâàðòèðè 
(ôîðòî÷êè) ð.1620 õ 1400 ìì. 9+8 , 2 000 ãðí. 
063-311-91-86
  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
  Äà÷à ïðèâàòèç. 5 ñîò. ð-í Òåëåìîí³âêà, 
áàíêè 0.5 ë. 093-705-62-44
  Äâà ñïîðòèâíèõ âåëîñèïåäà (îäèíà íà 10-
12 ð., äðóãèé íà 15 ð.), 300 ì. àë. ïðîâîäà 
3-õ æèëüíîãî 2.5 ìì. òâîù. ³ äî 25 ì. ì³äíîãî 
áðîí³ðîâàíîãî 3-õ æèëüíîãî, ìàñëî ïåðåðîá.20 
ë. ³ òðàíñôîðì. 10 ë., êë³òêè êîðîëÿ÷³. 093-940-
96-11, 068-334-66-72
  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
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà ç 2-ìà ï³äñòàâêàìè (ïåðøà 
ó âàííî÷êó, äðóãà äëÿ ñàìî¿ âàííè), íåäîðîãî, 
õîäóíêè. 096-124-95-62
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â õîðîøîìó ñòàí³ 2 200 ãðí. 
063-754-62-78
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë á/ó, äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 
ç äîïîì³æíèìè êîëåñàìè â õîðîøîìó ñòàí³.  
063-316-28-84 ò.Ë³äà
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-
398-67-27
  Äðîâà ÿñåíîâ³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Åëåêòðî-áîéëåð 80 ë., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 
ä³àã. 37, íåäîðîãî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-268-
23-01
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ÈÆ. 067-422-
36-17
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, 
öåíòð. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà ÃÎÑ àêò º, çåìëÿ ðîäþ÷à, 
âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ 25 000 ãðí. 097-324-14-
63, 093-925-93-81
  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
  Çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, 
íà ä³ëÿíö³ º ìàãàçèí 90 êâ.ì., òåðì³íîâî. 067-
988-63-95
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ âóë.Êàòóêîâà, 
íà ä³ëÿíö³ º âèñîêèé ôóíäàìåíò 9 õ 11 ì., 
êðèíèöÿ, äåÿê³ áóä.ìàòåð³àëè, íà áóä³âíèéöòâî 
º òåõ. äîêóìåíòè. 097-254-55-49
  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 

45
59

00

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 óðîæàþ 2019 ð. Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 
096-432-79-80 Â³êòîð
  Çåðíî. 067-916-41-20, 096-795-75-70
  Çåðíî. 068-007-21-31
  ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-
49-36
  Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
  Ê³îñê âóë.Â³íí³÷åíêà íà áàçàð³, 16 êâ.ì., á³ëÿ 
äîðîãè. 067-285-06-23
  Êîáèëà á³ëîãî êîëüîðó 11 ðîê³â, ñ.Ñèãíàë 14 
000 ãðí. 068-762-82-19, 063-297-58-23
  Êîáèëà ðîáî÷à 4 ðîêè. 067-294-58-06
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîáèëà. 0096-264-75-92
  Êîçà ä³éíà 4 ðîêè. 068-127-33-01
  Êîçà ä³éíà íåäîðîãî. 098-228-54-21
  Êîçà, êîçåíÿòà, âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 097-
236-76-40
  Êîçè ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-412-80-15
  Êîíòåéíåð 5 ò., êð³ñëî ðîçêëàäíå á/ó, ïàðòà 
äëÿ ïåðøîêëàñíèêà. 098-993-35-42
  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
  Êîðáà äî êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ , êà÷åëÿ 

1-ì³ñíà, åë.ñèïàðàòîð, òàð³ëêè íàï³âãëèáîê³, 
áàíêè 3-õ ë., 0.5 ë., 1 ë., äæèíñè õëîï., êóðòêà, 
ñâåòåð, êðîâàòü - ðîçêëàäóøêà, êèëèì, äîðîæêè 
- íåäîðîãî. 096-160-69-70, 063-824-71-04, 
2-74-37
  Êîðîâà äîáðà, òåëè÷êà, äî¿ëüíèé àïàðàò. 
097-108-04-15
  Êîðîâà ³ 10 ì³ñ. òåëè÷êà. 098-245-76-02
  Êîðîâà ìîëîäà ïîãóëÿíà ñ.Ìàõàðèíö³, äîáðà 
äî ¿æ³ òà ìîëîêà. 096-932-42-16
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ñïîê³éíà, ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-
772-01-94
  Êîðîâà õîðîøà, ñïîê³éíà, 5 ì³ñ. ò³ëüíà çà 3 
òåëÿì. 063-532-73-02
  Êîðîâà. 096-664-41-25
  Êîðîâó ä³éíó ç òåëÿì. 098-89-77-525
  Êîðîâó ëåáåäèêà ñ. Ìàõàðèö³. 098-654-84-
14 Ëþáà
  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
  Êðîë³ ïîðîäè Êàë³ôîðí³ÿ, Ôëàíäåð, áàáî÷êà, 
êðîë³ ìîëîäíÿê 2 ì³ñ. 068-980-09-21
  Êðîë³ õîðîøî¿ ïîðîäè, êðîëåíÿòà, ï³âåíü 
ãàðíèé íà ðîçâ³ä àáî íà ìÿñî. 096-963-73-52
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê 
á/ó ,  ïðàëüíà  ìàøèíêà ,  ñò ³ë  -  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
  Ì³äíèé êóïîðîñ 100ãðí/êã, ïðàëüíàìàøèíà 
«Ðèãà» - 600 ãðí., ãàçîáàëîííà óñòàíîâêà 
(²òàë³ÿ)-2500 ãðí, øàôà äâîñòâîð÷àòà - 500 ãðí, 
êîë³ñí³ äèñêè (13,14) - 150 ãðí., âèòÿæêà á\ó - 

200 ãðí., áàíêè 1,5ë. ç êðèøêîþ. 063-611-41-
80, 097-582-19-12
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà, òåëåâ³çîð, äâ³ øàôè 
ç àíòðèñîëÿìè, âåëîñèïåä, òðèëÿæ, ñò³ë 
ïèñüìîâèé, áàëîí ãàçîâèé, òðè ñàìîâàðè (îäèí 
àíòèêâàðíèé). 063-359-40-27
  Ìÿêèé óãîëîã ê³ìíàòíèé, êóòîâèé. 068-058-
13-11
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 
063-629-01-49, 097-446-20-46
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî 
ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàðî÷êà õâèëÿñòèõ ïàïóã ðàçîì ç êë³òêîþ, 
íåäîðîãî. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïèâíà óñòàíîâêà â çáîð³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
063-111-25-27
   Ï ë è ò à  â í ó ò ð ³ ø í ÿ  ã ë à ç ó ð î â à í à 
ð³çíîêîëüîðîâà 15 õ 15, íåäîðîãî. 097-307-
52-09
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-
751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-318-91-22
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã, 
ñ.Êîçÿòèí. 063-752-28-43
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-15 êã., 30 êã. 
097-555-10-06, 097-569-62-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 20 êã. 098-970-
30-04
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 ó ãàðíîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 063-741-21-86

  Ïðè÷³ï 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä 3 ðàçè, 
ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
  Ñâèí³ ïîðîäè Ïåòðåí òà Ëàíäðàñ, âàãà 18-20 
êã. 096-772-01-94
  Ñ³âàëêà çåðíîâà ÑÇ-36, ôðåçà 2 ì. 097-623-
70-91, 096-983-28-78
  Ñêëî 4 ìì, òðóáè îöèíêîâàí³. 2-12-82, 096-
576-86-65
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâó â óïàêîâö³. 096-412-
34-14
  Ñïàëüíÿ ñó÷àñíà, â ãàðíîìó ñòàí³ , 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-115-19-04
  Òåëåâ³çîð 1 500 ãðí., äèâàí 400 ãðí., 2 
êèëèìè 2 õ 3 ì 500 ãðí., âñå á/ó. 063-609-
21-86
  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
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 093-943-98-10
  ÒÎÇ-63, øê³ðÿíèé ÷îõîë, ïàòðîíòàæ, 
ïðèêëàä ÒÎÇ-63. 073-094-07-89
  Òðàêòîð Ò-40 ç ïëóãîì. 098-649-46-08
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-
55-95
  Òóøêè íóòð³é, òóøêè êóðè. 098-138-76-83, 
063-694-20-04
  Óïîðÿäêîâàíå ïðèì³ùåííÿ 14 êâ.ì., äëÿ 
âåäåííÿ á³çíåñó âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-311-65-88, 
097-396-47-56

  Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-
03-38
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð 2 ÌÑ á/ó. 2-28-11, 096-
442-67-66
  Öåãëà á/ó íåäîðîãî. 063-155-70-63
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  ×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 Îðøà ç òóìáî÷êîþ. 
067-906-98-59
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà. 097-436-73-95
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 ë. ³ 1 ë., ä³þ÷ó ìîäåëü ñòàòóåòêè. 2-12-
24, 093-884-86-66
  Øèôåð á/ó, áî÷êè 200 ë. 067-368-56-14, 
2-23-74
  Øèôåð ïëîñêèé ð.3 õ 1.5 ì.. 067-422-36-17
  Øðîò 11 ãðí./êã. 097-154-49-36
  ßùèêè áàíàíîâ³ íîâ³. 093-246-22-76, 067-
791-11-73
 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., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë îêðåìî, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 
063-694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 068-006-81-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç 

ðåìîíòó, 27 êâ.ì. 066-405-75-24, 096-722-86-
10
  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
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ³íä. îïàëåííÿ. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Î.Êîøîâîãî (öåíòð ÏÐÁ á³ëÿ 
«Îáæîðêè»). 063-695-44-17
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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 робочі місця перука-
ря. 097-759-18-66

Продам комбайн зерновий. 063-297-
43-37, 097-509-27-08

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 місця для перукаря в 
студії краси "Орхідея", вул.Січових 

Стрільців 4а (на 2-му пов.). 
063-102-92-37

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, вівса.0674300280, 

0974057833

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

рЕмоНТ
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт квартир, будинків "Під ключ". 097-856-
08-78, 093-769-66-19
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Перекриваємо, будуємо дахи. Зварюєм забори, 
відкатні ворота, стяжка. 097-732-84-99
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робоТа
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
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 Бар потрібний порядний 
працівник до 30 років, без шкілдивих звичок, 
стать немає значення, достойна з/п. 068-
519-67-79, 093-995-84-03
Потрібен оператор АЗС, віком від 35 років. 
067-430-08-79
Запрошується водій з машиною на пекарню 
с.Самгородок. 063-396-20-52, 097-555-06-69
На роботу в продуктовий магазин потрібен 
продавець. 073-124-23-63
На роботу потрібен майстер манікюра. 097-
759-18-66
На роботу в автомагазин потрібен продавець. 
093-830-97-59
Потрібен касир - оператор, графік сутки че-
рез двоє. 093-785-65-96
На постійну роботу в мережу Національної 
лотереї м.Козятин потрібні касир та помічник 
касира, вік 20-40 рр. без шкідливих звичок. 
063-299-33-35
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
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: водій на ЗІЛ130, оператор-ка-
сир, різноробочий. Ми гарантуємо: офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  
7000-7500 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Соціальний пакет. Компенсація 
харчування. 067-430-02-80   
тел. 0936785301
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 робота 
Пропоную 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð. 093-892-13-00
  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., äâîñòîðîííÿ êâàðòèðà, 
ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ 
äâåð³, êðèíèöÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-
81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ Öåñ³ñà ð-í ÏÐÁ, 50 êâ.ì. 
093-857-04-53
  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., â öåíòð³, âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 
àáî îáì³í íà áóäèíîê. 068-505-59-44, 067-
970-10-04
  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  ê ³ìí.  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., 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., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 
073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.×îðíîðóäêà, 200 ì. äî 
åëåêòðè÷êè. 098-639-70-33
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 063-254-08-06
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ñåðåäíÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ïîñåðåäíèê³â. 096-657-32-57
  3-ê³ìí. êâ. 1 ïîâåðõ, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 119, 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè + ãàðàæ, ñàðàé. 063-322-
68-39
  3-õ ê³ìí. êâ. (÷àñòèíà áóäèíêó) ð-í ÏÐÁ 
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, ìåáë³, 
ïîáóòîâà òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, çàã. ïëîùà 70.4 
êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 
063-296-30-12
  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 ïîâ., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  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., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-
31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 7. 098-090-29-22, 093-536-51-37
  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, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà, äâåð³ - ïîì³íÿíî, àáî 
îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. 063-829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ñó÷àñíèé ºâðî-ðåìîíò, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, âáóäîâàí³ ìåáë³, 6/9, ãàðàæ. 
093-704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., 78 êâ.ì., 1 ïîâ., óãëîâà, öåíòð. 
063-605-74-14
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. 
àíòåíà, 80 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í 
ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 096-432-67-93
  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 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³.  067-368-56-14, 
2-23-74
  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.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, 
âîäîïðâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78, 
097-431-23-07
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
ïîðó÷ ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
  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. 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 ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. 
çåìë³, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà 
Ãðåáëÿ, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., 
öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàóíà, òåïëà 
ï³äëîãà ç ìàãàçèíîì «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì.,  íà îäí³é 
çåì. ä³ë-ö³, öåíòð (ìîæëèâî âñå îêðåìî). 067-
796-11-99, 073-109-52-11

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., 
öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàóíà, òåïëà 
ï³äëîãà. 067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê 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 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 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.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà 
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè., 4.5 êì. äî öåíòðà Êîçÿòèíà, 
ìàðøðóòêà ïîðó÷, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç. 
÷åðåç ãîðîä ë³ñ, ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-
152-78-63
  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 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,  ë ³ òíÿ  êóõíÿ ,  ïîãð ³á ,  äîðîãà 
àñôàëüòîâàíà, ãàðíà ñàäèáà, ïî÷àòêîâà ö³íà 
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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 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 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 æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, 
â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-
59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 
øêîëè, âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 
ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, 
ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü 
äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî â öåíòð³ ì³ñòà 

Êîçÿòèí, 6 ñîòîê,íåäîðîãî. 063-520-48-17
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî âóë.Âàòóò³íà 
(ð-í 5 øêîëè), ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâåäåíå 
âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 093-631-
91-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., 
âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-
592-71-62
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, êîìóí³êàö³¿, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó, 4 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
  Äà÷à ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 
097-307-52-09
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-
00-82
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, òåðì³íîâî, áóäèíîê 
áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º ï³äâàë, ãàðàæ. 063-
131-39-20
  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
  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
  ×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 ì.Êîçÿòèí âóë.Äåïóòàòñüêà,  
44 êâ.ì., 3.2 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ñàäîê, ãàç. 
îïàëåííÿ, îáêëàäåíèé öåãëîþ. 068-758-57-47 
Ãàëèíà
  ×àñòèíà áóäèíêó öåãëÿíèé â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, 
3 ê³ìíàòè, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³: 
ãàç ,  ³íä .  îïàëåííÿ,  ö/âîäîïîñòà÷àííÿ ³ 
âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ - ñàðàé. 067-604-53-09, 067-
713-31-50
  ×àñòèíà áóäèíêó, 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
âîäà, âàííà ³ òóàëåò â áóäèíêó, 2 ñàðà¿ ³ ïîãð³á, 
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), îêðåìèé 
âõ³ä, íåäîðîãî. 093-091-65-42, 097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.êîçÿÒèí âóë.ã.ìàéäàíó 8. 067-
843-88-04

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 2102 ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 068-023-95-94
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., òåðì³íîâî, õîðîøèé ñòàí. 
073-078-82-79
  ÂÀÇ 21099 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí. 073-078-
82-79
  ÂÀÇ 21099 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-303-18-
03, 097-537-53-35
  ÂÀÇ 21099 â õîðîøîìó ñòàí³, 1.6 äâ., ãàç-
áåíçèí, 2005 ð.â., Êîçÿòèí. 097-110-25-73
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-279-47-80 Ñàøà
  Âîëãà ÃÀÇ 24 1977 ð.â., íà õîäó, êîë³ð ñèí³é. 

067-954-33-50
  ²Æ Þï³òåð 4 ê., ìîæëèâèé îáì³í. 068-024-
76-39
  Êîìáàéí Âîëüâî 830, ðîáî÷èé ñòàí, ãîòîâèé 
äî æíèâ. 097-239-92-05
  Ìîñêâè÷ 412 â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí. 
067-422-36-17
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þï³òåð 3Ê-01 ç ìîòîðîì 
Ïëàíåòà 3-01 â äîáðîìó ñòàí³ 6 500 ãðí. 063-
311-91-86
  Ìîòîöèêë Ê-750 â äîáðîìó ñòàí ³ , 
êàðá³ðàòîð PZ-30, ðîçõîä 6 ë./100. 063-813-
87-17 Ä³ìà
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ 
ç/÷àñòèíè äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
  Îïåëü Âåêòðà 1990 ð.â.. òåðì³íîâî. 073-
078-82-79
  Îïåëü Êàäåò 1987 ð.â., 2.0 äèçåëü. 097-
859-45-37
  Îïåëü-Àñòðà, 2004 ð.â., ïðîá³ã168 ò. êì. 
097-936-88-24
  Ïëàíåòà-5 ç êîëÿñêîþ 7 000 ãðí. 097-154-
49-36
  Ðåíî Ìåãàí 2007 ð.â., 1.6 äâ., ãàç 4 
ïîêîë³ííÿ, ñâ³æîïðèãíàíà, ³äåàëüíèé ñòàí. 
093-095-17-57, 096-737-40-40
  Òàâð³ÿ 1991 ð.â., 14 000 ãðí. 067-368-56-
14, 2-23-74
  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
  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
  1-ê³ìí. êâ. â 9 ïîâ. áóäèíêó (2-3 ïîâ.), ç ³íä. 
îïàëåííÿì, ìåüëÿìè òà ðåìîíòîì, ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 068-053-47-18
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-
618-50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
ê àð òîí ,  ïë ³ â ê ó ,  ï ëàñ òè êîâ ³  á ó òèë êè , 
àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
   Ãàçîâ ³  òà  êèñíåâ ³  áàëîíè ,  ñ òàð ³ 
õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, àêóìóëÿòîðè òà 
ðàä³àòîðè. 063-143-61-18
  Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³. 063-131-39-20
   Äîðî ãî  áà òàðå ¿ ,  ê îëîíêè ,  ñ ò àð ³ 
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
  Çàï÷àñòèíè äî Ò 25 Áàðêàñ, ôðåçåðíîãî, 
òîêàðíîãî, ñâåðëèëüíîãî ñòàíêà, ìàëåíüêèé 
õîëîäèëüíèê. 095-943-05-02, 068-841-09-49
  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
  Ìîòîêîñó ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàíó àáî 
íåðîáî÷ó, ìëèíà. 068-216-34-20
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
  Ñòàð³ ïåðèíè òà ïîäøêè, çâàðþâàëüí³ 
àïàðàòè á\â, âèøèâàíêè, ñîðî÷êè òà ñâ³æå 
ï³ðÒÿ, õîëîäèëüíèêè òà òåëåâ³çîðè á/â 097-
410-60-91
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó, ÿ÷ì³íü 2-3 ò., êîòåë 
òâåðäîïàëåâíèé Ìèòàé. 2-30-43, 097-255-
51-60
 àâÒî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñÒàí³. 
äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 âàç, çàç, Òàâð³¿-ñëàâóÒà, ìîñêâè÷, íèâà ó 
áóäü ÿêîìó ñÒàí³. 098-682-50-85 

  міНЯЮ
  Áóäèíîê Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé ð-í 
Õìåëüíèöüêà îáë. íà æèòëî â ì.Êîçÿòèí àáî 
Êàëèí³âêà. 098-008-22-31
  Âåëèêèêé, äîáðîòíèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 
3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98, 
063-942-67-86

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, 

ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî 
³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì ñèìïàòè÷íèõ êîøåíÿò 
- õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà 2 ì³ñ. 063-462-61-91, 
096-886-25-27
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äëÿ îõîðîíè í³ìåöüêîãî 
â³â÷àðà, â³ê 1.5 ð³ê, ÷èñòîêðîâíèé. 096-762-
82-24
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò, 
ð³çíîãî êîëüîðó. 063-284-19-23
  Â³ääàì ãàðíîãî ìàëåíüêîãî êîòèêà, 
ïðèâ÷åíèé äî ëîòêà. 093-788-91-96
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-
626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-
24, 093-884-86-66
  Âòðà÷åíî äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà 
ñåð³ÿ ÂÍ ¹36343596 çà ïðîôåñ³ºþ «Êóõàð 
êîíäèòåð», òà àòåñòàò ñåð³ÿ ÂÍ ¹36338630 
âèäàí³  ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå ÌÂÏÒÓÇÒ» 
28.06.2009 ð. íà ³ìÿ Êðèâîðó÷íî ²ðèíà 
Ãðèãîð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ñåð³ÿ ÂÍ ¹39262254 
çà ïðîôåñ³ºþ «Ïåðóêàð» âèäàíèé ÄÏÒÍÇ 
«Êîçÿòèíñüêå ÌÂÏÒÓÇÒ» 29.06.2010 ð. íà 
³ì’ÿ Êðèâîðó÷íî ²ðèíà Ãðèãîð³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, 
âèäàíå Êàëèí³âñüêèì ÃÓÍÏ íà ³ì’ÿ Ãíàòþê Þð³é 
Þð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 39/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì 
äëÿ ñ/ñ áàæàíî Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Æ³íêà 56 ð. ñåðéîçíà, äóæå äîáðà, áåç ø/ç, 
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíèì ÷îëîâ³êîì. 063-
186-28-78, 096-561-68-94
   Æ ³ í ê à  ò åðì ³ í î âî  øó ê à º  ðîáî ò ó 
äîãëÿäàëüíèö³, Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Çäàì 1 ê³ìíàòó 2-ì õëîïöÿ. 093-773-34-02, 
098-675-21-69
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà. 
093-112-35-39
  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 ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, îïàëåííÿ. 093-034-86-42
  Çí³ìó 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 
òåðì³íîâî. 097-989-20-57, 093-943-51-80
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì òà ÷àñòêîâî 
ìåáëåâàíó. Ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 098-62-62-
351  
  Çí³ìó êâàðòèðó áàæàíî ð-í ó÷èëèùà àáî 
ÏÐÁ, â÷àñíó îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 
063-606-88-16
  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 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 робочі місця перука-
ря. 097-759-18-66

Продам комбайн зерновий. 063-297-
43-37, 097-509-27-08

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 місця для перукаря в 
студії краси "Орхідея", вул.Січових 

Стрільців 4а (на 2-му пов.). 
063-102-92-37

Продам Дрова твердих порід (граб, 
дуб, ясен). 063-398-67-27

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пше-
ниці, ячменю, вівса.0674300280, 

0974057833

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

рЕмоНТ
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт квартир, будинків "Під ключ". 097-856-
08-78, 093-769-66-19
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25
Перекриваємо, будуємо дахи. Зварюєм забори, 
відкатні ворота, стяжка. 097-732-84-99
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робоТа
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
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 Бар потрібний порядний 
працівник до 30 років, без шкілдивих звичок, 
стать немає значення, достойна з/п. 068-
519-67-79, 093-995-84-03
Потрібен оператор АЗС, віком від 35 років. 
067-430-08-79
Запрошується водій з машиною на пекарню 
с.Самгородок. 063-396-20-52, 097-555-06-69
На роботу в продуктовий магазин потрібен 
продавець. 073-124-23-63
На роботу потрібен майстер манікюра. 097-
759-18-66
На роботу в автомагазин потрібен продавець. 
093-830-97-59
Потрібен касир - оператор, графік сутки че-
рез двоє. 093-785-65-96
На постійну роботу в мережу Національної 
лотереї м.Козятин потрібні касир та помічник 
касира, вік 20-40 рр. без шкідливих звичок. 
063-299-33-35
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
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: водій на ЗІЛ130, оператор-ка-
сир, різноробочий. Ми гарантуємо: офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  
7000-7500 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Соціальний пакет. Компенсація 
харчування. 067-430-02-80   
тел. 0936785301

 робота 
Пропоную 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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«локомотив» був кращим але програв

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 18.07 по 24.07

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 
не на собі, а будь-чому іншому, що 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, 24 ЛиПНЯ

+  15 0С  +  18 0С
+  24 0С  +  20 0С

вІвторок, 23 Липня

+  17 0С   +  18 0С
+  25 0С    +  19 0С

понедІЛок, 22 Липня

+  18 0С   +  21 0С
+  25 0С   +  20 0С

СуБОТА, 20 ЛиПНЯ

+  15 0С  +  20 0С
+  26 0С  +  20 0С

П'ЯТНицЯ, 19 ЛиПНЯ

+  13 0С    +  18 0С
+  24 0С    +  18 0С

недІЛя, 21 ЛиПНЯ

+  15 0С  +  21 0С
+  27 0С  +  24 0С

чеТВеР, 18 ЛиПНЯ

+  11 0С    +  15 0С
+  21 0С    +  17 0С

Погода у Козятині 
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в’Ячеслав гончарук

Почався цей матч з обурень 
любителів футболу. 

– Жодної афіші в місті не 
було, – каже один з них, пан 
Віталій.– Ледь гру не пропустив!

Коли команди вийшли на поле, 
стало зрозуміло, що залізнични-
ки значно підсилили свій склад. 
Вони під свої знамена залучили 
виконавців, які грали на більш 
високому рівні.

З перших хвилин поєдинку ко-
зятинці мали перевагу в контролі 
м’яча. Та на підступах до карного 
майданчика суперника господарі 
поля стикалися зі злагодженою 
обороною «Ягуара». Спроби з 

середини поля дальнім пасом 
вивести на ударну позицію напад-
ників «Локомотива», в більшості 
випадків зупинялися свистком 
арбітра, що фіксував положення 
поза грою. У свою чергу гості 
свій перший небезпечний момент 
втілили в гол у ворота гравців у 
смугасто-білій формі. Це гравець 
«Моноліта», армієць, який прохо-
дить службу в «Ягуарі», Максим 
Пилипенко блиснув індивідуаль-
ними діями і вивів команду синіх 
уперед. 

Потуги зрівняти рахунок ко-
манді залізничників не вдавалися, 
найімовірніше,

через незіграність команди. То 
пас в нікуди, то зайва передача на 

партнера. У такому ключі завер-
шилась перша половина зустрічі.

У другій сорокап’ятихвилинці 
картина щодо ведення гри на 
полі не змінилася. Залізничники 
атакували, армійці Калинівки 
грали від оборони, а після пе-
рехоплення м’яча йшли вперед 
на максимальній швидкості. Під 
час однієї з атак футболісти в 
синій формі здобули право на 
подачу кутового. Після навісу зі 
стандартного положення, ягуа-
рівці забили другий м’яч у ворота 
господарів.

Гравці «Локомотива» не впали 
духом і продовжували гнути свою 
лінію. Націленість господарів на 
ворота лідера чемпіонату деколи 

зашкалювала. Іноді троє гравців 
«Локомотива» опинялися в оф-
сайді.

Коли гра перейшла в заключну 
стадію, козятинчанам вдалося 
розіграти класичну  комбінацію. 
Замкнув триходівку Володимир 
Добжанський, змінивши рахунок 
0:2 на більш прийнятний. За 
кілька хвилин господарі поля мо-
гли зробити рахунок 2:2. Тільки 
кругленька кулька, зрадницьки 
торкнувшись стійки воріт, відле-
тіла в поле.

Ягуарівці зберегли переможний 
рахунок. «Локомотив» програв 
фавориту чемпіонату. Та гра, яку 
вони продемонстрували, дає на-
дію, що перемоги у них попереду.
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Минулої п’ятниці футболісти Козятинського «Локомотива» на власному стадіоні приймали 
беззаперечного лідера останніх років «Ягуар» з Калинівки. Обидві команди грають у 
чемпіонаті Калинівського району. Господарі поля мали перевагу в організації атаки та програли 
калинівчанам за поганої реалізації гольових моментів


