• Українські дороги почнуть класифікувати
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Сюрприз у газовій платіжці

будемо платити за техобслуговування
 З’явилася нова постанова,

згідно з якою у «Вінницягаз»
почали укладати договори
про технічне обслуговування
споживачів блакитного палива.
За це доведеться сплачувати
додаткову суму, яка для кожного
буде різною
 Чи буде ця процедура

обов’язковою. Як на це реагують
власники приватних секторів
та жителі багатоквартирних
будинків. Та що з цього приводу
говорять самі газовики с.4

У «Вінницягаз» кажуть: «Якщо людина
не уклала договір, ми не будемо
від’єднувати її від газопостачання. Але
якщо трапиться аварійна ситуація, ми
змушені будемо припинити постачання
газу до будинку»

Відремонтують
головну площу
 Козятинці

хочуть, щоб влада
відремонтувала
Центральну площу
міста. Але коли саме,
невідомо. Мер каже,
що в планах це є

455267
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Олімпійська
чемпіонка
 На кілька днів

до міста приїздила
французька боксерка.
Дівчина має українське
коріння, але до України
приїхала вперше. Чому
саме до Козятина?
стор.8
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Починається
сезон
полювання
 Згідно з інформацією,
наданою Володимиром Зайчиком, головою Козятинської районної організації
Українського товариства
мисливців та рибалок, у
серпні починається полювання на дику птицю. Дозволять полювати з 16 години 3 серпня до 24 листопада
включно.
Від третього серпня до
третього листопада полювати можна буде тричі на
тиждень: у середу, суботу та
неділю. З четвертого по 24
листопада мисливцям дозволять стріляти диких птахів лише у суботу та неділю.
За день можна вполювати:
— одного гусака;
— одного норця великого;
— п’ять качок;
— шість лисок;
— десять куликів;
— десять голубів;
— п’ятнадцять перепілок.
Полювати можна скрізь,
окрім ставка “Курочка” у
селі Збараж та ставка “Лозівка”, що у Самгородку.

Пограбував
пенсіонерів?
 До поліції зателефонував пенсіонер і повідомив,
що опівночі до його будинку
через вікно заліз невідомий
чоловік. Зловмисник поцупив продукти з холодильника та два мішки цукру.
Поліція підозрює у вчиненні злочину 28-річного
жителя села Лозівка, що у
Козятинському районі.
Коли правоохоронці затримали чоловіка і провели
обшук у його помешканні,
знайшли мішки із цукром.

У музеї гості з
Вінниці
 Днями до Музею історії міста завітали на екскурсію вінничани: голова Вінницького осередку
«Пласт» Ольга Козак із
побратимами. Про це на
своїй сторінці у Facebook
повідомила директорка закладу, Лілія Макаревич.
«Молоді люди зацікавились минувшиною і сьогоденням міста залізничників,
з метою організації співпраці в питаннях військово-патріотичного виховання молоді», — пише директорка
музею.
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Як наші земляки голосували
на парламентських виборах
Громадянський обов’язок. Позачергові вибори до Верховної Ради пройшли
без суттєвих порушень і при меншій, ніж зазвичай, явці. Під час голосування
козятинчани надали перевагу партіям «Слуга народу», «Українська стратегія
Гройсмана» та «Європейська солідарність»
В’ячеслав Гончарук

Усі шістнадцять виборчих дільниць нашого міста відкрилися о
восьмій ранку. Через людей, які
приходили цілими групами, на них
одразу утворилися невеликі черги.
Після дев’ятої ажіотаж спав і черги
стали меншими.
На кількох дільницях ми запитували виборців, чи визначилися вони,
за кого голосуватимуть. Для зручності, як і минулого разу, ми називаємо не номер дільниці, а будівлю,
у якій ця дільниця знаходиться: «По
телевізору сказали, що політична
партія, з якою йде мій кумир, не
проходить до парламенту. Ось
так дожились, що хто проходить
до вищого законодавчого органу,
вирішують політтехнологи, а не виборці», – говорить пані Марія, яка
голосувала у приміщенні школи №3.
Близько одинадцятої години заходимо до приміщення школи №5.
Тут черга. Більшість з виборців
похилого віку. Колективно знайомляться з переліком кандидатів та
за принципом «цей, мабуть, найкращий», ставлять відмітку у бюлетені.
На цій же дільниці бачимо доволі
незвичайну картину, подружня пара,

за плечима якої золоте весілля, під
руку разом заходить до кабінки.
Але члени комісії не стали порушувати виборче право та розвели
літню пару по різних кабінках.
Малолюдно було на дільницях
Дирекції залізничних перевезень
та на провулку Лісового. У школах
№1 та №2 також все проходило за
звичним графіком: ані штовханин,
ані галасу.
У міському будинку культури приємно дивуємося поведінці членів
виборчої комісії. Вони, наче регулювальники з жезлом, підказують
виборцям, які кабінки вільні.
Як голосували ввечері
Після 17 години активність виборців помітно впала. Однак це не
значить, що на цьому скінчилися
всі курйози. На виборчій дільниці,
що знаходилася у міській лікарні,
пенсіонерка Поліна Матвіївна не
знайшла себе у списках виборців. Ми поцікавилися ситуацією і
з’ясували, що тиждень тому жінка
змінила місце проживання і прописалася у селі Козятин. Як наслідок,
вона перестає вважатися жителькою міста і не може голосувати
на цій дільниці. Так і не проголо-

Остання скринька з бюлетенями. Але вибори, не забіг у
спорті – до фінішу ще далеко
сувавши, розчарована жінка пішла
додому.
Також стався випадок, коли на
одну з дільниць зайшли троє молодиків напідпитку. Кожен тримав
у роті цигарку. Член виборчої
комісії пояснив горе-виборцям, що
палити і паралельно голосувати
заборонено. Хлопці вибачилися і,
забувши про наміри проголосувати,
пішли геть.
Підрахунок голосів
О 20.00 усі виборчі дільниці

закрилися. Наш журналіст був
присутнім на підрахунку голосів
у школі №1. Головою комісії був
Ігор Лівшиць, а секретаркою ДВК
Галина Крива.
Порахувати і запакувати виборчу
документацію вдалося тільки о пів
на третю ночі. Процедура проходила без порушень. По мажоритарниках також все було добре. Тільки
у більшості своїй виборці чомусь
голосували не за свого кандидата,
а за представника якоїсь з рейтингових партій.

Попередні результати виборів
Станом на 20 годину неділі у Козятинському районі проголосувало
16 419 людей. Це – 50,9% від усіх
виборців району. Серед партій
до трійки лідерів увійшли «Слуга
народу», «Українська стратегія
Гройсмана» та «Європейська Солідарність». По мажоритарниках
лідирує Юрій Максименко, Петро
Юрчишин та Ірина Колесник.
По місту трійка лідерів виглядає

так: «Слуга народу» – 4 719 голосів, що складає майже 48%. На
другому місці «Українська стратегія Гройсмана» з 1 085 голосами
– 11%. Закриває трійку «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
– 815 голосів або 8% від загальної
кількості.
По одномандатному виборчому
округу №13 у місті лідирує Юрій
Максименко. За нього проголосу-

Ми запитали у козятинчан

Юлія (21), флористка:

Олена (60), пенсіонерка:

— Я задоволена. Хоча
у цих виборах участі
не брала. Бо до мене
чомусь не прийшли зі
скринькою для голосування.

— Я дуже задоволена. Нарешті ті, хто зажрався, хоча б трішечки відпочинуть. Тепер
при владі у нас буде
хтось новий.

вали 3 418 козятинчан, що становить понад 35%. На другому місці
Сергій Матвіюк. Його результат
1516 виборців. На третьому місці
Ірина Колесник – 1465 голосів,
що становить 15%. Переможцем
на одномандатному виборчому
округу №13 став діючий народний
депутат України Петро Юрчишин
з Хмільника.
Загальноукраїнська картина на-

разі виглядає так: очолює рейтинг
партія «Слуга народу» (43,11%).
Другу сходинку зі значним відривом від лідера посідає «Опозиційна платформа – За життя»
(13,03%). Третіми йде «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,18%). Далі «Європейська
солідарність» (8,15%). Закриває
п’ятірку лідерів партія «Голос»
(5,87%).

Чи задоволені ви попередніми результатами виборів?

Антоніна (55),
завідувачка клубу:

Микола (69),
пенсіонер:

— Задоволена усім.
Ми хотіли змін і доброго життя. Будемо
сподіватися, що після
цих виборів усе зміниться на краще.

— Я задоволений.
Але кандидат, за якого я голосував, на
жаль, не пройшов.
Але треба вибирати.
Вже нічого не зміниш.

Богдан (28), столяр:

Віктор (68), пенсіонер:

— У цілому задоволений. Аби президент
надалі продовжував так
працювати і парламент
разом з ним усе робив
для людей.

— Результатом –
посередньо. Партія,
за яку я голосував, не
пройшла. Дуже прикро. А мажоритарка
мене цілком влаштовує.

зміни
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Центральну площу Козятина
відремонтують. Але не скоро
Благоустрій. Мер пише, що «у нашому місті вирішено багато інфраструктурних, культурних та соціальних
проектів». Наступним кроком могла б стати реконструкція площі, але на неї зараз немає грошей
Ірина Шевчук

Нещодавно козятинська міська
рада на своєму офіційному сайті
відзвітувала про розвиток культури міста. Мова йде про вирішення
багатьох інфраструктурних, культурних, соціальних проектів. Що
зробили? Відремонтували міський
будинок культури. Осучаснили
фасад козятинської дитячої музичної школи, перекрили дах музею
історії міста. Болючим питанням
залишається реконструкція центральної площі — обличчя міста.
Місця, де відбуваються культурнорозважальні заходи, концерти,
спортивні змагання. Виникає питання: «Коли ж нарешті візьмуться
за її реконструкцію?» Хочеться,
щоб обличчя міста стало його
гордістю, а не соромом. Тим
більш, судячи з викладених цифр,
фінансування культурної сфери
за останні роки помітно зросло.
Ось що кажуть цифри: 2015 рік –
близько трьох мільйонів гривень,
2016 – понад чотири мільйони,
2017 — понад вісім мільйонів, а в
2018 – десять.

Три проекти
Ще в лютому 2016 на одному із
сесійних засідань активним та дискусійним стало обговорення реконструкції центральної площі. Кожен
з учасників зібрання озвучив різні
історичні аргументи походження
назви міста та його засновників.
Тому, аби конструктивна дискусія
не переросла у конфлікт, було
вирішено провести громадські
обговорення з презентацією усіх
проектів, що надійдуть на конкурс.
Така пропозиція була одностайно
підтримана усіма членами громадської ради. Згодом стало відомо,
що таких проектів є три.
Перед парламентськими виборами у соцмережах ГО «Зміни
Козятина» виклали інформацію
зі світлинами свого бачення оновленої площі. Основою проекту є
зонування території на творчий
майданчик з міні-сценою, алею
закоханих, зону для дитячих ігор,
затишний куточок з фонтаном
у вигляді годинника і шаховою
дошкою. Також запланована конструкція для фотографування «Я
люблю Козятин». А центр площі

— кольорова вишиванка. Усе це,
погодьтесь, приваблює і реакція
козятинчан була бурхливою. Хтось
писав «Нарешті, в нас буде гарна
площа». А хтось не вірив, що таке
можливо у нашому Козятині. Але,
на жаль, поки що це все тільки
балачки.
Що каже мер
Прокоментувати майбутню реконструкцію площі з офіційним
запитом ми попросили міського
голову Олександра Пузиря. У офіційній відповіді сказано, що оновлення площі в планах є. Наразі
виготовлено проектно-кошторисну
документацію на водопостачання.
Передбачено водогін до міського
будинку культури для зрошення
газонів та облаштування фонтану. Громадські організації міста
представили візуальні бачення
громади, але без проектної документації.
Також голова міста додав, що
це дороговартісний проект, який
включатиме, крім водопостачання,
ще водовідведення, озеленення,
освітлення, викладення бруків-

Творчий майданчик з міні-сценою. Це місце
розраховане для проведення невеликих культурних
програм, виставок, презентацій і переглядів фільмів.
Загальний вигляд сцени ще знаходиться в розробці
і буде представлений на наступних громадських
слуханнях
ки, дизайнерські рішення. Але
конкретної суми не вказав. Це
стосується і термінів виконання.
Коли відбудеться реконструкція
— невідомо.
Щодня козятинчани гуляють
там з маленькими дітками, відпочивають на лавочках містяни
поважного віку, спілкується молодь. І окрім оновлених ліхтарів і

зелених пухнастих красунь, помилуватись там немає чим, на жаль.
Лише хіба побитим асфальтом.
Є ще варіант— поїхати у сусідні
міста. Наприклад, у Вінницю чи
Бердичів. Там центральні площі
зроблені для людей — з фонтанами, бруківкою чи плиткою,
фотозонами та іншим гарним та
зручним оздобленням.

Класифікація вулиць та доріг по-новому. Які нас чекають зміни?
Інфраструктура. В Україні планують ввести новий поділ вулиць та доріг. Відповідні зміни вже готують у
Державному науково-дослідному інституті імені М. П. Шульгіна. Спеціалісти хочуть розділити вулиці за
призначенням: для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту чи автомобілів
Олена Удвуд

Олексія Коломійця ми зустріли на вулиці Пилипа Орлика.
Чоловік працює таксистом вже
майже десять років. Про те, що
мають змінити класифікацію доріг, вперше почув від нас.
— Таке нам потрібно, — висловив свою думку козятинчанин. — По-перше, щоб були
дороги нормальні. По-друге,
щоб рух був нормальний, як за
кордоном.
Наразі готується проект змін
до ДБН (Державні будівельні
норми — авт.) «Вулиці і дороги
населених пунктів». Про це на
своїй сторінці у Facebook повідомив Лев Парцхаладзе, заступник міністра регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ.
Вулиці та дороги хочуть класифікувати за функціональним
призначенням. Тобто, поділити
їх на шляхи, які використовуються окремо пішоходами,
велосипедистами, громадським
транспортом, автомобілями. На
деяких дорогах буде суміжний
рух, тобто користуватися ними

зможуть, скажімо, і автомобілісти, і велосипедисти.
Категорії доріг, які вже запропонували внести до проекту:
— пішохідна доріжка, якою
дозволено рухатися лише пішоходам і в окремих випадках
велосипедистам;
— велосипедна доріжка для
руху велосипедистів. За відсутності тротуару чи пішохідної доріжки нею можуть скористатися
пішоходи, але дозволяється
лише епізодичний рух;
— магістральна вулиця загальноміського значення з широкими тротуарами, регульованими наземними переходами та
велодоріжками чи велосмугами.
Магістральною вулицею ходитиме громадський транспорт.
Дозволять стоянки поза межами
основної проїжджої частини
або в спеціально відведених
для цього місцях. Вона забезпечить зв’язок між мікрорайонами, районними громадськими
центрами, іншими магістральними вулицями, міськими і зовнішніми автошляхами.
«Запропонована ініціатива

є розповсюдженою зарубіжною пр а ктикою ор га ніз а ці ї
безпечного та комфортного
простору для людей. За таким
принципом організовані вулиці
у багатьох містах Європи. І ми
маємо також впроваджувати
цей позитивний досвід і взагалі
змінювати підхід до організації
як пішохідної, так і транспортної інфраструктури в містах»,
— йдеться у повідомленні Лева
Парцхаладзе.
Коли нові норми ДБН наберуть чинності, наразі невідомо.
Поки що вулиці та дороги поділяють залежно від групи населених пунктів: загальноміські,
районні, житлові тощо.
Чи стане краще їздити, коли
дороги перекваліфікують, таксист Олексій не знає. Каже, в
нашій країні є більш нагальне
питання, яке треба вирішити —
ремонт автошляхів.
— Як на мене, треба спочатку
дороги робити, — підсумував
Коломієць. — Шляхи такі розбиті! Їдеш і гупає машина. Перш
за все треба поробити дороги,
а вже тоді братися за інше.

Вулиці хочуть поділити за функціональним
призначенням. Поки що їх класифікують залежно від
групи населених пунктів

Що з цього приводу каже міська влада
За коментарем ми спробували звернутися до начальника
Управління житлово-комунального господарства Євгенія Малащука. Мали намір дізнатися,
чи зміниться щось для козятинчан, коли оновлені норми

набудуть чинності. Проте виявилося, що Євгеній Малащук
наразі перебуває у відпустці.
У ЖКГ нам дали робочий номер
заступника. Ми телефонували
кілька разів, але за вказаним
номером ніхто не відповів.
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Скільки доведеться платити за
техобслуговування газових труб
Гроші. У «Вінницягаз» почали укладати договори про технічне обслуговування споживачів блакитного
палива. Для чого це робиться та чи будуть від’єднувати від газопостачання, якщо не укласти такої угоди?
Леся Кесарчук

Бригада чоловіків у сірій формі
ходять від будинку до будинку
і розповідають людям про нову
постанову: «Тепер до платіжки
за газ та його транспортування
додалась нова стаття – “Технічне
обслуговування».
– У вас котел чи плита? – запитує газовик у жительки Кордишівки Валентини Шаблій.
– Лише плита та конвектор.
Але конвектором не користуємося, – відповідає жінка.
– Ми підписуємо договір на
обслуговування. На рік вам доведеться платити 170 гривень. У
випадку аварійної ситуації, наша
бригада приїздить та усуває несправності згідно з договором.
Селянка Валентина Шаблій
погоджується підписати договір.
Втім, їй досі не зрозуміло, як
формували тариф на обслуговування, звідки брали ці цифри. Ще
одна мешканка села Олександра
Панасюк не розуміє, за що має
платити гроші.
– У мене котел та газова плита. За все життя не пам'ятаю,
щоб траплялась аварійна ситуація. Раніше це все було безкоштовним, а зараз люди багатшими стали, чи як? – скаржиться
пані Панасюк
Працівник газової служби розповів, що ціни мали бути у кілька
разів вищими. Втім, тарифи переглянули. З цим питанням ми
звернулися до «Вінницягаз».

– У кожному будинку ціна
різна. Залежно від наявного газового обладнання, протяжності
газопроводу та обсягу робіт. У
кожному випадку потрібно рахувати. У будь-якому разі ціни
цілком доступні, – пояснила
прес-секретарка «Вінницягаз»
Лариса Логіна.
Тарифи стануть сюрпризом
Працівники газової служби пояснили, що ті, у кого є котел та
плита – платитимуть на рік від 100
до 350 гривень. У багатоквартирних будинках та ОСББ – цін ще
немає. Проте від них же ми почули, що обслуговування, приміром,
350 квартир – обходитиметься
у 10 тис. грн. Далі ця сума буде
розподілятися між мешканцями
будинків. Чим більше квартир та
поверхів у будинку, тим вища ціна.
Керівники козятинських ОСББ
про новий договір технічного обслуговування нічого не знають.
– У нас шість квартир, невеликий будинок. Усі лічильники знаходяться всередині. До нас ніхто
з газової служби не приходив, а я
ще нікуди не ходила і не цікавилась, що це за нові договори, –
розповідає керівниця ОСББ Ірина
Власник. – До будинку приходили
різні люди, мешканці їх вигнали.
Люди не знають, чи це все законно. У нас якщо були аварійні
ситуації, ми телефонували на 104
і нам все ремонтували, а після виписували квитанції.

Інший керівник ОСББ Анатолій
Поварчук ще місяць тому намагався дізнатися, скільки коштує
укладання договору про технічне
обслуговування. Проте у газовій службі йому так нічого і не
сказали.
– Поки це вирішується, ніхто
нічого не знає. Раніше вони ходили по будинку і безкоштовно
робили перевірку лічильника,
тепер ні. За обслуговування газового обладнання, що знаходиться
на території будинку, а це труби
– буде платити кооператив. Я підписав папірець, що ознайомлений
із таким договором. Що далі буде
і скільки доведеться платити – ми
не знаємо. Це як сюрприз, не чекали, а ось вам.
Укладати чи ні?
У селах району почали укладати договір про технічне обслуговування. Почали із Кордишівки.
До кінця року планують укласти
із усім районом. Оплачувати послугу техобслуговування можна у
відділеннях банку або через відділення «Укрпошти».
За роз'ясненням ми звернулися
до «Вінницягаз».
– З нового року за стан внутрішньо газових мереж відповідають власники будинків та квартир.
Вони можуть самостійно обрати
собі підрядника. До цього часу газові мережі «Вінницягаз» утримувала у належному стані за власні
кошти. Після прийняття низки законодавчих актів і змін – така по-

Відкрила мітинг ведуча. Вона нагадала присутнім значимість участі
героїв у війні на Сході: “Вони захищали свою країну, своє місто,
свій край. Вони були красивими
синами, батьками своїх дітей, коханими чоловіками. Кожен з них про
щось мріяв, був чиїмось другом і
навряд чи з них хтось думав, що
їхні життя обірвуться так раптово і
так далеко від рідних домівок. Для
нас вони житимуть доти, поки ми
за них пам’ятаємо”.
Потім вона назвала імена загиблих героїв: Володимир Чорноус,
Віктор Ковальчук, Олександр Москалюк, Шайдула Кабзінов, Вадим

синів.
Не надали слово постійному
організатору поминального заходу
минулих років Петру Міськову. Як
сказав сам Петро Іванович, неважливо, скільки виступаючих, головне,
що ми зібралися і пом’янули наших
героїв.
Після завершення мітингу керівництво міста та району з рідними
героїв поїхали на могили хлопців,
щоб покласти квіти та віддати шану
тим, хто віддав своє життя за мирне небо над нами. Спочатку поїхали у село Козятин на Алею Слави і
могилу Віктора Ковальчука. Звідти
до воїна-героя Максона, якого
нещодавно поховали на міському
кладовищі.

Не одними лише залізничниками.
На кого вчать у нашому училищі?
Освіта. Вступна кампанія у розпалі. Свої двері для абітурієнтів відчиняють навчальні заклади, серед них і
наше училище. У ньому готують не лише залізничників. А ще видають сертифікати міжнародного зразка,
за якими можна працювати за кордоном
Вступна кампанія у Козятинському міжрегіональному вищому
професійному училищі залізничного транспорту почалася ще 10
травня. Попри те, що навчальний
заклад має таку назву, тут готують спеціалістів не лише у сфері
залізниці.
— У нас професії різні, не
лише залізничні, — розповідає
відповідальна секретарка приймальної комісії Наталія Шендрик. — Хочеш, навчайся на
автомобіліста, хочеш, на кухарякондитера чи електрика. У нас усі
спеціальності безкоштовні, окрім
помічника і провідника.

Працівники газової контори укладають договір з
мешканкою Кордишівки Валентиною Кесарчук
слуга стала платною. Цього року
лише ми починаємо укладати договори. Тому навіть, якщо людина
не уклала договір, ми не будемо
від’єднувати її від газопостачання.
Але якщо трапиться аварійна ситуація, ми змушені будемо припинити постачання газу до будинку, і
людина повинна буде укласти договір, щоб і надалі користуватися
газом, – пояснює прес-секретарка
Лариса Логіна.
У «Вінницягаз» просять не

зволікати, мовляв, це питання особливого значення для власників
будинку, місцевої влади та для
районних газових мереж.
– «Вінницягаз» має необхідні
дозвільні документи, досвід та
матеріально-технічну базу для
виконання таких робіт, готова їх
виконати на договірних засадах. У
питанні укладення договорів зацікавлені особи можуть звертатися
до відділень та дільниць «Вінницягаз» на місцях, – додає Логіна.

У п’ятницю, 19 липня, у місті відбувся поминальний захід з нагоди Дня вшанування героїв АТО.
Саме цього дня 2014-го року пішла на небо душа першого козятинчанина Володимира Чорноуса.
Розповідаємо, як пройшов мітинг-реквієм
Наумов, Валерій Вітківський, Сергій
Кацабін, Віктор Крючков, Леонід
Леонтюк, Олександр Лобжин,
Микола Лукашук, Юрій Осаулко,
Василь Осіпчук, Володимир Гриців, Олександр Оцабера, Микола
Шевчук, Максим Олексюк. Після
цього до пам’ятного знаку воїнів
АТО перші особи міста та району
спільно з ветеранами, рідними та
близькими поклали квіти.
Настоятель храму пророка Іллі
благочинний Роман Масира прочитав заупокійну молитву. Міський
голова Олександр Пузир, заступник
голови Райдержадміністрації Ігор
Булавський та голова спілки ветеранів АТО Олег П’явка подякували
батькам, що вони виховали таких

освіта
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Олена Удвуд

У Козятині пом’янули загиблих атовців
В’ячеслав Гончарук
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Рідні героїв та керівництво Козятинщини поклали квіти
на Алеї Слави

До нас їдуть з усієї України
Для того, аби вступити до навчального закладу, треба зібрати
необхідні документи, прийти із
ними до приймальної комісії та
написати заяву. Зробити це можна до 26 серпня включно.
— На кожного створюється
особова справа, — продовжує
Шендрик. — Сюди входить заява, характеристика, анкета, копія паспорта та ідентифікаційного
коду, документ про освіту. До
того ж, вступники пишуть автобіографію.
Перевіряють не лише документи, а й вік.
— Тим, хто вступає після 9
класу, у березні вже має бути 15
років, — пояснює відповідальний
секретар. — Скажімо, прийшла
дитина вступати на помічника.
Якщо їй буде 15, наприклад,
лише у червні, липні, серпні, вона
не підходить за віком. Тому що
коли через три роки буде випускатися, їй потрібно проходити
поїзну практику. Вона триває з
березня до червня. А як практику не пройти, то не станеш
помічником.
Зараховують абітурієнтів без
випробувань. Окрім тих, хто вступає на спеціальність «Помічник
машиніста електровоза, тепловоза». Для них проводитимуть
співбесіду з 13 до 15 серпня. Все
тому, що на цю спеціальність найбільший потік учнів.
— Я завжди дітям кажу: «Тут у
вас є можливість прийти і почати
життя з нового аркуша», — продовжує Наталія Шендрик. — Сьогодні приходив до нас хлопчик
вступати на слюсаря з ремонту
автомобілів. Ще нещодавно до
нас приходила дитина. Тут навчалася її мама, тато, брат. Тобто,

буває так, що цілими династіями
у нас вчаться.
До нашого училища вступають
не лише козятинчани. Приїжджають на навчання з усієї України.
— Цього року приїжджали до
нас із Вінницької, Херсонської,
Житомирської, Черкаської, Чернівецької областей. Чують про
нас, що ми хороший навчальний
заклад, і їдуть, — каже відповідальний секретар.
Гуртожиток і стипендія
Для тих, кого зарахують,
навчання почнеться першого
вересня. Якщо на якусь із спеціальностей не вистачатиме учнів,
продовжать вступну кампанію у
вересні.
Протягом першого семестру усі
студенти отримують 500 гривень
стипендії. Вона називається академічною. Незахищені верстви
населення, наприклад, діти з багатодітних чи малозабезпечених
родин, а також діти учасників
АТО/ООС отримують соціальну
стипендію у такому самому розмірі.
На початку другого семестру
вивчають успішність. Визначають
середній бал. Якщо він дорівнює
семи і більше, учень продовжує
отримувати стипендію. Якщо ж
нижче, виплати скасовуються. Це
правило стосується лише академічної стипендії.
Учні можуть проживати у гуртожитку. Окремо функціонує чоловічий, окремо — жіночий. Він
платний, але там хороші умови.
Якщо учень має пільги, то проживає безкоштовно. У гуртожитку є
телевізори, кухні з електроплитами, душ, холодильники, пральні
машини, безкоштовний інтернет.
— Від навчального корпусу
йти хвилин 10–15, — розповідає
Шендрик. — Гуртожиток біля магазину «Барвінок». І від залізничного вокзалу 5 хвилин. Це дуже
зручно, бо приїхав і не треба
далеко сумки тягати. У нас там є
охорона, є черговий, щодня майстри приходять на перевірку. Так
само директор і його заступники.
Під час навчання учні можуть
опанувати кілька спеціальностей.
За бажанням вони відвідують
курси і після завершення отримують посвідчення про додаткову
спеціальність.
— Є такі, що хочуть і працювати, і навчатися, — продовжує
відповідальний секретар. — Але
у нас заочного відділення немає.
Хоча може бути так, щоб дитина

і навчалася, і працювала. Але
робота має бути не пізніше 21
години. Бо наші учні — неповнолітні діти. Десь ти можеш кілька
годин підпрацьовувати, але це
має знати майстер і директор.
Можна працювати за кордоном
Козятинське училище видає
учням сертифікат міжнародного
зразка IES. З його допомогою
випускники мають змогу працювати у будь-якій країні світу. Цей
документ платний, на відміну від
звичайного диплома. Він видається у друкованому та електронному варіанті англійською та
українською. За потреби можна
отримати офіційний переклад 25
мовами.
Практикуються випускники не
лише в Україні.
— Наші діти їздять проходити
практику за кордон, — каже Наталія Шендрик. — Наприклад,
у Болгарію. Працюють там помічниками кухаря. Плюс кухарі
можуть проходити практику у
Херсонській області в санаторіях.
Ми укладаємо договори.
Якщо учні вступали на базі
9 класів, після випуску вони
можуть подати документи до коледжу і їх одразу зарахують на
третій курс. А потім їх переводять на третій курс університету.
У цьому полягає перевага над
одинадцятикласниками, які після
навчання в училищі зараховуються на перший курс коледжу.
— Це називається ступенева
освіта, — пояснює Шендрик.
— Діти переходять у коледж
залежно від того, на якій спе-

«На кожного створюється особова справа». Наталія
Шендрик розповідає про зарахування

Козятинське училище готує не лише залізничників. Тут
можна здобути спеціальності кухаря, флориста, модельєра
ціальності навчалися. Якщо залізнична спеціальність — то у
залізничний коледж. Якщо на
оператора-обліковця, то йдуть у

Вінницю. Ті. хто вступив на базі
9 класів, навчаються у коледжі
за скороченим терміном — рік
і 8 місяців.
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19 липня в місті Козятині за участю представників органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування міста та району спільно з учасниками АТО,
рідними та близькими, загиблих відбувся мітинг - реквієм
до 5-ї річниці першої звістки про загибель нашого земляка.
Покладанням квітів до пам’ятного знаку загиблим воїнам
АТО, панахидою та хвилиною мовчання за загиблими присутні вшанували їх пам'ять та із болем на душі згадали усіх
мужніх воїнів України.
У своєму виступі заступник голови райдержадміністрації
Ігор Булавський зазначив, що сьогодні ми разом зі всією
Україною схиляємо голови перед людьми, які полягли на захисті української державності та ще раз усвідомлюємо, якою
ціною нам дається мир у нашій країні.
Низько вклоняюсь матерям, рідним та близьким загиблих
за синів-патріотів, за їх самовідданість та боротьбу за суверенітет держави.
Ми не посміємо ніколи забути тих хто так запекло боровся
з ворогом. Ми завжди згадуватимемо їх і з величезною вдячністю розповідатимемо дітям, онукам про їх подвиг.
На вівтар перемоги українців над ворогом покладено сімнадцять – наших Козятинчан. За 5 років АТО наш край, як
й інші, поніс великі втрати. Сьогодні виповнюється 5 років,
як Козятинщина отримала першу сумну звістку про загибель
нашого земляка – Володимира Чорноуса.
Тож давайте сьогодні ще раз згадаємо всіх наших земляків, всіх воїнів, що там на передовій проявляють свій героїзм.
Оплакуючи та пам’ятаючи кожного із загиблих, надіємося,
що мир буде встановлено й більше жодне життя не буде забрано.
Після закінчення мітингу реквієму присутні відвідали
могили полеглих героїв.

На засіданні колегії Козятинської районної державної адміністрації обговорили питання виконання
та наповнення районного бюджету у першому півріччі 2019 року
18 липня під головуванням Юрія Слабчука, за участю керівників
силових структур району, депутатів районної ради, начальників
управлінь, відділів райдержадміністрації, керівників районних установ, організацій, сільських, селищних голів, керівників сільськогосподарських підприємств району, представників засобів масової
інформації, відбулось розширене засідання колегії Козятинської
районної державної адміністрації.
По першому питанню порядку денного колегії про підсумки
2018-2019 навчального року та підготовку до нового 2019-2020
навчального року доповідала начальник відділу освіти райдержадміністрації Аліна Діденко. Вона поінформувала присутніх
про підсумки проведення державної підсумкової атестації в
Козятинському районі за 2019 рік, про роботу Позашкільного
навчально-виховного центру, створення комунальної установи
«Інклюзивно - ресурсний центр» та хід підготовки перших класів
Нової української школи.
При обговоренні наступних питань порядку денного: про виконання бюджету Козятинського району у першому півріччі 2019
року та про зміни надходжень до бюджету після перереєстрації
комунальних підприємств міста в район при прийнятті рішення
колегії виникла полеміка. Геннадій Садовий – начальник управління ГУДФС у Вінницькій області, доповідаючи про зміни надходжень до бюджету після перереєстрації комунальних підприємств
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міста в район зазначив, що у підсумку за 6 місяців поточного
року сума коштів, яка підлягає розподілу становить близько 1,5
млн.грн. і до кінця року ця цифра може збільшитися до 3 млн.
грн. та вніс пропозицію внести зміни на цю суму в дохідну та видаткову частину районного бюджету зарезервувавши 3 млн.грн у
видатках комунальних підприємств на 2019 рік. Дана пропозиція
не була підтримана членами колегії, тому що питання внесення
змін до рішення про місцевий бюджет, врегульовано ч. 7 та 8 ст.
78 Бюджетного кодексу України (далі БКУ) в яких викладений
виключний перелік підстав для внесення змін до рішення про місцевий бюджет, визначено, що зміни вносяться на підставі офіційного висновку місцевого фінансового органу про перевиконання
чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг
залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету.
Такі зміни передбачають розподіл понадпланових надходжень у
разі перевиконання по доходах загального фонду більше ніж на
5 %. Станом на 01.07.2019 року надходження зазначених доходів
Козятинського районного бюджету склало 104,8% до розпису
на відповідний період. Також наразі відсутні урядові рішення,
які б змінювали оцінку основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України. Це унеможливлює
застосування підпункту 1 пункту 1 статті 52 БКУ, як визначеної
пунктом 8 статті 78 БКУ підстави для внесення змін до рішення
про місцевий бюджет.
Слід вказати, що маніпуляції з перереєстрацією місця знаходження комунальних підприємств є вкрай сумнівними з точки
зору чинного законодавства, та не можуть слугувати самостійною
підставою для внесення змін до районного бюджету. Відповідно до пункту 2 статті 64 БКУ податок на доходи фізичних осіб
сплачується податковим агентом-юридичною особою (її філією,
відділенням, іншим відокремленим підрозділом) до відповідного
бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
За місцем реєстрації податок зараховується лише у разі, коли
податковим агентом є фізична особа.
Отже, наразі не вбачається законних підстав для збільшення
планових доходів Козятинського районного бюджету.
Позиція колегії райдержадміністрації полягає в тому, щоб дотриматися чинного бюджетного законодавства, дочекатися завершення звітного періоду (станом на 01.08.19р.) та у разі перевиконання по доходах загального фонду більше ніж на 5 % внести
відповідні зміни до районного бюджету та спрямувати, в першу
чергу, видатки на погашення заборгованості по зарплаті медикам.
Разом з тим, питання роботи КП «Козятинська центральна районна лікарня» у першому півріччі 2019 року та шляхи розв’язання
проблем фінансування комунального підприємства, яке теж було в
порядку денному колегії райдержадміністрації, не розглядалось у
зв’язку із відсутністю доповідача - головного лікаря Олександра
Кравчука.
Позиція райдержадміністрації, щодо проблеми передачі цільової державної субвенції з бюджету міста районному бюджету полягає в відсутності співпраці між районною та міською радами, а
також між лікувальними підприємствами міста і району вторинної
ланки. Відповідно до чинного законодавства, райдержадміністрація немає повноважень впливати на рішення органу міського
самоврядування щодо передачі медичної субвенції.
Разом з тим, міський голова Олександр Пузир, який був присутній на колегії, підтримав пропозиції райдержадміністрації
щодо створення та співфінансування міськрайонних підприємств
та установ, таких як міськрайонна лікарня а також міськрайонна
бібліотека.
Після обговорення питань, які розглядались на колегії були
прийняті відповідні рішення.

ВІТАЄМО З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ!

Головного спеціаліста відділу організаційної
роботи апарату райдержадміністрації
МОТІНУ Альону Миколаївну (25.07)
Махнівського сільського голову
КУЗЬМІНСЬКОГО Павла Вікторовича
( 27.07)
Інспектора сектору інформаційних технологій апарату райдержадміністрації
ГРОШОВЕНКО Наталію Костянтинівну
(29.07)
З Ювілеєм вітаємо!
помічника народного депутата України
КРИЛОВУ Лілію Анатоліївну (30.07)
Бажаємо Вам щастя, благополуччя, подальших успіхів у будь – яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах та сподіваннях.
Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах – підтримка
однодумців, в серці – добре і сонячно від
людської вдячності. Нехай Ваш життєвий і
професійний шлях буде наповнений новими
злетами та досягненнями, а все зроблене
Вами добро повертається сторицею! Міцного
Вам здоров’я, широкого життєвого шляху та
плідної роботи на благо нашої країни.
Шановні працівники торгівлі!
Щоденно Ви задовольняєте повсякденні
потреби мешканців нашого району. Від чіткої,
організованої та ефективної роботи закладів
торгівлі, Ваших професіоналізму, тактовності
і чуйності залежить настрій і самопочуття
людей.
Впевнені, що Ви і надалі сприятимете зміцненню економічного потенціалу нашого краю,
підвищенню рівня обслуговування населення
та насиченню споживчого ринку високоякісними товарами.
Бажаємо Вам, шановні працівники торгівлі,
миру, міцного здоров’я, щастя, комерційного
успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.
Шановні жителі Козятинського району!
Сердечно вітаємо усіх Вас з Днем хрещення Київської Руси-України, який ми відзначаємо у ці літні дні.
Це свято ми відзначаємо у день Святого
князя Володимира – одного із засновників
і покровителів нашої державності. Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної
єдності – єдності національної. Прийняття
християнства як державної релігії було доленосним історичним актом, який вивів Київську
Русь на новий цивілізаційний рівень, визначив
її місце у колі християнських держав, дав
могутній поштовх для розвитку нової якості
та змісту культури, політичних і громадських
інститутів.
Наша духовна культура завжди демонструвала і продовжує демонструвати сьогодні
толерантне ставлення до інших культур і
релігій, ініціювала й ініціює вагомий, взаємозбагачувальний, безперервний культурний
діалог зі світом.
Тож бажаємо всім Вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров’я та
довголіття!
Нехай Господь оберігає нас,
наш рідний край та нашу державу!
Голова райдержадміністрації
Юрій Слабчук
Голова районної ради
Віктор Слободянюк

офіційна сторінка козятинської районної влади
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офіційна сторінка козятинської районної влади

19 липня, одразу після завершення чергової сесії,
під керівництвом голови районної ради Віктора
Слободянюка відбулось
публічне обговорення діяльності комунальних установ
району

У засіданні взяли участь депутати районної
ради, представники райдержадміністрації, керівники комунальних установ та підприємств,
громадських організацій, сільські, селищні голови, небайдужі жителі району та міста, ЗМІ.
Було запрошено і міського голову, але на
публічне обговорення він не з’явився.
На початку засідання Віктор Слободянюк повідомив, що необхідність публічного
обговорення виникла у зв’язку з великою
кількістю проблем, які існують в роботі комунальних підприємств галузі охорони здоров’я
та негативно впливають на надання якісних
медичних послуг.
До слова було запрошено головного лікаря Козятинської ЦРЛ Олександра Кравчука,
який зазначив, що вже другий рік поспіль
існує серйозна проблематика в розвитку
медицини району та розповів про нинішню
ситуацію із фінансування очолюваного лікувального закладу.
Штат ЦРЛ налічує 473 працівники, з них
80 лікарів, 80% яких мають вищу кваліфікаційну категорію. Кількість населення, яке
обслуговується, складає 63 тис. осіб. Як
вже раніше озвучувалось, існує додаткова
потреба у виділенні 7 млн 611 тис. грн для
забезпечення заробітною платою працівників лікарні до кінця року. Дефіцит коштів на
заробітну плату виник внаслідок неповної
передачі субвенції бюджетом м. Козятин,
жителі якого отримують медичні послуги Козятинської ЦРЛ. У результаті зареєстрована
кредиторська заборгованість.
- За 6 місяців колективом районної лікарні проліковано 5345 осіб, прийнято 200
пологів. Ми хочемо отримати за нашу працю
відповідну оплату, - наголосив Олександр
Кравчук. – Хто запитував міських жителів,
куди скерувати їхню субвенцію? На жаль,
вся наша робота саботується в частині недостатнього та несвоєчасного фінансування.
Район та Глуховецька ОТГ в повному обсязі
передали кошти субвенції, які спрямовуються
не лише на зарплатню, а й на медикаменти,
харчування та придбання засобів медичного
призначення. Міський бюджет із 17 млн субвенції, яка мала бути передана Козятинській
ЦРЛ, виділив лише 3 млн 460 тис. грн, тобто
жителі міста обслуговуються безкоштовно.
На неодноразову кількість звернень до міського керівництва не отримано жодної відповіді чи пропозицій щодо шляхів виходу із даної
ситуації. Не беруться до уваги і рахунки за
фактично проліковану кількість пацієнтів, немає підписаної угоди про надання медичних
послуг.

Як повідомив Олександр Миколайович, з
2745 осіб, які перебувають на диспансерному
спостереженні в поліклініці, 1000 – міські
жителі. Це – психіатрія, наркологія, кабінет
довіри, фтизіатрія, ендокринологічний кабінет. Про подальше лікування цих людей ніхто
не хоче думати.
Є проблема і у перереєстрації земельної
ділянки, на якій на даний час розташована
районна лікарня. Така потреба виникла після
обміну майновими комплексами, але і тут
міською владою створюються перешкоди.
Адже чомусь дана ділянка була віднесена
до земель запасу. З даного питання Козятинською районною радою виграно два суди.
Підсумовуючи сказане, Олександр Кравчук
наголосив, що і надалі відстоюватиме інтереси колективу та пацієнтів, докладаючи усіх
зусиль для розвитку та розбудови закладу.
Присутні заслухали інформацію начальника Козятинського РМЦ ПМСД Валентини
Лобченко, за словами якої, найголовнішим із
проблемних питань залишається забезпеченість пацієнтів пільговими медикаментами та
виробами медичного призначення пільгових
верств населення. 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. Борг перед аптекою
становить близько 75 тис. грн.
Пільгові медикаменти необхідні дітям з
особливими потребами, особам з епілепсією,
психічними захворюваннями, ветеранам та
інвалідам війни. Валентина Петрівна розповіла, що спілкувалась з колегами з області і
такої складної ситуації із фінансуванням за
вищезазначеними пунктами немає ні в кого.
За словами Валентини Лобченко, на неодноразові звернення до райдержадміністрації
щодо виділення коштів на пільгові медикаменти, відповіді не було.
У нас дійсно гарна матеріально-технічна
база, створені усі необхідні умови для того,
щоб надавати якісні медичні послуги, - зазначає головний лікар ЦПМСД. - Але фінансові
проблеми мають негативний вплив на обслуговування населення. Сьогодні виділяються кошти на ремонт доріг, спортзалів, на
освіту. Так, це все є важливим, та невже не
можна знайти кошти на медичні потреби, на
здоров’я людей?
Валентина Петрівна подякувала очільникам
територіальних громад за співфінансуванням
ФАПів, але за 2018 рік деякими сільськими
радами не передані кошти на невідкладну
допомогу, а також за технічне обслуговування газопроводів в приміщеннях фельдшерських пунктів. Звернула увагу представників
влади, що станом на 01.07.2019 року по КП
«Козятинський РМЦ ПМСД» виникла додаткова потреба в коштах на брикети для

опалення нового приміщення Білопільської
АЗПСМ (буде використовуватись твердопаливний котел). Орієнтовна сума - 25000 грн
(5 тонн).
Головний лікар районної стоматполіклініки
Андрій Пірожок повідомив, що фінансування комунального підприємства у ІІ півріччі
становить лише 25%. Приміщення потребує
проведення ремонту, необхідно закупляти
комплектуючі для установок. Не вистачає
коштів для обслуговування пільгової категорії
населення.
Від питань медичних перейшли до проблем
у галузі культури.
Директор Централізованої бібліотечної
системи Анна Мочарська звернула увагу присутніх, що протягом останніх двох років існує
проблема у фінансуванні районної бібліотеки
для дорослих та бібліотеки для дітей, де з
урахуванням технічних працівників працює 12
людей. Починаючи з серпня, не буде коштів
на зарплату, комунальні послуги, придбання
літератури, ремонт приміщення та техніки.
Анна Клавдіївна наголосила, що бібліотека
працює відповідно до чинного законодавства
та не ділить відвідувачів за будь-якою ознакою, в тому числі на жителів міста чи району.
У 2018 році з обіцяних міським головою 600
тис. грн було виділено 370 тис. грн. У 2019
році не виділено жодної копійки попри велику кількість звернень.
Варто зауважити, що в такій ситуації райдержадміністрація не знайшла кращого виходу, окрім як рекомендувати закрити районну
дитячу бібліотеку, оскільки місто субвенцію
не передає, а в районному бюджеті коштів
немає. Відповідний лист Анна Мочарська
зачитала.
Керівник наголосила, що бібліотека має
гарну матеріально-технічну базу, яку необхідно підтримувати. 16 бібліотек по селах мають
інтернет-центри. Внесла пропозицію провести
круглий стіл за участі представників влади та
радника голови ОДА з питань культури Наталії Морозової.
Голова райдержадміністрації повідомив,
що міська влада готова розглядати питання
створення міськрайонної бібліотеки, що
може бути виходом з теперішньої ситуації.
Даний варіант готовий підтримати голова районної ради Віктор Слободянюк, за
умови, якщо це не суперечить чинному законодавству. Але ж нічого зараз не заважає
передавати субвенцію, як і по інших галузях,
для утримання бібліотеки, яка обслуговує
жителів і району, і міста.
Віктор Миколайович підбив підсумки
публічного обговорення, запропонувавши
наступні кроки для стабілізації ситуації:
- спільно з Департаментом охорони
здоров’я Вінницької обласної державної
адміністрації звернутися до Департаменту
фінансів Вінницької ОДА з проханням дофінансування лікарні і надання оцінки розподілу коштів державної медичної субвенції

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
головного спеціаліста відділу організаційної
роботи РДА
Альону Миколаївну
МОТІНУ (25.07),
Махнівського сільського голову
Павла Вікторовича
КУЗЬМІНСЬКОГО (28.07)
Нехай щасливою буде ваша доля під Божим
і людським благословенням, а кожен новий
день - щедрим на успіхи та перемоги, багатим
на радісні звістки, приємні події, особисті досягнення і благородні справи! Удачі вам та наснаги у здійсненні задумів, невичерпної енергії
та натхнення в повсякденній праці.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК

на 2018-2019 роки;
- звернутись до голови Козятинської
міської ради щодо визначення кількості населення, яке обслуговує КП «Козятинська
ЦРЛ» і фінансового покриття на медичне
обслуговування. В разі відмови припинити
безкоштовне обслуговування міського населення;
- звернутись до Державного бюро розслідувань і Кабінету міністрів України з метою
отримання професійного висновку стосовно
розподілу державної медичної субвенції в
2018-2019 роках;
- на підставі отриманих висновків підготувати звернення до Офісу Президент України
щодо сприяння вирішення існуючої ситуації
і збереження надання медичної допомоги
населенню;
- райдержадміністрації спільно з районною
радою вишукати кошти на пільгове обслуговування населення;
- провести засідання круглого столу щодо
подальшого фінансування бібліотеки та вивчення питання створення міськрайонної
бібліотеки.
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наші люди
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На гостини до Козятина приїхала
французька боксерка

Відомі люди. Тиждень тому наше місто відвідала олімпійська чемпіонка 2016 року Естель Мосселлі.
Виявилося, що французька спортсменка має українське коріння — її мама Олена наша землячка. Тож до
Козятина вона навідалася, аби познайомитися з родичами
Олена Удвуд

Французька боксерка Естель
Мосселлі приїхала до Козятина.
На своїй сторінці в Instagram
вона виклала дві світлини із
родичами, зроблені у нашому
місті. Ось що вона написала
про свій візит:
«Я собі пообіцяла, що повернуся в Україну з поясом,
для того, щоб побачити своїх
бабусю і дідуся. Цю подорож
планувала давно, щоб поділитися з ними спогадами одного
неймовірного року та віднайти моє коріння. Тому мене не
буде сьогодні ввечері в Антібі,
але я бажаю боксерам всього
найкращого, особливо своєму
чоловіку, який повертається на
ринг, також моїй дитині, яка
розділить цю мить без мене.
Тому ми зустрінемось після
перемоги чоловіків! Мамо, проведи гарно час з дівчатами».
Із коментарів у соціальних
мережах нам вдалося дізнатися, що у Козятині мешкають
бабуся і дядько Естель.
Олімпійська чемпіонка наполовину українка. Її мати козятинчанка, а батько з Конго. В

англійській Вікіпедії написано,
що її батько приїхав до України
на навчання. Вступив на електромеханіка. Тут познайомився
з мамою Естель і закохався.
Повернутися до Конго йому
не вдалося, тому що там почалися військові дії. Тож чоловік
разом із родиною переїхав до
Франції. Саме там з’явилася
на світ майбутня олімпійська
чемпіонка.
Як пише «Gazeta.ua», батькам Естель було не легко після
переїзду. Вони влаштувалися
на роботу у школу. Мама Олена
— прибиральницею, а батько
комірником.
Сама Ес тель з дитинс тва
цікавилася спортом. Вона займалася танцями і плаванням.
А ще захоплювалася музикою.
Проте серед усіх хобі обрала
бокс. Вона ходила на тренування і паралельно вчилася
на інженера й працювала
адміністратором на торгових
ярмарках.
Молода боксерка брала
участь у Чемпіонатах світу у
2012, 2014 та 2016 роках. На
останньому здобула золото.
Того ж 2016 року Мосселлі

поїхала на Літні Олімпійські
ігри до Ріо -де-Жанейро. У
своїй категорії вона дійшла до
фіналу і перемогла китаянку
Їнь Цзюнхуа.
Чоловік Естель, Тоні Йока,
теж боксер. Він також брав
участь в Олімпійських іграх
2016 року. Переміг у фіналі
британця. Таким чином вони
разом із дружиною вибороли
для Франції дві золоті медалі.
Ми намагалися зв’язатися із
Естель Мосселлі. Написали їй
повідомлення на її сторінці в
Instagram, аби дізнатися її враження від поїздки до України.
На жаль, відповіді ми так і не
отримали.
У дворі багатоповерхівки,
де мешкає дідусь із бабусею
Естель, нам пощастило зустріти її маму Олену. Проте жінка
від будь-яких коментарів відмовилася.
Одна з мешканок будинку
розповіла нам, що спортсменка
гостювала в Козятині чотири
дні.
— Фотографувалися вони тут
біля гаража, — каже жінка. —
Усі троє — олімпійська чемпіонка, її мама і бабуся.

Естель Мосселлі (у центрі) приїхала до Козятина вперше.
Подолала такий довгий шлях, аби зустрітися з родичами

Сила. У нашому місті пройшла товариська зустріч стронгменів між атлетами збірної України та
республіки Польща. Важковики на швидкість та якість виконували різні вправи. Хто переміг?
Такої кількості чемпіонів з важкої атлетики Козятин ще не бачив.
Найсильніша людина планети у
важкій вазі Василь Вірастюк, та
у вазі до 105 кг – Володимир
Рекша. Чемпіон світу 2019 року
у перекиданні колеса – Павло
Кордіяка. Чемпіон та рекордсмен
України 2019 року – Сергій Грачов.
Чемпіони світу в командній боротьбі Олександр Кочергін та Володимир Климко. Усі вони приїхали до
нашого міста на товариську зустріч
стронгменів між атлетами збірної
України та республіки Польща
Для «залізних» хлопців організатори підготували шість вправ.
Після гімнів країн, головний суддя
змагань Василь Вірастюк запросив
учасників до першої вправи: атлети мали на швидкість протягнути
19-тонний автомобіль два десятки
метрів. У результаті - українці випередили поляків майже на чотири
секунди.

Друга вправа називалася «естафетою». Стронгмени мали зробити
по два підйоми штанги, гантелі та
колоди. Українцям знадобилося
три спроби, щоб покінчити зі
штангою. Поляки скористалися
моментом і вийшли вперед. Втім,
становище нашої збірної виправив
капітан Павло Кордіяка. Він наздогнав суперника, швидко зробив два
підйоми і завершив естафету першим. Рахунок став 2:0 на користь
української команди.
У вправі «прогулянка фермера»
українці майже на етап випередили
суперника. Однак ані одні, ані інші
не впорались за час, відведений
на вправу. Коли рахунок став 3:0,
організатори зробили перерву.
Під час неї до спорядження підійшли козятинські силачі. Першим
до ваги прийшов Богдан. Після
двох невдалих спроб, хлопець
перевернув колоду наче ляльку, за
що отримав зауваження від Володимира Рекші. Наш земляк Артур
Кримша зробив дев’ять підйомів.

А хлопець на ім’я Вадим, який
також вирішив випробувати свої
сили у важкій атлетиці, зробив два
підйоми.
Після відпочинку спортсмени вийшли виконувати чертверту вправу.
Вона також нагадувала естафету.
Перший учасник мав на плечах
нести конструкцію вагою 360 кг;
під час другого етапу вправи в
хід пішли 120-кілограмові діжки;
третій учасник мав перевертати
колесо вагою 360 кг. Вправа була
завершена перемогою української
збірної.
До участі у п’ятій вправі організатори запросили козятинських
дівчат, вага яких не перевищує 50
кілограмів. Суддя запросив студентку на ім’я Ліза та випускницю
п’ятої школи Дашу. Дівчат посадили на стільці, а стронгмени мали
підняти їх у повітря та тримати
на витягнутих руках. У цій вправі
сильнішими були гості.
Шосту вправу, перекидання каменя на поле суперника, знову ви-

історія
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Як у Козятині з’явився
залізничний вокзал

Історія. На козятинському залізничному вокзалі ніколи не припиняється рух. Тут проходять безліч
поїздів. Але більшість пасажирів навіть не здогадується, що перед ними архітектурна пам'ятка.
Розповідаємо про деякі цікаві моменти перлини нашого міста
Катерина Щурук

До Козятина з’їхалися найсильніші люди планети
В’ячеслав Гончарук
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Чудове селфі з богатирем, який має титул дворазової
найсильнішої людини планети
грали українці. Олександр Кочергін
замучив свого візаві швидкими
перекидами. Було помітно, що у
нього ще є сили перекидати круглого велетня, але помітивши, що
польська команда от-от здасться,
поступився місцем Володимиру

Климку.
За загальною кількістю очок переконливу перемогу здобули українці. Спортивна частина програми
закінчилася нагородженням всіх
атлетів. Після цього для присутніх
співала Анна Добриднєва.

Будівництво залізничної станції
на території земель містечка Козятин було затверджено 21 травня 1866 року Комітетом Міністрів
і дозволено товариству «ДеВрієр
і компанія». Загальна підрядна
сума контракту становила 140
833 рублі 50 копійок металом та
231 679 карбованців кредитних.
Але поштовхом до виникнення
самої залізничної станції міста
(тоді селища) Козятина стало
відкриття руху від Києва до
Одеси 26 травня 1870 року. Тому
залізниця, а з нею і селище залізничників, бурхливо почали
розвиватися.
Щоб дізнатись більше про
виникнення залізничної станції,
ми вирішили звернутися до Історико-Архівного журналу, а саме
до статті І. П. Гуменюка «Будівництво, функціонування і розвиток
залізничного вузла станції Козятин в другій половині ХІХ ст».
У статті згадується, що Південно-Західна залізниця серед
інших залізничних доріг Російської імперії виділялася рухомим
складом. Станцією, складським
господарством, диспетчерськими,
ремонтно-путьовою службою і
службою експлуатації рухомого
складу, яка надавала роботу
місцевим мешканцям. Через це
населений пункт ставав заможним, розвивався.
У 1871 році було збудовано товарну станцію, водонапірну вежу,
що збереглась до нинішнього
часу, а також міст, який був збудований з бутового граніту (до
нашого часу, на жаль, збереглися
лише опори, так званні «бики»).
Засновано локомотивне депо, що
одразу почало функціонувати. У
цехах спочатку працювали лише
500 робітників, які мали початкову технічну освіту або ж були без
належного рівня підготовки.
У 1873 році станція Козятин
почала функціонувати як вузлова,
адже через Козятин проходила
нова гілка залізниці – КозятинБрест, де змінювався напрямок
транспортних потоків та починали
виконуватись розвантажувальноперевантажувальні роботи.
Побудова вокзалу
У другій половині 1880 -х
років стало зрозуміло, що без
розширення станції і побудови
нового вокзалу неможливо буде

обійтись.
Як зазначено в архівах музею
міста Козятина та з розповідей історика Зої Вільчинської,
«Приміщення Козятинського
вокзалу збудували досить швидко: від початку 1888 року по
листопад 1889 року. Спорудження вокзалу відбувалося
без спеціальної будівельної
техніки, адже в ті часи її просто
не було. Всю роботу виконували
вручну, для побудови спочатку
було викопано котлован до 2
м 13 см завглибшки та забито
впритул одну біля другої три
метрові колоди. Далі суцільний
дерев'яний майданчик, на який
поклали камінний фундамент,
а вже на ньому почали зводити
стіни.
І оскільки це була заболочена та низинна місцевість, це
ускладнювало ситуацію. Але,
не зважаючи на це, приміщення
Козятинського вокзалу було відкрите 1889 року».
Козятинський залізничний вокзал — унікальна споруда. Вона
належить до пам’яток архітектури другої половини XIX ст. Автором проекту цієї незвичайної
споруди був відомий архітектор
Валеріан Куликівський, який
служив з 1875 року архітектором
управління Південно-Західної залізниці в Києві.
Керував же будівництвом в той
час ще зовсім молодий інженер,
а в майбутньому – відомий український архітектор Олександр
Кобелєв. Серед його найвідоміших робіт – споруди Національного банку України та Київського
політехнічного інституту.
Якщо подивитись на план
будівлі вокзалу, то можна побачити, що вона розташована
островом, по обидва боки його
прокладені колії. А це значно
посилювало пропускну здатність
станції, давало можливість одночасно приймати і відпускати
кілька поїздів. Центральне приміщення вокзалу вирізнялось не
тільки зовнішньою привабливістю, а й зручністю для пасажирів.
Виходили вікна білетної каси й
телеграфу, поряд знаходилось
багажне відділення, з протилежного боку — вбиральні та перукарні. Всередині будівлі зупиняє
на собі увагу овальна зала I й II
класу. Вона несе в собі характерні риси ампіру, популярного
в ті часи. Приміщення перекрито

Такий вигляд мав наш вокзал у 1913 році. На той час Козятин входив до складу
Російської імперії
купольним склепінням, що спирається на поставлену півколом
двоярусну аркаду.
А головною вну трішнь ою
прикрасою цієї споруди була
тоді багатоярусна, кришталева
люстра, на каркасі з бронзового
листя. Вона прикрашала по центру ресторан «Імператор».
Існують цікаві версії з приводу
долі цього справжнього витвору
мистецтва, пов’язані з окупаційним періодом. Деякі краєзнавці
стверджують, що сучасна вокзальна люстра – точна копія
оригінальної, яку виготовили на
замовлення нацистських окупантів, які нібито намагались вивезти справжню люстру роботи
кінця XIX століття до Німеччини.
Також подейкують, що автентичну козятинську люстру виявили
в Одесі, після звільнення міста
в морському порту. І тепер вона
прикрашає своєю вишуканістю
Одеський оперний театр.
Перевага Козятинського вокзалу над іншими в ті часи ще була
в його електрофікованості. Всі
інші, крім Жмеринки, на Південно-Західній залізниці у 1931 році

освітлювалися гасовими ліхтарями. Через це ввечері вокзал
виглядав особливо ефектно, а
електричні ліхтарі чудово висвітлювали усю станцію та її колійне
господарство.
У цілому ж, фахівці вважають
Козятинський вокзал зразком
цегляної східнослов’янської архітектури з пластичною обробкою
екстер’єру, яка виконувалася за
допомогою художньо-виражальних кладок цегли. Тому нині ця
станційна будівля служить посібником з історії архітектурних
стилів кінця XIX – першої половини ХХ століття.
Вокзал у період Другої світової
У період Другої світової війни та під час окупації вокзал
функціонував на європейський
лад – цілодобово. Вокзальний
ресторан перетворювався у містечковий розважальний центр,
для окупантів і офіцерів-транзитників, які перебували на той
час на станції в ешелонах.
Але напередодні визволення
Козятина від окупантів нацисти

замінували вокзал і мали намір
його підірвати. Однак цього не
допустили козятинські патріоти,
члени підпільної організації «Залізничник», що діяла у місті з
1941 по 1943 роки.
Після визволення міста, в
кінці грудня 1943 року, вже у
1944 році розпочалися відновлювальні роботи. Вокзал був
зруйнований на 10%, вартість
відбудовчих робіт мала скласти 62 тисячі рублів. Відбудова
вокзалу повинна була закінчитися до 1 серпня. Однак роботи
затягнулися до 5 листопада за
браком матеріалів, машин та
робочих рук.
Вокзал у наші часи
На зламі ХХ і ХХІ століть
будівля Козятинського вокзалу
поступово занепадала. І тільки
завдяки зусиллям керівництва й
працівників ремонтно-будівельних підрозділів Південно-Західної залізниці у 2011-2012 роки,
ця пам’ятка дореволюційної архітектури після серії реставраційних робіт знову почала набувати
свого первісного вигляду.
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 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, êðîâàòü ç òóìáî÷êàìè 2 øò., ñòîëèê æóðíàëüíèé,
òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, êîìîä, ñò³ë òóìáà, äèâàí ðîçêëàäíèé,
êîìïþòåðíèé ñò³ë. 063-367-80-03, 063-741-00-64
 Áàíêè 0.5 òà áàíêè 450 ã. ç çàë³çíèìè êðèøêàìè ïî 3 ãðí., äîñòàâêà
ïî Êîçÿòèíó. 097-690-98-33 Ñåðã³é
 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
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ, òåëè÷êó íà êîðîâó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 063648-20-99
 Á³íîêëü, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì.
098-597-13-15
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

 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
 Â³êíà äåðåâÿí³ ïîäâ³éí³ ç³ ñêëîì ç êâàðòèðè (ôîðòî÷êè) ð.1600 õ
1400 ìì. 17 øò. 9+8, íåäîðîãî. 063-311-91-86
 Âóã³ëëÿ, äðîâà. 2-10-87, 099-137-28-93 Ïàí÷óê Ãàëèíà
Îëåêñàíäð³âíà
 Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, äàõ ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
 Ãåíåðàòîð áåíçèíîâèé «Ìóñòàíã» ïîòóæí³ñòþ 2500-2800 Âò., áóâ
â åêñïëóàòàö³¿ 3 ãîä., ïðàöþº ïðåêðàñíî. 2-82-19, 063-882-36-89,
063-716-34-16
 Äâà ñïîðòèâíèõ âåëîñèïåäà (íà 10-13 ð. òà íà 15-18 ð.), àëþì.
ïðîâîäà 300 ì. 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 êðîë³â, âñå íåäîðîãî. 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
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25 àáî Ò-16 ï³ñëÿ ðåìîíòó. 068-704-95-73
 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
 Äèâàí óãëîâèé ðîçêëàäíèé, êîë³ð îë³âêîâèé â äîáðîìó ñòàí³, á/ó.
063-630-89-61
 Äèâàí, ê³ìíàòí³ ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ê³ìíàòíà ñò³íêà 4
ì., âñå â õîðîøîìó ñòàí³. 063-629-52-33
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³,
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85

 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-398-67-27
 Äðîâà ÿñåíîâ³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
 Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ïèëîñîñ Çàíóñ³, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ,
òðóáà à/ö ä³àì.150, øïàëåðè â³í³ëîâ³, ãàç. ïëèòà, áðóñêè ç òîïîë³.
096-467-88-03
 Åëåêòðî-áîéëåð 80 ë., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 37, íåäîðîãî â
ãàðíîìó ñòàí³. 063-268-23-01
 ªìí³ñòü í/æ ä.400-85 ë., íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷êè âîäè 1-ôàçíèé â
îáâÿçö³, êðóã í/æ ä.85õ480ìì., äðåëü ðó÷íà 2-õ ñêîðîñíà äëÿ ñâåðäëà
3-12ìì, ôóãàíîê ðó÷íèé, çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ, òð-ð äëÿ ñâàðêè
220/380 â. 096-453-34-86
 Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ÈÆ. 067-422-36-17
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 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 10, âñ³ äîêóìåíòè
îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, öåíòð. 063-392-9320, 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. òåðì³íîâî. 093-552-27-63
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ïîðó÷ ãàç., ãàðíå çàòèøíå ì³ñöå,
(òåðì³íîâî). 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 24 ñîò. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîó, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ,
òåðì³íîâî. 093-677-47-15
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè

âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè). 093-587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì,
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè.
097-663-17-72, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà (ð-í
ìàãàçèíó «Áóä³âåëüíèê). 093-427-55-10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Çåðíî ïøåíèö³ ç 30 ñîò., ³íäè÷àòà 11 øò. 2 ì³ñ. 067-857-86-08
 Çåðíî. 067-916-41-20, 096-795-75-70
 ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-49-36
 Êèëèì 2.5 õ 3.5 ì. âèð.Òóðö³ÿ 600 ãðí. 067-963-17-30
 Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
 Êîáèëà á³ëîãî êîëüîðó 11 ðîê³â, ñ.Ñèãíàë 14 000 ãðí. 068-762-
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 25 липня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 25 липня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

Продам 4-х кімн. кв., 4 пов., вул.Довженка 105-а кв.21. 063-741-00-64,
063-367-80-03
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам Дрова твердих порід (граб,
дуб, ясен). 063-398-67-27
Продам комбайн зерновий. 063-29743-37, 097-509-27-08
82-19, 063-297-58-23
 Êîáèëà ðîáî÷à 4 ðîêè. 067-294-58-06
 Êîáèëà ðîáî÷à ñïîê³éíà. 096-264-75-92
 Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
 Êîçà á³ëî¿ ìàñò³ øóòà, ìîëî÷íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³, ìîëîêî íå ìàº
ñïåöåô³÷íîãî çàïàõó êîçè, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-132-19-12, 068-651-51-61
 Êîçà ä³éíà íåäîðîãî. 098-228-54-21
 Êîçà, êîçåíÿòà, âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 097-236-76-40
 Êîçè ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 098-412-80-15
 Êîìïëåêò êîíòóð çàçåìëåííÿ åëåêòðîäè + ïîëîñà, ºìí³ñòü í/æ
íà 6 ë., çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 â), êðóã ñòàëü ä.30õ1380, êîðïóñà
ï³äøèïíèê 202, êíèãà ³ñòîð³¿ ñ.Æóðáèíö³, ëèñò í\æ òîâù. 2 ìì. 096453-34-86
 Êîíòåéíåð ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ðîáî÷³: áîò³íêè, ÷îáîòè,
êîñòþìè õ/á òà ï/â, æåëåòêè, ìèëî ãîñïîäàðñüêå, ðó÷íà äðåëü. 097575-60-55, 093-013-65-24
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
 Êîðáà äî êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ , êà÷åëÿ 1-ì³ñíà, åë.ñèïàðàòîð,

455857

454757

455266

455774

455264

455292

Куплю горох, гречиху, пшеницю, ячмінь. 067-430-89-61, 067-680-82-10

454860

Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua

455135

Хобi, творчiсть, антикварiат

453380

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська облас тi,
потрiбнi чоловiки. Проживання надається. (095) 110-87-55.
Тел.:(096)785-59-47, (099)342-21-69

454835

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42

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

455293

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

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

НЕрухоМіСТЬ

 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà 105. 097-766-99-97
 1-ê³ìí. êâ., 31.3 êâ.ì., 3 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. 097-165-31-63, 066-595-40-56
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 068-006-81-57
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, 27 êâ.ì. 066405-75-24, 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. 067457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ. â áóäèíêó íà 4-õ ãîñïîäÿð³â. Çðîáëåíî ºâðîðåìîíò, º
ïîãð³á òà ñàðàé. 097-74-79-459
 2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Î.Êîøîâîãî (öåíòð ÏÐÁ á³ëÿ «Îáæîðêè»). 063695-44-17
 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., 42.5 êâ.ì., 1 ïîâ.. 2-õ ïîâ. áóäèíîê, ð-í ÏÐÁ âóë.8Ãâàðä³éñüêà 220 000 ãðí. 067-297-15-09
 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, 097642-08-12
 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.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., ê³ìíàòè
³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé,
³íä. îïàëåííÿ (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54
Ñåðã³é
 2-õ ê³ìí. êâ., 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. 095217-98-54, 063-131-86-02
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., º âñ³ çðó÷íîñò³. 073-060-50-43, 063274-30-61
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-254-08-06
 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, ºâðîðåìîíò, 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., 3/5, öåíòð, ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, 2 áàëêîíà ì/ï,
óòåïëåíèé, êîòåë Nova Florida Vela compact. 067-152-94-75
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., çàòèøíà, íå êóòîâà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä.
îïàëåííÿ Âàéëåíò, êóõíÿ ïëèòêà, òóàëåò ïëèòêà, âàííà äåðåâî. 067940-41-22, 063-675-93-04
 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., ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âåëèêèé áàëêîí, 3 ïîâ. +
êîíòåéíåð â äâîð³. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7. 098090-29-22, 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. 067291-31-83, 067-708-08-67
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â³êíà,

455163

ремонт

Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт квартир, будинків "Під ключ". 097-85608-78, 093-769-66-19
Перекриваємо, будуємо дахи. Зварюєм забори,
відкатні ворота, стяжка. 097-732-84-99
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Поклейка обоїв, покраска, шпаклівка, недорого,
якісно. 099-564-41-42
Професійно всі види будівельних, ремонтних,
оздоблювальних робіт. 097-966-45-37
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25

Пропоную
Продавець в прод.магазин, г/р: 8.00-21.00. З/п висока. Тел.:(067)
433-21-63

òàð³ëêè íàï³âãëèáîê³, áàíêè 3-õ ë., 0.5 ë., 1 ë., äæèíñè õëîï., êóðòêà,
ñâåòåð, êðîâàòü - ðîçêëàäóøêà, êèëèì, äîðîæêè - íåäîðîãî. 096-16069-70, 063-824-71-04, 2-74-37
 Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 3 òåëÿì. 097-748-70-98, 063-53273-02
 Êîðîâà äîáðîãî ïîâîäó, ìîæëèâèé âèá³ð. 096-605-79-54
 Êîðîâà ³ 10 ì³ñ. òåëè÷êà. 098-245-76-02
 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
 Êîðîâó. 098-794-34-57
 Êîñòþìè äëÿ øêîëÿð³â 7-11 êëàñ, ÷îðí³ á/ó ó äîáðîìó ñòàí³,
õîëîäèëüíèê Äîíáàñ 400 ãðí. 063-709-26-79
 Êîñþìè øê³ëüí³ (õëîï.) á/ó ð.42, 44, 46, 48, ï³äæàê ð.50 (êîë³ð
îë³âêîâèé) á/ó, êóðòêà äèòÿ÷à çèìîâà, îñ³ííÿ ð.150 ñì. á/ó, â³êíà, äâåð³
äåðåâÿí³ á/ó. 063-297-24-78
 Êðîë³ ïîðîäè «Êàë³ôîðí³ºöü», êîçåíÿòà, âåëîñèïåä äàìñüêèé.
096-301-40-76
 Êðîë³ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä àáî íà ìÿñî. 096-963-73-52
 Êóêóðóäçà îïò â³ä 500 êã., êóñêè ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â á/ó. 097062-28-48
 Êóõíÿ 700 ãðí., òåëåâ³çîð LG 300 ãðí., ðèíâè ³ îòë³âè. 093-808-38-10
 Ëàìïî÷êè ìàëîãàá. 1-26 âîëüò 0.07-0.26 àì., ïðåñ í/æ ä.122, Í-225
ìì., ïîëîñà 18õ37.5, 16õ45 ìì., äèñêîâà ïèëàä.390/90 ç íàïëàâëåíèìè
çóáàìè ïî áåòîíó, ãðàí³òó, ïëåòö³ ï³äøèïíèêè íîâ³. 8202, 202, 45305,
84688705. 096-453-34-86
 Ëþñòðà, âåëîñèïåä Óêðà¿íà, êîâðîâà äîðîæêà 2 ì õ 1.4 ì., íåäîðîãî.
096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà,
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà, òåëåâ³çîð, äâ³ øàôè ç àíòðèñîëÿìè, âåëîñèïåä,
òðèëÿæ, ñò³ë ïèñüìîâèé, áàëîí ãàçîâèé, òðè ñàìîâàðè (îäèí
àíòèêâàðíèé). 063-359-40-27
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096467-88-94
 Ïàëàòêàê áðåçåíòîâà êðóãëà, íîâà, îïðèñêóâà÷ Êàñêàä 10 ë.
áàãàæíèê àâòîìîá³ëüíèé, ðåäêóòîð çàäíüîãî ìîñòà ÂÀÇ 01, êóõîííèé
ñò³ë. 067-386-48-35
 Ïèâíà óñòàíîâêà â çáîð³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-111-25-27
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6ì õ 1.20 - 4 øò., îõîëîäæóâà÷ íàïî¿â ïèâà, ñîê³â
âèð.Áåëüã³ÿ. 067-499-33-26, 093-411-28-93
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-318-91-22
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-15 êã. 097-029-63-05, 073-167-46-96
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, ã³áðèä, ðèæ³ â ÷îðíó ïëÿìó. 068-559-8217, 093-780-41-22
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 097-569-62-94
 Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí 7 êã. 067-430-40-65
 Ïðè÷³ï 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä 3 ðàçè, ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
 Ðóáàíîê ìåòàë. ðó÷íèé, êâàäðàò 30õ30, äîâæ. 1.5 ì., ñò³ë ìåòàë
ä.850, òîâù. 3 ìì. íà ï³äøèïí., ñêëî ä.165õ20 ìì., ñòåêëîòåêñòîë³ò
450õ355õ2.5, òð-ð 220/4,12,15,30,40, 380/36, 220/36, 220/9, òðóáà í/æ
ä.6, 8 ìì., òðóáà àëþì.8, 10. 096-453-34-86
 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
 Ñ³íî ëþöåðíè ç 30 ñîò., ñ.Ïåðåìîãà. 093-052-02-38
 Ñêëî 4 ìì, òðóáè îöèíêîâàí³. 2-12-82, 096-497-61-66
 Ñîêîâèæèìàëêà - êîìáàéí (íîâà, â óïàêîâö³) Àâñòð³ÿ, âåëîñèïåäè:
Ñàëþò, äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé, øâåéíà ìàøèíêà, ðþêçàê, ïðàñêà íîâà,
ïëàñòèê, ïëèòà ÄÑÏ, âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë., ïîëîòåíöåñóøêà. 096-412-34-14
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 « 3 700 ãðí. 067-796-11-99
 Òåëèöÿ 11 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, òåðì³íîâî. 068-346-23-08
 Òåëè÷êà ò³ëüíà 5 ì³ñ., ðèæî-ðÿáà. 068-759-64-08 Àëëà
 ÒÎÇ-63, øê³ðÿíèé ÷îõîë, ïàòðîíòàº, ïðèêëàä ÒÎÇ-63. 073-094-07-89
 Òðóáà äèìîõîäíà êåðàì³÷íà 2 øò., òðóáè êàíàë³çàö³éí³
àñáåñòîöåìåíòí³ ä³àì.20 ñì., ìîéêà êåðàì³÷íà äëÿ êóõí³ àáî
óìèâàëüíèê. 098-564-57-58
 Òðóáè ïîë³ïðîô³ëåíîâ³ 8 øò. äîâæ. 4 ì. 067-940-41-22, 063-67593-04
 Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 20 ñîò., º ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ñàäîê,
ð³âíèé, ïîðÿä òðàñà, òåðì³íîâî, Ï³âäåííå øîñå 30, ïîâíèé ïàêåò
äîêóìåíò³â.093-599-68-33
 Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-03-38
 Õâèëÿñòèõ ïàïóã ðàçîì ç êë³òêîþ, íåäîðîãî. 097-776-24-22, 063304-36-27
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ ë. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê á/ó Äíåïð-2 ÌÑ. 2-28-11, 096-442-67-66

453619

Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 р.,
садово - городні роботи, гнучкий графік, 30
грн./год. 067-388-29-77, 093-750-77-68
Потрібен водій з власним автомобілем для
перевезення хліба з 4 години ранку до 8 години ранку. 063-396-20-52, 097-555-06-69
На роботу в продуктовий магазин потрібен
продавець. 073-124-23-63
На роботу в столярну майстерню потрібен
столяр. 093-485-06-11, 096-242-84-94
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна
дівчина - офіціант, графік 3/2. 063-157-5996 Олексій
Автомийка запрошує працівника. 067-92067-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: водій на ЗІЛ130, оператор-касир, 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, 093-678-53-01

454637

456323

робота

Робота

 Öåãëà á/ó íåäîðîãî. 063-155-70-63
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà íîâà òà á/ó. 093-140-74-82
 Öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò. 067-462-87-91,
073-060-52-14
 ×àí ï³ä çåðíî 1,2õ1.0 ìåòàëåâèé, ëþöåðíà. 096-897-19-41
 Øàôà 3-õ äâåðíà (ãëóá. 53 ñì., øèð. 1.40 ñì., âèñ. 2.05 ñì.) ç
äçåðêàëîì â ñåðåäèí³, øàôà 2-õ äâåðíà (ãëóá. 43 ñì., øèð. 1ì., âèñ.
2.15 ñì.) ç äçåðêàëîì. 093-677-47-13
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà, Ëàäà ç òóìáîþ íîæíà, îáèäâ³
ïðàöþþ÷³. 063-280-43-63
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà. 097-436-73-95
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëêà, ïàïóæêè, êë³òêè, êóðî÷êè ìàëåíüê³
òà ï³âíèêè, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, óñå íåäîðîãî. 098-007-97-30
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè Àëîº, êàëàíõîé,
ñòàòóåòêè. 2-12-24, 093-884-86-66
 Øèôåð ïëîñêèé ð.3 õ 1.5 ì.. 067-422-36-17
 Øðîò 11 ãðí./êã. 097-154-49-36
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

454733

452967

455425

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
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, áåç ðåìîíòó, ð-í Äåïî. 063-190-87-62
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 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 70 êâ. ì. 3-õ ð³âíåâèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ ç ïîãð³áîì,
êóòîâèé ìàíäñàðäíèé äàõ (ð-í 3 øêîëè), âóë. Êè¿âñüêà, 5 ñîò. çåìë³,
º âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. 067-60-15-117, 093-14-66-752
 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-
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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097-955-65-90
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.Ãîí÷àðîâà)
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³ 6 ñîò., 65 êâ.ì.,
2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä. îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò,
º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 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 85 êâ.ì., ä³ëÿíêà 8 ñîò., îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå,
ïîãð³á, â áóäèíêó º âàííà, âîäà; ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, áåñ³äêà ç öåãëè,
ï³äíàâ³ñ, ì.Êîçÿòèí. 093-002-60-19, 067-403-63-08
 Áóäèíîê öåãëÿíèé âåëèêèé ñ.Ïëÿõîâà, ãàç îïàëåííÿ, âåëèêà âåðàíäà,
2 ñàðà¿, ë³òíÿ êóõíÿ, 30 ñîò. ãîðîäà, âñå ïðèâàòèç. 063-523-80-94
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç., ïëîùà 75 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 5.5 ñîò., ì.Êîçÿòèí. 098-743-36-30
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà

ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-15859-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà,
ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³
äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â
20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî 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, 3 ê³ìíàòè, êàï. ðåìîíò, âàííà, óñ³ ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ, ãàðàæ, æåñòü çàáîð. 093-937-65-00
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093563-75-19, 097-592-71-62
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
 Äà÷à ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 096-901-69-75
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ êðèíèöÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç, ñàä, ãîðîä. 067-415-23-49
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-60-30, 096-973-22-80
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), â æèòëîâîìó ñòàí³, â áóäèíêó º
ãàç, âîäà, ãðóáà, ì/ï â³êíà - 90 000 ãðí. 096-239-77-34 Àëëà
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà, ãàðíà ñàäèáà, ïî÷àòêîâà ö³íà 260 000
ãðí. 068-766-02-89, 063-934-64-43
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 068-767-69-08
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð,
âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà Viber), 096-768-23-68
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³. 050-508-92-96, 068-077-97-00,
096-403-82-20
 Áóäèíîê 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, 096-497-61-66, 063-105-36-49
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73 99 000 ãðí. 093-209-06-88,

455838

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. 063-87533-04, 063-260-07-59
 Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., â öåíòð³, ïðîñòîð³. âåëèê³ ê³ìíàòè, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå ïîäâ³ðÿ òà
àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ó÷àñòîê 14 ñîò., ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ.
â öåíòð³. 097-304-05-98, 063-942-67-86
 Áóäèíîê ãàç. âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 94, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ñàðàé, òåðì³íîâî,
äåøåâî. 063-296-30-12

898-10-84, 098-702-68-18
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà 96 êâ.ì, æèëà
46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ, âàííà, ì/ï â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê íå ãàç., âóë.Ïîä³ëüñüêà 26 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà). 063-69972-43
 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 ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
 Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, âîäà, âàííà. 097740-97-72, 093-786-37-42
 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. 096-41174-71
 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, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098521-46-06, 063-037-08-30
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093-849-93-36
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 097-997-03-23

455658

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. 073-41124-11, 063-427-43-15
 Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â áóäèíêó âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ,
âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. 067-972-2283, 063-606-61-24
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ó÷àñòîê 15 ñîò., º ãàç, ãîñï. áóä³âë³.

 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. ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, âîäà. 097-353-17-79
 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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç çåìëåþ â öåíòð³. 067-499-33-26, 093-411-28-93
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, âñ³ ãîñï.
áóä³âë³, çåìëÿ ïðèâàòèç. 10 ñîò. ãîðîäà. 067-366-62-38
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê,
ñàóíà, òåïëà ï³äëîãà ç ìàãàçèíîì «Ìð³ÿ» 60 êâ.ì., íà îäí³é çåì. ä³ë-ö³,
öåíòð (ìîæëèâî âñå îêðåìî). 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê,
ñàóíà, òåïëà ï³äëîãà. 067-796-11-99, 073-109-52-11
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 2 âõîäà,
êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, 18 ñîò., 70 êâ.ì., ãàðíèé ñàäîê, ð-í âóë.².Ôðàíêà.
096-314-53-68 äçâîíèòè êîæåí äåíü êð³ì â³âòîðêà.
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, çåìëÿ ïðèâàòèç., ïîãð³á.
063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³. 068-
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ГОРОСКОП
з 25.07 по 31.07

 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 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; 063581-16-17
 Ñòàðèé áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. â öåíòð³. 003-15321-72, 093-153-21-77
 ×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 50,
44 êâ.ì., 3.2 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ñàäîê, ãàç. îïàëåííÿ,
îáêëàäåíèé öåãëîþ. 068-758-57-47 Ãàëèíà
 ×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. 093-09165-42, 097-642-08-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 097859-45-37
 ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³,
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21099 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí, ãàðíèé ñòàí. 073078-82-79
 ÂÀÇ 21099 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-303-18-03,
097-537-53-35
 Ãîëîâêà áëîêà öèë³íäð. àâòî ÂÀÇ 2108-09 îáºì 1.1,
1.3 ñì.êóá., ïåðåäí³é êàïîò ÂÀÇ 2108-09, êîðîòêå êðèëî.
097-235-42-56, 093-435-58-16
 Äæ³ë³ ÌÊ 2011 ð.â., ÷îðíà, ïðîá³ã 48 òèñ. êì., â

äîáðîìó ñòàí³. 096-630-56-28
 Çàï÷àñòèíè Ç³ëîâñüê³, êîëåñî â çáîð³þ 096-301-40-76
 Êîìáàéí Âîëüâî 830, ðîáî÷èé ñòàí, ãîòîâèé äî æíèâ.
097-239-92-05
 Ìîñêâè÷ 412 â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí. 067-42236-17
 Ìîòîðîëåð Fada 80 êóá., ç òåõ.ïàñïîðòîì. 093481-57-95
 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 ñòàí³, 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
 ÌÒÇ-82, ÞÌÇ-6 òà çàï÷àñòèíè äî íèõ. 096-245-37-48
 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, 096737-40-40
 Òàâð³ÿ 1991 ð.â., 14 000 ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
 Ô³àò Äîáëî 2003 ð.â., ïàñàæèð, 1.9 ë. äèçåëü. 093017-73-55, 067-729-81-03

КУПЛЮ

 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Áàëîí íà 50 ë. ïðîïàí - áóòàí. 063-694-70-11
 Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-618-50-32
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè òà ðàä³àòîðè. 063-143-61-18
 Ãàðàæ â êîîï.Æèãóë³. 063-131-39-20
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Çàï÷àñòèíè äî Ò 25 Áàðêàñ, ôðåçåðíîãî, òîêàðíîãî,
ñâåðëèëüíîãî ñòàíêà, ìàëåíüêèé õîëîäèëüíèê. 095-94305-02, 068-841-09-49
 Êàðòîïëþ ñòàðó. 097-793-55-95
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë.
063-143-61-18

 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ïåðåäí³ ë³â³ äâåð³ äî ÂÀÇ 2104-07 á/ó. 098-952-32-87,
093-031-57-16
 Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
 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
 Øèôåð á/ó. 067-929-72-46
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó, ÿ÷ì³íü 2-3 ò., êîòåë
òâåðäîïàëåâíèé Òèòàí. 2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063585-23-50, 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
 Âåëèêèé, ïðîñòîðèé áóäèíîê 90 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. êâ.
â öåíòð³ ì³ñòà. 097-304-05-98, 063-942-67-86

РіЗНЕ

 20.07.19 ð. ÷îëîâ³ê çàëèøèâ âåëî ìîòîð÷èê ñèíüîãî
êîëüîðó, ïðîõàííÿ â êîãî çàëèøèâ â³äãóêí³òüñÿ çà
âèíàãîðîäó. 068-676-04-27
 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 2-õ á³ëåíüêèõ êîøåíÿò
(õëîï÷èêè). 096-797-81-53
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò, ð³çíîãî
êîëüîðó. 063-284-19-23
 Â³ääàì ãàðíîãî ìàëåíüêîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíèé äî

Погода у Козятині

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 2 ä³â÷èíè àáî æ³íêè, º âñ³
çðó÷íîñò³, îêðåìà ê³ìíàòàò, õîëîäèëüíèê, ìåáë³. 063523-80-94
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî ñòóäåíòîê, àáî
æ³íêó ç ñåëà, öåíòð. 063-617-05-10
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 3-õ àáî 2-õ ñòóäåíò³â (õëîïö³â),
ð-í 3 øêîëè, âñ³ çðó÷íîñò³, ³íòåðíåò, âäîìà ìàéæå
çàâæäè. 067-184-96-34, 093-411-03-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24,
093-884-86-66
 Âòðà÷åíî äèïëîì ñïåö³àë³ñòà ñåð³ÿ ÊÂ ¹35522964,
âèäàíèé Äåðæàâíèì åêîíîì³êî-òåõíîëîã³÷íèì
óí³âåðñèòåòîì òðàíñïîðòó íà ³ìÿ Áàðñüêîãî Ñåìåíà
Áîðèñîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà
³ì’ÿ Õîìåíêî Çëàòà Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêà÷íà.
093-849-93-36
 Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà. 093112-35-39
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ 15 êâ.ì., öåíòð. 067-796-11-99
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà 1-ìó òà 2-ìó ïîâ.,
öåíòð, ðîçãëÿäàºìî ð³çí³ âàð³àíòè: îô³ñ, êàôå, ñàëîíè
êðàñè. 068-733-70-20, 063-937-56-14
 Çäàì ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 096-999-24-61
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
îïàëåííÿ. 093-034-86-42
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-98920-57, 097-204-04-03, 093-943-51-80
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â÷àñíó îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü
ãàðàíòóþ, áåç ä³òåé. 067-595-63-40
 Çí³ìó 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, òåðì³íîâî.
097-989-20-57, 093-943-51-80
 Çí³ìó êâàðòèðó áàæàíî ð-í ó÷èëèùà àáî ÏÐÁ, â÷àñíó
îïëàòó ³ ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 063-606-88-16
 ×îëîâ³ê øóêàº æ³íêó 30-38 ð., ÿêà á ñòàëà éîìó
äðóãîþ ïîëîâèíêîþ ç ä³òüìè àáî áåç, ç ì³ñòà ÷è ð-íó,
ÿ æèòëîì çàáåçïå÷åíèé, ïðîæèâàþ â ì.Êîçÿòèí. 096466-38-02
 Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà â³äðåìîíòóº áàëêîí. 2-12-24,
093-884-86-66

четвер, 25 липня

п'ятниця, 26 липня

субота, 27 липня

неділя, 28 липня

+ 15 0Ñ	 + 19 0Ñ
+ 25 0Ñ	 + 20 0Ñ

+ 15 0Ñ	 + 18 0Ñ
+ 25 0Ñ	 + 20 0Ñ

+ 15 0Ñ + 20 0Ñ
+ 26 0Ñ + 22 0Ñ

+ 17 0Ñ + 21 0Ñ
+ 27 0Ñ + 23 0Ñ

понеділок, 29 липня

вівторок, 30 липня

середа, 31 липня

+ 19 Ñ + 23 Ñ
+ 29 0Ñ + 24 0Ñ

+ 17 Ñ + 20 Ñ
+ 27 0Ñ	 + 21 0Ñ

+ 16 0Ñ + 17 0Ñ
+ 25 0Ñ + 19 0Ñ

0

0

0

0

Овен
Новий тиждень буде для Овнів доволі спокійним та розміреним, якщо представники
цього знаку Зодіаку нарешті складуть список справ
та будуть їх виконувати. Вам здається, що все може
вирішитись самостійно, і це частково правда, але
зусиль все одно пора докласти. Ви бачите нову
планку, але не думаєте над тим, як до неї дійти.
Телець
Тельці почнуть тиждень доволі активно,
але до вихідних ритм трохи заспокоїться
та дасть вам можливість спокійно відпочити. Ви
знаєте, що вам зараз потрібно, тому краще не
відмовляйте собі у цьому. Попереду чимало справ,
якими потрібно буде зайнятись.
Близнюки
Близнюки знову в ударі, адже доля знову
вам усміхається, а баланс енергії відновлено. Тому не розпорошуйтесь на дрібниці,
а зосередьтесь на чомусь ключовому. Вам під
силу перевернути світ дороги дриґом, то чому б
це не зробити?
Рак
Новий тиждень для Раків буде доволі
насичений і швидкоплинний, однак випадатиме можливість і відпочити. Цим краще не
нехтувати, адже другий місяць літа підходить до
свого завершення, а у вас є вдосталь справ, для
яких необхідний заряд енергії.
Лев
Новий тиждень липня для Левів буде
справді спекотним, і не лише через
погоду, а й через кількість завдань, з
якими потрібно щось робити. Зберіть сили
в кулак та виконайте все, що необхідно. А
опісля можете поскаржитись на те, як все
важко і нудно, але спершу зробіть.
Діва
Діви меланхолійно вирішили розслабитись та пустити все за течією. Звісно ж, це
доволі непогана ідея, однак не плутайте відпочинок із загостренням ліні, адже одне може плавно
перейти в інше.
терези
Терези потрапили у зону комфорту, однак
лише їм обирати: це добре чи ні. Якщо ж
є нові цілі та мрії, то варто рухатись до них, адже
довге перебування у надто комфортних умовах
призводить до загострення лінощів.
Скорпіон
Скорпіони у новому тижні могли б з
легкістю захопити світ, але є одне "але":
у них також надто ліниві дні. Вам хочеться, щоб
все робилось за вас, адже кількість справ перетнула шкалу норми, а от енергії для цього замало.
Стрілець
Стрільці відчувають бажання звернути
гори, однак надто розслаблені для кардинальних дій. Вам пора навчитись правильно розподіляти свій час, щоб мати можливість
відновити сили та не стояти на місці. А от вихідні
найкраще присвятити найдорожчим людям.
Козеріг
Козерогам цього тижня варто зосередити
увагу на здоров'ї та фінансах, тому будьте
обачні та не нехтуйте своїм самопочуттям. А от
вклад у майбутнє лише буде вам на руку, тому
обдумайте справді корисні покупки.
Водолій
У Водоліїв буде легкий та насичений тиждень, який принесе чимало позитивних
вражень. Можливі позитивні покупки, а також
нові знайомства. Не відмовляйтесь від свіжих поглядів на звичайні речі, а також ігноруйте негатив.
Риби
Риби у передостанній тиждень липня почуватимуться на вершині, однак можливі
різкі перепади настрою, тому намагайтесь
підтримувати своє самопочуття на нормальному
рівні. Дозвольте собі тішитися дрібницям та не
беріться за всі справи світу водночас.

