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На міст готові витратити 300 мільйоНів
kazatin.com

• Чи обов’язково укладати договір про вивіз сміття? 
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Коли аварійНа споруда Нарешті стаНе безпечНою
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колекціонує квіти та 
вирощує екзотику 

побудував великий паркан 
з пластикових пляшок

 Міст, що знаходиться на вулиці 
Білоцерківській, розсипається по 
частинах та чекає ремонту вже 
понад півстоліття. Ми з’ясували, 
на чиєму балансі знаходиться 
міст та дізналися, коли його 
мають відремонтувати

 Заступник начальника 
служби автомобільних доріг у 
Вінницькій області повідомив 
нам, що відповідні документи 
на ремонт вже підготовлені, 
кошторис складено, тепер у 
службі чекають команди згори, 
щоб приступити до робіт стор. 3

стор.9стор.4

 Які ліки мають 
бути у вашій аптечці 
і коли на відпочинку 
може знадобитися 
страховка

 Перевірили ціни у 
магазинах, на ринку 
та в інтернеті, щоб 
дізнатися, скільки 
цьогоріч коштують 
товари, необхідні для 
школи

 зберегти 
здоров’я під 
Час відпустки

готуємося до 
першого дзвоника 

нещодавно на одній зі сторін 
відвалилися захисні поручні та 
металева конструкція. місцеві 
жителі бояться, що міст може 
завалитися у будь-який момент
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олена удвуд

Козятинчанка Галина живе у 
приватному секторі. Каже, до 
неї працівники «Чистого міста» 
навідалися самі. Показали ти-
повий договір і запропонували 
підписати.

— Договір ми уклали одразу, 
— каже Галина. — Робити чи 
давати жодних ксерокопій доку-
ментів мене не просили. Я просто 
назвала свої дані: як мене звати і 
що у хаті я живу сама. Вони дали 
мені книжечку, щоб я могла пла-
тити за вивіз сміття.

Укласти індивідуальний договір 
на вивіз сміття мають і співвлас-
ники об’єднань багатоквартирних 
будинків. Ігор Давидюк, голова 
ОСББ «Молодіжний», каже, що у 
його багатоповерхівці договір під-
писали майже всі. А це не багато, 
не мало — 139 квартир.

— Тих, хто не уклав договір, 
лишились одиниці, — розповідає 
Ігор Давидюк. — Кожен безпо-
середньо сам йшов укладати до-
говір зі своїми документами. Ми 
почали це робити ще минулого 
року, коли розірвали договір між 
ОСББ і «Чистим містом». Тоді 
перейшли на індивідуальні до-
говори. Процедура легка, тому 
ускладнень ні в кого не виникло.

Анна Загородня, мешканка 
ОСББ «Ювілейний», уклала до-

говір лише минулої середи. Жінка 
не знала, що угоду має підписати 
кожен співвласник індивідуально. 
Адже думала, що договір на ви-
віз твердих побутових відходів 
укладається між об’єднанням та 
компанією, яка надає послуги.

— Я ходила підписувати дого-
вір туди, де колись був ліцей, — 
каже Анна. — Вранці прийшла, 
черги не було. Я взяла будинкову 
книжку у голови, зробила свою, 
мені туди все переписали, паспор-
ти взяла. Вони мені дали запо-
внити акт і сказали прийти через 
тиждень. Попросили залишити їм 
свій номер телефону. Коли вони 
мені зателефонують, тоді я вже 
прийду і заберу книжечку, по 
якій платити. Я запитала, як мені 
платити, через банк чи термінал? 
Вони відповіли, що це моя осо-
биста справа.

Інша мешканка тієї ж багато-
поверхівки договір ще не уклала.

— Мені сусід з восьмого по-
верху сказав, що краще підпи-
сати договір з 1 серпня, — каже 
жінка. — Хоча мені спершу треба 
шукати будинкову книжку, бо 
квартира не приватизована. Ще 
кажуть, наче платити доведеться 
за попередні місяці, починаючи з 
першого січня. Попри те, що до-
говір ми укладаємо лише зараз.

Між іншим, на вході до одного 
з під’їздів ОСББ «Ювілейний» по-

вісили оголошення про укладення 
договорів. У ньому йдеться про 
те, що у разі відсутності догово-
ру справу передадуть на розгляд 
комісії міської ради і стягнуть 
штраф у розмірі 1350 гривень.

Згідно з інформацією, опри-
людненою на офіційному сайті 
міської ради, на початок минулого 
місяця близько третини козятин-
чан не уклали договори із «Чис-
тим містом» на вивезення твердих 
побутових відходів.

Міська влада видала розпоря-
дження перевірити стан укладан-
ня договорів. Тому спеціалісти з 

благоустрою почали проводити 
рейди. Уже перевірили вулиці Не-
залежності, Грушевського, Мічурі-
на, Пушкіна, Бесарабова, Сагай-
дачного, 9 Січня, Пролетарську.

З грудня 2018 року за вивезен-
ня сміття людина має сплачувати 
16 гривень 30 копійок. Тобто, 
якщо у помешканні зареєстрована 
сім’я з трьох осіб, то за місяць 
заплатите 48 гривень 90 копійок.

змінипроблема

завітай у «дім меблів» — створи затишоК у своїй родиНі

благоустрій. Близько третини мешканців міста не уклали договори на вивіз 
твердих побутових відходів. Інформацію про це оприлюднили на офіційному 
сайті Козятинської міської ради. Індивідуальні договори мають підписати не лише 
власники приватних будинків, а й мешканці ОСББ

ми запитали у козятинЧан

дарія (17), абітурієнтка:

– Зі спеціальних авто-
матів. Це зручно і недо-
рого. А з крана вода 
непридатна.

василь (59), пенсіонер:

– Ми п’ємо воду з 
крана. А коли при-
їжджають онуки, при-
возять із собою талу.

лариса (28), перукарка:

– Ми беремо з кри-
ниці. Вона у дворі біля 
будинку. Там вода чис-
тіша набагато.

людмила (60), підприємець:

– Беремо з криниці. 
У нас біля будинку є. 
Бо ми живемо у при-
ватному секторі.

андрій (57), залізниЧник:

– Беру тільки з кри-
ниці. Там, де колись 
було зелене господар-
ство. Але відстоюю.

костянтин (32), будівельник:

– З криниці. Тому що 
вода з водопроводу не 
фільтрована і не при-
датна для споживання.

де ви берете питну воду?

у службі автомобільних доріг у вінницькій області 
говорять, що міст мають зробити наступного року. там 
сподіваються, що він протримається та не завалиться до 
початку робіт

Що загрожує, яКЩо Не уКласти 
договір про вивіз сміття

КОРОТКО

Нові терміни 
надання 
показників
 «Вінницяобленерго» 
змінила терміни надання 
показників за спожиту 
електроенергію. «Зчитані 
(зняті) та передані дані 
з засобів комерційного 
обліку протягом періоду, 
що починається за два 
робочі дні до кінця 
розрахункового місяця та 
закінчується на третій день 
наступного розрахункового 
періоду (календарного 
м ісяця) ,  вважаються 
даними на перше число 
календарного місяця», — 
йдеться у повідомленні. 
Тобто, фактичні показники 
за серпень ви можете зняти 
з 29 серпня по 4 вересня.

Повідомити їх можна 
самостійно. Для цього 
доста тньо  над і сла ти 
повідомлення у Viber та 
Telegram на номер 066-
0-217-217, 068-0-217-217 
або зателефонувати до 
кол-центру за номером (0) 
800 217 217 (з мобільного 
безкоштовно), або (0432) 
65 95 95, (0432) 65 85 
85. Також показники 
можна внести на сайті 
«Вінницяобленерго» без 
реєстрації.

Я к щ о  « О б л е н е р г о » 
не отримає показники 
до четвертого робочого 
дня нового місяця і ваш 
лічильник не оснащений 
засобами дистанційної 
передачі даних, показники 
визначатимуться  в і д 
р о зм і р у  с е р е дн ь о г о 
добового обсягу спожитої 
електроенергії.

Потрібно мати такі документи:
— паспорт власника домово-
лодіння;
— будинкову книгу;
— копію ідентифікаційного коду;
— якщо користуєтеся пільгами, 
копію документа, який це під-
тверджує.
Щоб укласти договір, ви мо-
жете звернутися до Центру на-
дання адміністративних послуг 
(вул. Незалежності, 57, примі-
щення колишнього ліцею), або 
у «Чисте місто» (Довженка, 2-а).

як укласти договір

Карантин 
скасовано
 Із сіл Сошанське та 

Молотківці знято каран-
тинні обмеження. Козя-
тинський район оголосили 
чистим від африканської 
чуми свиней.

Нагадаємо, що на Козя-
тинщині наприкінці травня 
і на початку червня в двох 
селах спалахнула африкан-
ська чума.

Дотепер тривали заходи з 
ліквідації та недопущення 
розповсюдження захворю-
вання. Згідно з інформаці-
єю управління Держпрод-
споживслужби, наразі на 
території Вінницької об-
ласті немає осередків за-
хворювання на африканську 
чуму свиней.

За коментарем ми звернулися до 
начальника Комунального підпри-
ємства «Чисте місто» Олександра 
Квасневського. У письмовій відпо-
віді, яку ми отримали, йдеться про 
те, що за неукладення договору на 
вивіз сміття дійсно передбачене на-
кладання штрафу.
Мешканці, які не уклали договір, 

порушують ряд законів та Правила 
благоустрою міста. Тому якщо по-
рушення буде зафіксоване і складе-
ний протокол, можуть призначити 
штраф від 340 до 1360 гривень.
Ті козятинчани, які укладуть до-
говір у серпні, платитимуть за по-
передні місяці, починаючи з січня 
цього року.

«Відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивіль-
ного Кодексу України», «умови до-
говору застосовуються до відносин, 
які виникли до його укладання». 
Отже, комунальним підприємством 
«Чисте місто» надавались послуги 
з січня місяця 2019 року, тому на-
дані послуги необхідно оплатити», 
— йдеться у письмовій відповіді.

що про це кажуть у кп «Чисте місто»

На КозятиНсьКий міст готові 
витратити поНад 300 мільйоНів
небезпека. Міст, що знаходиться на вулиці Білоцерківській, розсипається по частинах та чекає ремонту 
вже понад півстоліття. Ми з’ясували, на чиєму балансі знаходиться міст та дізналися, коли його мають 
відремонтувати

ірина шевЧук

Становище козятинського ав-
томобільного мосту через за-
лізничну колію на вулиці Біло-
церківській плачевне. Його не 
ремонтували з моменту зведення. 
Через сильну завантаженість міст 
потроху розвалюється. Боки роз-
сипаються, на пішохідній доріжці 
просвічуються дірки, знизу видно 
металеву обрешітку. Нещодавно 
на одній зі сторін відвалилися 
захисні поручні та металева кон-
струкція. Дорожники встановили 
знак, що забороняє прохід – на-
разі це все, що захищає пішохо-
дів та автомобілістів від прірви 
над залізницею. 

Під мостом колія та контактна 
мережа, напругою в 27 тисяч 
вольт. Небезпека зашкалює. Міс-
тяни вже почали бити на сполох. 
Бояться, що міст може завалити-
ся у будь-який момент. 

Журналісти RIA приїхали на 
об’єкт. Бачимо, що мостом справ-
ді їздить велика кількість автомо-
білів, зокрема рейсові автобуси 
міського, районного та обласного 
сполучень. Інколи ним проїжджа-
ють багатотонні вантажівки. Крім 
того, що міст з’єднує обидві час-
тини міста, ним проходить ще й 
траса Н02 – Кременець-Ржищів.

Дорогою зустрічаємо пані Ра-

їсу, яка живе неподалік мосту. 
Жінка розповідає, коли про-
їжджають вантажівки, дорога 
починає трястися та вібрувати, 
складається враження, що вся 
конструкція прямо зараз зава-
литься. 

– Це страшно. Крім того, що 
міст розсипається і щороку стає 
все більш аварійним, ще й поруч-
ні відвалилися. Це просто жах. 
Дорога вузька, – обурюється Ра-
їса. – Хтось буде їхати на вело-
сипеді або скутері, зловить гаву і 
все – опиниться на дротах. Тут і 
діти ходять. Часто бачу підлітків 
без батьків. Вони заглядають у 
ті дірки, фотографуються біля 
таблички. Це ж модно зараз 
робити ці екстремальні селфі. 
Не приведи Боже, ступити крок 
назад і буде біда. 

Про небезпеку та аварійність 
розповідають і водії. Один з 
таких - Сергій. Він щодня пе-
ретинає міст, їдучи на роботу. 
Каже, що іншого виходу немає. 
Об'їжджати дуже далеко та дов-
го. Це займе додаткові півгодини. 

– Можна їхати через залізнич-
ний переїзд вулицею Островсько-
го, в районі першого поста. Та це 
не зручно. Бо там часто курсують 
потяги і переїзд закритий. А че-
рез міст швидше. Та, чесно кажу-
чи, щодня ризикую. Страшнувато. 

Чого його за стільки років не 
відремонтують?

Наше видання почало піднімати 
питання аварійності мосту ще три 
роки тому. Тоді ситуацію проко-
ментували у Вінницькому облав-
тодорі. Обіцяли, що капітальна 
реставрація відбудеться в 2017 
році. Сьогодні 2019 і, як бачимо, 
ремонту досі чекають.

Ми з’ясували, що міст знахо-
диться на балансі новоспеченої 
Служби автомобільних доріг у 
Вінницькій області. Його обслуго-
вує філія Калинівської дорожньої 
служби. Тож за коментарями ми 
звернулися в обидві структури. 

Начальник Калинівської філії 
Олександр Колісниченко підтвер-
див аварійність мосту. Каже, що 
вони все знають і роблять усе, 
що в їхніх силах. Небезпечну 
ділянку обгородили стрічкою. 
Поставили табличку, яка попе-
реджає, що прохід заборонений. 
Трохи прикріпили одну зі сторін 
пішохідної доріжки, щоб люди 
ходили саме нею.

– Є власник – автомобільна 
служба місцевих доріг у Вінниць-
кій області. Ми в них на підряді, 
— розповідає Колісниченко. – 
Вони дають вказівку, кошти. Мені 
відомо про аварійний стан мосту. 
Там все розпадається. У служби 
є моя доповідна, вони все зна-

ють. Зверніться краще туди. Вам 
там більше розкажуть.

Ми так і зробили. Вийшли на 
контакт з першим заступником 
начальника служби автомобіль-
них доріг у Вінницькій області 
Ігорем Явдощаком. За його 
словами, ремонт заплановано на 
2020 рік. 

– Міст не ремонтувався, від-
коли його побудували, – каже 
Явдощак. – Це складний об’єкт. 

Можу вас запевнити, що проект 
вже готовий. Пройшов ряд екс-
пертиз. Усе  погоджено з заліз-
ничною дорогою. Кошторис скла-
дає понад 300 мільйонів гривень. 
Подаємо документи на службу, 
чекаємо команди і приступаємо 
до роботи!

Сподіваємось і надіємось, що 
міст витримає та протримається. 
І на наступний рік дочекається 
свого капітального оновлення.

одна людина має сплачувати за вивіз сміття 16 гривень 
30 копійок. Тобто, якщо у помешканні прописано троє 
осіб, то за місяць заплатите 48 гривень 90 копійок

У Козятині гостинно відчиняє 
свої двері новий двоповерховий 
меблевий рай — магазин «Дім 
меблів». Хочете придбати якіс-
ний диван за доступною ціною? 
Чи можливо бажаєте бути гос-
подинею сучасної дизайнерської 
кухні? Ні, ви хочете поринути в 
солодкий сон на комфортному 
ліжку з ортопедичним матрацом! 
Тоді вам саме туди. Тільки тут 
на вас чекає великий вибір то-
вару, доступна ціна, гарантована 
якість

«Дім меблів» відкривається 8 
серпня і працюватиме щоден-
но, без вихідних та без обіду 
з 8.00 до 18.00. Субота, неді-
ля — з 8.00 до 15.00. Магазин 
знаходиться на вулиці Січових 
Стрільців, 44 (колишня Комсо-
мольська). У самісінькому серці 
Козятина — в районі “хитрого 
ринку”, навпроти жовтого овоче-
вого кіоску. 

Ви зможете знайти собі все, 
чого душа бажає. Від малень-

кого стільчика  — до великої 
вітальні. Від простої «Малют-
ки» — до розкішного м’якого 
куточка. Від простих бюджетних 
моделей — до дорогих «ексклю-
зивних» диванів-трансформерів. 
Виробництво товару представ-
лене найкращими провідними 
фабриками України. А головне, 
вперше у Козятині — на постій-
ній основі в магазині діятимуть 
безвідсоткові кредити. Ця по-
слуга 0% називається «Оплата 
частинами на півроку». Для 
цього необхідно мати «Універ-
сальну» картку від ПриватБанку. 
Покупці, які купують товар на 
сумму більше десяти тисяч гри-
вень, отримують розстрочку від 
магазину на декілька разів.

Молоді та прагматичні влас-
ники Геннадій Мудрий з другом 
Артемом Агапкіним обіцяють 
максимальну комфортність по-
купцям і йтимуть нога в ногу з 
сучасними технологіями. При 
бажанні, на ваш мобільний 

телефон надходитимуть смс-
повідомлення з акційними про-
позиціями та оновленням товару. 
Активно працюватиме і сайт 
магазину. Там ви можете озна-
йомитися з асортиментом меблів 
та ціновою політикою.

— Бажаю, щоб  у кожній 
оселі стояли якісні меблі, які 
служитимуть не 4, а 24 роки. 
Тому ми співпрацюємо тільки з 
фабриками, в яких гарна репута-
ція та найкращі відгуки покупців, 
— каже Геннадій Мудрий. 

До уваги покупців — у «Домі 
меблів» вам запропонують ор-
топедичні матраци та дивани з 
пружинними блоками «Боннель», 
які можуть витримувати макси-
мальну вагу в 150 кілограмів на 
одну людину. Основні переваги 
— це якість, перевірена часом і 
визнана світовими виробниками 
матраців і м'яких меблів, дов-
говічність, відмінний повітро та 
вологообмін. А найголовніше  - 
демократична ціна. 

Цікава деталь. У перший 
місяць при покупці будь-якого 
товару в «Домі меблів» ви отри-
маєте цікавий подарунок-сюрп-

риз. З 8 до 14 серпня, до Дня 
народження магазину, діятиме 
знижка 15%.

Чекаємо на Вас!

новини компаній
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леся кесарЧук 

Оксана Деревіцька із села Титу-
сівка вирощує вдома ківі, хурму, 
ягоди годжі, нектарин, актинідію, 
райське яблуко, персики, ожину 
чорну, кущі лохини, гумі, і жимо-
лость, а ще має понад 90 сортів 
винограду. Господиня з радістю 
проводить нам екскурсію по сво-
єму райському саду. Зізнається, 
все починалося із квітів. 

— Це росте скумпія — декора-
тивне дерево, має пухнасті круглої 
форми квіти, — розповідає Окса-
на Деревіцька. — Я намагаюсь за-
вжди купувати щось нове. Всього 
має бути багато, і різних сортів. 
Я веду зошит, записую всі сорти. 
У мене є водяні лілії — 8 штук. Я 
самостійно викопала озеро і вони 
зимують прямо в горщиках. З 
новинок у мене зараз на квітнику 
ехінацея пурпурова. Вона низь-
коросла і дуже гарно пахне. Має 
кілька кольорів, пелюстки, як у 
ромашки. Дуже багато видів лілії. 
Є понад сто сортів ірисів. Кілька 
видів лілейників, колекція троянд. 
Маю ще штамбову троянду, вона 
вважається дорогою, 300 гривень 
саджанець. З ранньої весни до 
пізньої осені в мене все квітне. 
Є також декоративні зелені кущі. 

Господиня про кожну квітку 
готова розповідати годинами, в 
очах горять іскорки щастя. Ще 
маленькою вона мріяла мати свій 
Райський сад. 

Оксана Деревіцька має декора-
тивну полуницю «Дюшенею», а ще 
магнолії, привезені зі столичного 
ботанічного саду

 — Вперше я побачила магно-
лії п'ять років тому у київському 
ботанічному саду. Одразу зако-
халась. Придбала собі саджанці. 
Цього року в мене цвіли чотири 
дерева магнолій привезених із 
ботсаду столиці. Ще маю кілька 
сортів бузку, — вихваляється 
Оксана Деревіцька.

зимостійкі екзоти
Любов до рослин не закінчи-

лась на квітах. Жінка вирощує 
дерева та кущі, які вважаються 
екзотами. У неї росте ківі, гранат, 
актинідія, хурма і це ще не весь 
список. Заморські дерева добре 
прижилися на титуській землі, зи-
мують теж не вулиці. Проте садів-
ниця накриває їх агроволокном. 

— У мене батько теж дуже 
любить сад. Він також майстер 
із прищеплювання. У нас росте 
яблуня, на якій родить водночас 
кілька сортів яблук. Це він сам 
прищеплював. Я поки ще не на-
вчилась, але хочу теж прищеплю-
вати виноград, щоб на одному 
кущі було кілька сортів. Зараз ви-
рощую різні плодові дерева: такі 

як ківі, інжир, хурма, гранат тощо. 
Саджаю їх навесні або восени. 
Ямка має бути глибиною десь 
метр, півтора. Саджаю у звичайну 
землю, додаю інколи перегній чи 
торф. Потім поливаю по мірі виси-
хання. Ці дерева люблять землю, 
де є напівтінь і водночас сонячно. 
Я садила біля паркану, все гарно 
прийнялося. 

Оксана показує нектарин. У неї 
кілька дерев цього фрукту. Він 
уже має плоди. Це зимостійкий 
сорт. Жінка всім радить садити у 
наших широтах виключно зимос-
тійкі сорти. Ще в неї росте рай-
ська яблуня — вона цвіте малино-
вим кольором. Її плоди маленькі, 
їх можна їсти. До неї приїжджали 
родичі, що живуть на півночі, у 
російському місті Чита. Вони з 
райської яблуні варять варення. 
Кажуть, дуже смачне, перевершує 
наше звичайне яблучне повидло. 

Пробувала господиня садити 
банан та лимони, але вони не 
змогли прижитися у будинку. 
Основна причина — в оселі не 
було постійного зволоження, адже 
усі тропічні рослини люблять 
тепло та вологе повітря. Лимони 
жінка виростила із кісточки, потім 
подарувала друзям. Каже, дерев 
стільки, що руки не встигають за 
всім доглянути. Кожне вимагає 
своєї уваги.

смакує свою лохину
Оксана Деревіцька цього року 

вже куштувала власновирощену 
лохину. Каже, солодка, як мед. 
Жінка тішиться, коли їй вдається 
виростити щось самій, особливо 
ті рослини, які в  багатьох не при-
живаються. Серед них «королева» 
примхливості — лохина. 

— У минулому році я придбала 
саджанець лохини, у цьому році 
плодоносило. Мені ягоди дуже 
сподобалися. Вона росте на сонці. 
Саджала лохину восени. Для неї 
потрібні спеціальні добрива, суль-

фат амонію, наприклад. Ще вона 
любить кислий грунт. Я  окислюю 
його яблучним оцтом, або ли-
монною кислотою. На відро води 
беру сто грамів кислоти. Можна 
ще щавель замочувати і теж до-
давати в грунт. Лохину в домашніх 
умовах виростити важко, але мені 
вдалося, я постійно поливаю її, 
окислюю грунт, а основне, це 
турбота, кожне дерево її відчуває, 
— говорить жінка. 

Окрім цього, жінка вирощує 
гуммі. Батьківщиною цієї рослини 
вважається Східна Азія. Гумі має 
багато вітаміну С. Саме через ці 
лікарські властивості жінка виріши-
ла знайти для нього місце в своєму 
саду. Плоди яскраво-червоні, вкри-
ті золотистими крапками. Їх легко 
збирати, оскільки вони прикріплені 
довгими тонкими плодоніжками. 

— Посадкові ямки повинні бути 
глибиною до півметра, додаю пе-
регній, можна ще і деревного по-
пелу. На цю «подушку» висаджую 
саджанець: розправляю його 
коріння, засипаю родючим шаром 
землі, ущільнюю і поливаю. Все 
гарно приживається. Таким чином 
посадила ожомалину, а ще годжі. 
Годжі я використовую лише на 
чай. Ці ягоди мають дуже багато 
лікувальних властивостей. Ще в 
мене росте актинідія. Вона має 
вигляд ліани. На смак як ківі, і 
теж дуже корисна, багата на різні 
вітаміни. Проте листя актинідії 
люблять їсти коти, в ній багато 
ефірних масел. Тому раджу обмо-
тувати рослину, — додає Оксана 
Деревіцька. 

Жінка переконана, що власні 
фрукти і ягоди — це найкращі 
для людини вітаміни. Тому завжди 
намагається поповнювати свій сад, 
всім корисним та поживним. Ще 
вона має виноградник із майже 
ста сортами. Осінню жінка запро-
шувала приїхати до неї ще раз і на 
власні очі побачити виноградний 
рай. 

освіта репортаж

П’ять років тому двоє підприємців з села Бродецького огородили парканом одне з мисливських угідь, а потім 
створили на тому місці міні-заповідник. Протягом усіх цих років чоловіки поповнювали угіддя різною живністю. 
Говорять, що хочуть розвивати фауну району

оксана деревіцька кожний день працює в саду. У неї 
кілька десятків екзотичних дерев

Жінка показує дерево висотою в два метри - це 
скумпія. З її ефірних олій роблять парфуми

оксана деревіцька має в колекції майже сто сортів 
винограду. На цьому жінка зупинятися не планує

Купують, а потім випускають вухатих та пернатих на волю

збираємо дитиНу до шКоли. На 
сКільКи схудНе ваш гамаНець?

мріяла мати власНий едемсьКий сад

гроші. Уже за місяць розпочнеться новий навчальний рік. Тож зовсім скоро батьки купуватимуть 
канцелярські товари та одяг своїм дітлахам. Ми перевірили ціни у магазинах, на ринку та в інтернеті, аби 
дізнатися, скільки цьогоріч коштують товари, необхідні для школи

садівництво. Жителька села Титусівка самостійно вирощує цілі колекції квітів, екзотичні кущі та дерева. 
Поговорили з нею про те, навіщо вона це робить, плоди яких екзотів збирає та попросили дати кілька 
порад іншим садівникам

олена удвуд

Анна Немирівська - продавчиня у 
магазині канцелярії. Каже, ажіотаж 
на товари до школи ще не почався. 
Люди, якщо й купують, то на неве-
ликі суми — максимум сто гривень.

— Одні з села приходять і ску-
пляються за списком на гривень 
300–400, — розповідає Анна. — Є 
люди, які купують щось елементар-
не — зошити, альбоми. Приходять, 
кажуть: «Ну давайте три зошити». 
Хтось обкладинки купує. Ажіотаж 
почнеться десь через два тижні. 
Минулого року, коли люди скупля-
лися, у мене очі на лоба лізли, бо 
черга аж на вулиці була.

Товарів на полицях магазину є 
вдосталь — щоденники, зошити, 
ручки. Відсутність напливу покупців 
жінка пояснює тим, що люди ще 
не отримали заробітну плату. Тому, 
каже, більший попит на канцтовари 
почнеться з середини серпня і три-
ватиме весь вересень.

— Зошити у нас у місті най-
дешевше коштують, але ніхто не 
купує. Стоять пачками. Їх зазвичай 
упаковками беруть, — продовжує 

продавчиня. — Їх в упаковці 20–25 
штук. Нещодавно жінка двом дітям 
на шостий клас скуплялася. Брала 
дві упаковки зошитів на 24 аркуші, 
одна — в клітинку, інша — в лінію. 
І вона на місяць забула про зоши-
ти. Беруть прості, без малюнків, бо 
писати багато. Старші класи беруть 
чотири зошити на 60, 48 і 24.

Сама Анна теж має дитину 
шкільного віку. Її син перейшов у 
другий клас. Проте до школи його 
ще не готувала.

— За другий клас я взагалі не 
знаю, — додає Анна Немирівська. 
— Мені ще ніхто не давав список, 
тому я й гадки не маю, які точно 
речі треба купувати.

Не поспішають йти за товарами 
для школи і на ринок. Хоча асор-
тименту тут теж достатньо. Продав-
чиня Людмила Раснянська каже, 
що зараз ніхто нічого не купує, бо 
кінець місяця.

— Це буде початок місяця, 
тоді почнуть приходити, — каже 
жінка. — А зараз взагалі немає 
базару. У нас зошитів багато, все 
лежить, ніхто не хоче брати. Хоча 
у кого троє дітей, ті вже починають 

скуплятися. Одна жіночка, у неї 
троє дітей, то вона скуплялася ще 
минулого місяця.

Купують речі різної вартості. 
Кожен розраховує на вміст свого 
гаманця. Хтось обирає найдешевші 
товари, хтось, навпаки, звертає 
увагу на найдорожче.

— От у мене був чоловік, він 
брав усе дорожче: і олівці, і 
фломастери, — додає Людмила 
Раснянська. — І пенал взяв за сто 
гривень. А інший бере за двадцять. 
Приходить і каже: «Дайте мені 
усе найдешевше». А буває беруть 
зошити частину зараз, потім доку-
пляють взимку. У кого як виходить.

Придбати усе необхідне для шко-
ли можна і в Інтернеті. Щоправда, 
доведеться заплатити за доставку. 
Та й товар отримаєте не одразу.

Аби дізнатися, скільки цьогоріч 
коштує зібрати дитину до школи, 
ми перевірили ціни у магазинах, 
точках продажу на місцевих рин-
ках та у популярному інтернет-ма-
газині. Брали найдешевші товари 
та середньої вартості.

Тож якщо купуватимете речі у 
магазині, за все необхідне запла-

тите щонайменше 1730,10 гривні. 
Якщо хочете придбати товари 
середньої вартості, ваш гаманець 
схудне на 3503 гривні.

На ринку заплатите за все що-
найменше 1829,80 гривні. А от за 
товари середньої вартості віддасте 
менше, ніж у магазині: 2451,20 
гривні.

У інтернет-магазині заплатите 

1247 гривень, якщо купуватимете 
товари за найнижчою ціною. Але 
не забувайте, що доведеться опла-
тити доставку. Товари за середніми 
цінами обійдуться у 4738 гривень. 
Така висока сума через те, що 
в інтернеті більший асортимент і 
товари можна придбати як за дуже 
низькими, так і дуже високими 
цінами.

«є люди, які купують щось елементарне — зошити, 
альбоми». Продавчиня Анна Немирівська каже, що 
ажіотаж на канцелярію ще не почався

в’яЧеслав гонЧарук

На момент нашого візиту біля 
хатинки угіддя господарів не 
було. Біля воріт вольєра стояв 
білий мікроавтобус, у салоні 
якого виднілися картонні короб-
ки. Вочевидь пішли зі щоденним 
обходом території, подумали 
ми, але помилилися. Пізніше 
виявилося, що до підприємців 
навідався голова Козятинського 
товариства мисливців та рибалок  
Володимир Зайчик. Разом із ним 
господарі ходили дивитися, як 
живеться зайцям, яких випустили 
у вольєр минулої п’ятниці. 

– Зараз наша ціль полягає в 
тому, щоб змінити у Козятин-
ському районі кровність зайців. 
У тварин, як і у людей, щоб був 
здоровий рід, треба паруватися 
з представниками інших родин, 
– розповідає один з підприємців 
Олександр Фурман. – Ми ви-
пустили румунського зайця. За 
розмірами він крупніший за на-
ших. Самка може дати приплод 

до шести зайченят.
Питаємо, а чого ж він румун-

ський. Його що, привезли з су-
сідньої країни?

– Не зовсім так. Ми купуємо 
їх в Україні. Просто населений 
пункт знаходиться за півтора 
кілометри від кордону. Живуть 
там у переважній більшості ру-
муни. Через це і заєць зветься 
румунським, – говорить Фурман. 

– Ви зайців купуєте, щоб потім 
продати чи розводите?

– Розводимо, – відповідать 
підприємці. – Ми випустили 33 
зайці. Усі вони наразі живуть у 
дикій природі, що займає тери-
торію в шість гектарів. Для них 
створені хороші умови: корм, 
вода, лісок.

– Кого на цей раз плануєте 
запускати?

– Привезли з Білої Церкви 
триста штук молодняка фазана. 

– А коли будете випускати?
– Прямо зараз. Фазани півго-

дини побули після довгої дороги 
у прохолодному місці, відпочили. 

Тепер їм можна на волю. Таким 
чином ми продовжуємо збага-
чувати наше мисливське угіддя. 

За п’ять років існування во-
льєру у ньом жодного разу не 
будувалося сіток зверху. Птиця 
у такому вольєрі почуває себе 
вільно. Може перелітати з міс-
ця на місце. Може повертатися 
назад до корму. А може роз-
летітися по інших мисливських 
угіддях. Бути там, де їй краще. 
Підприємці розповідають, що на 
місцевості є чагарники, на яких 
усі птахи можуть з комфортом 
розселитися. Для тварин і птахів 
там дійсно райський куточок. 
Унікальність цього вольєру ще 
й в тому, що він розташований 
далеко від приватного сектора. 
Вихованців вольєру ніщо й ніхто 
не лякає.

– Які плани на цей рік? – за-
питуємо мисливців.

– Будемо робити все те, що 
потрібно робити для відновлен-
ня у нашому районі мисливської 
фауни. Будемо купляти і роз-

водити зайчика, фазана, щоб 
кожен рік збільшувати їхню по-
пуляцію. На осінь, десь у жовтні, 
плануємо випустити 50 зайців. 
Будемо займатися улюбленою 
справою.

– Ви витрачаєте великі кошти 
на купівлю тварин та птахів. 

Звідки берете фінансування?
– Це кошти від підприємниць-

кої діяльності. Ми підприємці 
за професією, а мисливці за 
покликом душі. Хочемо, щоб на 
Козятинщині можна було впо-
лювати хороші породи зайців та 
фазанів.

мисливці випускають фазанів. Цього разу поголів’я 
птахів збільшилося на триста штук
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віктор слободянюк: «по-
трібно займатись вирі-
шенням актуальних про-
блем району, а не гаяти 

Час на міЖусобиці»

25.07.2019 вийшов черговий номер районної 
газети, в якому була розміщена стаття під на-
звою «Протистояння між керівниками району 
перейшло у відкриту фазу».

Свій коментар стосовно даної публікації 
надав голова районної ради Віктор Слобо-
дянюк.

- Для того, щоб публікувати такий матеріал, 
потрібно спочатку поцікавитись думкою обох 
сторін, - зазначає Віктор Миколайович. – На 
жаль, пані Чернега, автор статті, постійно шу-
кає винних та полюбляє писати на шпальтах 
районної газети про ті чи інші конфлікти. Я 
наголошую, сьогодні в районі сваритись не-
має чого, потрібно спрямовувати усі зусилля 
на вирішення тих проблем, які стоять перед 
громадою Козятинського району.

Стосовно того, що сільські голови та колегія 
райдержадміністрації хотіли звернутись до 
депутатів районної ради і висловити мені не-
довіру, то я не один раз говорив, що можу ви-
нести на розгляд сесії районної ради питання 
про недовіру голові ради та голові РДА.

Але так повелось, що чиновники у нас 
звикли обговорювати поза спиною. Попри те, 
що я є членом колегії, запрошення на дане 
засідання не отримав, тож і не був на ньому 
присутній. Чи в повній мірі ефективним є за-
сідання колегії, якщо туди не запрошується 
голова районної ради, від якого теж немало 
чого залежить в районі?

Хочу коротко довести до відома громад-
ськості інформацію про теперішній стан справ 
на теренах Козятинщини.

Перед призначенням нині діючого голови 
адміністрації, існувала домовленість з об-
ласним керівництвом про усунення голови 
районної ради та «розчищення дороги» з 
метою втілення в життя певних планів сто-
совно проведення виборів, виділення коштів і 
т.д., щоб «бідний» чиновник, який прийшов з 
Калинівки, мав змогу тут трошки збагатитись. 
Найбільшою проблемою звичайно є голова 
районної ради, який стоїть на позиції фінан-
сування комунальних установ для їх розвитку. 
Це стосується в першу чергу районної лікарні, 
яка має бути забезпечена сучасним обладнан-
ням та фахівцями.

У статті акцентується увага, що причиною 
часткової передачі субвенції з міського бю-
джету є непорозуміння між міською та район-
ною радами. Але шановна районна державна 
адміністрація повинна розуміти, що в першу 
чергу, це їхні обов’язки, адже вони є розпо-
рядниками коштів і згідно з  делегованими 
повноваженнями та Законом «Про місцеві 
державні адміністрації»  мають вирішувати 
дані питання. Але це їм нецікаво. Розвиток 
нашої районної лікарні Калинівського чинов-
ника не хвилює. І не дивно, бо ж він разом з 
родиною лікується в Калинівці.

Що стосується передачі субвенції, то не 
потрібно шукати непорозумінь. Це питання 
вирішується досить просто. Дані кошти не 
міської влади, а державні. Вони є гарантом 
забезпечення медичною послугою кожного 
жителя міста Козятина. І якщо міське насе-
лення сьогодні лікується у Козятинській ЦРЛ, 
то міській владі необхідно укласти угоду з 
керівником лікувального закладу і за актом 
виконаних робіт сплатити кошти. Потрібно 
дбати за громаду району, а не лише за своїх 
родичів і створювати для них відповідні закла-
ди. І ось прийшло розуміння, що фінансування 
медичних закладів незабаром здійснювати-
меться  зовсім по-новому - гроші «йтимуть» за 

пацієнтом. На цьому тлі розпочались розмови 
про об’єднання міської та районної лікарень. 
Але ми не можемо об’єднувати те, що не 
роз’єднували. Місто відмовилось від 28 млн 
грн з обласного бюджету, які надходили для 
утримання лікарні відновного лікування, взяли 
заклад на свій баланс і далі витрачають кошти 
на два відділення.

Я не маю нічого проти існування міської 
лікарні, але потрібно рахувати кошти. У місті 
вистачає сьогодні проблем. Мені не приємно 
вийти на центральну площу, яка є соромом 
міста обласного підпорядкування. А тут 
проводяться злети випускників, лінійки, різні 
урочистості. То невже до цього часу не можна 
було привести її до нормального вигляду? Є 
підприємці, які біля своїх закладів наводять 
лад, а далі – бур’яни в зріст людини. Виділя-
ються гроші на ямкові ремонти, замість того, 
щоб покласти суцільний асфальт, навести 
благоустрій. У яких умовах сьогодні відбува-
ється реєстрація шлюбів? У Козятині відсутнє 
знакове місце для таких урочистих подій. При 
серйозному бюджеті міська влада не може 
знайти коштів для співфінансування районної 
бібліотеки, яка обслуговує міських жителів. А 
голова райдержадміністрації замість того, щоб 
перейматись майбутнім даного закладу, де ви-
конавчий орган влади є органом управління, 
пропонує закрити бібліотеку. Отак працювали 
і раніше. У результаті - поліція та прокурату-
ра знаходиться в Калинівці. Єдине, що мені 
вдалось зберегти, коли я прийшов на поса-
ду, податкову адміністрацію. Також замість 
МРЕВ працюють виїзні сервісні центри МВС. 
Я особисто був декілька разів у начальника 
Головного сервісного центру МВС Владислава 
Криклія з даного питання, а дехто, навіть не 
знаючи, як він виглядає, б’є себе в груди та 
лише приписує собі заслуги.

Варто зазначити, що на виконання деле-
гованих повноважень райдержадміністрації 
у поточному році виділено близько 300 тис. 
грн. Частину з цих коштів посадова особа 
районного рівня використовує на бензин 
по маршруту Калинівка-Козятин-Калинівка 
щоденно. Провівши нескладні обрахунки, 
отримуємо суму близько 12 тис. грн в місяць 
на такі поїздки. То на всю районну лікарню на 
бензин виділяється 10-15 тис. грн.

Сьогодні на ремонт дитячого садочка ви-
діляють 1 млн грн, а на дитяче відділення 
районної лікарні (2 поверхи) 450 тис. грн і за-
являють, що це дуже великі кошти. А взимку 
в приміщенні температура сягає 12-14 градусів! 
У таких умовах лікуються наші діти. Зрозумі-
ло, чуже горе нікого не болить.

Хочу також відкрити усі карти і стосовно 
сфабрикованої справи про нібито мою участь 
у корупційних справах. Існувала попередня 
домовленість голови райдержадміністрації 
з ТОВ «СОКА» про те, щоб зібрати кошти 
у відповідній сумі для перевізників, які мали 
передати їх на ремонт дороги та скомпромету-
вати мене. На жаль, схема спрацювала. Хоча 
кошти мені ніхто не передавав, як зазначалось 
в попередніх публікаціях, перевізники збирали 
кошти самі і добровільно хотіли долучитись до 
ремонту. Але проти мене підлаштовано кри-
мінальну справу, яка була на руку кандидату в 
народні депутати з обласної влади. Він мріяв 
про депутатський мандат та прагнув усунути 
перешкоди на своєму шляху, щоб отримати 
доступ до усіх напрямків розподілу коштів.

У зв’язку з тимчасовим відстороненням 
мене від роботи, я не міг брати участь у фор-
муванні бюджету. Тож кошти закладались, як 
завгодно, але не з державницької позиції і 
не для забезпечення усіх галузей, які фінан-
суються з районного бюджету – медицини, 
освіти, культури. Як приклад, для дороговар-

тісного лікування за програмою «Надія» було 
виділено 196 тис. грн та закладено аж на IV 
квартал 2019 року. А хто подумав про людей, 
які мають важкі захворювання і потребують 
термінового виділення коштів? Вийшовши на 
роботу, я настояв на тому, щоб перекинути ці 
гроші на І і ІІ квартали.

Щодо перереєстрації місця знаходження 
комунальних підприємств з міста в район з 
метою сплати до бюджету податку на доходи 
фізичних осіб - це вимушений крок. Хоча у 
«Віснику Козятинщини» зазначається, що ми 
чинили незаконно, але районна рада пройшла 
усі суди відповідно до позову міської ради, 
довівши свою правоту. А враховуючи те, що 
дані кошти почали надходити у минулому році, 
вони вже є плановими. Відповідно їх можна 
було б спрямовувати на розвиток комунальних 
установ, а не чекати цілий рік, коли буде роз-
поділ. Тож дане рішення і підтримали депутати 
районної ради на минулій сесії.

І якщо я поставлю питання, що за останній 
час було ініційовано районною державною 
адміністрацією для покращення життя гро-
мади Козятинського району, то відповісти 
буде складно. Насправді мета одна – взяти 
свого представника будівельної організації з 
Калинівки, виділити кошти, завести на певний 
об’єкт і особливо не перейматись справами 
нашого району.

До цього часу так і не завершено епопею 
із районним довгобудом - реконструкцією 
спортивної зали РДЮСШ «Колос», який роз-
ташований на ПМК 9. Нагадаю, що з фонду 
регіонального розвитку завдяки виграному 
проекту вдалось залучити 3 млн грн, з ра-
йонного бюджету в рамках співфінансування 
було виділено 1 млн 648 тис. грн. Також 1,5 
млн грн було виділено попередньою владою 
на даний об’єкт. Витрачено вже близько 6 
млн грн. А спортивна зала досі не введена 
в експлуатацію, хоча відкриття планувалось 
на серпень. Без дозволу розторгнуто договір 
із виконавцем робіт. Котельні, яка мала бути 
згідно з документацією, немає, а гроші пере-
раховані. Підрядник у розмові в присутності 
голови райдержадміністрації говорив про від-
кат  Прохорову. От результат діяльності наших 
великих чиновників.

Жахливою є ситуація із забезпеченням 
певних категорій населення пільговими меди-
каментами. Головний лікар ЦПМСД неодно-
разово зверталась до райдержадміністрації, 
але відповіді ніякої немає. Головний лікар ЦРЛ 
звертався щодо забезпечення лікарні коштами 
на заробітну плату та отримує відповідь, що 
це не належить до компетенції райдержадмі-
ністрації. То для чого тоді такий орган влади? 
Навіщо виділяти гроші на делеговані повнова-
ження? Для чого Закон «Про місцеві державні 
адміністрації»?

За моєї ініціативи та допомоги аграріїв 
було проведено ремонт у дитячому таборі 
«Пролісок», який вже був на грані закриття, 
проведено ремонт пологового відділення, 
капітальний ремонт дороги - в’їзду до міста, 
за який на мене одягнуто кайдани. Натомість 
голова райдержадміністрації лише хизується 
досягненнями у своєму звіті. Виходить, якщо 
щось зроблено, то це райдержадміністрація, 
а якщо нічого не було, то районна рада. Так, 
дійсно сьогодні є проблема між районною 
радою і РДА – районна рада не займається 
бізнесом в своїх інтересах, а переймається 
розвитком Козятинського району, а весь 
чиновницький склад райдержадміністрації 
йшов до влади з однією метою – збагачення. 
Дуже хотілось би, щоб закон про незаконне 
збагачення все-таки був прийнятий і посадові 
особи, які все життя просиділи у своїх кріслах 
на мінімальних зарплатах, розповіли, звідки 

взялись їхні статки, майно, бізнес.
Сьогодні райдержадміністрація зриває за-

сідання постійних комісій, сесій, за вказівеою 
голови райдержадміністрації та ще одного 
«великого» начальника-депутата районної 
ради, в підпорядкуванні якого знаходиться 5-6 
осіб з депутатського корпусу. То які інтереси 
вони лобіюють?

Сьогодні вперше у Козятинському районі 
відбувся конкурс на призначення директора 
ЗНВК, вперше розподілено кошти на про-
ведення ремонтів між усіма школами, чого 
ніколи не робилось. Хоча начальник відділу 
освіти сильно цьому опиралась, адже до 
цього спрямовувала фінансування на влас-
ний розсуд, прикормлюючи певні округи 
з метою подальшого обрання депутатом 
органу місцевого самоврядування.

Через отаку позицію безвідповідальності 
та меркантильності дані особи призводять 
до соціальної напруги на теренах нашого 
району. Ладу в нас не буде, поки до влади 
йтимуть люди, які мають лише одну ціль – 
зробити собі бізнес на коштах держави і 
громади. То можливо вже нарешті настав 
час щось змінити в собі і почати думати 
не лише про особисті інтереси, а працю-
вати для того, щоб наші діти залишались 
на Батьківщині, а не шукали кращої долі 
деінде? Лише зменшивши непомірні амбіції 
та марення можна спільно та ефективно 
працювати на благо Козятинщини.
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ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

голову правління райспоживспілки
Василя Васильовича 
МИХАЙЛОВА (01.08),
голову СВК «Вівсянецький», с. Вівсяники
Валерія Станіславовича 
ЛІНЕВИЧА (03.08)
Щиро зичимо вам міцного здоров’я, до-

бробуту, натхнення, оптимізму та подальших 
успіхів у щоденних справах, сміливих планах 
та сподіваннях. Нехай життєва дорога завжди 
веде вас до омріяних вершин, а доля дарує 
повні щастям многії літа. Хай життя буде напо-
внене яскравими подіями, професійними успі-
хами та щирими посмішками рідних і друзів.

4 серпня - день повітряних сил 
збройних сил україни

Шановні військовослужбовці та ветерани
Повітряних сил Збройних сил України!
Прийміть найщиріші вітання та слова вдяч-

ності за сумлінну самовіддану службу Батьків-
щині, за мирне небо над нашими головами. Ви 
– це уособлення мужності, героїзму, стійкості 
характеру. Сьогодні в Україні Повітряні сили є 
головним носієм бойового потенціалу – вони 
надійно стоять на сторожі повітряного просто-
ру України, успішно виконують завдання щодо 
його захисту та гідно продовжують славні 
військові традиції.

Цей день — символ непорушного зв’язку 
багатьох поколінь мужніх людей, великої по-
ваги нашого народу до військових авіаторів, 
які належать до еліти національних Збройних 
сил і є втіленням доблесті та вірності бойовим 
традиціям.

Сьогодні ваша служба і бойові вміння над-
звичайно важливі, адже від них залежить спо-
кій і безпека українських сімей.

З нагоди свята бажаємо вам міцного 
здоров’я та духу, зичу витримки,  відваги, муж-
ності, сили. Успіхів вам у благородній справі 
служіння Українському народові.

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

леся кесарЧук

У селі Збараж кожен милу-
ється незвичайним парканом і 
альтанкою Олександра та Лариси 
Подгорецьких. Подружжя понад 
півтора року збирали скляні 
пляшки для втілення ідеї – по-
будувати з них паркан. На нього 
пішло понад вісім тисяч пляшок. 
Збудував паркан син – профе-
сійний муляр Віктор Подгорець-
кий. Він проживає з родиною в 
Козятині, але дуже часто при-
їздить до батьків у гості.  

– Якось я побачив по теле-
візору, що на Закарпатті чоловік 
з пляшок побудував дім. Так 
співпало, наш старий паркан 
почав підгнивати. Я вирішив, що 
будуватиму його з пляшок. На-
вчався на муляра, тому люблю 
щось таке незвичайне робити. На 
той час вдома було багато по-
рожньої тари. Мама працювала 
у місцевому кафе, тому пляшок 
було чимало. Здавати невигід-
но. За транспортування більше 
грошей віддаси, ніж заробиш. І 
викидати шкода, навіщо засмі-
чувати нашу землю, – говорить 
Віктор.

Пляшки збирали всією роди-
ною понад півтора року. Шукали 
будматеріали у сусідніх селах, 
на смітниках, у Козятині. Люди 
спершу не розуміли, навіть дорі-
кали, а потім самі почали зноси-
ти. Паркан заввишки півтора ме-
три виклали менш ніж за місяць. 
Над хвірткою збудували арку.

– Спершу люди шепотілися, 
дивилися з-під лоба. Але коли 
ми збудували паркан, усі прихо-
дили і казали: «Як гарно», – до-
дає Віктор Подгорецький.

Для будівництва паркану, крім 
пляшок використовували дріт, 
пісок та цемент. Господар зі-
знається, обійшовся він дуже 
дешево. Пісок вони добували 
безкоштовно в кар'єрі, скляна 
тара теж дармова, лише витрати 
на цемент. Він обійшовся трохи 
менше ніж у п'ятсот гривень. Ві-
зерунок пан Віктор придумував 
сам.

– Одразу з сухих пляшок 
ми викладали макет, як має 
бути, а потім макет переносили 
на паркан. Викладав пляшки 
стовпчиками. Кладка така як 
з цегли, лише замість цегли 
– пляшки. Сам собі придумав 

ескіз. Спочатку ми хаотично ро-
бити паркан, а потім подумали, 
що можна й картину зробити. 
Пляшки виклали ромбами та 
квітами. Складав все за ко-
льорами. Спершу зелена далі 
коричнева і біла пляшка. Кожну 
довелося закупорювати: тільки 
вітер трошки дмухне – у нас на 
подвір'ї починало гудіти. Кри-
шечки допомагали збирати діти. 
Змагалися, хто збере більше, – 
розповідає Віктор.

Паркан довжиною шістдесят 
метрів приваблював приїжджих 
туристів та гостей. Правда, ще 
ніхто в районі не насмілився по-
будувати подібний. Але огоро-
жа, то не єдина цікавинка, яку 
родина Подгорецьких зробила 
з пляшок.

– Десь через рік я виклав із 
пляшок альтанку. Цементну су-
міш заливав і викладав пляшки 
за принципом цегляної кладки. 
Альтанка в мене восьмигран-
на з арочними вікнами. У ній 
одночасно може поміститися 
понад двадцять людей. Теж 
пішло багато пляшок, але я їх 
уже не рахував, – говорить По-
дгорецький.

побудував парКаН та альтаНКу з 
КільКох тисяч сКляНих пляшоК
альтернатива. Чоловік побудував 60-метровий паркан та альтанку зі скляної тари. Роботи тривали 
півтора року та обійшлися господарю майже задарма. У чому переваги такого альтернативного 
будівництва і які матеріали знадобилися для втілення цього задуму

віктор подгорецький самостійно побудував паркан. На 
нього пішло понад вісім тисяч скляних пляшок

місце, де сталася трагедія з іваном івановичем. 
Минулого тижня він тут останній раз ловив рибу

дмитро артемЧук

У поліції кажуть, що близько 
п’ятої години вечора 25-річний 
водій трактора з причепом 
рухався дорогою біля місце-
вого ставу. Під час руху тран-
спортного засобу причіп від-
чепився та наїхав на чоловіка, 
який рибалив. Від отриманих 
ушкоджень 69-річний потер-
пілий загинув на місці події. 
Слідчий призначив ряд екс-
пертиз, після проведення яких 
будуть встановлені причини 
дорожньо-транспортної при-
годи. Наразі трактор забрали 
на арештмайданчик. Слідчим 
відділом поліції відкрито кримі-
нальні провадження за ч. 2 ст. 
286 КК України. За порушення 
правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації тран-
спорту особами, які керують 
транспортними засобами, що 

спричинило смерть потерпілого, 
передбачене покарання – до 8 
років позбавлення волі. 

Родичі загиблого хотіли роз-
повісти деталі трагедії, але че-
рез сльози не могли вимовити 
слів. Журналісти не наполягали, 
розуміючи, яке горе в родині. 
Онук Івана Івановича раз по-
раз приходив на місце події та 
вдивлявся у місце, де ще вчора 
сидів з вудками його дідусь з 
двома впійманими коропами: 
«Дивлюсь і не вірю, що його 
вже немає. Як так можна швид-
ко по селу їздити на таких кру-
тих схилах. Тут же діти ходять», 
– через сльози сказав онук.

Місцеві жителі кажуть, що 
ця трагедія нікого не залишила 
байдужим. У селі вже плану-
вали, як восьмого вересня чи 
не усім селом відзначатимуть 
70-річний ювілей Івана Івано-
вича. Ніхто навіть уявити не 

міг, що його життя так раптово 
обірветься на мирній риболовлі.

– Світла пам’ять про нього 
у нас буде жити вічно, – каже 
житель Махаринців. – Це був 
чоловік, який, обіймаючи різні 
посади у селі, ні з ким не по-
сварився. Завжди міг вислухати 
людину і порадити правильне 
рішення.

Сусіди, що живуть далі, також 
не могли стримати сліз і проси-
ли не вказувати їхні імена через 
непрохану чоловічу сльозу.

Ми запитали, якої вони думки 
про 25-річного кермувальника: 
«Це випадок, коли нам шкода 
обох. Тракторист дуже порядна 
людина. Цей випадок без злого 
умислу», – чули ми у відповідь. 

Багато ще на адресу винуват-
ця аварії було сказано теплих 
слів, але навряд чи вони змо-
жуть вплинути на подальший 
хід слідства. 

Фото 2820  

Позаминулої середи, 24 липня, у Махаринцях сталася трагедія. Місцевий житель сидів на греблі ставка та ловив 
рибу. Дорогою, що проходить неподалік, їхав трактор з причепом, яким керував 25-річний місцевий житель. На 
спуску до ставу причіп відірвався в і смертельно травмував рибалку

«дивлюсь і не вірю, що його вже немає»
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розвиток. У Центральній районній бібліотеці провели лекцію для молоді «Можливості в Україні та за її 
межами». Розповіли про цікаві проекти, до яких можна долучитися, які вони мають плюси та мінуси. А 
також поділилися секретами, як пройти конкурсний відбір

краще перестаратися. Аптечка на відпочинку — це серйозне питання, особливо, якщо ви з малими дітьми. 
По-перше, куди б ви не їхали, варто купити медичну страховку. Ці 500 гривень вам погоди не зроблять, а 
хвороба дитини на морі — ще й як. По-друге, подбайте про те, щоб під рукою завжди були препарати екстреної 
допомоги. Про всяк випадок. Адже травму, алергію чи отруєння передбачити неможливо, лише лікувати

проеКти для молоді — Що це таКе і 
яК туди потрапити

ви На море? беріть з собою 
ліКи, Навіть яКЩо є страховКа

• громадська організація «Фун-
дація регіональних ініціатив» — 
підтримка молоді у малих містах;
• «Будуємо Україну разом» — во-
лонтерська акція, у рамках якої 
молодь з різних куточків України 
допомагає відбудовувати житло 
сімей у кризі;
• Громадська організація «Ди-
вовижні» — проекти для молоді;
• Молодіжний націоналістичний 
конгрес — громадська організація, 
яка організовує табори та прово-
дить різні кампанії;
• Українська асоціація студентів 
• табори та підтримка студентів;
• Українські студенти за свободу — 
влаштовують програми лідерства;
• Спілка ініціативної молоді — та-
бір для тренерів;
• Клуб української фантастики 
«Драконяче серце» — кампанії 
для молоді;
• Пласт — багато таборів, патріо-
тичне виховання молоді;
• Плацкарт — програма обміну для 
студентів у межах України;
• Громадська організація Від-
критий простір — програма для 
людей, які хочуть керувати гро-
мадськими проектами;
• Українська академія лідерства 
• програма особистісного розви-
тку на 10 місяців для молоді 16–20 

років;
• Відкритий університет реформ 
• для молоді, яка хоче працюва-
ти у держсекторі чи зрозуміти, як 
працюють реформи;
• U-Report — громадська органі-
зація, яка проводить соціологічні 
опитування;
• Академія волонтаріату (Вінниця) 
— можливість працювати волон-
тером;
• Мистецький арсенал (Київ) — 
можливість працювати волон-
тером;
• AIESEC — міжнародна організація 
обміну студентів;
• Development and Initiative — ко-
роткостроковий міжнародний 
обмін;
• Іскра, EVS, ESC — можливість 
поїхати волонтером на рік за 
кордон;
• Flex — програма для школярів, у 
рамках якої можна на рік поїхати 
за кордон;
• GoGlobal — волонтерський табір 
в Україні для людей різного віку;
• Erasmus+ — короткостроковий 
проект міжнародного обміну сту-
дентів, до якого можна долучи-
тися через організації;
• Erasmus Mundus — можливість 
навчатися на магістратурі за кор-
доном.

організації та проекти, до яких можна долучитися

можливості здоров'я

олена удвуд

Школярка Аліса Міщенко за-
вітала на лекцію про можливості 
для молоді. Дівчину зацікавила ця 
тема, тому що вона брала участь 
у багатьох проектах та конкурсах 
на шкільному рівні. Серед них — 
Мала академія наук та конкурс 
Ясінського. Тепер хоче долучити-
ся до чогось серйознішого.

— Прийшла в першу чергу для 
того, щоб дізнатися, як потрапити 
на проекти, — каже Аліса. — 
Про них багато хто говорить, але 
сам механізм, як що шукати, де 
що знаходиться, як зареєструва-
тися — це потрібно дізнаватися. 
Я не знаю жодної громадської 
організації, яка цим займається.

Саме для того, аби навчити 
молодь шукати проекти та поділи-
тися власним досвідом, активістка 
Анна Гайналій провела лекцію. 
Вона розповіла, чому ці проекти 
такі важливі, та що їх об’єднує.

— Спільне між усіма проекта-
ми — люди, — каже Анна. — 
Це найцінніший ресурс. Завжди 
треба обирати оточення. Кажуть, 
навіть якщо ви хочете чогось 
глобального і ставите перед со-
бою цілі, але оточення цьому не 
сприяє, ви їх не досягнете. Бо 
якщо є банка кислих огірків і в 
неї кинути свіжий, він скисне.

Будь-який проект має багато 
позитивних сторін. Серед них 
нові знайомства, емоції, вихід із 
зони комфорту і, як наслідок, 
розвиток, можливість спробувати 
себе у різних сферах, поспілку-
ватися з інтелектуальною елітою, 
безкоштовно проживати і харчу-

ватися.
Але є і мінуси, особливо для 

інтровертів. Адже це незнайоме 
середовище. Це виснажує і по-
трібна велика затрата часу. Часто 
вам можуть відмовити, або взяти 
у резерв і повідомити про участь 
в останню хвилину. Тому, каже 
Анна Гайналій, важливо обрати 
саме свій проект.

— Дуже важливо вчитуватися в 
умови, — продовжує активістка. 
— Дізнатися усі деталі. І лише 
якщо у серці щось йокне і ви від-
чуєте, що це ваш проект — пода-
ватися. Бо на все підряд ресурси 
розпорошувати не потрібно.

Більшість проектів та програм 
безкоштовні. Але для того, щоб 
на них потрапити, потрібно про-
йти конкурсний відбір. Аби це 
зробити, необхідно показати 
свою зацікавленість. Анна Гайна-
лій поділилася секретами, як це 
зробити.

— Необхідно прописати щиру, 
конструктивну мотивацію. Спра-
цьовує фраза «у мене є мрія», 
або «я сподіваюся», «з нетерпін-
ням чекаю». В англійських моти-
ваційних листах «i believe» дуже 
гарно працює.

Ви маєте розуміти, що одна 
людина читає триста листів. І 
вона може почати читати і пере-
горне, бо її не зацікавило. І ви 
пролетіли. Ви маєте вирізнятися 
на тлі інших і тоді вас помітять і 
висока можливість того, що вас 
візьмуть, — розповідає дівчина.

Сама Анна Гайналій має досвід 
участі у різних проектах. Поча-
лося усе з того, що вона спробу-
вала себе у ролі волонтерки на 
тренінгу, який влаштувала школа 
системного бізнесу. А минулого 
року вперше взяла участь у між-
народній програмі обміну студен-
тів «Erasmus+», у рамках якої 
поїхала до Туреччини.

— Це була перша комунікація 
з людьми із різних країн, — до-
дає Гайналій. — Це взагалі був 
«бум», тому що я їхала окремо 
від усіх. До того ж, із центру тре-
ба було дістатися у якесь село. І 

люди в Анкарі не знають англій-
ської мови і це було дуже туго і 
весело. Але ми співали з турками 
«Ще не вмерла Україна», «Ти ж 
мене підманула, підвела». Це їм 
капець як заходило.

«необхідно прописати щиру, конструктивну 
мотивацію». Анна Гайналій дала практичні поради, як 
пройти конкурс на участь у проектах

олена удвуд

Чи не найбільше дійство спо-
добалося дітлахам. Оля Гонтар 
прийшла на свято з хрещеною і 
тіткою. Долучилася до проведення 
фестивалю Холі вперше. Аби до-
бряче обкидати інших, запаслася 
червоною сухою фарбою.

— Буду в руку набирати трош-
ки, і кидатися, в кого захочу, — 
розповідає юна козятинчанка. — 
Це дуже прикольно. Але від цієї 
фарби треба мити голову шампу-
нем. Мама мене не буде сварити 
за забруднений одяг. Вона мені 
дозволяє.

Дванадцятирічний Єгор Кузнє-
цов прийшов на площу із другом 
Назаром.

— Мені сподобалося свято, — 
ділиться враженнями хлопчик. — 
Бо було весело і я зміг провести 
час із друзями.

Розважалися не лише діти, а 
й дорослі. Олександр Кузьменко 
прийшов на свято з дружиною та 
дочкою.

— Нам дуже весело, — каже 
Олександр. — Нас сюди дитина 
привела. Тут весело, у всіх хо-
роший настрій. У наш час, коли 
сміються люди — це добре.

На фестивалі Холі не лише об-

кидалися фарбами. Організатори 
підготували для гостей розва-
жальну програму. Демонстрували 
індійське бойове мистецтво Кала-
ріпаятту, індійські танці, філосо-
фію у пантомімі, навчали танців 
та пісень.

Подібний захід організували в 
Козятині вперше..

— Відчувається, що ми тут 
вперше, - каже Суніл Мохан, 
більш відомий як Козак Сіромаха, 
один із організаторів. — Трішечки 
стримуються люди. Питання було 
в тому, коли ж вони розіб’ють 
бар’єр страху і скромності. І коли 
це відбулося, наше серце радіє.

Команда поціновувачів індійської культури у рамках «Джаганатха туру» привезла до нашого міста «Холі Fest». Гості свята 
обсипали одне одного кольоровою сухою фарбою, повторювали рухи індійських танців, вчилися співати індійські пісні

Фестиваль кольорів «холі Fest». як розважалися козятинчани

на фестивалі холі козятинчани обкидали одне одного 
фарбою. Розважитися прийшли не лише діти, а й дорослі

альона рябоконь

Вінничанка Катерина багато 
років поспіль їздить на відпо-
чинок з дітьми, стикалась з різ-
ними ситуаціями, тому радить 
купувати медичну страховку.

— Та навіть за наявності 
страховки я все одно беру з 
собою аптечку. У першу чергу 
потрібно взяти ліки від отруєн-
ня, — розповіла Катерина. — 
Це стандартні нифуроксазид, 
краще його брати в таблетках, 
він підходить і дорослим, і 
дітям. Дуже практична річ 
ентеросгель в капсулах, це 
сорбент, який забирає на себе 
всю «гидоту». У відпустці вкрай 
необхідні жарознижуючі пре-
парати двох типів: нурофен і 
ефералган. Нурофен більше 
діє як протизапальний за-
сіб, ефералган - це, по суті, 
парацетамол — гарно збиває 
температуру.

Обов'язково Катерина радить 
брати но-шпу, адже коли в ди-
тини чи дорослого температура 
висока і збити ї ї проблема-
тично, цей препарат разом з 
жарознижуючим допомагає в 
цьому.

— Також потрібно щось від 
горла, — радить вінничанка. 
— Варто брати теж двох типів 
ліки, якусь «бризгалку», як 
правило, моїм дітям підходить 
тантум-верде, і також таблетки, 
які потрібно смоктати — на-
приклад, ісла моос. Потрібні 
ліки від вушного болю, діти 
постійно у воді, у вуха вода по-
трапляє і може викликати якщо 
не запалення, то дискомфорт 
точно. З цим справляються 
краплі отіпакс.

Для шкіри, окрім сонцеза-
хисних кремів та спреїв, які 
повинні бути в кожної родини 
на відпочинку, Катерина радить 
взяти ще судокрем.

— По-перше, цей крем дуже 
гарно справляється з опіками, 
а ще з будь-якими ранами, по-
дряпинами чи порізами на шкі-
рі, — каже мандрівниця. — Це 
дуже гарний антисептик, якому 
підвласні і висипки, і мозолі, 
і все-все. До речі, про висип-
ки — на морі в дітей часто 
буває алергічна висипка, тож 
протиалергічні препарати теж 
повинні бути під рукою. Я беру 
цетрин, хоча це може бути і 

едем, і лоратадин.
Для того, щоб почувати себе 

гарно, особливо в умовах олін-
клюзиву, де їжі багато і вся 
вона незвична нашій печінці, 
варто кинути в аптечку панкре-
атин (дітям ця таблетка ділить-
ся навпіл).

— До речі, в дітей на морі 
може статися ацетон, тож 
якщо вашому малюку немає 
ще 5 років, ацетон-тести хай 
собі будуть в аптечці, мої вже 
старші, то я вже просто бачу, 
що з ними, і знаю, як реагу-
вати, — сказала Катя. — Ну і 
звичайно вата, бинт, пластир, 
спирт, зеленка, перекис водню.

страховка і нюанси

— Кілька років тому ми від-
почивали в Болгарії, молод-
шому тоді було два роки і він 
підхопив ротавірусну інфекцію, 
а це висока температура , 
діарея, блювання і висипки на 
шкірі, — говорить вінничанка. 
— Звернулись до лікаря, який 
сказав, що якби в нас не було 
страховки, лише первинний 
огляд пацієнта коштував би 
мені 40 євро.

Страховка у Катерини була, 
за неї заплатили тоді 240 грн. 
Зараз ціна страховки така ж 
сама — від 100 до 3000 грн.

— До речі, зі страховим 
полісом ви можете обрати ту 
клініку, яка вам підходить за 
відстанню чи устаткуванням. І 
не важливо, приватна вона чи 

державна, у вас буде страхов-
ка, — каже жінка. — Ми об-
рали приватну клініку, дитину 
швидко оглянули, поставили 
крапельницю, пропонували за-
лишитись на стаціонарі, але ми 
відмовились і кожного дня по-
тім приходили на крапельниці 
та огляди. Іще лікар одразу 
призначив і видав на руки всі 
необхідні ліки. А при ротові-
русі їх багатенько, то варто 
уявити, яка то була б сумма 
без страховки.

Катерина, до речі, радить 

лише одне: перед тим, як купу-
вати страховку, потрібно звер-
нути увагу, чи є в цієї страхо-
вої офіс в країні, куди ви їдете 
чи летите. На якість послуг це 
не впливає, проте значно зеко-
номить ваш час і гроші.

— Гроші потрібні будуть, 

щоб телефонувати в страхову 
компанію в Україні, вони, в 
свою чергу, будуть зв’язуватись 
зі своїми представниками, зво-
дити своїх людей з іншими. 
Коротше, це час, який може 
бути досить вагомим в крайніх 
випадках, — каже жінка.

олександра мала, турагент 
RestARt tRAvel

—  К у п у ю ч и 
лише авіаквит-
ки в ту чи іншу 
країну, варто 
потурбувати-
ся про медич-
ну страховку. 

Коли людина купує пакетний 
тур, у його вартість входить 
медстраховка, від неї відмо-
витись неможливо, тож всі 
туристи автоматично застра-
ховані. Є медичне страхування 
на суму 20–30 тисяч доларів. У 
Туреччині, наприклад, ця сума 
в євровому еквіваленті, плюс 
для Туреччини люди можуть 

купувати преміум страховку, 
вона на 40 тисяч євро.
У деяких операторів, для того 
щоб страховка подіяла, потріб-
но платити франшизу (30 до-
ларів, або 30 євро, залежно від 
країни). І вагітним на великому 
терміні потрібно брати окрему 
страховку. Медична страховка 
в принципі покриває всі не-
відкладні випадки. Але не по-
криває хронічні захворювання, 
сонячні удари, сонячні опіки, 
всі випадки, які виникли в алко-
гольному стані, складні опера-
ції і все, що пов’язано з зубами. 
Якщо щось трапляється, є номе-
ри для зв’язку зі страховою, ви 
телефонуєте, приїжджає лікар і 
надає медичну допомогу.

у пакетних турах страховка є

андрій шиманський, педіатр 
«мама-враЧ»

— Літо — час не 
лише відпочин-
ку, але й під-
вищення рівня 
госпіталізації 
через кишкові 
інфекції. Осо-

бливо це стосується дітей, у них 
нижча кислотність шлунка та ще 
не до кінця сформований імунітет, 
тому вони надзвичайно вразливі 
до різних збудників.
Знизити ризик отруєння можна, 
дотримуючись правил гігієни, а 
ще контролювати продукти, яки-
ми харчується дитина. Симптоми 
отруєння розвиваються в серед-
ньому через 2–4 години після 
вживання неякісної їжі чи води 
(іноді через 24–48 годин)
Симптоми: біль, спазми або 
дискомфорт в животі, нудота і 
блювання, діарея, температура. 
Перше, що потрібно робити, 

це регідратацію (відпоювання). 
Потроху, щоб не спровокувати 
блювання. По 5–15 мл (1 ковток) 
кожні 5–10 хвилин. У середньо-
му, за добу потрібно випити 
рідини з розрахунку 50–100 мл 
на кілограм ваги дитини. Рідина 
повинна бути температури тіла, 
так вона швидше всмоктується. 
Часто зустрічаються рекомендації 
відпоювати колою або соком. Ці 
напої мають в складі дуже багато 
цукру, що може тільки посилити 
діарею і втрату рідини. Наступний 
крок — сорбенти. Краще викорис-
товувати сучасні сорбенти — на-
приклад, на основі кремнію або 
діосмектит.
Коли варто терміново звернутися 
до лікаря? Якщо з’явилася кров 
у калі або в блювотних масах. 
Висока температура, яка погано 
збивається. Часта блювота, яка не 
дозволяє відпоювати малюка. Це 
може призвести до зневоднення. 
Симптоми зневоднення (відсут-
ність сечі більше 6–12 годин).

найчастіший діагноз літом — отруєння
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  1/2 ñêëàäñüêîãî ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ 265 
êâ.ì., âèñîòà ïðèì³ùåííÿ 3,8 ì., äâà âõîäè, 
ï³äâåäåíå 3-õ ôàçíå åëåêòðîïîñòà÷àííÿ + 
çåìåëüíà ä³ëÿíêà. 063-684-23-83
  2 øêàôà (íàòóðàëüíå äåðåâî ï³ä îð³õ), 
òðèëÿæ, âèãîòîâëåí³ â Ïîëüø³. 2-03-62, 098-
600-11-71
  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
  Áàë³ÿ, 2 êð³ñëà, ñòîëèê, âóã³ëëÿ, òåëåâ³çîð 
Êðîí, õîëîäèëüíèê, òóìáî÷êà. 096-107-00-47
  Áàíêè 0.5 ë. òà 450 ãð. ç çàë³çíèìè 
êðèøêàìè, äîñòàâêà ïî Êîçÿòèíó. 097-690-98-
33 Ñåðã³é
  Áàíêè â³ä 200 ãð. äî 3-õ ë., ñóïíèö³, 
ñòàêàíè, äåøåâî. 073-003-81-34
  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. 063-648-20-99
  Á³ëüÿðäíèé ñò³ë ðîñ³éñüêèé íà Àðäåç³¿ 10 
äþéì. 067-935-88-67
  Á³íîêëü, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, 
òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 098-597-13-15
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ 
êðèíèö³, êàáåëü àëþì. 60 ì. ä³àì. 2 õ 2.4, 
áî÷êà 200 ë äëÿ äèçïàëèâà. ïðóò êðóãëÿê 12 
ìì. 093-031-24-52
  Âàííà, áîéëåð, óí³òàç, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
063-054-39-57
  Âåëîñèïåäè: äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé «Ñàëþò», 
âåëîðàìà, çàë³çî ëèñòîâå îöèíêîâàíå, 
ðþêçàêè, øâåéíà ìàøèíêà, îöèíêîâàíèé 
áàê äëÿ âîäè, îöèíêîâàí³ ðåø³òêè 1.20 õ 1, 
ñîêîâèæèìàëêà íîâà Àâñòð³ÿ, ïðàñêà, ôàíåðà 
ÄÑÏ, ïëàñòèê, äæèíñè. 096-412-34-14
  Â³êíà äåðåâÿí³ ïîäâ³éí³ ç³ ñêëîì ç êâàðòèðè 
(ôîðòî÷êè) ð.1600 õ 1400 ìì. 17 øò. 9+8, 
íåäîðîãî. 063-311-91-86
  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, 
óòåïëåíèé, äàõ - ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 
093-430-38-47
  Äâåð³ äîáðîòí³ ìåòàëåâ³ ð.2.1 õ 0.9 ì., 

êèëèì ð.4 õ 3 ì. íà ï³äëîãó, íåäîðîãî. 063-
881-70-59
  Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25 àáî Ò-16 ï³ñëÿ 
ðåìîíòó. 068-704-95-73
  Äèâàí Ìàëþòêà 2 500 ãðí. 097-986-72-73, 
063-363-21-58
  Äèâàí óãëîâèé ðîçêëàäíèé, êîë³ð îë³âêîâèé 
â äîáðîìó ñòàí³, á/ó. 063-630-89-61
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Roan Marita ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 
500 ãðí. 063-367-81-59
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex çèìà - ë³òî 2 500 
ãðí. 093-892-26-78
  Äèòÿ÷èé 2-õ êîë³ñíèé ñàìîêàò, äèâàí á/ó 
ðîçêëàäíèé â äîáðîìó ñòàí³, ãàçîâèé ð³çàê 
íîâèé. 063-384-31-13
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 3-9 ðîê³â â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-684-23-83
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-
26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ÿñåíîâ³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Åë. ãåíåðàòîð Õîíäà 2.5 êâ. 068-280-18-73
  Åë. ãðèëü íà 3 âåðòåîÿ, ôðèòþðíèöÿ. 063-
280-18-73
  Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, 
áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé 
âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, òðóáà à/ö ä³àì.150, 
øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïèëîñîñ Çàíóñ³, ãàç. ïëèòà, 
áðóñêè äåðåâÿí³. 096-467-88-03
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà ÈÆ. 067-422-
36-17
  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 0.18 ãà ÃÎÑ àêò º, çåìëÿ 
ðîäþ÷à, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ 25 000 ãðí. 097-
324-14-63, 093-925-93-81
   Çåì.  ä ³ë-êà  24  ñîò .  â  öåíòð ³ 
ñ.Âåðíèãîðîäîê, íà ä³ëÿíö³ º ìàãàçèí 90 êâ.ì., 
òåðì³íîâî. 067-988-63-95
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, 
ãàðíå ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-
955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 
12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ 
ïðîêóðàòóðè). 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ïî âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-890-
30-35, 098-020-36-54
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 
ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-
15-31

  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ïèêîâåöü 0.7546 ãà, äëÿ 
îñîáèñòîãî õîçÿéñòâà 0.5046 ãà., äëÿ 
áóä³âíèöòâà 0.25 ãà, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, 
òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ. 096-050-99-22
  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
  ²íäî - êà÷êè 17 øò. ³ êà÷êà äîðîñëà, ðîäóøí³ 
2.5 ì³ñ., òåðì³íîâî. 097-628-48-13, 073-058-
41-21
  ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-
49-36
  Ê³îñê 4 õ 3 ì. 067-430-40-65
  Êîáèëà á³ëîãî êîëüîðó 11 ðîê³â, ñ.Ñèãíàë 14 
000 ãðí. 068-762-82-19, 063-297-58-23
  Êîáèëà. 096-264-75-92
  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 ï³ñëÿ 5 îêîòó, äàº 2 ë. ìîëîêà, ìîëîêî 
äóæå äîáðå, áåç çàïàõó 800 ãðí., êîçè 2 ðîêè 
íà ìÿñî, ³íäîêà÷êà ç êà÷åíÿòàìè. 097-587-
17-37
  Êîçî÷êà, êîçëèê 5 ì³ñ. íåäîðîãî. 098-090-
95-32
  Êîëåñà äî âåëîñèïåäà ïåðåäíå, çàäíº, 
áî÷êè çàë. 200 ë., 150 ë., äîñêà äóá, îñèêà, 
êðóãëÿê äóá. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Êîíòåéíåð 5 ò. 096-412-34-14
  Êîíòåéíåð ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ðîáî÷³: 
áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè õ/á òà ï/â, æåëåòêè, 
ìèëî ãîñïîäàðñüêå, ðó÷íà äðåëü. 097-575-60-
55, 093-013-65-24
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-
96-38
  Êîðáà äî êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ , êà÷åëÿ 
1-ì³ñíà, åë.ñèïàðàòîð, òàð³ëêè íàï³âãëèáîê³, 
áàíêè 3-õ ë., 0.5 ë., 1 ë., äæèíñè õëîï., 
êóðòêà, ñâåòåð, êðîâàòü - ðîçêëàäóøêà, êèëèì, 
äîðîæêè - íåäîðîãî. 096-160-69-70, 063-824-
71-04, 2-74-37
  Êîðîâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà ç 6 òåëÿì. 067-492-
89-78
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, ò³ëüíà 3 òåëÿì. 
097-748-70-98, 063-532-73-02
  Êîðîâà äîáðîãî ïîâîäó, ìîæëèâèé âèá³ð. 
096-605-79-54
  Êîðîâà ³ 10 ì³ñ. òåëè÷êà. 098-245-76-02
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 096-227-42-91
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ñïîê³éíà, ò³ëüíà 8 ì³ñ. 
096-772-01-94

  Êîðîâà õîðîøà, ñïîê³éíà, 5 ì³ñ. ò³ëüíà çà 3 
òåëÿì. 063-532-73-02
  Êîðîâó ëåáåäèêà ñ. Ìàõàðèö³. 098-654-84-
14 Ëþáà
  Êîðîâó. 098-794-35-57
  Êîñòþìè äëÿ øêîëÿð³â 7-11 êëàñ, ÷îðí³ á/ó 
ó äîáðîìó ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äîíáàñ 400 ãðí. 
063-709-26-79
  Êðîëèöÿ ç êðîëåíÿòàìò, êðîëÿ õîðîøî¿ 
ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Êðîë³ ìîëîäíÿê «Á³ëèé ïàíîí». 093-998-
07-40
  Êóêóðóäçà îïò â³ä 500 êã., êóñêè 
ôóíäàìåíòíèõ áëîê³â á/ó. 097-062-28-48
  Êóõíÿ óãëîâà, ãàç. ïëèòà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 
093-940-89-32, 098-783-31-54
  Ëîøà êîáèëêà 11 ì³ñ. 063-174-01-32, 097-
693-09-24
  Ëþñòðà, âåëîñèïåä Óêðà¿íà, êîâðîâà 
äîðîæêà 2 ì õ 1.4 ì., íåäîðîãî. 096-160-69-
70, 063-824-71-04
  Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé 
äî òðàêòîðà. 097-239-92-05
  Ìåáë³ â ³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, 
õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - 
òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-
87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Áåêî ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 
5 500 ãðí. 096-779-60-83
  Íóòð³¿ ïîð³ñí³, òóøêè. 063-694-20-04, 098-
348-13-87
  Îáëèöþâàëüíà ïëèòêà á/ó 30 êâ.ì. 063-
280-18-73
  Îôîðìëåíà çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 067-494-74-78
  Ïàíåë³ 1.20 õ 6 - 6 øò. 067-874-75-95, 093-
998-01-22
  Ïèâíà óñòàíîâêà â çáîð³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
063-111-25-27
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî 
ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-
02-91
  Ïîðîñÿòà âºòíàìñüê³, ìîëî÷íèé ñåïàðàòîð, 
ñàìîâàð íà äðîâàõ, áàãàæíèê íà ÂÀÇ 
(óí³âåðñàëüíèé). 098-928-29-29
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 
097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-318-91-22
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-16 êã. 097-029-
63-05, 073-167-46-96
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 25 êã., 12-15 êã. 
097-555-10-06, 097-569-62-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-216-70-39

  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 
073-060-44-73
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Äþðîê, ñåðåäíÿ âàãà 15 
êã. 068-559-82-17
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà. 063-392-94-22, 067-199-86-20
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Whirpool â ðîáî÷îìó 
ñòàí³ (âåðòèêàëüíà çàãðóçêà, âñ³ ôóíêö³¿ 
âèêîíóº), íå ïðîòèêàº, ìàêñ.çàãðóçêà 5.5 êã. 1 
500 ãðí. 097-986-72-73, 063-363-21-58
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí 7 êã. 067-
430-40-65
  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº 
íàçàä.  097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ äîìàøíÿ, ëèïà, ä³ëîâà äåðåâèíà. 
067-133-74-66
  Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-
05, 067-883-06-97
  Ðîçïðîäàæ ïîðîñÿò 10-12 êã. 1 000 ãðí., 
120-130 êã. 4 000 ãðí. 068-369-17-11
  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
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, 
á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, 
îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà 
ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñîêîâèæèìàëêà - êîìáàéí (íîâà, â 
óïàêîâö³) Àâñòð³ÿ, âåëîñèïåäè: Ñàëþò, 
äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé, øâåéíà ìàøèíêà, 
ðþêçàê, ïðàñêà íîâà, ïëàñòèê, ïëèòà ÄÑÏ, 
âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë., ïîëîòåíöå-
ñóøêà. 096-412-34-14
  Ò\Â «Øèâàêè» 24 äþéìà + ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà, òþíåð â êîìïëåêò³. 063-684-23-83
  Òåëåâ³çîð «Ãðþíä³ê» ïëàçìà ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, 37« 4 000 ãðí. 096-779-60-83
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 « 3 700 ãðí. 067-
796-11-99
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ç òóìáî÷êîþ, âñå ñ³ðîãî 
êîëüîðó. 093-766-78-49
  Òåëèöÿ 11 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, 
òåðì³íîâî. 068-346-23-08
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 5 ì³ñ., ðèæî-ðÿáà. 068-759-
64-08 Àëëà
  Òðè (3) ì³øêè ÿ÷ìåíþ. 093-704-06-26
  Óãîëîê ìåòàëåâèé, ôàíåðà, ïë³íòóñ 
äóáîâèé, íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, òðóáà 
êàíàë³çàö³éíà, äîñêà ñóõà. 096-258-75-22, 
073-052-93-37

  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
  Öåãëà (÷åðâîíà, á³ëà), ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 
5 ò. 073-060-52-14, 067-462-87-91
  Öåãëà 2 500 ãðí./1000 øò., âåëîñèïåä á/ó, 
áåíçîïèëà á/ó. 067-349-52-39
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà âîãíåòðèâêà íîâà òà á/ó. 093-140-
74-82
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 063-692-53-
55, 067-243-98-15
  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, âñå â íàëåæíîìó òà 
ãàðíîìó ñòàí³. 093-677-47-13
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà. 097-436-
73-95
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
âàçîíè Àëîº, êàëàíõîé. 2-12-24, 093-884-86-
66, 097-517-36-53
  Øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, Á³ëîðóñü â 
õîðîøîìó ñòàí³. 097-436-73-95
  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

  нерухомість
  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., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 
096-454-08-79
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35, 2 ïîâ., 
áåç ðåìîíòó, 27 êâ.ì. 066-405-75-24, 096-
722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ïîòðåáóº ðåìîíòó, âóë.Ìàòðîñîâà 82, 
2 ïîâ. 093-905-39-80, 093-461-52-70
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 
äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð³ ì.Êîçÿòèí. 093-920-72-
29, 093-560-95-50
  2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â 

Ìàéäàíó, 17. 063-025-88-60
  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.8-Ãâàðä³éñüêà 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, 097-
642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., äâîñòîðîííÿ 
êâàðòèðà, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, 
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êðèíèöÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-
39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî 
ïîâ. áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ 
âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â  ì³ñò³ Êîçÿòèí 
àáî Â³ííèöÿ, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí 
æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, 
ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. 
âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, äâåð³, ïàðêåò, 
âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàðàé, äà÷à ç áóäèíêîì 
ïîðÿä. 096-962-86-13, 067-932-11-02
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., 
âáóäîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 095-
217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.×îðíîðóäêà, 200 ì. äî 
åëåêòðè÷êè. 098-639-70-33
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 063-254-08-06
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ïîñåðåäíèê³â. 096-657-32-57
  3-ê³ìí. êâ. 1 ïîâåðõ, âóë. Ïîä³ëüñüêà, 119, 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè + ãàðàæ, ñàðàé. 063-322-
68-39
  3-õ ê³ìí. êâ. (÷àñòèíà áóäèíêó) ð-í ÏÐÁ 
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, ìåáë³, 
ïîáóòîâà òåõí³êà, êîíäèö³îíåð, çàã. ïëîùà 70.4 
êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 
063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ íîâîãî ó÷èëèùà, 1 
ïîâåðõ, óòåïëåíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì\ï 
â³êíà.068-33-44-765
  3-õ ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, ç ðåìîíòîì, ì/ï 
â³êíà, 2 áàëêîíà ì/ï, óòåïëåíèé, êîòåë Nova 

Florida Vela compact. 067-152-94-75
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 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. 098-090-29-22, 093-536-51-37
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, â ãàðíîìó 
æèòëîâîìó ñòàí³, â äâîð³ º ãàðàæ. 067-164-00-
40, 093-279-47-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-
708-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, â íàÿâíîñò³ äâ³ 
îêðåì³ âàíí³ ê³ìíàòè, äâà òóàëåòà, äâ³ ëîäæ³¿, 
³íä. îïàëåííÿ, ï³äõîäèòü äëÿ áàãàòîä³òíî¿ 
ðîäèíè òà ó÷àñíèê³â ÀÒÎ, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 
063-424-79-55
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. 
àíòåíà, 80 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í 
ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-189-75-26
  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. 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
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робота та оголошення

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

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

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

067-442-17-71

Продам 4-х кімн. кв., 4 пов., вул.До-
вженка 105-а кв.21. 063-133-47-42, 

063-367-80-03

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

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

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

0974057833

Ландшафтний дизайн, озеленення 
подвір'я та прибудинкової терито-

рії, влаштування газону, помірні 
ціни. 093-101-88-40

Здам в оренду приміщення в мага-
зині 55 кв.м., центр, під магазин або 

офіс. 067-757-89-25

Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин 
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04

Терміново продам будинок 
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 

кімн. кв. 063-854-94-76

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

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ремонт квартир, будинків "Під ключ". 097-856-
08-78, 093-769-66-19
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Поклейка обоїв, покраска, шпаклівка, недорого, 
якісно. 099-564-41-42

робота
Автомийка запрошує працівника. 067-920-
67-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
На постійну роботу потрібен продавець, бар-
мен. 063-234-29-75
На постійну роботу в "Секонд Маркет" 
потрібен продавець - консультант. 093-657-
64-99
Потрібні підсобні робочі без шкідливих 
звичок. 093-942-17-87, 096-983-27-99 Свя-
тослав 
На посаду Бариста запрошуємо дівчину, 
віком 19-25 р. в "Майстерню кави" (м-н Аб-
солют). 063-818-09-84 Лєра
На роботу в столярну майстерню потрібен 
столяр. 093-485-06-11, 096-242-84-94
На постійну роботу запрошуються офіціанти, 
кухарі та помічники кухаря. 093-870-73-22
Терміново потрібні продавці у магазин в 
с.Титусівка Козятинського р-ну. 067-837-
49-04
Підробіток (декілька днів на тиждень) для 
чоловіків до 45 років садово - городні робо-
ти, гнучкий графік 30 грн./год. 067-388-29-
77, 093-750-77-68
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва, 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На "Нову пошту" Козятин потрібен приймаль-
ник - хлопець від 20-35 років 063-231-31-44, 
дзвонити пн.-сб. з 9:00-18:00
Диспетчер таксі, дівчина 063-231-31-44, 
дзвонити пн.-сб. з 9:00-18:00  
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується водій на ЗІЛ130, оператор-
касир зі знаннями ПК, помічник кухаря, 
різноробочий. Ми гарантуємо офіційне пра-
цевлаштування. Середня заробітна плата  
7500-8000 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Соціальний пакет. Компенсація 
харчування. 093-678-53-01   
тел. 093-678-53-01
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робота 
Пропоную 

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

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  
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  Áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34, 
73 êâ.ì., ãàç, âîäà. 067-271-67-99
  Áóäèíîê âóë.Âàñüêîâñüêîãî, 2 ê³ìíàòè, 
çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., ãàç, âîäà, ³íä. îïàëåííÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á â áóäèíêó, ð-í ÄÅÏÎ 
êðóã. 096-090-36-97, 098-991-41-83
  Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â 
áóäèíêó âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, 
ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. 067-
972-22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 

ä³ë-êà 6 ñîò. 063-875-33-04, 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
  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 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, 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 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). 063-699-72-43
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò. ó÷àñòîê, º ãàç, 
ñâ³òëî, âîäà, íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-
424-23-90, 093-740-22-42
  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå 
ì³ñöå, ãàç, âîäà, âàííà. 097-740-97-72, 093-
786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, õë³â. 096-334-
88-14
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, öåíòð, á³ëÿ çóïèíêè, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé. 097-009-56-52
  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 íà äâà âõîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 
100 êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. 
çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 
098-521-46-06, 063-037-08-30, 063-545-41-58
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093-
849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, âîäîïðîâ³ä, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âàííà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ï³äâàë, ãàðíèé ãîðîä, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-23-07, 
097-056-19-78

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. 
ãîðîäà. 097-997-03-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
òóàëåò, âîäà ãàðÿ÷à - õîëîäíà, 10 ñîò. ãîðîäà, 
2 ñàäêà, ãàðàæ. 097-628-48-13, 073-058-41-21
  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 âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 
25, ãàç., ñâ³òëî, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 0.63 ãà 
çåìë³, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á. 063-691-
57-55 Àíàòîë³é
  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.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå 
(ãàç. êîòåë òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà 
ñòàíö³ÿ, ãàç. êîëîíêà, âàííà, â³äëèâ, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàðíå ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8 
êì. 063-845-37-85, 097-421-67-37 Â³êòîð, 093-
889-24-57, 067-976-03-92 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 
ñîò. (ôîòî íà Viber), 096-768-23-68
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73 99 
000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 
ñîò. çåìë³., áàíÿ, õîç. áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ 
ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-êì.êâ ç 
äîïëàòîþ. 2-12-82, 063-105-36-49
  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 
ä ³ëÿíêà  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 æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. 
çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 
063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 
ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, 
ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü 
äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî 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
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 
063-288-15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, òåðì³íîâî, áóäèíîê 
áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º ï³äâàë, ãàðàæ. 063-
131-39-20
  Ìàãàçèí âóë.Â³íí³÷åíêà. 067-285-06-23
  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; 063-581-16-17
  Ï³âáóäèíêó öåãëÿíèé 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí 
âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, 
ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ ó áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 093-
249-92-50, 068-712-35-52 
  Ñàäèáà 0.8 ãà ãàç, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, äîðîãî. 095-808-54-65
  Ñòàðèé áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. â 
öåíòð³. 003-153-21-72, 093-153-21-77
  ×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. 093-091-65-42, 097-642-08-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî 
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-
79-52, 068-786-06-18

  аВтомото
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 
067-455-52-90
  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., áåæåâèé. 098-928-
29-29
  ÂÀÇ 21013 1986 ð.â., êîë³ð ÷åðâîíèé, ÿ 
âëàñíèê, ñòàí õîðîøèé. 067-309-79-31
  ÂÀÇ 2105 âñ³ òèòàíè. 093-769-69-29 Ñåðã³é
  ÂÀÇ 2105 òåðì³íîâî, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 
096-264-75-92

  ÂÀÇ 2108 ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 096-
417-99-52
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-859-45-37
  Æèãóë³ 1987 ð.â.. 068-369-17-11
  ²Æ Ïëàíåòà 1964 ð.â. 067-133-74-66
  Ìîïåä Äåëüòà 90 êóá., á/ó íà õîäó 7 000 
ãðí, òåðì³íîâî. 068-226-00-42 Ïàøà
  Ìîñêâè÷ 412 â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí. 
067-422-36-17
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ 
ç/÷àñòèíè äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
  Ïëàíåòà-5 ç êîëÿñêîþ 7 000 ãðí. 097-154-
49-36
  Ñêóòåð Viper 50 êóá.ì. 063-881-73-06
  Ô³àò Äîáëî 2003 ð.â., ïàñàæèð, 1.9 ë. 
äèçåëü. 093-017-73-55, 067-729-81-03
  Ô³àò Ñ³÷åíòî 2001 ð.â., 0.9 êóáà, 
ìàëîë³òðàæêà, õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî, 
ìåòàë³ê. 063-969-60-85, 096-137-12-32
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô òåðì³íîâî. 097-859-
45-37

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ., àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ñ.Êîçÿòèí 
àáî â  ì.Êîçÿòèí. 095-808-54-65
  2-3 ò. çåðíà ÿ÷ì³íÿ, 40-50 òþê³â ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè, êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äëÿ íàãð³âó 
âîäè «Òèòàí», øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 
097-255-51-60
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-
618-50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí,  ïë ³âêó,  ïëàñòèêîâ ³  áóòèëêè, 
àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  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. 095-943-05-02, 068-841-09-49
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä 
íàñåëåííÿ àáî îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95

  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
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çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  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
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-752-26-89
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìÀðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòÀí³. 
äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 âÀÇ, ÇÀÇ, òÀâð³¿-ñëÀâóòÀ, ìîñêâè÷, íèâÀ ó 
áóäü ÿêîìó ñòÀí³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  Áóäèíîê 72 êâ.ì., âåëèêà ä³ëÿíêà 18 ñîò., 
òóàëåò íà âóëèö³, êðèíèöÿ, ãàç. îïàëåííÿ, 
áóäèíîê íà äâà îêðåì³ âõîäà, íà 1-ê³ìí. êâ. + 

äîïëàòà. 063-469-37-05
  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
  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
  Â öåíòð³ ì³ñòà çíàéäåíî ïàðàñîëüêó. 073-
428-26-14
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò, 
ð³çíîãî êîëüîðó. 063-284-19-23

  Â³ääàì ãàðíîãî ìàëåíüêîãî êîòèêà, 
ïðèâ÷åíèé äî ëîòêà. 093-788-91-96
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-
626-45-12
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â 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
  Âòðà÷åíî àòàåñòàò ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó 
¹12ÀØ894035, ¹îñîáîâî¿ ñïðàâè Ä-434, 
âèäàíèé 23.06.18 ð., íà ³ìÿ Äåì÷åíêî Àíòîí 
Îëåãîâè÷ ââàæàòè ííä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ 
Õàð÷åíêî Áîðèñ Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÂÏÏÃ ¹782831, 
âèäàíå 18.03.2003 ð. íà ³ìÿ Ãðàáîâñüêà Ìàð³ÿ 
Ìàðêîâíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 21.5 êâ.ì., ì.Â³ííèöÿ ð-í 
Âîäîêà÷íà. 093-849-93-36
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 
ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ³íä. îïàëåííÿ, 65 êâ.ì., ð-í  
ÄÅÏÎ êðóã. 096-090-36-97,  098-991-41-83
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ 15 êâ.ì., öåíòð.  067-
796-11-99
  Çäàì â îðåíäó îô³ñ â öåíòð³ 30 êâ.ì. 093-
766-78-49
  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 ãàç. áóäèíîê â ì³ñò³. 073-060-52-14, 

067-462-87-91
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì àáî ä³â÷àòàì. 2-12-
24, 093-884-86-66, 097-517-36-53
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, îïàëåííÿ. 093-034-86-42
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., îïëàòà ãàðàíòîâàíà. 

093-022-63-81 Ðóñëàí
  Çí³ìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 
063-366-49-50
  Òåðì³íîâî çí³ìó 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 097-989-20-57, 093-943-51-80, 097-
204-04-03

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

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

067-442-17-71

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

067-442-17-71

Продам 4-х кімн. кв., 4 пов., вул.До-
вженка 105-а кв.21. 063-133-47-42, 

063-367-80-03

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

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

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

0974057833

Ландшафтний дизайн, озеленення 
подвір'я та прибудинкової терито-

рії, влаштування газону, помірні 
ціни. 093-101-88-40

Здам в оренду приміщення в мага-
зині 55 кв.м., центр, під магазин або 

офіс. 067-757-89-25

Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин 
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04

Терміново продам будинок 
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х 

кімн. кв. 063-854-94-76

Куплю горох, гречиху, пшеницю, яч-
мінь. 067-430-89-61, 067-680-82-10
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в’яЧеслав гонЧарук

«Локомотив» здобув пра-
во на першу атаку. Розвівши 
м’яч з центру поля, команда 
в смугастій формі в чотири 
ходи наблизилась до карного 
майданчика синьо-білих. Та 
на підступах до воріт гостей, 
залізничники втратили м’яч і 
почалася контратака. З того 
моменту козятинчанам не-
часто вдавався комбінаційний 
футбол. Майже кожен гравець 
намагався діяти індивідуально, 
що нерідко призводило до 
втрати м’яча. Турбівці захопили 
ініціативу і не упускали її май-
же до кінця першого тайму. На 
останній хвилині першої поло-
вини зустрічі господарям поля 
вдалася швидка контратака. 
Дехто з прихильників «Локомо-
тива» вже бачив м’яч у воротах.
синьо-білих. Тільки гравець 
«Локомотива» замість пробити 
по воротах, віддав пас на набі-
гаючого партнера, а той пробив 
прямо в голкіпера гостей. З го-
лом у роздягальню не склалося 
і команди пішли на відпочинок 

при рахунку нуль-нуль.
Н а  п о ч а т к у  д р у г о ї 

сорокап’ятихвилинки залізнич-
ники вирівняли гру і хвилин 15 
ні одній із команд не можна 
було надати перевагу в команд-
них діях чи володінні м’ячем. 
Невідомо, в якому ключі далі 
проходив би поєдинок, якби 
за другий гірчичник не був 
видалений з поля футболіст 
«Турбова». 

Згодом гості здобули право на 
подачу кутового. Під час подачі 
зі стандартного положення вдалу 
позицію біля воріт «Локомотива» 
обрав півзахисник «Турбова» 
Дмитро Паламарчук. Він виграв 
верхову дуель у захисників «Ло-
комотива» та відкрив рахунок 
в матчі. За декілька хвилин 
темношкірий українець Міранда 
Фелікс Санчес подвоїв рахунок у 
зустрічі. Правда, гол записали на 
автора першого м’яча. Прудко-
ногий Фелікс не образився, що 
гол записали на його партнера 
по команді. Переможну крапку 
в матчі турбівчани поставили з 
одинадцятиметрової позначки. 
Так рахунок в зустрічі став 0:3.

Після матчу декілька козя-
тинських любителів футболу 
сфотографувалися з командою 
переможців. Вони мають право 
на такий вчинок. Команда, яка 
показала красивий футбол, 
достойна уваги з боку вболі-
вальників команди суперника. 
А в самих тиврівчан будуть 

приємні спогади, що в Козятині 
живуть люди, які розбираються 
в тонкощах футболу. Нашому 
«Локомотиву» можна подякува-
ти. Не за те, що вони програли. 
За те, що вони є. Завдяки їм у 
нашому місті є футбол. Команда 
тільки створена і їхні перемоги 
ще попереду.

спорт

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 1.08 по 7.08
овен 
Фінал другого місяця літа буде на-
стільки активним та насиченим для 

Овнів, що без чіткої організації справ та 
завдань не обійтись. Не піддавайтесь паніці, 
тримайте настрій на високому рівні, адже 
вихідні точно будуть крутими. Старт серпня 
буде дуже вдалим.

телець 
У Тельців чимало ідей та бажань, які 
хочеться втілити в реальність. Звісно 

ж, для цього доведеться докласти зусиль, але 
зараз сприятливий час для нових звершень. А 
вільний час найкраще присвятити собі, відпо-
чинку та друзям.

близнюки 
Близнюки, як завжди, намагаються 
водночас займатись кількома про-

ектами, однак не варто розпорошувати всю 
енергію. Зосередьтесь на найважливіших 
цілях та рухайтесь до них, удача вам точно 
усміхнеться.

рак 
Раки цього тижня в ударі, хоча й може 
здаватись, що у вас чимало справ, але 

ви з усім впораєтесь. Вільні моменти при-
свячуйте тому, що приносить вам позитивні 
емоції. Це дозволить урівноважити стрімкий 
ритм життя.

лев 
Леви зі своєю відкритістю часто не-
хтують своїми бажаннями, а цього 
тижня краще не відмовляти собі у 

тому, чого так палко хочеться. Звісно ж, до 
всього варто братися з холодним розумом, 
а от емоційність краще залишати вдома. 
Вихідні виділіть для списку цілей та завдань.

діва
Діви намагаються тримати все під контр-
олем, але тиждень покаже, що навіть 

випадкові зміни можуть лише покращити ваші 
плани. Не панікуйте та не беріть близько до серця 
моменти, над якими не маєте влади.

терези 
Саме час Терезам увімкнути свою напо-
легливість та енергійність на максимум, 

адже у вас попереду нові виклики долі. Чудовий 
настрій та підтримка близьких людей допоможе 
вам обрати правильний шлях.

скорпіон 
Скорпіонам цього тижня варто пері-
одично забувати про власні інтереси 

на благо найдорожчих людей. Ви, звісно 
ж, краще знаєте, але інколи варто більше 
слухати, а не радити.

стрілець 
Стрільці можуть легко впадати у па-
ніку під час підготовки до важливих 
подій, але зараз краще увімкнути 

холодний розум. У вас все вдасться, а люди 
поряд точно не дозволять всьому піти не 
за планом.

козеріг 
Козероги знову замисляться над своїм 
майбутнім. Цього тижня доволі сприятли-

вий час для того, щоб скласти нові плани та цілі на 
найближчий час. Не соромтесь своїх умінь, адже 
ви здатні на значно більше, аніж думаєте.

водолій
Водолії нарешті на своїй хвилі, адже у 
вас є нові ідеї, які справді варті втілен-

ня. Робочі будні промайнуть доволі стрімко, а 
вільний час вам вдасться використати макси-
мально корисно.

риби 
Рибам потрібно нарешті зібратись з 
силами та попрощатись з проблемами, 
які вони тягнуть за собою. Ви можете 

кардинально змінити своє життя, як тільки цього 
справді захочете. Якщо ваша зона комфорту вас 
не відпускає, то пора замислитись.

СеРеДА, 7 СеРПНя

+  15 0С  +  18 0С
+  24 0С  +  21 0С

вІвторок, 6 серпня

+  13 0С   +  17 0С
+  23 0С    +  19 0С

понедІЛок, 5 серпня

+  14 0С   +  16 0С
+  22 0С   +  18 0С

СуБОТА, 3 СеРПНя

+  15 0С  +  18 0С
+  24 0С  +  19 0С

П'яТНиця, 2 СеРПНя

+  14 0С    +  18 0С
+  24 0С    +  20 0С

недІЛя, 4 СеРПНя

+  15 0С  +  17 0С
+  22 0С  +  18 0С

чеТВеР, 1 СеРПНя

+  13 0С    +  16 0С
+  21 0С    +  19 0С

Погода у Козятині 
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«лоКомотив» програв «турбову»
в суху. У четвер, 25 липня, на стадіоні «Локомотив» пройшла календарна гра 
серед аматорів чемпіонату Калинівського району з футболу. До наших земляків 
приїхали футболісти ФК «Турбів». Захоплююча гра завершилася перемогою гостей з 
рахунком 0:3. Розповідаємо про перебіг подій цього матчу

один з небезпечних моментів гри. Але цього разу м’яч 
оминув ворота команди залізничників


