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Справилися. Ідея відремонтувати лавки в парку біля Вічного вогню виникла в наших журналістів
на день відкриття пам’ятника воїнам-афганцям «Чорний тюльпан», що відбувся 20 червня. У той
день зібралося багато мешканців нашого міста і приїжджих гостей

Підприємці Олександр Жуков та Вадим Рожук

457907

456769

Церемонія відкриття пам’ятного заходу трохи
затягнулася. Гості міста та наші земляки пішли
в холодочок від палючого сонця, де стояли
чотири лавки. Вони були майже зайняті. Як
на них місця ділили гості з господарями міста та що з цього вийшло, наша розповідь.
Місця на лавках майже зайняли, осталося одне, де були відсутні дві дощечки
на сидінні. Приїжджий гість з гумором
сказав нашому земляку: «Ти місцевий,
то сідай у свою яму». Цю жартівливу
сценку майже ніхто не помітив. Та журна ліс т у, що це ч ув, с та л о со р о мн о,
що ми так приймаємо наших гостей.
На другий день про діри в лавках
ми
розповіли
одній
з
козятинських
підприємниць.
– Немає питань, – сказала вона. – Знайду потрібних людей і відновимо лавки.
От тільки до конкретних дій так і не
дійшло. Не стали ми надокучати своїми
лавками з першою підприємицею, вирішили домовитися з кимось іншим. І
в другому, і в третьому випадку наш

з а д у м п о т е р п і в н е в д а ч у. Та в і р и л и ,
що таки знайдеться той, хто зробить
д л я м е ш к а н ц і в П РБ хо р о ш у с п р а ву.
Такий знайшовся — це Вадим Рожук,
який підключив своїх друзів по підприємницькому цеху Олександра Жукова
та Ігоря Кирилюка. Вони допомогли Вадиму з фарбою. За п’ять днів виконали
безкоштовне замовлення. Столярі Олег
та Володимир, яких Вадим Рожук долучив до роботи, зробили більше, ніж
пере дбача лося. «На око» ж урна ліс та
там потрібно було замінити вісім дощечок. Фахівці сказали, що потрібно було
міняти 14. Тільки коли дощечки зняли
«на реанімацію», виявилося, що заміняти
потрібно 56 штук. Старі дощечки також
відшліфува ли та по фар бува ли. Тепер
лавки будуть мати нормальний вигляд.
Роботу підприємця оцінять мешканці
ПРБ. А ми через газету висловлюємо
усім хто допоміг подяку. Хтось скаже
піар, тай годі. Тільки чому від такого
піару відмовились чи забули троє попередників, з якими «RIA-Козятин»
ве ла пер емовини пр о р емонт лавок?
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Дмитро Артемчук
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У селі Козятин
буде свято
 У понеділок, 19 серпня, у селі Козятин відзначатимуть День села. Святкування відбудеться біля
будинку культури. З 15.00
для дітей працюватимуть
безкоштовні батути та надувні гірки. Цікава ігрова
програма для дорослих.
Буде і караоке, і безпрограшна лотерея. А закріплять святкову атмосферу концерт та дискотека.
Сільська влада запрошує
гостей.

Про День
Незалежності

 Програма культурних
заходів у День Незалежності України в Козятині
триватиме два дні.
23 серпня о 9.30 відбудеться покладання квітів
до пам’ятника Грушевському. Відразу ж після
цього пройде хода вшанування пам’яті загиблих
воїнів АТО і офіційна
церемонія підняття Державного Прапора України,
мітинг-реквієм.
24 серпня о 12.00 розпочнеться патріотичний
мото- велопробіг під назвою «Україна починається з тебе». Маршрут: площа Героїв Майдану, вул.
Пилипа Орлика, Незалежності, Куликівського.
Далі учасники повернуть
на вулицю Героїв Майдану. Фініш — центральна
площа. Також заплановано провести патріотичний
флешмоб

Прийом
громадян
 У четвер, 15 серпня, в
приміщенні козятинського
Центру надання адміністративних послуг відбудеться
прийом громадян. Про це
інформує керівництво районного відділу управління Державної міграційної
служби України у Вінницькій області.
Козятинчанам надаватимуться такі адмінпослуги,
як документування іноземців, набуття громадянства
України, видача документів
для виїзду за кордон, отримання паспорта громадянина України.
Нагадаємо, що ЦНАП
знаходиться за адресою м. Козятин, вул. Незалежності ,57.
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Міську дошку пошани знесли.
що буде на її місці?
Зміни. Виконавчий комітет Козятинської міської ради прийняв рішення
про демонтаж міської дошки пошани. Залишать лише частину конструкції,
присвячену загиблим воїнам АТО/ООС. Що буде на місці знесеної дошки,
читайте у нашому матеріалі
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«Понаписували лікарів, ніби
я маю в космос літати»
Розібралися. У редакцію газети «RIA-Козятин» прийшов знервований мешканець
Залізничного Павло Свящук. Його привів до нас в редакцію конфлікт, який стався з ним
в районній лікарні при проходженні медичного огляду на придатність до роботи на
підприємстві. Та пізніше чоловік вирішив через газету подякувати лікарям міської лікарні
В’ячеслав Гончарук

Олена Удвуд

Жу р н а лі с ти г а з ети «R I A»
побачили, що на вулиці Пилипа Орлика розбирають дошку пошани, що навпроти Будинку побуту. Аби дізнатися,
що планують зробити із конструкцією, ми звернулися з
і н ф о р м а ці й н и м з а пи то м д о
Козятин ської міської р а ди.
У відповіді, яку ми отримали,
йдеться про те, що 26 липня
цього року Виконавчий комітет
міської ради видав рішення
«Про демонтаж частини конструкцій міської дошки пошани».
«Відповідно до статей 42, 59
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та у
зв’язку з фізичним і моральним
зносом конструкцій міської дошки пошани, виконавчий комітет
міської ради вирішив провести
демонтаж міьскої дошки пошани», — йдеться у відповіді.
Демонтують усе, окрім тієї
час тини, на якій розміщені
фотоматеріали пам’яті воїнам,

Міська рада вирішила знести дошку пошани. Залишиться лише частина, присвячена
загиблим воїнам
загиблим під час проведення антитерористичної операції
та операції об’єднаних сил.
Аби дізнатися, що буде на
місці демонтованої конструкції,
ми звернулися за коментарем
у Відділ у справах преси та

інформації Козятинської міської ради. Там нам відповіли,
що планують зробити клумби.
— Там планується зробити
гарні клумби. Залишиться лише
шматочок там, де АТО. В області відмінена вже дошка пошани

обласна. І в багатьох містах і
районах дійшли до такого ж
висновку. І згідно з рішенням,
що вона вже почала розсипатися, ї ї вирішили розібрати,
— повідомили нам у Відділі у
справах преси та інформації.

через дощ Акцію відмінили, але люди прийшли
В’ячеслав Гончарук

Як тільки стало відомо, що
Мілані Монастирській лікарі поставили новий діагноз та збільшили суму, потрібну на лікування,
громадське об’єднання «Сила людей» вирішило провести чергову
акцію зі збору коштів маленькій пацієнтці турецької клініки.
У п’ятницю, 9-го серпня, о 20.00
біля школи №3 організатори акції
Катерина Бальшанек та Дмитро
Бернатович підготували апаратуру
для чергового показу науково-попу-

лярного фільму для дітей та молоді.
Неочікувано небо захмарилось
і на траву, де звично на ковдрах
розсідаються козятинчани, став падати дощ. Зібравши апаратуру для
відеофільму, Дмитро та Катерина
стали перед вибором, як діяти? За
логікою, ні одна мати не посадить
своє дитя на траву після дощу. Тому
організатори заходу вирішили провести благодійну акцію наступного
тижня і виклали в соцмережах повідомлення, що благодійна акція
через примхи погоди відміняється.
Тільки для 23 наших земляків і

Ми запитали у козятинчан

гостей Козятина дощова погода
не завадила прийти на благодійну
акцію. Мешканці вулиці Пролетарської Зоя, Даша, Ілля, Тамара,
Валя, Володимир, старшокласниці
школи №3 Аня, Юля, Наташа, їх
однолітки Артем, Сергій, Влад,
Даша зі школи №1, гості Козятина Микола, Влад, Киріл, Сергій,
мешканці вулиці Матросова Валерія, Нікіта та нерозлучна четвірка
учнів школи №5. Двадцять учнів,
одна мама, двоє татусів не кіно
прийшли дивитися. Вони прийшли
тому, що не можуть пройти повз

району. Щоб містяни на. Бо треба знати Бо так ми бачимо:
хоч бачили, що є тут видатних людей, які зроблено сьогодні те,
були в місті.
а завтра зовсім інше.
достойні люди.

«Пенсія одна, а направлень
багато»
— Мене привело в редакцію свавілля, яке відбувається в медицині.
От я сьогодні прийшов в лікарню
для того, щоб пройти медичний
огляд. Мені потрібно було купити
медичну книжку, потім мені потрібно було шукати сімейного лікаря, який знаходиться на другому

За словами чоловіка, він витратив цілий день на «похід»
до лікарні і ще навіть не починав проходити медогляд. Крім
того, його обурювало, що за
медогляд доведеться заплатити.
– Я не можу влаштуватися на
роботу, тому що мене змушують
платити при безкоштовній медицині, – казав гість редакції. – Мені
кажуть: «Невже не можна з пенсії
заплатити 80 гривень за прохо-

Нерозлучна четвірка учнів
школи №5 прийшли на акцію
чужої біди і не могли не долучитися, щоб допомогти маленькій
Мілані подолати підступну хворобу.

Дмитро (29), механік: – Наталія (35), приватний Костянтин (18), студент:–
Потрібна. Але на до- підприємець: – 50 на Потрібна. Для того,

шку треба вішати пор- 50. Аби щороку різні, щоб знати тих людей,
трети лише тих, хто на а не одні й ті самі люди які щось роблять для
Козятина.
це дійсно заслуговує. були представлені.

– Чоловік, за якого йде мова, дійсно прийшов до нас у збудженому стані, – кажуть в поліклініці міської лікарні. – Ми
його заспокоїли і він почав проходити комісію на придатність
до роботи на виробництві. Можу повідомити, що медкомісія,
це не є надання медичної допомоги. Такі медичні комісії – це
додаткові функції, визначені нам службою охорони здоров’я і
регулюються державною службою охорони праці. Це 246 наказ МОЗу щодо визначення медичних показів і протипоказів
до працівників окремої спеціальності.
Огляд буває попередній і періодичний. Підприємство направляє
до нас своїх працівників і ми проводимо такий профогляд за
договором з підприємством. Хочу зазначити, що підприємство,
яке направило свого працівника на комісію, ніяких договорів
з нами не підписувало і кошти на проходження профогляду
їхніх працівників нам не надходили. Це чисто ділові стосунки
двох суб’єктів господарювання—лікарні і підприємства.
Попередній профогляд, коли людина влаштовується на роботу,
визначається цим самим наказом № 246. На кожну професію
є свої норми. Наш пацієнт проходить комісію за пунктом 6.1.3.
Це підсобний працівник з переміщення вантажів до 20 кг і
після 20 кг. У картці, яку надали в ЦРЛ, все було оформлено
професійно. У ній немає жодного зайвого лікаря. Записали
всіх тих, хто прописаний в пункті 6.1.1. Якби наш пацієнт частіше навідувався до сімейного лікаря, половину процедур та
аналізів йому не довелось би проходити.

 У Козятині почали оновлювати дорожню розмітку. У
понеділок на вулиці Героїв
Майдану поновили кілька наземних пішохідних переходів.
Згідно з інформацією із сайту
громадського контролю держзакупівель dozorro.org, на оновлення
дорожньої розмітки на проїжджій
частині з міського бюджету виділили понад триста тисяч гривень.
Тендер на роботи оголосили ще
кілька місяців тому. Виставили очікувану вартість у 450 тисяч гривень.
Пропозиції подали дві фірми: товариство з обмеженою відповідальністю «Трафік Менеджмент Груп» та
київське підприємство «Євро Знак».
Тендер виграла львівська фірма «Трафік Менеджмент Груп» із
пропозицією 333 270,05 гривні.
Договір із підприємством уклали два місяці тому — 3 червня.

Програли
вінничанкам

Мені кажуть: «Невже
не можна з пенсії
заплатити 80 гривень
за проходження
медкомісії?» Так
пенсія в мене одна

Як ситуацію коментують в міській лікарні

Чи потрібна в місті дошка пошани?

Мих айло (82), пенсіо- Ліза (16), школярка: - Я Галина (80), пенсіонернер: - Потрібна д л я вважаю, що потріб- ка: – Так, потрібна.

Павло Свящук не від райдужного життя вирішив на сьомому
десятку влаштуватися на роботу.
Щоб знати фізичний стан людини,
яку планують взяти на роботу,
підприємство посилає його, щоб
той пройшов медкомісію на придатність до даної професії. Так
було і в нашій історії. Пану Павлу
виписали направлення на медкомісію в центральну райлікарню.
Отримавши в медустанові «рушник» перерахованих лікарів для
проходження медогляду, чоловік
схопився за голову: «Це скільки
днів треба ходити, щоб усіх пройти?» і висловив незадоволення
порядками, які на дану пору існують в медицині. Слово за слово,
суперечка з лікарями переросла
у конфлікт. До згоди не дійшли
навіть після того, як Павло побував в кабінетах медичного начальства. З тим, що накипіло на
його душі, він став гостем редакції.

Козятині (Залізничне - авт.) Мені в
медичну картку записали лікарів,
яких потрібно було пройти і заплатити за медогляд. Ніхто мене
не запитував, чи є в мене кошти
на оплату, чи їх немає, – розповідає пан Павло. – Коли я надав
їм лист направлення, то вони
знайшли у ньому, що там невідмічений наказ. Якщо в наказі не
було відмітки – значить я йшов
поза наказом. Але мені вручили
купу документів, за якими я мав
пройти всіх тих лікарів, ніби я
збираюся в космос літати, а не
лопатою та віником працювати.

Оновлюють
розмітку

«Мене привело в редакцію свавілля, яке відбувається
в медицині». За словами Павла Свящука, він витратив
цілий день на «похід» до лікарні і ще навіть не починав
проходити медогляд
дження медкомісії?» Так пенсія
в мене одна. З неї треба платити комунальні, за пенсію треба
харчуватися, одягатися, ходити в
аптеку. Пенсія одна, а направлень
на неї багато, тому влаштовуюся на роботу, щоб не померти з
голоду. Ось такі в нас порядки в
Україні при безкоштовній медицині.
Заспокоїли без заспокійливих
У даному випадку нашому герою
не пощастило в ЦРЛ лише тому, що
на його шляху в той день не було
тих людей, які б розуміли проблему пенсіонера. Його поставили
перед фактом, що треба платити

за проходження комісії. І це абсолютно законно. Адже саме роботодавець згідно зі ст. 17 закону про
охорону праці зобов’язаний організувати за свої кошти медогляди
працівника - попереднього (при
прийнятті на роботу) і періодичних протягом трудової діяльності.
Після спілкування з пресою
Павло Свящук вирішив піти в
міську лікарню. Там йому розказали, що картка, яку йому
виписали в ЦРЛ, оформлена професійно, в ній немає жодного
зайвого лікаря. Медпрацівниця
міської лікарні заспокоївши клієнта, пояснила йому, чому в його
списку стільки лікарів, різних аналізів та апаратурних обстежень.

Добре те, що добре закінчується
Павло Свящук був несподівано вражений позицією лікарів
міської лікарні.
– Не очікував, що тут буде така повага до моєї персони. Було
так приємно! — каже він. — Особливу подяку хочу висловити
терапевту міської лікарні Валентині Головській. Та й всі, з ким
довелось зустрітися у міській лікарні, з розумінням поставилися
до моєї проблеми.
– То що, тепер з медиками у вас мир? – запитуємо пана Павла
—Так, але крім тих, хто забув, що в лікарні, якщо не допомагають, то хоча б не калічать морально.

 У суботу, 10 серпня, в
Агрономічному відбулися
зональні змагання з волейболу серед жіночих команд. Грали за програмою
Обласних літніх сільських
спортивних ігор Вінниччини - 2019 року. Зустрічались команди Вінницького
та Козятинського районів.
Козятинщину представляли
волейболістки Дубовомахаринецької та Сестринівської
територіальних громад. На
жаль, за результатами змагань козятинська команда з
рахунком 2:0 (25:17; 25:15)
поступилась вінницьким
майстриням.

Фестиваль
хліба

 У селі Білопілля Козятинського району 19 серпня
відбудеться обласне свято
обрядових хлібів та дідухів
«Народу вічний оберіг». Це
щорічний захід, який організовують обласний Центр
народної творчості, Козятинська райдержадміністрація та КЗ «Музей Хліба села
Білопілля». У цьогорічній
програмі, яка розпочнеться об 11.00, організатори
обіцяють виставки виробів
із соломи, обрядових хлібів і випічки, рукотворів
декоративно-прикладного
мистецтва. У розважальній
програмі: виступ народного
артиста України С. Городинського, дійство театру
сценічного костюма «Тандем» із с. Селища, номери
аматорських колективів
області. Також усі охочі
зможуть узяти участь у майстер-класах з різних видів
народного мистецтва, купити рукотвори на ярмарку,
пригоститися українськими
стравами.
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Діти отруїлися тортом з магазину.
а результатів перевірки досі немає

Небезпека. Місяць тому мама двох дошкільнят Анастасія в одному з магазинів, що на ПРБ, купила торт.
Після його вживання дітям стало зле. Жінка вирішила віддати торт на експертизу. Яке ж було здивування
молодої мами, коли вона отримала результати тої перевірки. Там чорним по білому було написано, в
якому режимі працюють холодильники на фабриці виробника тортів та в магазині, але жодного слова
про якість торта
В’ячеслав Гончарук

За словами Анастасії, злощасний торт вона купила 8 липня у
магазині, що на вулиці Катукова. Спочатку його спробували
її дворічна та 4-річна доньки та
син знайомої. Потім під час чаювання шматочок торту скуштував брат знайомої і відчув смак
чогось неприємного. У розрізі
крему торта розгледіли цятки
зеленого кольору, а низ кремової здоби мав ознаки цвілі.
– Я торт віднесла в торговельну точку, щоб зафіксувати
факт продажу непридатного
для вживання продукту. Мій
візит до магазину завершився
викликом мною співробітників
поліції. Після чого мені видали
чек, якого я не взяла під час покупки і з тим же тортом поїхала
додому, – розповіла жінка.
Серед ночі дітям Анастасії стало зле. Вона викликала швидку. Лікар при поверхневому огляді поставив
діагноз харчове отруєння і
наполягав на госпіталізації .
– Я відмовилася від лікування
в клініці, через неспроможність сплатити лікування. Лікар
виписав ліки і наголосив на
строгій дієті, - каже мама дітей.
Лікування, яке порадив лікар, дало позитивний ефект. А
можливо причиною швидкого
одужання дітей стало те, що
четверо солодкоїжок з’їли торта не більше столової ложки.
– На другий день я торт
віднесла в лабораторію Козятинського Райсесу для експертизи, – розповідає далі

Анастасія. – Яке в мене було
здивування, коли мені 7 липня
надали відповідь з Вінниці, де
йшлося, в якому режимі працюють холодильники фабрики
виробника тортів та магазину.
Торт не відповідав нормам
Леонід Ящук, керівн и к К о з я т и н с ь ко ї с а н і т а р н о - е під е мі ол о гі ч н ої с т а н ці ї
– До нас місяць тому звернулася мешканка нашого міста,
яка в магазині придбала торт
і заявила, що сталося отруєння
її дітей тим тортом. Вона зверталася на швидку допомогу.
Після того, як ми отримали
термінове повідомлення з лікарні, що в дітей було харчове
отруєння, торт, який в неї за-

матір двох дошкільнят і порадив
Анастасії написати заяву до головного управління з безпечності харчових продуктів для повторного
розгляду її питання. Це все, чим
зміг допомогти Анастасії начальник відділу безпечності харчових
продуктів. Адже з його слів випливало, що за перевірку торта йому
нічого невідомо.
Можна, звичайно, провести
повторну перевірку харчових
установ. Можна навіть знайти
винуватого. Тільки вже ніхто не
дізнається, як так сталось, що торт
мав ознаки плісняви. Мало кого з
покупців цікавить режим роботи
холодильників. Люди хочуть купляти якісні продукти.

Аварійне дерево в садочку №1
В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети “RIA-Козятин”
прийшов депутат міської ради
Геннадій Панчук. Він повідомив,
що до нього, як до депутата,
звернулася завідувачка дитячого садочка №1 Тетяна Горковчук, аби він посприяв видаленню
аварійного дерева на території
дошкільного закладу “Лелека”.
Зі слів депутата міської ради
стало відомо, що керівник садочка
“Лелека” вже зверталася до служб,
які можуть виконати замовлення з

видалення аварійного дерева. Але
тим треба дозвільні документи від
міської ради та екологічної служби як підтвердження, що дерево,
яке знаходиться на території дитячого садочка, дійсно аварійне.
Коли ми прийшли з Геннадієм
Панчуком у садочок №1 завідувачки дитячого закладу на момент
нашого візиту не було. Зі слів
співробітників садочка, вона переймалася службовими питаннями за
межами дошкільного закладу. Вони
й підтвердили, що саме велетенська
лоза і є тим аварійним деревом.

Чи аварійна лоза - визначатимуть екологи. Тільки батьки дітей
кажуть, що дерево своїм видом показує, що це саме так. Чи становить
лоза загрозу жителям приватного
сектора? Адже воно знаходиться
поруч з господарськими не житловими приміщеннями і не факт,
що дерево може падати саме тоді,
коли в тих хлівах нікого не буде.
Геннадій Панчук підготував і
подав депутатське звернення до
міської ради, щоб ті знайшли
спеціаліста, який визначить, в
якому стані перебуває дерево.

наші люди
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Козятинчанка наталія юрчук
експериментує з пастилою
Кулінарія. Наталія Юрчук виготовляє фруктову пастилу за власними рецептами. Робить її на
основі яблучного пюре, з ківі, бананів, вишень, порічок… Загалом, більше 20 смаків. Які особливості
приготування цих смаколиків? Козятинчанка поділилася своїми секретами
Олеся Родіна

Наталія Юрчук за фахом бухгалтер. Останні три роки жінка
перебувала у декретній відпустці. Більшість мам у цей час
починають займатися рукоділлям чи вишивкою. Наталія Юрчук спробувала робити пастилу.
— Якось я скуштувала пастилу
у своєї знайомої. Спершу подумала, що її готують із варення. Вирішила собі спробувати. Лише на
власних помилках зрозуміла, що
пастил з варення не готують, бо
цукор не засихає. Я почала шукати
рецепти пастили в інтернеті. Зробила пастилу зі свіжих яблук - дітям дуже сподобалась. Після цього почала готувати її частіше, додавала різні ягоди, експериментувала, - розповідає Наталія Юрчук.
Пастила готується без цукру,
вона має природній солодкий
смак. Її корисно вживати дорослим в будь-якому віці та навіть
малюкам. Про корисні властивості

лишився після споживання, ми
прийняли для лабораторного
дослідження в бактеріологічну
лабораторію. Після отримання
результатів дослідження ці результати, згідно з положенням
про взаємодію лабораторних
центрів Міністерства охорони
здоров’я і Держспоживслужби, ми передали
Держспоживслужбі. Ми передаємо їх
тільки в тих випадках, якщо
виявляє ться невідповідніс ть
медико-біологічних показників
безпеки, стандарту чи санітарним вимогам. Торт за своїми
мікробіологічними показниками
не відповідав вимогам і для
реагування ми передали свої
дослідження в Держспоживслужбу. Про результати перевірки Держспоживслужба може
надати детальну інформацію.

Зареєстрували скаргу-заяву
– Отримати результати перевірки
досліджень, яке проводила Держспоживслужба, можливо тільки
після запиту силових структур типу
прокупатури чи поліції. Якщо такого запиту від правоохоронних
органів немає, ми не маємо права розголошувати інформацію.
Можемо тільки повідомити, що
торт, який ми перевіряли, не відповідає санітарним стандартам.
– так прокоментували ситуацію в
Держспоживслужбі по телефону.
Тоді покупець торта пішла у Держспоживслужбу
Прийняв гостю редакції начальник
відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини
Геннадій Мельничук. Він вислухав
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пастили Наталія знала давно,
але після постійного вживання, остаточно переконалися.
— По собі скажу, що моє
здоров'я покращилося. За півтора роки вживання пастили, моє
головне досягнення - відмова від
цукру. .Чай та каву п'ю без цукру.
Не їм, навіть не тягне на магазинне печиво та цукерки, в цей
список додам згущене молоко,
булочки, батончики, снеки, кукурудзяні палички, де додають хімічні
барвники та шкідливі підсилювачі
смаку. Іноді можу себе побалувати
якісними крафтовими смаколиками
- це домашнім зефіром. Усього 15
грамів пастили в день забезпечує
організм необхідною кількістю
пектину, - говорить Наталія Юрчук.
Тонкощі приготування
Щоб приготувати пастилу в домашніх умовах, не обов'язково
бути кулінаром, - переконує Наталія Юрчук. Проте обов'язково

Пектин максимально корисний
Анастасія (на фото справа) прийшла в
райепідеміологічну службу, аби дізнатися, чому
перевіряли холодильники, а не торт

Що кажуть у магазині, в якому купили кремову здобу
З представником торгівельної точки ми зустрілися минулої п’ятниці. У
спілкуванні з товарознавцем магазину стало відомо, що для них самих
стало загадкою, як торт, виготовлений і проданий в межах одного дня,
за словами покупця, мав сліди плісняви.
– Ми запропонували покупцеві три варіанти вирішення проблеми,
а саме замінити торт, повернути за продукт кошти.і третє, повернути
гроші за торт та оплатити дорогу покупця на таксі, – каже товарознавець магазину. – Від всіх варіантів вона відмовилась. То її право.
Нас перевіряли. Порушень неправильного зберігання тортів в нашому
магазині комісія, яка проводила перевірку, не виявила.

Зоя Науменко-Чачашвілі, сімейний лікар: Яблучний пектин
вважається найякіснішим і максимально корисним. Якщо в
пастилі є природній яблучний пектин, продукт в першу чергу потрібно вживати тим, хто працює на заводах, де є важкі
метали, а також на підприємствах, де є шкідливі речовини.
Пектин стабілізує обмін речовин Є гарним сорбентом. Дітям з
порушенням травлення рекомендують запікати яблука. Якщо в
пастилі немає цукру - то її можна пробувати давати годуючим
мамам. У вигляді прикорму дітям дають продукти, де міститься
пектин, але потрібно спостерігати за реакцією організму, чи
не виникає алергії. Є випадки, коли в дітей алергія на пектин,
це вкрай рідко, але трапляється. Пектин також знижує холестерин, пектин сприяє розщепленню жирів. Лікарі та дієтологи
рекомендують усім щодня споживати яблука.

в кухонному арсеналі мають
бути такі прилади, як блендер,
електросушарка. Основа пастили
- яблучне пюре. Далі можна додавати будь-які інші фрукти та ягоди.
— Потрібно яблука промити,
почистити серцевини і відварити.
Варити зі шкіркою, тому що в
ній найбільше пектину, а завдяки
йому пастила еластична. Варити
недовго, лише дати, щоб закипіли. Виставляємо, щоб охололи
до кімнатної температури. Потім
перетираем через сито від шкірки. Отримуємо яблучне пюре.
Майже таке, як у баночках з
дитячим харчуванням. В блендері збиваємо банани і кидаємо у
перетерте пюре у співвідношенні
1:1. Розливаємо на піддони в
електросушарку. На один піддон
приблизно 1 склянку фруктового
пюре. З двох склянок приблизно
виходить 20 грамів готової пастили. Сушимо близько 10 годин.
Це рецепт яблучно-бананової
пастили, - ділиться Наталія Юрчук.
Щоб удосконалити пастилу,
жінка почала експериментувати зі
смаками. Тепер вона виготовляє
20 видів пастили: з ківі, кокосом,
бананом, вишнями, порічками,
апельсином, яблуком та м'ятою,
лаймом, ще планує розширити
асортимент і зробити пастилу з
гарбузом, горіхами та йогуртом.
- Зараз я реалізовую свою
пастилу не лише в нашому місті,
а й Бердичеві. Людям дуже подобається. Головне, що це корисний
смаколик. Я ретельно відбираю
ягоди, фрукти. Вони мають бути
соковиті, солодкі та стиглі. У
мене є помічниця, яка мені допомагає виготовляти пастилу.

Наталія Юрчук виготовляє понад 20 видів пастили і
відмовилась повністю від цукру.
Адже для цього потрібно багато
часу. Мені найбільше подобається експериментувати зі смаками,
придумувати щось нове. Якось
кондитери-пастельє у Франції приготували свої ласощі, але перед
цим вони трохи змінили рецептуру. До яблучного пюре додають

збиті в піну яєчні білки, знаєте,
який продукт вони винайшли? Зефір! - розповідає Наталія Юрчук.
Ще Наталія Юрчук виставляє
свою пастилу на благодійних
аукціонах. Для прикладу, жінка
допомагала зібрати кошти хворій
на рак Мілані Монастирській.

дітей Вчили казати своїм мамам «Дякую»
Олена Удвуд

Од н а з р е л і г і й н и х г р о мад міста спільно з гостями
із Дніпропетровської області та Вінниці влаштувала для
дітей безкоштовну вис таву.
Опівдні у вівторок малеча зручно вмостилася на килимках та на
траві на Площі Героїв Майдану.
Діти прийшли подивитися виставу.
Тут були добре знайомі дітлашні
персонажі — Колобок, фіксики,
Людина-павук, Супермен, Бетмен.
Суть вистави у тому, аби показати, що у різні часи були різні

герої, але Ісус — герой вічний.
— Цими виставами ми показуємо, чим заповнене наше серце,
— пояснює Любов Василенко із
Жовтих Вод (Дніпропетровська
область), одна з організаторів.
— Чи може воно бути заповнене
чимось поганим, коли ми в іграх
тільки сидимо. Коли не заповнюємо його тим, чим повинні заповнювати — любов’ю та добротою.
Також малеча стрибала на
безкоштовному батуті, ласувала
солодкою ватою, грала у настільні ігри. Дітлахам робили
аквагрим. А ще облаштували

станцію «Подзвони мамі». Діти
підходили і телефонували своїм
мамам, аби подякувати за любов і за життя, і перепросити
за те, що часом бешкетують.
— Ми вчимо тільки добру, —
каже Любов Василенко. — Ми
хочемо, щоб були нормальні стосунки Щоб батьки навернулися до
своїх дітей. Тому що у нас багато
хто на заробітках і у вас така ж
проблема. А діти належать самі
собі. Тим паче, коли літо, школи й гуртки не працюють. Тому
ми свої відпустки витрачаємо
на проведення таких заходів.

Для дітлахів організували виставу під відкритим
небом. Її суть у тому, що у різні часи були різні герої,
але Ісус — герой вічний.

три покоління династії

Прекрасне. У Музеї історії міста відкрили виставку живопису та декоративно-прикладного мистецтва
родини Колодій. Любов до прекрасного передається у цій сім’ї з покоління в покоління, від матері до
дочки. Розповідаємо про талановиту династію
Олена Удвуд

Виставкову залу музею прикрасили живописні полотна, виконані аквареллю, пастеллю,
гуашшю, олівцем, тушшю. А ще
шкатулки та дошки, оформлені
у техніці петриківського розпису.
Спершу до презентації готували
лише малюнки Олени Колодій.
Але коли працівники музею дізналися, що талановита уся сім’я,
вирішили познайомити козятинчан із творчістю усієї родини.
— Тут є всі роботи нашої
сім’ї, більш кращі, — розповідає
Олена Колодій. — Є роботи
нашої прабабці, від якої в нас
пішло це ремесло. Я привезла
свої роботи з Української академії друкарства, що у Львові.
Це натюрморти та різні графічні техніки. Ще у мене були
офорти. Це дуже цікава техніка.
Хотіла про неї розповісти, але,
на жаль, не підібрали ми робіт.
Захоплюватися образотворчим мистецтвом Олена поча-

ла ще змалку. Каже, перших
робіт своїх навіть не пам’ятає.
— У мене є деякі малюнки,
підписані мамою. Я їх робила,
коли мені було три роки, — продовжує дівчина. — Перші мої
роботи були примітивні, але
мама бачила у них щось величне.
Побачивши у дітях талант, мама
віддала Олену і старшу дочку Наталію у художній клас. Там Олена
провчилася вісім років і здобула
ази образотворчого мистецтва.
Найбільше Олені Колодій подобається малювати природу.
— Я це просто обожнюю,
— ділиться думками художниця. — Особливо олівцем. Але
мені значно легше гуаш. Вона
яскрава і більше передає кольори. Їх можна змішувати. А
ще вона має гладеньку поверхню, малюнок виходить матовий.
Натхнення дівчина черпає з природи, навколишнього світу. І з музики. Але не думайте, що вона шанувальниця Моцарта чи Вівальді.
Олена захоплюється рок-музикою.

Лілія Колодій прикрашає речі петриківським розписом.
На це захоплення її надихнула старша дочка

Частина території храму святого
Луки в селі Козятин, що знаходиться на вулиці Покровській, вже
гарно впорядкована. Відчувається
рука господаря. Тут і доріжки з
плитки, і клумбочки, і центральний паркан з ворітьми. Фасад
церкви також відремонтований. А
на іншій частині території храму
активно проводяться роботи з
благоустрою. Отець щодня, засукавши рукава, наводить тут порядок. Адже хоче, щоб подвір’я
церкви було повністю оновлене та
охайне. І радувало око кожному
прихожанину. У добрій справі йому
допомагають родичі та прихожани.

За словами настоятеля церкви
отця Миколая, вони раді всім, хто
долучається до роботи або допомагає. Можливо хтось ущедрить машину піску, відсіву або щебеню. Тут
будуть раді за будь-які робочі руки
та допомогу у будматеріалах. Каже,
що робота знайдеться для кожного.
У програмі благоустрою мінімум
такий: планується встановити загорожу навколо храму з тильної
сторони та розрівняти горби. Хочуть завершити вже до свята Преображення Господнього (19 серпня).
А взагалі, для завершення благоустрою всієї території храму є час до
престольного свята храму святого
Луки, яке відзначатимуть у жовтні.
Тож
долучайтесь!
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Прес-центр ШИРО ВІТАЮ
Козятинської З ЮВІЛЕЄМ!
районної ради
інформує

дир ектора ТОВ
«Мрія» с. Махнівка
О л е кс а н дра В о лодимировича ДЕРЕВ’ЯГУ
(15.08),
к е р і в н и к а
С Ф Г
«Р а н о к- В» с . В о с ко д а в и н ц і
Василя Степановича ВАКУЛЮКА (16.08),
голову профспілки відокремленого підрозділу Козятинська
д и р е к ц і я
з а л і з ничних
перевезень
А н ат о л і я А н др і й о в и ч а
ВІЛЬЧИНСЬКОГО (19.08)

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
державного реєстратора речових прав на нерухоме майно
Анастасію Володимирівну
УПЕРЧУК (19.08),

Роботи прабабусі Олени
Колодій, Галини Даценко

«Я привезла свої роботи з Української академії
друкарства, що у Львові. Це натюрморти та різні
графічні техніки». Олена Колодій (ліворуч) почала
малювати ще змалку

— Мама каже, що коли малюєш, має грати класика, — продовжує дівчина. — Але для мене —
ні. Я люблю щось таке драйвове,
щоб можна було і потанцювати, і
головою помахати, коли малюєш.
Мама Олени, Лілія Колодій
— майстриня петриківського
розпису. Вона прикрашає шкатулки, дошки і меблі на замовлення. Старша сестра, Тетяна
Колодій, вивчала декоративноприкладне мистецтво. Саме у
неї й перейняла досвід мама.
— Мама давно малює, — каже
Олена Колодій. — І зараз має такий підробіток — вона оформляє
класи, малює роботи. Багато в
третій школі ми оформили разом
класів. Там і я навчалася, і мама.
— Я навіть не скажу, коли
я почала розписувати речі, —

каже Лілія Колодій. — Моя дівчинка старша вивчала у Вінниці
петриківський розпис. Мені так
сподобалося. Вона приїжджала,
щось показувала і так я вчилася.
— Мене вразило те, що мама
Олени розписує речі петриківським
розписом, — розповідає Наталія
Баштова, науковий співробітник
музею. — Її роботи полонять
душу усіх, хто сюди заходить.
Така техніка своєрідна. Так малювали наші пращури і кожна
робота несе частинку добра і
любові і передає родову пам’ять.
Кожній майстрині присвятили
у виставковій залі свій куточок.
Тут і живописні роботи Олени, і
дерев’яні шкатулки, прикрашені
розписом, які оформила Лілія
Колодій, і дошки, розписані Тетяною Колодій. А ще дві робо-

ти прабабусі, Галини Даценко.
— Бабуся у нас самородок.
Вона сама собі навчилася малювати, не знаю, з чого. Знаєте, як вони пережили війну
і після цього всього хотілося
мирної краси, — каже зі сльозами на очах Лілія Колодій.
Роботи Галини Даценко збереглися до нашого часу в ідеальному стані. Їх навіть не довелося реставрувати, хоча створені
вони після Другої світової війни.
Одна з робіт — рамка, яка прикрашає світлину жінки. Вона
оформлена олійними фарбами, які в той час використовували для дверей та вікон.
Відвідати виставку ви можете до 22 серпня. Вхід вільний. Музей працює з 9 до 17
щодня, крім суботи та неділі.

Як оновлюють територію храму святого Луки в селі Козятин
Зоряна Богуславська
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офіційна сторінка козятинської районної влади

Отець Миколай щодня, засукавши рукава, наводить тут порядок. Адже хоче, щоб
подвір’я церкви було повністю оновлене та охайне

водія райдержадміністрації
Юрія Сергійовича ЯРЕМЧУКА
(19.08)
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров'я, людського
щастя, душевного тепла, успіхів

у здійсненні всіх задумів на
багато-багато літ. Нехай доля
ваша благословиться довгими
квіт у чими роками, стелиться
на щастя барвистим пісенним
рушником, безмежно радує сімейним ладом, благополуччям,
сяє усмішками оточуючих людей.
Дорогі краяни!
Щиро вітаємо вас із давнім
нар одним святом – Другим
Спасом або Яблучним Спасом,
яке в церковному календарі
має назву Преображення Господнє! У цей день традиційно
освячують перші плоди, серед
яких – яблука, груші, мед.
Бажаємо щедрих дарів природи, великої радості і доброї
надії в серці, щирого щастя і
сімейного благополуччя. Нех а й в а ш с т і л з а в ж д и б уд е
повний, як літо щедре на врожай, а над головою завжди
світить я скр а в е со нце ! Ха й
миром та добром переповнюються ваші серця, а чистотою
та світлом – ваші помисли!
З повагою, голова районної
ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

ВІТАЄМО З
ДНЕМ НАПрес-центр
РОДЖЕННЯ!
РДА
457595
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культура

Державного
реєстратора речових прав на нерухоме
майно райдержадміністрації
УПЕРЧУК Анастасію Володимирівну, (19.08)
водія
райдерж а д м і н і с т р а ц і ї
ЯРЕМЧУКА Юрія Сергійовича, (19.08)

Го л о в у
СФГ
«Ран о к » с . В о с ко д а в и н ц і
ВАКУЛЮКА Василя Степановича (16.08.)
Го л о в у
профспілкової організації
відокремленого підрозділу
Козятинська
дирекція залізничних перевезень
ВІЛЬЧИНСЬКОГО Анатолія Андрійовича (19.08)

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Щиро бажаємо Вам подальших успіхів, безмежної
енергії та життєвої наснаги
у Ваших добрих справах.
Зичимо міцного здоров’я,
особис тих творчих до сягнень, злагоди та добробуту у Вашій оселі!
Нехай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив!
Щастя Вам, радості, добра і благополуччя!

Директора
ТОВ
«Мрія» с. Махнівка
ДЕРЕВЯГУ Олександра Володимировича
(15.08)

З повагою, голова
райдержадміністрації Юрій С лабчук Го лова районної ради
В ік т о р С л о б од яню к

Бажаємо Вам міцного
здоров’я,
удачі, благополуччя, добра, радості,
любові, щастя, гарного настрою, посмішок, яскравих
вражень. Нехай тепло і затишок завжди наповнюють
Ваш дім, хай сонячне світло зігріває в будь-яку погоду, а бажання виконуються
при одній думці про них.

Шановні Козятинчани!
Прийміть найщиріші вітання із
величним християнським святом
Преображення Господнього – з
Великим Спасом!
Це свято в Україні з давніхдавен більш знане, як Яблучний
Спас.
Віковічне християнське свято
Спаса – свято земних благодатних плодів та хліба, свято нового
урожаю.
Нехай це свято надихає вас на
добрі справи, наповнює серця
любов’ю ближніх, дарує здоров’я,
мир, сімейний затишок і добробут.
Бажаю кожному із нас миру,
спокою, благополуччя! Хай вірними супутниками у житті будуть
здоров’я, щастя, всеперемагаюча
любов, нетлінна віра та світла
надія!
З повагою, Голова райдержадміністрації Юрій Слабчук
НЕКРОЛОГ
Козятинська районна державна адміністрація висловлює
співчуття родині Боднар Тетяни
Миколаївни – головного спеціаліста відділу освіти з приводу
важкої втрати – передчасної
смерті чоловіка Боднара Віктора
Богдановича

Як зібрати першачка у школу?

Пора. Серпень – традиційна пора збору дітей до школи. Зовсім скоро першачки відчують смак шкільного
життя, а батьки значну витрату грошей. Зібрати дитину в школу з кожним роком все дорожче, тим паче,
для мам і тат першокласника
Діана Сушко

Список речей для першачків починається з нуля. Потрібен і одяг, і канцтовари.
- Але перш ніж йти до
магазину, треба проконсультуватися з вашим вчителем.
Він порадить, які саме ручки
чи фарби мають бути, якого формату альбоми тощо,
- каже вчителька початкових
класів Ірина Броніславівна.
Один з найважливіших предметів школяра - його ранець.
Він повинен бути комфортним
та підтримувати правильну поставу дитини. Коштуватиме такий рюкзак, у середньому, 1500
гривень. Що, стосується шкільного одягу, то все залежить
від якості та матеріалу, ціна на
костюми для хлопчиків (брюки,
піджак, жилет) - від 700 до
1500 гривень. Комплекти для
дівчаток (спідничка, піджак,
жилетка) дещо дорожчі – від
800 до 1700 грн. Більш дешевим варіантом для дівчаток
може стати сарафан. Блузки
і сорочки на ринку та в магазинах коштують від 300 грн.
Якщо пора х ув ати усі ви -

Мама майбутнього першачка Юлія Бабій вже зібрала
свого сина Тараса до школи
трати, у підсумку «вартість»
першокласника у цьому році
близько 5-6 тисяч гривень.
Мама майбутнього першачка – Юлія Бабій – вважає, що
перший клас, це відповідальний момент для всієї родини,
тож поставилися до вибору
всього необхідного дуже ре-

тельно. Вибирали все з малим
Тарасиком. Насамперед дивилися на якість речей, а потім
на вартість. Спочатку купили
рюкзак за 500 гривень. Потім
почали купувати речі. На одяг
та взуття витратили приблизно 5200 гривень. Канцтовари обійшлися у 1000–1500 гривень.
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кіно, яке знімали в козятині

На екрані. Перлина нашого міста залізничний вокзал привертає увагу своєю архітектурою не лише
гостей та тих, хто подорожує залізницею, а й кінематографістів. Він став місцем зйомок двох серіалів.
Розповідаємо, які стрічки знімали у нашому місті
Олена Удвуд

Уперше кінематографісти приїхали до нас понад десять років
тому, у 2008-му році. Тоді компанія «Star Media», що має штабквартири в Україні, Великобританії та Росії, знімала продовження
серіалу «Смерть шпигунам».
Коли почалися зйомки «Смерть
шпигунам. Крим», кіношники
шукали локацію для зйомок на
вокзалі. Проте зіштовхнулися
з проблемою — ніде не могли
знайти старовинної будівлі. Аж
тут їм підказали приїхати до нас.
Приїхали сюди, бо тут старовинний вокзал
Як розповіла сайту gazeta.
ua другий режисер картини
Світлана Осадча, події у фільмі відбувалися у Сімферополі.
Необхідну локацію для зйомок
на вокзалі шукали у всій країні. І саме наш вокзал якнайкраще підійшов для цього. Бо
зберігся у первозданному вигляді і був нереставрований.
Зйомки тривали у травні. Декорації готували два дні. Перед
входом до касової зали повісили
табличку «Вокзал Симферополь»,
портрет Сталіна, на платформі
розвісили радянські лозунги.
Зафільмували тоді чотири сцени: приїзд генерала, частування у
ресторані, вихід на привокзальну
площу, де генерал сів у ретроавтомобіль, а також розмову
капітана із солдатом. Тож зйомки
проходили на пероні, на площі
біля вокзалу та всередині самої
будівлі у ресторані «Імператор».
Побачити наш вокзал у фільмі
ви можете у другій серії на відрізку з 1.11 до 5.15 хвилини.
Відео ви можете побачити за посиланням https://bit.ly/2MefCRf.
У Youtube ми знайшли відео із паровозом, який використали для фільмування
сцени приїзду генерала. Ви
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Розбудова містечок при станціях.
Як з’явився Козятин

можете переглянути його за посиланням https://bit.ly/2H2jxfw.

Минуле. План нашого міста доручили розробити полковнику Копанському. Адже Козятин був не просто
вузловою станцією, а й стратегічним поселенням з військової точки зору. Розповідаємо про появу нашого
міста на мапі світу

Враження професійних акторів

Зоя Вільчинська, історик

Чимало козятинчан тоді долучилися до зйомок у масовці. А професійні актори, які
приїхали до нас, залишилися
вражені будівлею вокзалу. У
секторі краєзнавства Центральної районної бібліотеки ми знайшли номер нашої газети за 22
травня 2008 року. Там прочитали
думки акторів стосовно вокзалу.
«Ваш вокзал — це раритет, історія, дуже добре, що це буде в
фільмі, не просто якийсь сюжет,
а весь цей чудовий антураж.
Я впевнений, що все це дуже
гарно виглядатиме на екрані. Я
думаю, що СМЕРШ-2 буде кращим та цікавішим ніж СМЕРШ-1»,
— сказав тоді Михайло Гуро.
« Н а м о ю д у м к у, у в а с
дуже гарний вокзал. Я вваж аю, що його о бов’язково
потрібно зберегти в первозданному вигляді», — поділився враженнями Артур Ваха.
«У вас шикарний вокзал. Це
дивно, що все могло так гарно
зберегтись, такого уже немає
ніде, складається враження, що
тут живе якийсь дух-охоронець»,
— сказав тоді Леонід Громов.
«Ваш вокзал — це ульот, тому
й тут проходять зйомки, а взагалі, то у вас мабуть побували
уже різні кіногрупи? Я перший
раз в житті у вас, просто дивує,
як він зберігся, та він кращий
київського, чесне слово. Я думаю, що вашим вокзалом дуже
зацікавились би іноземці. Коли
дивишся на ваш вокзал, так і
хочеться, щоб тут ходили панянки в кринолінах, їздили екіпажі
та грав оркестр», — поділився
враженнями Віктор Цекало.
У цьому ж номері на розвороті ви можете знайти світлини зніма льн ого пр оце с у.

Про що серіал «Смерть шпигунам. Крим»?
Сюжетна лінія побудована навколо подій Другої світової
війни, коли держави-союзники готувалися до Ялтинської
конференції. Також у серіалі
показано роботу відділу контррозвідки народного комісаріату
оборони СРСР, який називали
абревіатурою СМЕРШ. Вона
розшифровується як «Смерть
шпигунам».
За сюжетом, на станції Кагул під
час перевірки документів лейтенант Кошкін стріляв у прикордонників. Під час перестрілки
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його поранили. Перед смертю
Кошкін каже полковнику СМЕРШу, що він ворожий диверсант.
Після його зізнання генерал
вирішив доповісти про надзвичайний стан у Москву. Звідти
приїхав спецуповноважений і
повідомив про те, що готується
Ялтинська конференція, у якій
мають взяти участь Сталін, Черчілль та Рузвельт. Тож контррозвідка зрозуміла, що диверсанти
хочуть зірвати переговори. Працівники СМЕРШу придумують
план, аби не допустити цього.

Кадр із серіалу “Смерть шпигунам. Крим”. У ресторані “Імператор” знімали
частування генерала.

Кадр із серіалу “Дорога у порожнечу”. Зйомки проходили на Шепетівській платформі
нашого вокзалу.
Через три роки знімали новий фільм
Через три роки до Козятина
знову завітали кіношники. Тоді
компанія «film.ua» спільно з російською «Intra Communication»,
яка нині функціонує як «Інтра
плюс», приїхала знімати серіал
«Дорога в порожнечу». Керувала процесом Анна Гресь, яка,
до речі, була також режисером «Смерть шпигунам. Крим».
Коли кіношники приїхали до
Козятина, залізничний вокзал був

саме у процесі реставрації. Це
добре видно з кадрів у серіалі.
Знімали сцену, у якій головна
героїня сідає на поїзд. Тож у
кадр потрапила частина споруди та Шепетівська платформа.
Побачити наш вокзал у цьому серіалі ви можете у першій серії на відрізку з 21.25
до 22.04 хвилини. Відео ви
можете подивитися за посиланням https://bit.ly/2H2AFld.
Як зазначено на сайті Вікіпедії, перші чотири серії цієї стрічки цьогоріч показували на телеканалі 1+1.

Про що серіал «Дорога у порожнечу»?
На початку картини події відбуваються у часи Радянського Союзу.
Показано часовий проміжок довжиною у 10 років — з 1989-го до
1999-го року.
Головна героїня — Марина Бурцева, дівчина з провінційного міста.
Після смерті матері і втрати роботи її батько стає алкоголіком. Щоб
якось звести кінці з кінцями, чоловік вирішує «продати» дочку на
роботу у велике місто. Але дівчина намагається протистояти усім
випробуванням долі.

Козятинчан брали у масовку
Зйомки серіалу «Дорога в
порожнечу» проходили у вересні. Тоді так само запрошували козятинчан для масовки.
Серед масовиків, які знімалися у кіно, був Андрій Гончарук. Щоправда, він точно не
пам’ятає, у якому саме фільмі
брав участь. Каже, випадково
почув, що на вокзалі знімають
кіно і пішов туди разом із друзями. Усім масовикам тоді за
участь у зйомках заплатили.
— Платили досить непогано
на той час, — згадує Андрій. —
Для зйомок нам давали одягнути
старі речі. Один раз знімали,
коли ми ніби були призовниками,
йшли до вагона і сідали в нього. Інший раз я був продавцем
цигарок та журналів на вокзалі.
Але чи це був той самий фільм,
чи інший — вже не пригадаю.

Щоб краще усвідомити важливість появи міста та історичний хід подій, наводжу докум е н т и з ц ь о г о п р и в о д у.
Із документами спростовується
думка про те, що на шляхи прокладання залізничних колій впливали
побажання підприємливих поміщиків, які за хабарі могли координувати проходження конкретної
гілки у вигідному для них напрямі.
Насправді, будівництво залізничних колій було цілеспрямованим за
визначеним єдиним планом із урахуванням географічних умов місцевості. Для цього спочатку проводилася розвідка в цих місцевостях.
А от при прокладанні вузьких
колій, звичайно, враховувалися
економічні можливості регіону і
розташування виробничих сил.
І аж ніяк не забаганки окремих
землевласників-поміщиків, яким
за відчудження земель під залізницю компенсовували її вартість.
Коли почали прокладати колії, навколо станцій з’явилися
перші поселення. Вра ховуючи стратегічне значення залізничних вузлів, влада вирішила розробити плани забудови.
Із листа командуючого військами Київського округу від
17.06.1874 року № 4090 до князя Дондукова-Корсакова:
«… с постепенным приливом частных лиц в Жмеринку и Казатин, эти местечки начинают у же зас траиваться.
Для военного ведомства было бы
весьма важно, ежели в названных
двух пунктах были заблаговременно выделены особые участки
земли в недалёком расстоянии от
ж\д станции и при том достаточно
обширные, как для возведения
казарменных помещений для частей войск, которые предположено
расположить в этих пунктах, так и
для устройства складочных магазинов для разного рода военных
запасов и чтобы вместе с тем, были
выяснены те основания, на которых
таковые участки могли бы поступить в распоряжения военного ведомства для вышеуказанных целей.
В бытность мною в текущем
июне в Казатине я узнал от находившегося там состоящего в
распоряжении Вашего Сиятельства
Подполковника Копанского, что
ваше сиятельство в виду того значения, которое местечки Казатин и
Жмеринка начинают приобретать
вследствие расположения их в
узлах железнодорожных линий,

признали необходимым возложить
на Подполковника Копанского
составления предложений о распланировке названных местечек
и о порядке последовательного
отвода земельных участков как
для частных построек, так и для
общественных надобностей…»
Як бачимо, розробку плану доручили військовому. Адже влада розглядала Козятин як зручний пункт
для складу бойових та продовольчих запасів, а також розташування
тимчасових військових госпіталів.
Із рапорту Генерал-губернатору за 21 жовтня 1874 року:
«… Места, назначенные на
планах «Жмеринка и Казатин»
под «выгон» и «выгон и застройки» в действительности
предназначена для казарменного размещения двух полков и
другие военные надобности…»
Плани Жмеринки, Фастова та Козятина розроблялися фактично одночасно. Але стратегічна військова
роль відводилася саме станції Козятин, як засвідчують документи. Крім
того, план нашого міста затвердили
ще у 1875 році. Що стосується
планів Фастова і Жмерики, то їхнє
затвердження затягнулося на роки.
Козятин швидко набував ознак містечка. Першочерговим завданням постало питання у короткий термін сформувати органи місцевої влади,
у тому числі й правоохоронні.
Міністерство Внутрішніх Справ
звертається з пропозицією-клопотанням до Київського Губернатора
про дозвіл на формування правоохоронних органів на території нових залізничних поселень,
в тому числі і міста Козятина.
У наступні роки і десятиліття план Козятина, як і інших станцій, неодноразово
уточнювався та переглядався.
Із листа Міністра внутрішніх

Перший план міста був затверджений у 1875 році. Попри це його неодноразово
переглядали і коригували
справ до канцелярії Подільського, Київського, Волинського і
тимчасового Чернігівського і
Полтавського Генерал-Губернатора від 1 квітня 1884 року:
«Землевладелец м. Казатина Дворянин Марьян Васютинский (…) заявляет, что вопреки
утвержденным планам Губернатором 7 июня 1875 г. и 18 октября
1884 г. в м. Казатин застроена вся
назначенная по этим планам Базарная площадь, что, кроме того грозит опасностью и в пожарном отношении, ходатайствует о командировании в м. Казатин техника для
составления протоколов об уничтожении означенных построек…»

Влада розглядала Козятин як пункт для розміщення
військових казарм та продовольчих складів. Тож
одними із перших у місті звели будівлі продпункту

Карта Поліської залізниці 1906 року. На ній позначений
наш Козятин
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457480

457825

457545

продам

 1.5 òîíè çåðíà ïøåíèö³, äâ³ êë³òêè äëÿ øèíøèëè, 1
äëÿ ïàïóãè, íåäîðîãî. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 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 êîçî÷êè 3.6 ì³ñ. 063-292-64-83
 Áàíêè 3-õ ë., öèôðîâèé ìåð³ä³àí «Â³ëüíèé ðóõ»
(äëÿ ë³êóâàííÿ ñóãëîá). 093-837-14-24, 067-26560-50
 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 1.5 ì³ñ. 093-783-28-21, 068-211-02-45
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ, òåëè÷êó íà êîðîâó. 063-648-

20-99
 Áè÷êè ìîëî÷í³ 2 øò. 067-897-86-80
 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, áîéëåð, óí³òàç, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063054-39-57
 Âåëîðàìà, âåëîñèïåäè, øâåéíà ìàøèíêà,
äâåð³ âõ³äí³ ìåòàëåâ³ íîâ³, ìåòàëåâà áî÷êà 200 ë.,
óìèâàëüíèé ôàÿíñîâèé, äâåðêè ñóö³ëüí³ ³ ïëèòà 350 õ
350, äðîâ’ÿíèé êîòåë Òèòàí, àëþì. ëîæêè, ÷àðêè íîâ³,
ðîáî÷³ ÷îáîòè òà ÷åðåâèêè. 096-412-34-14
 Âåëîñèïåä äàìñüêèé Ôðàíö³ÿ, ñºòêà ðÿáèöà 5
ìì., çì³éîâèê ó ïëèòó, áàíêè 1 ë., òåëåâ³çîð. 063995-01-96
 Âåëîñèïåä æ³íî÷èé á/ó, ñò³ë êóõîííèé òà
òàáóðåòêè äî íüîãî. 073-083-26-65, 096-855-53-70
 Âåëîñèïåäè: äèòÿ÷èé, ñïîðòèâíèé «Ñàëþò»,

 Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-39867-27
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Åë. ãåíåðàòîð Õîíäà 2.5 êâ. 063-280-18-73
 Åë. ãðèëü íà 3 âåðòåîÿ, ôðèòþðíèöÿ. 063-28018-73
 Åë.÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè
äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ, òðóáè à/ö ä³àì.150 ³ ÂÃÏ ä³àì.25,
øïàëåðè â³í³ëîâ³, ïèëîñîñ Çàíóñ³, ãàç. ïëèòà, áðóñêè
äåðåâÿí³, ðîçêëàäóøêà. 096-467-88-03
 Çåì. ä³ë-êà 0,146 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïðèâàòèç., 600
ì â³ä ÐÅÑ, ç öåíòðó Êîçÿòèíà ¿õàòè 15 õâ ìàøèíîþ/
àâò.¹3. Äçâîí³òü: 096-59-68-337.
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî
10, âñ³ äîêóìåíòè îôîðìëåí³. 063-392-93-20, 098974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà, íåäîðîãî, ãîñ àêò º. 093-92593-81, 097-324-14-53
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. òåðì³íîâî. 093-552-27-63
 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). 093587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ïî âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., º ôóíäàìåíò,
êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-890-30-35, 098-02036-54
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (ð-í ìàãàçèíó «Áóä³âåëüíèê). 093-42755-10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Çåðíî ïøåíèö³. 067-953-32-91
 Çåðíî ïøåíèö³. 093-677-47-25
 Çåðíî ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 068-346-29-63
 Çåðíî, ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ - 4 òèñ/ò. 063-82-82-692
 ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-49-36
 Êàðòîïëÿ âåëèêà èà äð³áíà Áåëà Ðîñà. 093-937-

ñ.Êàøïåð³âêà. 098-245-76-02
 Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 096-227-42-91
 Êîðîâà ÷åðâîíî-ðÿáà ç 4 òåëÿì, 1 âåðåñíÿ òåðì³í
îòåëó. 068-762-81-97
 Êîðîâà. 096-664-41-25
 Êîðîâó. 098-794-35-57
 Êîñòþì ð.42/164/75 - 500 ãðí. 097-690-98-32
 Êîòåë äàíêî-18, ãàçîâèé á/ó, òðóáà à/ñ ä³àì. 230
ìì., äîâæ. 3.40 á/ó. 063-113-22-18
 Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â
ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí,
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 093-77334-02, 098-675-21-69
 Êðîëèöÿ ç êðîëåíÿòàìè, êðîë³, êðîëåíÿòà. 093875-70-09, 098-724-93-77
 Êðîëè÷êà ç êðîëåíÿòàìè, äåøåâî, ïðèâèò³. 097511-11-24
 Êóêóðóäçà îïò â³ä 500 êã., êóñêè ôóíäàìåíòíèõ
áëîê³â á/ó. 097-062-28-48
 Êóõíÿ óãëîâà ð.1.50 õ 2.30, ïëèòà ãàçîâà,

òåëåâ³çîð. 098-783-31-54, 073-060-50-62
 Ë³æêà 1-îñïàëüí³ 2 øò. àáî îäíå 2-õ ñïàëüíå ç
ìàòðàöàìè, êèëèì 3.5 õ 2.5. 067-963-17-30
 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 â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë,
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä

ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íîâå,
òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Áåêî ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 5 500
ãðí. 096-779-60-83
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-62901-49, 097-446-20-46
 Íàáîð ëîæêè òà âèëêè ïîñåðåáðåí³, ìåäîãîíêà íà
4 ðàìêè ç í/æ ñòàë³. 093-849-93-36
 Îáëèöþâàëüíà ïëèòêà á/ó 30 êâ.ì. 063-280-18-73
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ 6 õ 1.20 - 6 øò. 067-874-75-95,
093-998-01-22
457893

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 ï³ä ñêëîïàêåò, â³äêðèâí³, íîâ³,
ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì 0.7 õ 1.03 - 4 øò. 063616-18-22, 067-976-19-54
 Â³êíà äåðåâÿí³ ïîäâ³éí³ ç³ ñêëîì ç êâàðòèðêàìè
(ôîðòî÷êè) 16 øò., 8+8 ð.1620 õ 1400 ìì., 50 ãðí./1
øò. 063-311-91-86
 Âóãëåêèñëîòíèé áàëîí òà ðåäóêòîð âóë.ß.Ìóäðîãî
149. 068-692-87-15, 095-919-71-67
 Ãàçîâà ïëèòà Gefest 1200-C-7, K-8 , ãàçîâèé êîòåë
Beretta 24 CS² íîâèé. 093-063-15-05
 Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ,
óòåïëåíèé, äàõ - ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-43038-47
 Äâà âåëîñèïåäà ñïîðò. íà 15 ð. òà 20 ð., àë.
ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 300ì. 2.5 ìì òîâù. ³ ì³äíèé
êàáåëü 3-õ æèëüíèé äî 25 ì., 30 ë. ìàñëî ïåðåðîá.
³ 10 ë. òðàíñôîðìàòîðíîãî, òðè êðîëÿ÷³ êë³òêè, åë.
ë³÷èëüíèê ³ äâà ïåðåäí³õ êîëåñà. 093-940-96-11,
068-334-66-72
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25 àáî Ò-16 ï³ñëÿ ðåìîíòó.
068-704-95-73
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, Roan Marita ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063367-81-59
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 3 â 1, êîëÿñêà - òðîñòü, ñò³ëü÷èê
äëÿ ãîäóâàííÿ, êîëÿñêà 3 â 1 Capella 3-õ êîë³ñíà,
ôîòî íà âàéáåð, âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 097-682-51-29
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex çèìà - ë³òî 2 500 ãðí.
093-892-26-78
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 3-9 ðîê³â â ³äåàëüíîìó
ñòàí³. 063-684-23-83
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65

65-00
 Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð,
øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äîðîñëèé,
ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ
³íâàë³äà. 097-147-84-88
 Êîâðîâó äîðîæêó, åëåêòðîíàãð³âà÷, òþëü,
åëåêòðîñèïàðàòîð, áóòë³ íà âèíî 20 ë. ³ 10 î.,
íåäîðîãî.096-160-69-70, 063-824-71-04
 Êîçà. 068-518-35-30
 Êîçà. 096-124-95-62, 067-968-40-45
 Êîçèíå ìîëîêî, íåäîðîãî. 098-228-54-21
 Êîçî÷êà, êîçëèê 5 ì³ñ. íåäîðîãî. 098-090-95-32
 Êîíòåéíåð 5 ò., ãëàäèëüíà äîñêà, ëþñòðà
íîâà, êàñòðþë³ àëþì. íîâ³ 6 ë. òà 4 ë., äîìêðàò
ã³äðàâë³÷íèé, åëåêòðîäè çâàðî÷í³ 3 ìì., ñóë³ÿ 4-õ ë.
10 øò. íîâ³, êóðòêè. 096-412-34-14
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-96-38
 Êîðîâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà ç 6 òåëÿì. 067-492-89-78
 Êîðîâà ç 3 òåëÿì 17 500 ãðí. 097-335-43-88
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì 3 ì³ñ. ò³ëüíà, Ñåìåíòàëêà,

457829

457877

457833

456308

457849
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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
Куплю горох, гречиху, пшеницю, ячмінь. 067-430-89-61, 067-680-82-10
Терміново продам будинок
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х
кімн. кв. 063-854-94-76

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

Здам в оренду готові робочі місця
перукаря, в центрі. 097-759-18-66
Продам прихожу шир. 2 м., вис. 2.30
м., недорого. 067-757-89-25
Здам в оренду приміщення в магазині 55 кв.м., центр, під магазин або
офіс. 067-757-89-25
Здам в оренду "Кафе Стопка". 098026-41-46, 093-955-71-83
Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04
Терміново, недорого продам меблі,
килими. 093-708-76-18
Здам будинок вул.Грушевського 155,
зі всіма зручностями, 10 сот. землі,
з можливістю права на викуп.
067-753-67-42
Куплю пай в с.Непедівка, Махаринці,
Д.Махаринці на 49 років.
067-753-67-42
Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42
Куплю б/у перини, подушки, сварочні
апарати, свіже пір'я гусяче - качинє,
горіхи. 097-410-60-91
Ландшафтний дизайн, озеленення
подвір'я та прибудинкової
території, влаштування газону,
помірні ціни. 093-101-88-40

 Ï³äðîùåí³ äîìàøí³ êóð÷àòà. 093-885-32-73
 Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî
òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 12-13 êã.096-720-14-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-13 êã. 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 11-13 êã. 2 000 ãðí./ïàðà.
097-555-10-06, 097-569-62-94
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15-20 êã. 063-294-52-71,
098-376-17-37
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí 15 êã. 098-22224-04
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí òà Ëàíäðàñ, âàãà 20-25
êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà, ï³äñâèíêè, îïò äåøåâøå, òåëè÷êà
Ñèìåíòàëêà, 9 ì³ñ., â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 096-90-91-640
 Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí 7 êã. 067-430-40-65
 Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò. 093-129-01-06
 Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, ïëèòêó êåðàì³÷íó 1 êâ.ì.,
âñå ó ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî. 093-998-06-58, 098542-94-77
 Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.
097-239-92-05
 Ïðîâ³ä äëÿ åë.çâàðþâàííÿ ðîçð³ç 16 ìì.,
ìåòàëåâ³ îöèíêîâàí³ êîíüêè, â³äðà åìàë³ðîâàí³ íîâ³ ç
êðèøêàìè, îöèíêîâàí³ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè 1.20 õ 1 ì.,
àëþì. ëîæêè íîâ³ ³ ÷àðêè 30 ãðí., åìàë. êàñòðþë³ 40
ë. á/ó. 096-412-34-14
 Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 067883-06-97
 Ñ³ì’þ îðï³íãòîíà ïàëåâîãî ³ ÷îðíîãî, ï³âíèêà
íà ïëåìÿ: ìàðàíà, îðï³íãòîíà ÷îðíîãî, ïàëåâîãî,
çîëîòîãî, ³íäîêà÷åíÿòà. 097-893-74-92
 Ñîëîìà ÿ÷ì³ííà â òþêàõ 15 ãðí./òþê. 067-49063-31
 Ñò³íêà. 098-443-75-58
 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», ì³êðîõâèëüîâà ï³÷. 063260-05-77
 Òåëåâ³çîð LG, êèëèì íà ï³äëîãó 2 õ 3 ì., íåäîðîãî
á/ó. 063-609-21-86
 Òåëåâ³çîð Samsung 32« Smart 2015 ð.â., â ãàðíîìó
ñòàí³. 063-197-03-26
 Òåëåâ³çîð Samsung PLANO 21«, â ãàðíîìó ñòàí³,
ïóëüò â íàÿâíîñò³. 093-024-07-25
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 « 3 700 ãðí. 067-796-11-99
 Òðè âóëèêà. 063-026-30-45, 098-408-07-26
 Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69,
067-429-73-29
 Òþêè. 067-929-72-46
 Óãîëîê ìåòàëåâèé, ôàíåðà, ïë³íòóñ äóáîâèé,
íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, òðóáà êàíàë³çàö³éíà,
äîñêà ñóõà. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Óìèâàëüíèé ç ïºäèñòàëîì á/ó, áóòèëü ñêëÿíèé 9
ë., áàíêè 1 ë., ëîì ìðàìîðíèõ ïëèò. 068-753-33-53
 Óïîðÿäêîâàíå ïðèì³ùåííÿ 14 êâ.ì., äëÿ âåäåííÿ
á³çíåñó âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-311-65-88, 097-396-47-56
 Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093758-32-78
 Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-91803-38
 Ôîðòåï³àíî Îòðàäà ïîë³ðîâàíå êîðè÷íåâå,
ïðàëüíà ìàøèíêà íà 5 êã. ñóõî¿ á³ëèçíè

457460

457455

457542

454635

НЕрухомість

 1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84
 1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, â äîáðîìó ñòàí³. 096152-82-97 ç 17:00 äî 21:00
 1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí
æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-45408-79
 1-ê³ìí. êâ., ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ïîòðåáóº ðåìîíòó, âóë.Ìàòðîñîâà 82, 2 ïîâ. 093905-39-80, 093-461-52-70
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîáàëêîí 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., 1 ïîâ., ð-í ÏÐÁ. 073-060-50-43,
063-274-30-61
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-35940-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-35940-07
 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, 063628-91-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 53 êâ.ì. (19 êâ.ì., 10.3 êâ.ì., 9 êâ.
êóõíÿ), ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ïîâ./5
ïîâ. áóäèíîê, âóë.Ìàòðîñîâà, ï³äâàë. 5-26-67, 097535-25-97
 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., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì.,
³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02,
093-677-23-25
 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32. 067366-50-14
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 12
(×åõîñëîâàöüêèé áóäèíîê). 098-493-53-58
 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., ð-í Áàçà Áîðîâñüêîãî, 1 ïîâ., 38
êâ.ì., åëåêòðîîïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò 250 000
ãðí. 097-981-09-74
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñ. 093-857-04-53
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/2, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ.
063-254-08-06
 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. íà â öåíòð³ íà 1 ïîâ. Ãðóøåâñüêîãî

64, êâ.2. 063-53-08-382
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ñìò.Ãëóõ³âö³, 58 êâ.ì., áåç
ðåìîíòó, íå êóòîâà, º ïîãð³á, ñàðàé. 067-410-74-47,
063-393-69-88
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó 2-õ ïîâ. áóäèíêó
ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24 êâ.2, 1 ïîâ., 54 êâ.ì.,
â áóäèíêó ï³äâåäåíèé ãàç, âîäà, îïàëåííÿ ãàçîâå
êîëîíêà, º ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-253-98-82,
096-482-25-86 Ìèêîëà
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ, 1 ïîâ., ïîãð³á. 067-963-17-30
 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., ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âåëèêèé
áàëêîí, 3 ïîâ. + êîíòåéíåð â äâîð³. 063-692-96-38
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Øåâ÷åíêà 1. 063-18785-74

 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, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 86 êâ.ì., 2
ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, º 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ï³äâàë,
ãðÿäêà á³ëÿ áóäèíêó 1 ñîò. 096-176-45-23
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209,
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093018-11-86, 067-58-36-894
 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., âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³,
ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, âóë.Âîäîêà÷íà, çðó÷íå ì³ñöå.
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. 099-12085-79
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., öåãëÿíèé, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ñàðàé,
ãàðàæ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 068-271-40-31, 2-85-33
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17
 Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå)
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4
ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå
îòîïëåííÿ. ª ìîæë
 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
 Áóäèíîê âóë.².Ìàçåïè 68 ì.Êîçÿòèí, â áóäèíêó
âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ñàðàé, ïîãð³á,

455900

Хобi, творчiсть, антикварiат

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

457472

<@ogol_osn:>Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська
областi, потрiбнi чоловiки. Проживання надається. (095) 110-8755. Тел.:(096)785-59-47, (099)342-21-69

455897

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

457481

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

457447

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

ремонт

Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067889-16-25

456752

Пропоную

457836

Робота

456553

452967

робота

Автомийка запрошує працівника. 067-92067-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
Підробіток (декілька днів на тиждень) для
чоловіків до 45 років садово - городні роботи, гнучкий графік 30 грн./год. 067-388-2977, 093-750-77-68
На склад вторсировини потрібен працівник.
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-4272, 093-884-69-74
Потрібна дівчина на кухню. 093-995-84-03
Влад
Запрошується в столярний цех столяр,
помічник столяра. 073-218-92-48
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
На роботу в магазин меблів запрошується
вантажник за викликом. 067-411-98-89, 063530-81-16 прохання телефонувати в робочий
час.
На постійну роботу потрібен продавець, бармен. 063-234-29-75
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка,
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41.
093-631-89-49
На роботу потрібні працівники: головний
інженер, машиність тепловоза, складач
вагонів. 096-580-02-38
На будівництво запрошуємо: будівельників
різних спеціальностей, різноробочих. 096389-85-40
На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-766-78-49
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
апаратника борошномельного виробництва,
різноробочих та вантажників, зарплатня
гідна. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується водій на ЗІЛ130, операторкасир, помічник бухгалтера, різноробочий.
Ми гарантуємо офіційне працевлаштування.
Середня заробітна плата 7500-8000 грн
(з податками). 8-годинний робочий день.
Соціальний пакет. Компенсація харчування.
тел. 0674300280, 0936785301
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
кухаря. Ми гарантуємо соціальний пакет,
високу заробітну плату. 067-430-02-80, 093678-53-01
На роботу в їдальню "5 зірок" запрошується
помічник кухаря, продавець. 8 годинний робочий день. Вихідні : Сб, Нд 067-430-02-80,
093-678-53-01

ÅëåêòðîËþêñ, êåðàì³÷íèé óìèâàëüíèê äëÿ âàííè.
063-372-03-39, 098-564-57-58
 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» á/ó. 073-060-42-96
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ
ë. 097-207-88-44
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé â íîðìàëüíîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 068-024-89-19
 Õîëîäèëüíèê á/ó Äíåïð-2 ÌÑ. 2-28-11, 096-44267-66
 Öåãëà (÷åðâîíà, á³ëà), ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò.
073-060-52-14, 067-462-87-91
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Öåãëà âîãíåòðèâêà íîâà òà á/ó. 093-140-74-82
 Öèáóëèíè òþëüïàí³â íà âèñàäêó, Ãîëàíäñüê³,
÷åðâîíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. 097-968-10-38, 063297-81-10
 Öóöåíÿòà çàõ³äíî - ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 1.5 ì³ñ.,
ïðîãëèñòîâàí³ áåç äîêóìåíò³â, ïàïà - ëàéêà, ìàìà
- ïîëóâîâê-ïîëóëàéêà, äóæå ãàðí³ òà ãðàéëèâ³. 097483-42-09 Âàñÿ
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 063-692-53-55, 067243-98-15
 ×àñíèê. 096-124-95-62
 Øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, Á³ëîðóñü â õîðîøîìó
ñòàí³. 097-436-73-95
 Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà, áàë³ÿ, óãîëü, êð³ñëà,
õîëîäèëüíèê, ñòîëèê ïåðåäâèæíèé, òåëåâ³çîð åêðàí.
096-107-00-47
 Øèôåð á/ó 10 øò. ïî 40 ãðí., öåãëà ñåë³êàòíà
íîâà 250 øò. ïî 5 ãðí., äåðåâÿíèé ñòîâï íà äðîâà 7
ì. 100 ãðí. 067-915-44-48 Â³òàë³é
 Øê³ëüíà ôîðìà - êîñòþì äëÿ õëîï÷èê³â 6-10
êëàñ³â, á/ó, ó äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-70926-79
 ß÷ì³íü, ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ ñ.Á³ëîï³ëëÿ.
096-600-34-02
 Ã àðàæ öåãëÿíèé 18 êâ . ì ., ïàêåò äîêóìåíò ³ â ,
âóë.Ã.Ìàéäàíó 27à. 067-843-88-04
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 15 серпня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

456630

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

457932

RIA-К, Четвер, 15 серпня 2019
455794

12

RIA-К, Четвер, 15 серпня 2019

15

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

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 15 серпня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

456751

455897

14

реклама

456239

457459

457846

 ÂÀÇ 2105. 093-769-69-29 Ñåðã³é
 Äà÷³ÿ Ëîãàí 7 ì³ñòíà, áåíçèí 1.6, 2007 ð.â. 063-276-90-88
 Äíåïð-9 1979 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 073-087-52-80
 Ìîïåä Honda Dio 34, â õîðîøëîìó ñòàí³. 099-536-52-08
 Ìîòîöèêë ²Æ Þï³òåð 3 ê-01 ç ìîòîðîì â³ä Ïëàíåòè 3-01, ç êîëÿñêîþ
â äîáðîìó ñòàí³, äåøåâî. 063-311-91-86
 Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè äî íüîãî 7 000
ãðí. 097-154-49-36
 Ìîòîöèêîë ç êîëÿñêîþ ÈÆ Þï³òåð 5ê6114, äîêóìåíòè, â³äì³ííèé
ñòàí. 063-311-91-86
 Ïëàíåòà-5 ç êîëÿñêîþ 7 000 ãðí. 097-154-49-36
 Ðåíî Ëîãàí óí³âåðñàë, 2011 ð.â., ãàç-áåíçèí, îá’ºì 1.6, ö/çàìîê,
ìóçèêà + çèìîâà ðåçèíà. 093-002-64-21
 Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä 90. 096-516-46-80
 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 òà çàï÷àñòèíè äî íüîãî. 096-245-37-48
 Ô³àò Ñ³÷åíòî 2001 ð.â., 0.9 êóáà, ìàëîë³òðàæêà, õîðîøèé ñòàí,
òåðì³íîâî, ìåòàë³ê. 063-969-60-85, 096-137-12-32

457543

456759

КУПЛЮ
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МіНЯЮ

 Áóäèíîê Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé ð-í Õìåëüíèöüêà îáë. íà æèòëî â ì.Êîçÿòèí
àáî Êàëèí³âêà. 098-008-22-31

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷îðíèõ êîøåíÿò. 093-411-06-63
 Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07

456314

096-879-30-75, 2-17-80
 Ê³ìíàòà â áóäèíêó áàðà÷íîãî òèïó, º ãàç, ñàðàé,
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ð-í ïòàõîêîìá³íàòó. 063-76793-72
 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
 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
 Ñòàðèé áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. â öåíòð³. 003153-21-72, 093-153-21-77
 Ó÷àñòîê ç³ ñòàðèì áóäèíêîì âóë.Ãðèáàëüîâà 42.
063-234-29-75
 ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò,
âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî.
093-773-34-02
 ×àñòèíà áóäèíêó 65 êâ.ì., íîâå ïëàíóâàííÿ, ð-í
ñàäî÷êó ¹3. 063-296-91-71
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ ðèíîê «Õë³áîäàð». 063020-88-40
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí,
ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà
ãàç. 098-597-08-40
 ×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. 093091-65-42, 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, 068-78606-18

457477

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, 067-976-0392 Ìèêîëà
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 99 000
ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 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. 067-26480-29
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., çàãàëüíà ä³ëÿíêà
7.5 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè (âàííà, òóàëåò), º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á,
ð-í 3 ñàäî÷êà, ÇÎØ ¹3. 093-461-52-70
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 85 êâ.ì., ä³ëÿíêà 8 ñîò.,
îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, ïîãð³á, â áóäèíêó º âàííà,
âîäà; ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, áåñ³äêà ç öåãëè, ï³äíàâ³ñ,
ì.Êîçÿòèí. 093-002-60-19, 067-403-63-08
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 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. 063-85494-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êàï. ðåìîíò, ãàç.,
êîòåë Âàéëàíò, ïðèõîæà, âàííà, êðèíèöÿ, ãàðàæ,
ãîñï. áóä³âë³, 6 ñîò. çåìë³, æåñòü çàáîð, âóë.
Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
 Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063288-15-08
 Äà÷à ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 096901-69-75
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó. 096-516-46-80
 Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, ñàäîê,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16, ñ.Êîçÿòèí.

 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Áîéëåð íà äðîâàõ, ñ³íî, ñîëîìó â òþêàõ. 098-724-93-77, 093-87570-09
 Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â³ä âëàñíèêà. 096-618-50-32
 Áóäèíîê íà âèïëàòó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. 068-369-18-48
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65,
098-500-10-54
 Äîðîãî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 067-430-02-80,

097-40-57-833
 Êàðòîïëþ. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ. 068-604-34-84
 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
 Êîòåë âîäîíàãð³âàëüíèé Ò³òàí (òâåðäîïàëåâíèé), øïàëè äåðåâÿí³ á/ó,
2 òîíè çåðíà ïøåíèö³. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À.
097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê.
073-793-55-95
 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
 Ò³òàí íà äðîâàõ ðàäÿíñüêèé. 097-511-11-24
 Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-752-26-89
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-585-23-50,
097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098682-50-85

 Â³ääàì öóöåíÿ äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-626-45-12
 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, 093-41103-82
 Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
 Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè íà òåð³òîð³¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàí³ íà
ïð³çâèùå Ïåòðè÷êî ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-934-28-16
 Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà ñåð³ÿ ÂÊ ¹39796192 âèäàíèé
30.08.2010 ð. Êè¿âñüêèì ³íñòèòóòîì á³çíåñó òà òåõíîëîã³é íà ³ìÿ
Ìåëüíèê ²ðèíà ²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹027677,
âèäàíå íà ³ì’ÿ Ìàòþøåíêî Àíãåë³íà Ãåðìàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹027678,
âèäàíå íà ³ì’ÿ Ìàòþøåíêî Äàíèëî Ãåðìàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî äîêóìåíòè íà ³ìÿ Ôåäîðóê Ðîìàí Âàñèëüîâè÷ ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-407-05-13
 Çäàì 1 ê³ìíàòó 2-ì õëîïöÿ. 093-773-34-02, 098-675-21-69
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ì.Â³ííèöÿ ð-í Âîäîêàíàëà. 093-849-93-36
 Çäàì áóäèíîê â ì³ñò³, îïàëåííÿ ãàçîâå. 067-462-87-91, 073-06052-14
 Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, ï³÷íå îïàëåííÿ. 093-038-62-16
 Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, 65 êâ.ì., ãàç, âîäà,
êîìá³íîâàíå îïàëåííÿ. 068-692-87-15, 095-919-71-67
 Çäàì â îðåíäó 10 ñîò. çåìë³ ð-í ²íòåðíàòà. 093-492-09-83
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ 15 êâ.ì., öåíòð. 067-796-11-99
 Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. 093-731-64-70
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó (îêðåìèé âõ³ä), ãàç. îïàëåííÿ (íà äâ³ îñîáè).
2-15-96, 063-469-37-05
 Çí³ìó 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-989-20-57, 097-204-0403, 093-943-51-80
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ ì.Êîçÿòèí (ç ñåëà ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè).
097-300-31-13
 Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ. 093-42-767-40, 096-037-00-67
 Çäàì â îðåíäó îô³ñ 30 êâ.ì., öåíòð. 093-766-78-49

457506

íåäîðîãî. 098-025-28-78
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè., 4.5 êì. äî öåíòðà Êîçÿòèíà, ìàðøðóòêà
ïîðó÷, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç. ÷åðåç ãîðîä ë³ñ,
ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100
êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³
çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06,
063-037-08-30, 063-545-41-58
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ãàç, 35 ñîò. çåìë³,
ãîñï. áóä³âë³, âñå ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 067-60655-02
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093-84993-36
 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, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.
Ùàñëèâà 76 (Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé
äèçàéí ³íòåðºðó, çàã. ïëîùà 250 êâ.ì., áóäèíîê 2-õ
ïîâ., 5 ê³ìí., êàì³ííèé çàë, êóõíÿ - ñòîëîâà, äâà ñàí.
âóçëà, êîòåëüíÿ, òåðèòîð³ÿ 30 ñîò. çåìë³, 2-õ ïîâ.
ãîñï. ïðèì³ùåííÿ, àëüòàíêà òà ôðóêòîâèé ñàä. 097791-28-63 äçâîíèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ.
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç, ñàä, ãîðîä.
067-415-23-49
 Áóäèíîê ñ.Ëåìåø³âêà Êàëèí³âñüêèé ð-í
(÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð), ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
âàííà, ãàç, âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ. 096-649-34-93
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098829-60-30, 096-973-22-80
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà,
ãàðíà ñàäèáà. 068-766-02-89, 063-934-64-43
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³.

457449

457848

ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. 067-972-22-83, 063606-61-24
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º
íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
 Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., 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. 097-30405-98, 063-942-67-86
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷
ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð,
2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð,
ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2
öåãëÿí³ ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà.
097-223-77-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê 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, 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, 098-47607-40
 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 ïëîùà 57/34/12.7 êâ.ì., ó÷àñòîê 10 ñîò.,
3 ê³ìíàòè. 063-646-35-22
 Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà
7 ñîò. ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ìîæëèâèé
îáì³í. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-758-32-78
 Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç,
âîäà, âàííà. 097-740-97-72, 093-786-37-42
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà)
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 46 ñîò. 063-53014-85
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ñâ³òëî,

ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-997-46-90
ÂÀÇ 21013 õîðîøèé ñòàí, 1985 ð.â., ãàç-áåíçèí, âèøíÿ. 096-768-63-13
ÂÀÇ 21043 1.5 áåíçèí, 1995 ð.â. 063-276-90-88
ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 096-264-75-92
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Репетиція «Моноліту» вдалася
Перемога! За тиждень до відкриття нового чемпіонату області з футболу гравці
Козятинського «Моноліта» вийшли з літньої відпустки. На стадіоні «Локомотив»
вони провели товариську зустріч зі срібним призером минулого сезону, командою
«Володимир» з Тиврова. Контрольна гра була необхідною для обох спортивних
колективів. Адже саме ці команди 17 серпня визначатимуть володаря суперкубка
обласної першості

В’ячеслав Гончарук

Суперкубок розігрують чемпіон
першості та володар кубка. Золотий дубль у минулому сезоні
вибороли футболісти «СвітанокАгросвіт», Шляхова. Вони стали
чемпіонами обласної першості.
Золоті медалі футболісти поклали в завойований ними кубок.
За регламентом чемпіонату, коли
команда виборює обидва трофеї,
вона в грі за суперкубок зустрічається з фіналістом кубкової зустрічі. Тільки «Світанок-Агросвіт»
знялися з чемпіонату області. Тож
Обласною федерацією футболу
було прийняте рішення, що суперкубок розіграють срібний та
бронзовий призери минулорічної
першості, гравці «Володимира»
та «Моноліта». Сама фортуна
повернулася обличчям до козятинських футболістів. Адже
частенько в грі з чемпіоном монолітовців перемагав суддя в полі.
Обидві команди виставили
на репетицію не оптимальні

склади. У обох спортивних колективах не було щонайменше по шість гравців основного
складу. Як стало відчуватися
пізніше, тренери в контрольній
грі не хотіли розкривати карти
перед відповідальним матчем.
Гра почалася за деякої ігрової
і територіальної переваги гостей.
Гравці «Моноліта» розраховували
розганяти швидкі контратаки. У
тактичній побудові гри першими
досягла успіху команда «Володимир». За кілька хвилин в
ситуації, коли господарям поля
можна було в захисті зіграти простіше, вони порушили правила.
Штрафний удар агросвітовець
Віталій Ольхович виконав бездоганно і рахунок в матчі став 0:2.
Розвівши м’яч з центру поля,
козятинчани змінили тактику і
стали грати в атакуючий футбол. Спочатку Андрій Хрищенюк
скоротив рахунок зустрічі, а
за декілька хвилин до перерви головою в падінні зробив
рахунок 2:2. З таким рахунком

Репетиція перед суперкубком
команди пішли на відпочинок.
У другому таймі господарі поля
стали шукати щастя біля воріт
суперника. Сергій Бойков, який
вже виступав за козятинчан, відзначився дебютним голом. Пере-

можну крапку поставив ще один
дебютант «Моноліта» Едуард.
«Моноліт» пер еміг з рахунком 4:2. Тільки про силу
команди можна буде судити після гри на суперкубок.

Погода у Козятині
четвер, 15 серпня

п'ятниця, 16 серпня

субота, 17 серпня

неділя, 18 серпня

+ 19 0Ñ	 + 17 0Ñ
+ 21 0Ñ	 + 18 0Ñ

+ 13 0Ñ	 + 14 0Ñ
+ 18 0Ñ	 + 17 0Ñ

+ 13 0Ñ + 15 0Ñ
+ 21 0Ñ + 19 0Ñ

+ 14 0Ñ + 17 0Ñ
+ 25 0Ñ + 19 0Ñ

понеділок, 19 серпня

вівторок, 20 серпня

середа, 21 серпня

+ 12 Ñ + 18 Ñ
+ 26 0Ñ + 21 0Ñ

+ 17 Ñ + 20 Ñ
+ 28 0Ñ	 + 22 0Ñ

+ 17 0Ñ + 21 0Ñ
+ 29 0Ñ + 23 0Ñ

0

0

0

0

ГОРОСКОП
з 15.08 по 21.08
Овен
В Овнів випаде нагода відчутно покращити своє матеріальне становище. Звісно ж,
для цього доведеться піднятися з крісла чи ліжка
та взятися за роботу. Знайдіть собі мотивацію
та не забувайте тримати свою енергійність та
гарний настрій на високому рівні. Зараз у вас
чимало можливостей.
Телець
У Тельців новий тиждень серпня буде
настільки стрімким та насиченим, що
ви не помітите, як швидко прийдуть вихідні.
Зорі радять бути обачнішими з малознайомими
людьми, а також почати планувати найближче
майбутнє.
Близнюки
Близнюкам нарешті пора взятися за
себе та список справ, який так довго
чекає ваших дій. Все, що ви відтягували та перекладали "на завтра", краще зробити у цей період. Так ви позбудетесь надокучливих думок,
а також відчутно підійметесь в очах оточення.
Рак
Ракам варто більше уваги приділяти
своїм талантам, адже вони допоможуть не лише показати весь ваш потенціал, а
й можуть принести прибутки. Головне зараз
не піддаватись емоціям та не зважати на
дрібний негатив.
Лев
Не менш активний тиждень буде і в
Левів, адже у вас вже складено список
справ. Якщо ж його поки нема, то краще ним зайнятись, адже це дозволить звільнити більше часу для себе та близьких. Кінець
тижня буде дуже продуктивним та насиченим,
тому можна дозволити собі відпочити
Діва
Дівам у новому тижні краще втримуватись
якомога далі від будь-яких конфліктних
ситуацій. Ви чудово працюєте та знаєте, куди
вкладати свої сили, тому зайві перепони вам
не потрібні.
терези
Терези на своїй хвилі, однак це не
означає, що варто нехтувати звичайною обачністю. Не всі люди навколо бажають
вам добра та процвітання, тому пора вмикати
холодний розум.
Скорпіон
Скорпіони відчувають, як швидко минає
літо, і це може викликати у них доволі
меланхолійний настрій. Зберіться з силами та
виконайте все, що запланували, а у вільний час
дозвольте собі зайнятись улюбленими справами.
Стрілець
Стрільцям варто тримати свій гарний
настрій та енергійність на високому
рівні, адже це дозволить їм отримати
значно більше, аніж було заплановано. До
того ж, вільний час присвятіть людям, з
якими вам приємно спілкуватись.
Козеріг
Козероги цього тижня в ударі, адже з
чітким планом дій здатні перевернути гори
та нарешті здійснити давно задумане. Звісно ж,
для цього потрібно буде добряче попрацювати,
але сонячне майбутнє того варте.
Водолій
У Водоліїв є чимало причин радіти, тому
краще ігнорувати дрібний негатив, з яким
ви можете стикатися. Зосередьте увагу на своїх
уміннях та потенціалі, це допоможе показати, чого
ви насправді хочете та варті. Даруйте своє тепло
близьким та не нехтуйте відпочинком.
Риби
Рибам варто бути обачнішими з
фінансами, адже ви легко піддаєтесь
маніпуляціям чужих людей. Оцінюйте покупки тверезо, якщо вони вимагають значних
вкладень.

